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SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG) 
Questão de ordem sobre a sustação da tramita-
ção do projeto de lei relativo à fixação de san-
ções penais para a prática de atos ilícitos na ges-
tão fiscal, até a apreciação final do projeto con
cernente à Lei de Responsabilidade Fiscal. .......... 13886

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Sérgio Miranda. 13886

SÉRGIO MIRANDA - Encaminhamento à
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção de recurso contra a decisão da Presidência... 13887
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento do recurso encaminhado pelo Deputado
Sérgio Miranda. 13887

ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR.
Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de in
clusão na pauta da Ordem do Dia da Proposta
de Emenda à Constituição nll 128-B, de 1995, re
ferente à extensão aos odontólogos do mesmo
direito de acúmulo de emprego público concedi-
do aos médicos. 13887

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de determina
ção de prazo aos deputados para compareci-
mento ao plenário. 13888

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aguardo,
pela Presidência, do comparecimento dos depu-
tados ao plenário até as 18 horas: 13888

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM. Pela ordem.) - Razões da suspensão, pela
21 Vara da Fazenda Pública, do leilão de privati
zação da Companhia de Saneamento do Amazo-
nas - COSAMA. 13888

GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem.) - Apoio à criação de Comissão Parlamen
tar de Inquérito para apuração de denúncias so
bre desvio de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, destinados à área de treina
mento. Referência, a propósito, à demissão do
Deputado Wigberto Tartuce do cargo de Secretá
rio de Trabalho do Governo Joaquim Roriz, do
Distrito Federal, e seu retorno à Câmara dos De-
putados. 13889

RUBENS BUENO (PPS - PR. Pela ordem.)
- Urgente necessidade de criação, pela Assem-
bléia Legislativa do Estado do Paraná, de Comis-
são Parlamentar de Inquérito para apuração de
denúncias de envolvimento de autoridades go·
vernamentais com o crime organizado.................. 13890

VI- ORDEM DO DIA
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua

ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição na 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 13895

Existência de acordo das Lideranças
partidárias para votação prioritária do Destaque de
Bancada na 29, da Emenda Aglutinativa n2 17, do
Destaque n2 138 e da Emenda Aglutinativa n2 20... 13895

Anúncio da retirada do Destaque de Ban-
cada n2 96 e da Emenda Aglutinativa n2 32. ......... 13895

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque de Bancada para Votação

em Separado n2 29, para o inciso XV do art. 93
da Constituição Federal, constante do art. 72 do
Substitutivo. 13896

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MARCELO DÉDA............ 13896

Usou da palavra a SrI Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 13896

Usou da palavra pela ordem a SrI Deputada
ZULAIÊ COBRA. '" 13897

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, FERNANDO GABEIRA,
PEDRO EUGÊNIO, JOÃO CALDAS, JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, IBRAHIM ABI-ACKEL, PROFESSOR
LUIZINHO, MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY
JUNIOR, ELTON ROHNELT, MENDES RIBEIRO
FILHO. 13897

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Justificativa da ausência à presente sessão dos
Srs. Deputados José Dirceu, João Grandão, Luci
Choinacki, Adão Pretto, Marcos Rolim, Fernando
Ferro, Antonio Carlos Biscaia, Padre Roque. ........ 13899

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem.) - Trans-
curso do 1()I! aniversário de promulgação da Lei
Orgânica do Município de São Pau/o. .. 13899

WELLlNGTON DIAS (Pela ordem.) - Con
vite aos parlamentares e servidores da Casa
para comparecimento à exposição de artesanato
do Estado do Piauí, em Brasília, Distrito Federal.. 13899

BABÁ (Pela ordem.) - Continuidade da pa·
ralisação dos policiais civis do Estado do Pará,
em decorrência da falta de atendimento das rei-
vindicações da categoria. 13900

ZENALDO COUTINHO (Pela ordem.) 
Agressão física praticada por integrante do Parti
do dos Trabalhadores contra ex-esposa do Prefei-
to Municipal de Belém, Estado do Pará. .. 13900

WALDEMIR MOKA (Pela ordem.) - Des
classificação de candidato sul-mata-grossense
em eliminatória musical no programa Domingão
do Faustão em conseqüência de defeito no sis-
tema de telefonia do Estado. 13900

DR. ROSINHA (Pela ordem.) - Paralisação
dos servidores do Poder Judiciário do Estado do
Paraná. 13901

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA. 13901

GERALDO MAGELA (Pela ordem.) - Con-
vite aos parlamentares para o lançamento do Fó·
rum em Defesa da Liberdade de Escolher. ...... ..... 13901
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 13901

Supressão do dispositivo. . 13901

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JOSÉ JANENE,
CARLOS SANTANA, JOSÉ CARLOS COUTINHO. 13911

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nº 17. 13911

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL...... 13911

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) 
Solicitação de retirada do Destaque para Votação
em Separado nº 138.............................................. 13912

Usou da palavra pela ordem a Sr- Deputada
ZULAIÊ COBRA..................................................... 13912

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
mentos ao Plenário sobre votação do destaque. .. 13912

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados VICENTE
ARRUDA, OSVALDO BIOLCHI. 13912

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL. 13912

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO............................................................. 13913

Usaram da palavra pela ordem, para regis·
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO
SILVA, CLÁUDIO CAJADO, JAIRO AZI,
CORNÉLlO RIBEIRO. 13913

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL...... 13914

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS DUNGA,
JONIVAL LUCAS JUNIOR, WAGNER
SALUSTIANO, FÉLIX MENDONÇA...................... 13914

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA. 13914

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA............................................................... 13915

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CUNHA BUENO.............. 13915

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado RUBENS FURLAN.... 13915

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SILAS BRASiLEIRO........ 13915

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado BISPO
RODRIGUES. 13915

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS... 13915

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, JOSÉ ANTONIO,
FERNANDO CORUJA. 13915

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NARCIO RODRIGUES.... 13916

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado MARCELO DÉDA..... 13916

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DR. HELENO................... 13916

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO
FILHO, JUTAHY JUNIOR. 13916

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, GESSIVALDO ISAIAS,
MUSSA DEMES, JOSÉ MENDONÇA BEZERRA,
RAFAEL GUERRA, CELSO GIGLlO. 13916

Usou da palavra para orientação da res·
pectiva bancada o Sr. Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO. 13916

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PAULO
GOUVÊA, JOÃO HENRIQUE, PAULO LIMA,
RICARTE FREITAS, CLEONÂNCIO FONSECA,
RICARDO FiUZA................................................... 13917

FETTER JÚNIOR (Pela ordem.) - Justifica-
tiva da ausência em votação de parlamentares
integrantes de Comissão da Casa......................... 13917

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO GARCIA,
NELSON PROENÇA, EULER MORAIS, LUIZ
MOREIRA, DARCíSIO PERONDI, JORGE
WILSON, JOSÉ JANENE, SÉRGIO BARROS,
ALCIONE ATHAYDE. 13917

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Conveniência da participação da Mesa Diretora
da Casa no exame de questão de ordem apre
sentada pelo orador à Presidência do Congresso
Nacional sobre rodízio nas indicações partidárias
para a composição das Comissões Mistas desti·
nadas à apreciação de medidas provisórias. ........ 13918

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Alexandre Cardoso. 13918
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DOMICIANO CABRAL. '" 13918

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Solicitação aos Parlamentares de compareci
mento ao plenário da Casa no horário estipulado
para início da Ordem do Dia na sessão do dia 5
do corrente mês, tendo em vista a votação do
Orçamento Geral da União pelo Congresso
Nacional, em sessão convocada para as 19h. 13918

PRESIDENTE (Michel Temer) - Adiamento
da votação por falta de quorum. 13918

Apresentação de proposições: MARÇAL
FILHO; COSTA FERREIRA; OSMAR
SERRAGLlO; MAX ROSENMANN E OUTROS;
PAULO PAIM; JANDIRA FEGHALl; RICARDO
FERRAÇO; ÁTILA LIRA; PROFESSOR
LUIZINHO; EVANDRO MILHOMEM E OUTROS;
DA. EVILÁSIO FARIAS E OUTROS; MÁRCIO
MATOS E SÉRGIO NOVAIS; SEVERINO
CAVALCANTI; ALBERTO FRAGA; INÁCIO
ARRUDA; OLAVO CALHEIROS, RONALDO
VASCONCELLOS; MAURO BENEVIDES; ALOíZIO
SANTOS; SALVADOR ZIMBALDI; .- RICARDO
BERZOINI; SÉRGIO NOVAIS E MARIA DO
CARMO LARA; EDINHO ARAÚJO; ARNALDO
FARIA DE SÁ; JOSÉ JANENE; SÉRGIO BAR
CELLOS; SRS. LíDERES; SÉRGIO CARVALHO;
ODELMO LEÃO, MARCOS AFONSO; JOSÉ
CARLOS COUTINHO; FERNANDO CORUJA;
EURípEDES MIRANDA; CORONEL GARCIA E
OUTROS; VANESSA GRAZZIOTIN, JORGE
PINHEIRO; FRANCISCO RODRIGUES E
OUTROS; SALVADOR ZIMBALDI; ANTONIO
CAMBRAIA; ALCESTE ALMEIDA; MARINHA
RAUPP; WALDOMIRO FIORAVANTE; RENILDO
LEAL; PAULO DELGADO; CUNHA BUENO.......... 13926

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GESSIVALDO
ISAIAS, MARIA ELVIRA, NILTON CAPiXABA....... 13929

PAULO DELGADO (Pela ordem.) - Apre
sentação de requerimento de informações ao Mi
nistro da Defesa sobre notícia de pressão de em
presas multinacionais sobre o Projeto Sivam pu-
blicada no jornal O Estado de S.Paulo. 13930

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO MENDES. 13930

EDINHO ARAÚJO (Pela ordem.) - Apre
sentação de requerimento ao Presidente da
Casa de desapensação do Projeto de Lei nQ

1.421. de 1999, do Projeto de Lei nQ 2.246. de
1999....................................................................... 13930

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados OSVALDO

SOBRINHO, MARCOS ROLlM, MARIA ELVIRA,
VIRGíLIO GUIMARÃES, SILAS CÂMARA. 13930

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Existência de projeto de lei sobre a apresentação
pelas empresas da quitação das obrigações
trabalhistas e previdenciárias de seus empregados
ao sindicato da categoria profissional solicitante. ..... 13930

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados CUSTÓDIO MATTOS,
VIC PIRES FRANCO, JOSUÉ BENGTSON. 13930

RICARDO BERZOINI (Pela ordem.) 
Apresentação de projeto de decreto legislativo
que susta os efeitos de resolução do Conselho
Monetário Nacional sobre flexibilização dos servi-
ços bancários. 13931

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados L1NCOLN PORTELA,
JULIO SEMEGHINI, WILSON BRAGA. 13931

PEDRO WILSON (Pela ordem.) - Apoio ao
movimento grevista de professores e traba
lhadores da educação do Governo do Estado de
Goiás. 139;31

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ PRIANTE. 13931

MÁRCIO BITIAR (Pela ordem.) - Registro
de voto. Realização do Parlamento Amazônico
em Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 13931

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado IGOR AVELlNO. 13931

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem.)
- Apresentação de projeto de lei que proíbe o
cancelamento, pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, INSS, de benefícios previdenciários antes
de decisão judicial. 13931

MARINHA RAUPP (Pela ordem.) - Apre
sentação de requerimento de informações ao Mi
nistro da Fazenda e ao Secretário de Desenvolvi
mento Urbano referente à execução do Projeto
Habitar Brasil. 13931

PAUL.O OCTÁVIO (Pela ordem.) - Repúdio
a matéria publicada pela revista Exame, no en
carte Vlp, com tratamento desonesto à cidade de
Brasília. Registro de voto. 13932

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a SrI Deputada ESTHER GROSSI. 13932

DR. ROSINHA (Pela ordem.) - Solicitação
de início do período destinado às Comunicações
Parlamentares. .. 13932

SALVADOR ZIMBALDI (Pela ordem.) 
Apresentação de projetos de lei sobre regula
mentação da profissão de cabeleireiro e proibi-
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ção de registro de programas de governo por
candidatos a cargos executivos. 13932

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ALBERTO
GOLDMAN, AUGUSTO FARIAS óo................ 13932

ARLINDO CHINAGLlA (Pela ordem.) 
Transcurso do aniversário do Município de Marí-
lia, Estado de São Paulo. 13932

HERMES PARCIANELLO (Pela ordem.) 
Registro de voto. Agradecimento ao Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática pela inclusão na pauta da
reunião do dia 5 do mês corrente da mensagem
sobre o funcionamento da Rádio Mundial FM, de
Toledo, Estado do Paraná......... 13932

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MEDEIROS, MARCOS
LIMA, CARLOS BATATA, ZAIRE REZENDE, JOSÉ
CARLOS VIEIRA, JOÃO COLAÇO......................... 13933

SÉRGIO NOVAIS (Pela ordem.) - Apresen
tação de projeto de lei sobre política nacional de
saneamento no País. Editorial "Holismo na ges-
tão pública", publicado no jornal O Povo............... 13933

ALCESTE ALMEIDA (Pela ordem.) - Apre
sentação de projeto de lei que altera a redação
do art. 235 do Código Penal Militar brasileiro. ....... 13934

RENILDO LEAL (Pela ordem:) - Apresen
tação de requerimento de informações ao Secre
tário-Gerai da Presidência da República sobre
critérios adotados pelo Poder Executivo para indi-
cação de servidores para cargo de confiança....... 13934

WELLlNGTON DIAS (Pela ordem.) - Regis-
tro de voto. Realização em BrasOia, Distrito Federal,
de exposição de artesanato do Estado do Piauí. ...... 13934

LUIZ BITTENCOURT (Pela ordem.) - Tra-
dição religiosa da Festa de São Sebastião, no
Município de Jandaia, Estado de Goiás. ...... ......... 13934

DA. ROSINHA (Pela ordem.) - Desapareci
mento de corpo de vítima de acidente de trânsito.
Repressão, pela Policia Militar, de movimento
grevista de servidores do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná : : 13934

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO REIS,
GERVÁSIO SILVA, MÚCIO SÁ.............................. 13935

WALTER PINHEIRO (Pela Ç)rdem.) - Reti-
rada da inscrição para uso da palavra. Registro
de voto. ,13935

Usou da palavra pela ordem, p~ra registro,
de voto, o Sr. Deputado EVANQRO MILHOMEM.. .\'13936

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem.) - Insensi
bilidade de integrantes da Câmara Municipal de
São Paulo diante de revelações da srª Nicéa Pit-
ta sobre irregularidades no âmbito da Prefeitura... 13936

PAULO MAGALHÃES (Pela ordem.) - Con-
tradita a discurso do Deputado Saulo Pedrosa. .... 13936

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ARY KARA,
SANTOS FILHO..................................................... 13937

PEDRO EUGÊNIO (Pela ordem.) - Rejeição
à instituição de salário mínimo regional no País. ..... 13938

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem.) - Homena-
gem prestada pela Universidade de São Paulo ao
Prof. Aziz Ab'Saber, Presidente de Honra da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 13938

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CELSO. 13939

SÉRGIO NOVAIS (Pela ordem.) - Descaso
dos Gpvernos Federal e Estadual com relação à
baixa qualidade do serviço prestado pela Com
panhia Energética do Ceará - COELCE, após a
privatização. 13939

ARY KARA (Pela ordem.) - Satisfação com
a Igreja Católica pela abertura da Campanha da
Fraternidade, no Município de Taubaté, Estado
de São Paulo. Cumprimentos ao Reitor da Uni-
versidade de Taubaté. 13940

CLÁUDIO CAJADO (Pela ordem.) - Res-
posta a acusações feitas pelo Deputado Jaques
Wagner. 13941

JOSÉ CARLOS ALELUIA (Pela ordem.) 
Apoio à liderança do Senador Antonio Carlos
Magalhães. 13942

Usou da palavra pela ordem, para regis~

tro de voto, o Sr. Deputado LUIZ PIAUHYLlNO. 13942

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem.) 
Embaraços criados pelo Governo Federal ao fun
cionamento das rádios comunitárias no País. ....... 13943

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO COELHO. ...... 13943

EDlNHO ARAÚJO (Pela ordem.) - Encon
tro com o Presidente da Agência Nacional de Te
lecomunicações - ANATEL, para denúncía sobre
a qualidade do serviço de telefonia prestado pela
Telefônica, no Estado de São Paulo. 13943

VIl- ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Antônio José dos Santos
Lima, Francisco de Assis e Silva Soares, Fran
cisco Pereira da Silva, José Garcez .Rocha,
Maria Goretti Alves de Sousa, Riograndino Tá-
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bajara Barbosa Alves Branco, Vera Lúcia Can-
fran Mas. 13996

b) Dispensa: James Lewis Gorman Júnior,
Magda Suely Rosa Oyo Valentim. 13997

c) Tornar sem efeito: Melissa Conceição
Guimarães e Silva 13997

d) Nomeação: Elizabeth Cristina Rabelo,
Francisco Pereira, Jane Cristina Afonso Duarte
Lima, Ronaldo Cavalcanti Freitas, Vera Lúcia
Canfran Mas, Vânia Lúcia Rodrigues. 13997

e) Designar por acesso: Magda Suely
Rosa Oyo Valentim. 13998

3 - REQUERIMENTOS DE INFOR·
MAÇÃO nus 1.716, 1.802, 1.898 a 1.906, de
2000, com pareceres e despachos..................... 13998

COMISSÕES
4 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, 4ª Reunião (Ordinária), em
4-4-00. 14004

b) Comissão Especial destinada a realizar
estudos com vistas a oferecer alternativas em re
lação à fixação do salário mínimo, * 1" Reunião
(Instalação da Comissão), em 16-2-00, * 2" Reu
nião (Eleição do Presidente e dos Vi
ce-Presidentes), em 23-2-00, * 3" Reunião
(Extraordinária), em 23-2-00, * 4ª Reunião (Au
diência Pública), em 29-2-00, * 5" Reunião (Au
diência Pública), em 14-3-00, * 6" Reunião (Au
diência Pública), em 15-3-00, * 7ª Reunião (Au
diência Pública), em 16-3-00, * 8ª Reunião (Au
diência Pública), em 21-3-00, * 9ª Reunião (Au
diência Pública), em 22-3-00, * 10ª Reunião (Au
diência Pública), em 23-3-00, 11 ª Reunião (Au
diência Pública), em 28-3-00 e * 12ª Reunião
(Audiência Pública), em 28-3-00. 14006

5 - PARECERES - PROPOSTAS DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nºs 20-A E 77-A,
DE 1999................................................................. 14337

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

Ata da 43!! Sessão, em 4 de abril de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2Q Vice-Presidente;

Themístocles Sampaio, Arnaldo Faria de Sá, § 29 do art. 18 do Regimento Interno

Anivaldo Vale
Jorge Costa
Nilson Pinto

Paulo Rocha

Renildo Leal
Presentes do Pará: 5

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Giovanni Queiroz

Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 3

PARÁ

PSDB
PMDB
PSDB

PT

PTB

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Elton Rohnelt PFL
Presentes de Roraima: 3

Confúcio Moura

Nilton Capixaba
Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias

AMAPÁ

PST
PPB

Bloco AMAZONAS

Átila Lins PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

PMDB

PTB
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Oscar Andrade PFL

Sérgio Carvalho PSDB

Presentes de Rondônia: 4

Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 4

PMDB
PT

PARAíBA

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL

SERGIPE

PSC
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 7

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Djalma Paes PSB
Inocêncio Oliveira PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 10

ALAGOAS

João Caldas PL
Joaquim Brito PT
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 3

Armando Abílio
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

ACRE

PFL
PSL
PT

B.Sá
Paes Landim

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antônio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Presentes do Maranhão: 11

CEARÁ
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
José Linhares PPB
Léo Alcântara PSOB
Manoel Salviano PSDB
Mouro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 10

PIAuí

PSDB
PFL

IIdefonco Cordeiro
José Aleksandro
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Presentes do Tocantins: 4
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Clovis Volpi PSOB
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilia Pisaneschi PTB
Eduardo Jorge PT
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José PMDB
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTS
Luiza Erundina PSDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PMOB
Sílvio Torres PSDB
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 30

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Bispo Rodrigues PL
Coronel Garcia PSDB
D~He~no PSDB
Eduardo Paes PTB
Jair Bolsonaro PPB
Jorge Wilson PMDB
Miriam Reid POT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Rodrigo Maia PTB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 11

BAHIA

PFL
PMDB
PTB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
.PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDS
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPS
João Fassarella PT
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Odelmo Leão PPB
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romeu Queiroz PSDB
Sérgio Miranda PCdoS
Walfrido Mares Guia PTB
Presentes de Minas Gerais: 12

EspíRITO SANTO

Marcus Vicente PSDB

Rita Camata PMDB

Presentes do Espírito Santo: 2

Aroldo Cedraz
Coriolando Sales
Félix Mendonça
Francisco Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 24



Maio de 2000 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 013825

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDS
Ricarte de Freitas PSDS
Presentes de Mato Grosso: 3

Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL

Werner Wanderer PFL

Presentes do Paraná: 17

MATO GROSSO DO SUL

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
A lista de presença registra o comparecimento de
223 Senhores Deputados.

Está aberta a Sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. DR. HÉLIO, servindo como 2º secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB

Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT

João Matos PMDB
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Darcísio Perondi PMDB

Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT

Fetter Júnior PPB
Luis Carlos Heinze PPB

Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSDB

Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Paim PT

Roberto Argenta PHS
Veda Crusius PSDS

Presentes do Rio Grande do Sul: 13

GOIÁS

PMDB
PMDB

PSDB
PSDS

PMDS
PMDB
PT
PPB

Abelardo Lupion
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico

Dr. Rosinha
(ris Simões

Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez

José Janene

Max Rosenmann
Nelson Meurer

Osmar Serraglio

Renato Silva

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB

Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Pedro Celso PT

Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 5

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT

Marçal Filho PMDB
Waldemir Moka PMDB

Presentes do Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ

PFL
PSDB

PPB

PT

PTB

PFL
PMDB
PTB

PPB
PSDB

PPB

PPB

PSDB

Barbosa Neto
Geovan Freitas

Jovair Arantes
Juquinha

Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Pedro Wilson

Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 8
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ENIO BACCI, servindo como 1º secre
tário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem nº 440
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de V. Exªs, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, o texto do acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Theca sobre Cooperação Técnica e Procedi
mentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado em
Brasília, em 18 de novembro de 1999.

Brasília, 3 de abril de 2000. - Fernando Henri
que Cardoso.

Do Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal, nos seguintes
termos:

OF. Nº 93/00-CN

OF. Nº 94/00-CN

Brasília, 21 de março de 2000

ExmQ Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Sr. Presidente,

O Senhor Presidente da República adotou, no
dia 16 de março de 2000, e publicou em 17 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória nQ 2.017-2, que
"Acresce dispositivo à Lei nº 8.929, de 22 de agosto
de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e
dá outras providências".

Nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso
lução nQ 1, de 1989-CN, fica constituída a Comissão
Mista e estabelecido o calendário para a tramitação
da matéria, conforme relação anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex!!
protesto de elevada estima e distinta consideração.
- Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Sena
do Federal.

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

dente.

o Senhor Presidente da República adotou, em
16 de março de 2000 e publicou no dia 17 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 2.017-2, que
"Acresce dispositivo à Lei nº 8.929, de 22 de agosto
de 1994, que instituí a Cédula de Produto Rural, e
dá outras providências".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Brasília, 17 de março de 2000

ExmºSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Sr. Presidente,
Comunico a V. Ex!! e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi lida na sessão do Se
nado Federal, realizada nesta data, e despachada à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, a Mensagem nº 257, de 2000-CN, enca
minhada, nos termos do inciso I do art. 1Q do Decreto
Legislativo nQ 8, de 17 de dezembro de 1999, cópia do
"Comparativo entre os preços unitários atuais praticados
pelo DERlMG e os da empresa contratada", bem como
do "Relatório Técnico de Aferição de Preços", relativos às
obras em execução na BR-3421MG-Araçuaí-Salinas.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protesto de estima e consideração. - Antonio Carlos
Magalhães, Presidente do Senado Federal.

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

dente.

Titulares

Jonas Pinheiro

José Jorge

Jader Barbalho

Nabor Junior

Suplentes

PFL

Freitas Neto

Maria do Carmo Alves

PMDB

José Fogaça

Carlos Bezerra
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PSDB

Sergio Machado Oscar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Vaiares

Leomar Quintanitha

PPB

Ernandes Amorim

mortalidade materna no Brasil", conforme Requeri
mento de CPI nº 22, de 1996.

Na oportunidade reitero a V. Exª protestos de
estima e consideração. - Deputado Miro Teixeira, lí
der do PDT

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

OFíCIO Nº 106/PDT

Titulares

Aécio Neves
Arnaldo Madeira

DEPUTADOS

Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Roberto Jefferson
Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Moacir Micheletto Confúcio Moura
Sitas Brasileiro Carlos Dunga

PFL
Moreira Ferreira Pedro Fernandes

PT
Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Luís Carlos Heinze Cleonâncio Fonseca

De acordo com a Resolução n2 1, de 19B9-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: . .

Dia 21-3-2000 - designação da Comissão Mista
Dia 22-3-2000 - instalação da Comissão Mista
Até 22-3-2000 - prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 31-3-2000 - prazo final da Comissão Mista
Até 15·4·2000 - prazo no Congresso Nacional

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

OFíCIO N2 105/PDT

Brasília, 3 de março de 2000

Sr. Presidente,
Em atenção ao Ofício n2 105-SGM/P, encami·

nho a V. Exª os nomes dos Deputados MIRIAN REJO,
na condição de Titular e Dr. HÉLIO na condição de
Suplente, para integrarem a Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a "Investigar a incidência de

Brasília, 4 de março de 2000

Sr. Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 115-SGM/P, encaminho

a V. EXª os nomes dos Deputados AIRTON DIPp, na
condição de Titular e SERAFIM VENZON na condição
de Suplente, para integrarem a Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de
Lei Complementar nº 9B, de 2000, que "Dispõe sobre o
comércio exterior e dá outras providências".

Na oportunidade reitero a V. Ex!! protestos de
estima e consideração. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT

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

dente.

OFíCIO Nº 107/PDT

Brasnia, 4 de março de 2000

Sr. Presidente,

Em atenção ao Ofício n2 113-SGMlP, encaminho
a V. EXª os nomes dos Deputados JOÃO SAMPAIO,
na condição de Titular e OLlMPIO PIRES, na condição
de Suplente, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Consituição nº 30B-A, de 1996, que "Dá nova redação
ao parágrafo 22 do art. 17 da Constituição Federal"
(acumulação de emprego público).

Na oportunidade reitero a V. Ex!! protestos de
estima e consideração. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT

PubUque-se.
Em 4-4-2000. - Michel Temer, Presi·

dente.

OFíCIO NS! 10S/PDT

Brasília, 4 de março de 2000

Sr. Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 106-SGM/P, encami

nho a V. Exª os nomes dos Deputados OLlMPIO
PIRES, na condição de Titular e NEIVA MOREIRA, na
condição de Suplente, para integrarem a Comissão
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Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar a
aplícação irregular de recursos do Fundo de Investi
mentos do Nordeste - FINOR", conforme Requeri
mento de CPI nQ 16, de 1995.

Na oportunidade reitero a V. Exª protestos de
estima e consideração. - Deputado Miro Teixeira, Lí
derdo PDT

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

dente.

OFíCIO Nº 1'1 O/PDT

Brasília, 4 de março de 2000

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nQ 107-SGM/P, encami
nho a Vossa Excelência os nomes dos Deputados Gi
ovanní Queiroz, na condição de Titular e Eurípedes
Miranda. na condição de Suplente, para integrarem a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
véstigar a ocupação de terras públicas na região
Amazônica", conforme Requerimento de CPI n2 2, de
1999.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Miro Teixeira, Líder do PDT.

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

dente.

OFíCIO Nº 11O-NPDT

Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 114-SGM/P, encami
nho a Vossa Excelência o nome do Deputado Fer
nando Coruja, na condição de Titular, para integrar
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nQ 14-A, de
1999, que "dá nova redação ao artigo 6Q da Consti
tuição Federal". Quanto a outra vaga, informo-lhe
que será preenchida oportunamente.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT.

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

Presidente.

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

OF. NQ 116-P/2000 - CCJR

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regllnentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 87/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

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

dente.

OF. NQ 117-P/2000 - CCJR

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 93/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presi
dente.

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

dente

OF. NQ 118-P/2000 - CCJR

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 246/99, apreciado por este Órgão
Técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presi
dente.

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

dente.
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Do Senhor Deputado Pedro Wilson, Presi
dente da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, nos seguintes termos:

Ofício nQ P-2212000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, que a Co
missão de Educação, Cultura e Desporto aprovou, com
emendas, o Projeto de Lei NQ 3.994/97 - do Sr. Enio Bacci
- que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches pú
blicas para crianças portadoras de deficiências físicas e
mentais, e dá outras providências", para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

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

Do Sr. Deputado Gastão Vieira, Presidente
em exercício da Comissão de Finanças e Tributa
ção, nos seguintes termos:

Of. P - nº 3712000
Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao dispos

to no art. 58, do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu, unanimemente, pela inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nQ

4.320/98, dos Srs. Cunha Bueno e Hugo Biehl.

Cordiais Saudações, - Deputado Gastão Viei
ra, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 4-4-2000. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Luiz Moreira, nos seguintes
termos:

OFíCIO NQ 17/GLM/00
Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a V. EXª, para as providências cabí

veis, cópia do Ofício nº 16/GLM/00, que dirigi nesta
data ao Presidente do Partido da Frente Liberal (PFL),
solicitando o meu desligamento daquele Partido.

Aproveito o ensejo para externar a V. Exª os
meus votos de estima e consideração. - Luiz Morei
ra, Deputado Federal.

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

dente.

OFÍCIO Nº 16/GLM/00

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exª o meu desligamento do Partí

do da Frente Liberal (PFL), tendo em vista os acon
tecimentos ocorridos na última semana, culminan
do na quarta-feira, 22 do corrente, com a eleição da
Presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, da Câmara dos Depu
tados.

Atenciosamente, - Luiz Moreira, Deputado Fe
deral.

OFÍCIO NQ 19/GLM/00

Brasília, 30 de março de 2000

À Sua Excelência
Doutora Maria Geraldina de Sá de Souza Gusmão
MD. Juíza Presidente da 1ª Zona Eleitoral
Salvador - BA.

Senhora Juíza,
Nos termos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro

de 1995, comunico a V. Exª o meu desligamento do
Partido da Frente Liberal (PFL), já formalizado ao Pre
sidente do Partido e ao Diretório Regional.

Aproveito o ensejo para externar a V. Exª os
meus votos de estima e consideração. - Luiz More
ira, Deputado Federal - 2533

Título de Eleitor nº 40.312 - 1ª Zona - 244ª Sec-
ção

Do Sr. Deputado Wigberto Tartuce, nos se
guintes termos

OFíCIO Nº 1/2000
Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do que determina o artigo 230 do Regi

mento Interno dessa Casa Legislativa, comunico formal
mente meu retorno a Câmara dos Deputados, assumin
do o mandato ora ocupado pelo suplente Ricardo Noro
nha. Por necessário, informo que encaminho em anexo
documentação que atesta minha exoneração do cargo
de Secretário do Trabalho do Distrito Federal.

Muito cordialmente, - Wigberto Tartuce,
Deputado Federal - PPB - DF

Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 4-4-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Augusto Franco, nos se
guintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada investigar denúncia de
irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. - Au
gusto Franco, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Badu Picanço, nos seguin
tes termos:

Requeiro, nos termos regimentais a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia de
irregularidades no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Badu
Picanço, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Dino Fernades, nos se
guintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia de
irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Dino
Fernandes, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Da Sr!! Deputada Fátima Pelaes, nos seguin
tes termos:

Requeiro, nos termos regimentais a retirada da
minha assinatura de apoiamento do Projeto de Reso-

lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia
de irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e
o Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Fáti
ma Pelaes, Deputada Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Helenildo Ribeiro, nos se
guintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia de
irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE)envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Hele
nildo Ribeiro, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, nos seguin
tes termos:

Requeiro, nos termos regimentais a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Re
solução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamen
tar de Inquérito - CPI, destinada a investigar denún
cia de irregularidades no Ministério da Educação
(MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNF),
envolvendo as instituições de ensino superior priva
do.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Inal
do Leitão, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Júlio Semeghini, nos se
guintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais a retirada
da minha assinatura de apoiamento ao Projeto de
Resolução nº 70/00, que institui a Comissão Parla
mentar de Inquérito - CPI, destinada a investigar
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denúncia de irregularidade no Ministério da Educa
ção (MEC) e o Conselho Nacional de Educação
(CNE) envolvendo as instituições de ensino superi
or privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Jú~

lia Semeghini, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Lino Rossi, nos seguintes
termos:

Requeiro, nos termos regimentais a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Re
solução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamen
tar de Inquérito - CPI, destinada a investigar denún
cia de irregularidade no Ministério da Educação
(MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE)
envolvendo as instituições de ensino superior priva
do.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Uno
Rossi, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º do
RICO. Publiqu~se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Da Sra. Deputada Marinha Raupp, nos s~

guintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada
da minha assinatura de apoiamento ao Projeto de
Resolução nº 70/00, que institui a Comissão Parla
mentar de Inquérito - CPI, destinada a investigar
denúncia de irregularidade no Ministério da Educa
ção (MEC) e o Conselho Nacional de Educação
(CNE) envolvendo as instituições de ensino superior
privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Ma
rinha Raupp, Deputada Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º,
do RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Nicias Ribeiro, nos seguln
tes termos:

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada·
da minha assinatura de apoiamento ao Projeto de
Resolução nº 70/00, que institui a Comissão Parla
mentar de Inquérito - CPI, destinada a investigar de-

núncia de irregularidade no Ministério da Educação
(MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE)
.envolvendo as instituições de ensino superior priva
do.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Nicias
Ribeiro, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º,
do RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Saulo Pedrosa, nos s~

guintes termos:
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da

minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia de
irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Saulo
Pedrosa, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º, do RICO.

Publiqu~se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Sérgio Barros, nos seQuin~

testermos:
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da

minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia de
irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 9 de março de 2000. - Sér~

gio Barros, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º,
do RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Sérgio Carvalho, nos s~

Quintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada
da minha assinatura de apoiamento ao Projeto de
Resolução nº 70/00, que institui a Comissão Parla
mentar de Inquérito - CPI, destinada a investigar
denúncia de irregularidade no Ministério da Educa
ção (MEC) e o Conselho Nacional de Educação
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(CNE) envolvendo as instituições de ensino superi
or privado.

Sala das Sessões, 13 de março de 2000. - Sér
gio Carvalho, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º,
do RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Sérgio Reis, nos seguintes
termos:

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia de
irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo
as instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 13 de março de 2000. - Sér
gio Reis, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º,
do RICO, Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, nos se
guintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
lução nº 70/00, que institui a Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI, destinada a investigar denúncia de
irregularidade no Ministério da Educação (MEC) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE) envolvendo a
instituições de ensino superior privado.

Sala das Sessões, 13 de março de 2000. - Ubi
ratan Aguiar, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 102, § 4º,
do RICO. Publique-se.

Em 14-3-2000. - Michel Temer, Presí
dente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Costa Fer
reira.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Maranhão tem experimentado, nas últi
mas décadas, um vigoroso processo de moderniza
ção de sua economia. A tradicional agroindústria, ba-

seada no beneficiamento dos frutos do e'xtrativismo e
da agricultura extensiva, cedeu sua Iidera'nça a mo
dernos projetos de transporte e exportação de miné
rio de ferro, de produção e exportação de alumínio e
alumina e de produção de ferro-gusa, cujos efeitos di
namizadores se fazem sentir em toda a economia es
tadual, na criação de novas oportunidades de investi·
menta e de emprego.

Dotado de um complexo portuário com capaci
dade para a atracação de grandes graneleiros, inte
grado à moderna ferrovia e à malha rodoviária de boa
qualidade, o Maranhão destaca-se como pólo de atra
ção de investimentos, principalmente daqueles volta
dos para a exportação.Podemos dizer, sem receio de
errar, que o Maranhão possui condições privilegiadas
para alcançar níveis elevados de desenvolvimento
econômico e social.

"Ness"e processo, é inegável o papel fundamen
tai e a contribuição decisiva das instituições federais
para a facilitação das atividades e dos projetos da em
presa privada maranhense. 9 Governo Federal tem
sido parceiro constante do desenvolvimento do Mara
nhão.

Ê baseado nesse relacionamento construtivo e
fecundo que trago a esta tribuna a reivindicação da
Federação do Comércio do Estado do Maranhão no
sentido de que se instale em São Luís uma delegacia
do Banco Central do Brasil. "

E de que maneira o Estado do Maranhão pode
ria ser beneficiado pela instalação de uma delegacia
do Banco Central?

Os argumentos são da própria Federação do
Comércio do Estado do Maranhão: o principal deles é
que a proximidade da autoridade monetária traria um
maior controle da aplicação e do respeito às normas
operacionais por parte das instituições financeiras. A
proximidade da autoridade monetária daria ao povo
maranhense a oportunidade de denúncia de abusos e
de defesa de seus direitos no difícil relacionamento
que hoje nossa população mantém com os bancos
comerciais. Hoje, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, é praticamente impossível ao cidadão mara
nhense formular qualquer reclamação. Teria que se
deslocar até Belém ou Fortaleza para fazê-lo pessoal
mente ou, com as dificuldades da comunicação escri
ta, expedir carta à Direção do Banco Central em Bra
sília ou a uma das delegacias regionais mais próxi
mas e aguardar, sem esperança, que alguma provi
dência de averiguação seja tomada.

Espera-se ainda, com a instalação pretendida,
que sejam resolvidos os constantes problemas de su-
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primento de papel-moeda no Estado do Maranhão e
que naja facilidades no processo de compensação de
cheques e outros papéis, que hoje é feito em Belém, o
que tem causado muitos transtornos aos clientes de
instituições financeiras em nosso Estado.

Outros benefícios esperados seriam a agiliza
ção nos registros das operações de importação e ex
portação e das operações de Antecipação de Receita
Orçamentária, de interesse dos Governos estaduais
e municipais, que, por disposição da Resolução nº 78,
de 1998, do Senado Federal, deverão, antes de sua
contratação, ter suas condições divulgadas em meio
eletrônico mantido por entidade auto-reguladora, es
tabelecendo processo concorrencial que possibilite a
qualquer instituição financeira oferecer o mesmo cré
dito a um custo menor.

Por fim, a instalação de uma delegacia regional
do Banco Central do Brasil em São Luís terá como re
sultado positivo facilitar a criação e a autorização de
bancos cooperativos, que fazem com que os recursos
permaneçam na região onde são captados, incenti
vando o desenvolvimento local.

A possibilidade de alcançarmos todos esses be
nefícios é que me leva a fazer esta reivindicação
como porta-voz da Federação do Comércio do Esta
do do Maranhão e no interesse da população mara
nhense, encarecendo às autoridades econômicas,
especialmente ao Ministro da Fazenda, como Presi·
dente do Conselho Monetário Nacional, e ao Presi
dente do Banco Central do Brasil, a diligência neces
sária à consecução de mais esse anseio do Estado
do Maranhão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, nesta tarde quero referir-me a um assun
to de grande interesse para os policiais civis do extin
to Território Federal do Amapá, hoje Estado do Ama
pá. Há bastante tempo, essa laboriosa classe vem lu·
tando para conseguir galgar êxito na tão sonhada e
propalada "isonomia salarial", equiparada que foi com
a Policia Federal mediante o disposto na Lei nS! 7.548,
de 1986, e o pagamento das gratificações previstas
no art. 42 da Lei nQ 9.266, de 1996.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, para legi
timar tal pretensão, os policiais tiveram anteriormente
que usar de inúmeros artifícios legais possíveis, cul
minando no mês de novembro de 1998 com o ingres
so, pelo Sindicato, do Mandado de Segurança nQ

6.046/DF. Após o trâmite legal no decorrer do ano de
1999, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o di·

reito líquido e certo desses servidores, muitos dos
quais já faleceram, enquanto outros continuam lutan
do, sabendo honrar o nome da antiga "Guarda Terri
torial" e atualmente "Grupo Polícia Civil".

Sr. Presidente, a finalidade agora é o cumpri
mento da decisão judicial, eis que "a Sessão, por una
nimidade, acolheu os embargos de declaração e, em·
prestando-lhes efeitos infringentes, concedeu segu
rança a todos os sindicalizados".

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, na última
audiência que a bancada federal do Amapá teve com
o Secretário de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Capella, foi
prometido o pagamento da isonomia salarial, até o fi
nal de dezembro de 1999, e do atrasado, no ano
2000, promessa que não foi cumprida em decorrência
de o Ministério da Fazenda não haver liberado os re
cursos.

Quero solicitar desta tribuna ao Sr. Ministro da
Fazenda, Pedro Malan, que interceda junto ao Secre
tário de Orçamento Federal do Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, Dr. Waldemar Giomi, a
fim de que aloque recursos, com a conseqüente libe
ração, para o pagamento dessa causa já ganha pelos
policiais civis do extinto território federal do Amapá e a
concretização de tão almejado pleito, que irá benefici
ar mais de setecentas famílias amapaenses.

Darei entrada junto à Mesa a uma indicação ao
Sr. Ministro da Fazenda, para a liberação desses re
cursos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - 8P. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. DeDu
tados, hoje o Brasil acompanha, por meio dos mais
variados porta-vozes, denúncias contra o Plano de
Assistência à Saúde PAS, aprovado em 1995, ainda na
gestão do Sr. Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo.

Esse plano foi apresentado como algo revolu
cionário que melhoraria a qualidade do atendímEmto.
Foi modelo até para candidatos normalmente de dire
ita a Governos Municipais ou Estaduais e até de ou
tros Estados.Mas aquilo que parecia ser inovador não
passava de desvio do portentoso orçamento da saú
de da cidade de São Paulo, usado e abusado, sem o
controle da administração pública, em particular no
que se refere à Lei das Licitações.

O plano encontrou sócios minoritários nessa ra
pina: diretores de módulos, gerentes e outros afins,
que entraram na partilha. Receberam, evidentemen
te, aquilo que pode ser chamado de bom salário em
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comparação ao que recebem o médico ou outro servi
dor que se recusaram a aderir ao PAS.

O fato é que existe uma saraivada de compras
superfaturadas, contratos irregulares, desvios do pa
trimônio público e dívidas, cujo montante não se sabe
quanto alcança, além de a cidade de São Paulo ter
deixado de receber as verbas provenientes do Siste
ma Único de Saúde, até porque, corretamente, o
Ministério particularmente a Secretaria Estadual de
Saúde considerou o plano uma cooperativa, portanto,
terceirização que não poderia receber verbas do
SUS.

Além de constituir manobra para se gastar à
vontade, o sistema de pré-pagamento é muito antigo.
O PAS foi um dos motores da propaganda malufista
para eleger o então candidato Celso Pitta, hoje la
mentavelmente ainda Prefeito de São Paulo, além
dos Projetos Fura-Fila e Cingapura três grossas men
tiras.

E o que era o PAS? Sistema de pré-pagamento
que não assegurava direitos aos sócios, aos que têm
carteirinha. A Constituição já garante o acesso univer
sal à saúde. Na verdade, a carteirinha era mecanismo
cruel que impedia os que não tinham carteirinha de
serem atendidos pelo PAS. Repito: é um plano incons
titucional, visto que não assegura o acesso universal
à saúde. E assim foi.

Começou com o pagamento de 10 reais per ca·
pita, ou seja, se a receita é fixa, para auferir maiores
lucros, cai a qualidade do atendimento. Causou algu
ma expectativa na população desinformada, aquela
parcela que não conseguiu entender que o melhor é
ter um serviço público de qualidade, humanizado,
porque se concentrou no chamado pronto atendimen
to. E foram abandonados os programas para trata
mento da AIDS, da doença do trabalhador e do idoso,
de atenção à mulher etc., além de jamais ter incluído
aquelas patologias complexas, cujo tratamento é
caro. Os pacientes, sem socorro algum, eram transfe
ridos para hospitais do Estado ou da União. Esse é o
quadro atual da cidade de São Paulo.

Espero que o Brasil entenda que o melhor é ter
um serviço público de saúde com qualidade, com
controle social, democratizado, com verbas, e não um
plano que terceiriza e se apodera do dinheiro público
para enriquecimento ilícito de alguns.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, já chegamos a comentar, des
ta tribuna, as inovações constantes da Medida Provi
sória n!l 1.988 reeditada algumas vezes, que oferece

novas condições de operacionalidade aos Fundos
Constitucionais, aplicados, em cada exercício, no
Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, através do
Banco da Amazônia, do Banco do Nordeste edo Ban
co do Brasil.

Nesta quarta-feira, é provável que o relator da
importante matéria, deputado Francisco Garcia, dê a
conhecer o seu relatório final, ensejando a que a Co
missão Mista, integrada por senadores e deputados e
da qual sou integrante, possa deliberar a respeito do
texto original e das 130 emendas que se acham apen
sadas ao processo uma delas destinando 10% para
atividades comerciais, como alternativa para contri
buir na redução dos apavorantes índices de desem
prego que atingem aquelas três faixas geográficas do
País.

Como medida provisória, após editada, passa a
vigorar independentemente da manifestação con
gressual, o Conselho Deliberativo da SUDENE, na
sexta-feira, dia 31, decidiu pôr em prática uma das
inovações inseridas na proposição, relacionada com
a concessão de bônus aos mutuários adimplentes,
como estímulo para que observem com regularidade
os seus compromissos financeiros, o que implicará
na conseqüente redução dos encargos respectivos.

O Ministro da Integração Nacional, senador Fer
nando Bezerra, que se fez representar no encontro
pelo Secretário-Executivo, Alexandre Firmino, foi um
dos entusiastas dessa providência, cuja repercussão
tem sido extremamente favorável, tanto para os toma
dores do semi-árido quanto para os das demais áreas,
num contexto positivo, que começa a ser cumprido no
chamado Polígono das Secas e deverá sê-lo, tam
bém, no Norte e no Centro-Oeste do País.

O governador Jarbas Vasconcelos, de Pernam
buco, bem como o do Piauí, Francisco de Assis de
Moraes Sousa o Mão Santa externaram euforia pela
iniciativa, reconhecendo que esta passa a ser mais
uma colaboração do governo para que se reduzam os
níveis da inadimplência que até aqui vinha ocorrendo,
na computação daquelas três entidades de crédito
oficial, incumbidas de proceder às aplicações dos re
cursos previstos no art. 159, alínea "c", da Constitui
ção de 5 de outubro de 1988.

O Superintendente, Marcos Formiga, que se
vem empenhando para corresponder às expectativas
dos setores produtivos da região, anunciou que a
SUDENE escalonará, dentro dos preceitos legais vi
gorantes, os percentuais da BONIFICAÇÃO, espe
rando-se que haja uma retribuição à altura do investi
mento'agora formalmente anunciado aos membros
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do Conselho Deliberativo órgão d.o qual fiz parte ao
tempo em que exerci a Presidência do Banco do Nor
deste, na década de ao.

Na mesma ocasião, foram divulgados os incenti
vos fiscais atriburdos a várias empresas de diversos
Estados, dentro de critérios rigorosos, cuja fiel obser
vância constituirá prerrogativa daquela autarquia fe
deral e do Tribunal de Contas da União.

Tem-se, agora, a convicção de que a aludida su!
perintendência se disporá a enfrentar 'novos .e. .tas:" ,
cinantes desafios, dentro de uma linha de conduta
administrativa e fiscal compatível com o anseio de to
dos quantos, ao longo do tempo, têm lutado para di
minuir as desigualdades regionais, ainda bastante
acentuadas, em que pese a atuação do órgão, desde
as suas origens, sob a batuta competente do econo
mista Celso Furtado, indicado naquela fase inicial
pelo próprio Presidente Jus'celino Kubitschek de Oli
veira, que prestigiou a sua ação empreendedora, sob
as vistas atentas da população brasileira.

Todos os nordestinos e os investidores que ali
aplicam as suas disponibilidades confiam em que o
gerenciamento financeiro obedecerá a normas rígi
das, que impeçam os desvios que, num passado re
cente, ali se registraram, sob indignação dos segmen
tos esclarecidos de nossa sociedade.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, o Fundo de Amparo ao Trabalhador está dando
o que falar aqui na capital do Brasil. As investigações
estão bem adiantadas, e todos já sabem que existiu
mesmo desvio de verbas, ou foram aplicadas em ou
tras atividades.

Será que isso acontece só em Brasília? Se fize
rem uma ampla investigação em outros Estados, tam
bém aparecerá a mesma falcatrua? O País clama por
justiça. Será que o Governo federal não ouve esse
clamor? Será que ouve e não se importa? Para mim é
uma loteria adivinhar o que se passa na cabeça do Go
verno. Não sei se o presidE!nte vive e está conscieritá
do atual momer.~o polftico brasileiro; se sabe que o
Brasil é o país em que ele f.')j l:!leito para governar, ou
se anda nas nuvens querendo agradar os especula
dores financeiros internacionais com as privatiza
ções.

Eu juro que não consigo mais ter raiva, ter ver
gonha, nem pensar. O que sinto e sei que todo o povo
sente hoje em dia é nojo, é asco de tudo o que anda
acontecendo em nosso país. Será que teremos de
agüentar esses abutres para o resto de nossas vidas?
É impossível conviver com tanto escândalo e nenhu-

ma solução ser dada para estancar essa onda toda
que vem assolando o Brasil. Um escândalo encobre
outro, e assim caminha a nação.

Sr. Presidente da República, é uma pena! Mas
ainda há tempo para se tentar com responsabilidade
consertar muitas coisas. O nosso povo está na corda
bamba, passando necessidades; nossos jovens já
não sabem mais se podem ter esperanças no futuro.

.Tenho certeza ~e que, se houver vontade política
.como .houve pará resolyer o problema dos banq'ueii"os"
com o PROER, para honrar o pagamento de juros àà
FMI, e tantas outras soluções imediatas em favor dos
poderosos, poderá haver uma solução para os deses
perados de nosso país, que, além da humilhação do
desemprego, da fome, da falta de saúde, não têm
mais a dignidade de se olhar no espelho e dizer: "Eu
sou um ser humano, tenho pátria, sou um cidadão".

O SR. LÉO ALCÂNTJ\RP. (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente" srªs e Srs.
Deputados, esta é a terceira vez que ocupo a tribuna
para manifestar minha preocupação com a extinção
do Programa Especial de Treinamento PET, mantido
pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES.

Meu último pronunciamento nesse sentido foi fe
ito em outubro passado, mas considerando que nesta
semana estaremos votando as emendas orçamentá
rias e o fato de que a reativação do PET depende da
disponibilidade de recursos para a área de educação,
achei oportuno retomar o debate sobre a sua impor
tância para os estudantes de graduação.

Nos últimos dois meses venho recebendo ape
Ias de estudantes de todo o Brasil, e certamente ou
tros Parlamentares também estão sendo sensibiliza
dos pelos cerca de 3.500 graduandos afetados pela
extinção do programa. Estou convencido do erro his
tórico que foi perpetrado, prejudicando mais de 3.500
universitários, o que constitui verdadeiro paradoxo
numa administração que já deu provas inequívocas
de sua competência na área educacional.

Sr. Presidente, a decisão de desativar o PEr.
além de incompreensível em si mesma, é incoerente
com a política de "melhoria do ensino de graduação,
de integração da educação acadêmica com a ativida
de profissional e de formação de profissionais críticos
e pWantes", anunciada pelo próprio MEC.

Exatamente com esses objetivos, foi criado, em
1979, pelo Prof. Cláudio de Moura Castro, então Dire
tor-Gerai da CAPES, o Programa Especial de Treina
mento PET destinado a incentivar, nas instituições de
ensino superior, o surgimento de grupos de estudo
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que se dedicassem 'ao trabalho intelectual em tempo
integral, sob a orientação de um professor tutor, num
ambiente que favorecesse o envolvimento, a partici
pação e a troca de idéias e experiências entre alunos
e professores.

Experiências internacionais serviram de base
para a proposta inicial do Prof. Cláudio de Moura Cas
tro, entre elas a dos Honours Programs, oferecidos
por algumas universidades americanas, que consisti
am no treinamento avançado e com alto nível.de exi
gência para um número reduzido de alunos que reve
lavam aptidões e qualificações acadêmicas durante?
curso.

Considerou-se oportuno não somente capitali
zar a disponibilidade de professores com excelente
formação em pós-graduação, a fim de melhorar o en
sino de graduação, como também melhorar a qualida
de dos cursos de pós-graduação, por meio do ingres
so de alunos com potencial formação, condizentes
com o desenvolvimento de um bom programa.

É inegável a evolução tanto qualitativa como
quantitativa do Programa, especialmente a partir de
1984, quando o acompanhamento dos grupos do
PET, por parte da CAPES, deixa de restringir-se aos
aspectos financeiros e passa a contemplar, em cada
grupo, as condições físicas, as atividades desenvolvi
das, os desempenhos do tutor e do aluno, bem com a
rotatividade dos bolsistas.

Em 1997, foi realizada uma pesquisa ampla
para avaliar a influência do PET na graduação, uma
vez que o desempenho individual dos grupos já era
aferido periodicamente. A pesquisa, coordenada por
uma pesquisadora da USP, apontou resultados rele
vantes, assim sintetizados:

o PET é um Programa bem-sucedido
no que se refere aos seus alunos e bolsis
tas. As oportunidades de treinamento ofere
cidas pelo Programa são ímpares, mesmo .
quando comparadas com outros grupos até
certo ponto similares.

Em 1998, foi feita uma segunda avaliação geral
do PET, elaborada por uma comissão constituída por
três professores tutores do PET e três professores
não envolvidos no programa.

Em seu relatório, a comissão afirma que, entre
outras coisas, houve melhoria substancial nos cursos
de graduação em que o PET se instalou e que o pro
grama tem contribuído para promover o espírito uni
versitário. A pesquisa apontou ainda para um desem-

penho diferenciado dos ex-petianos, tanto no merca
do de trabalho como nas atividades acadêmicas.

Finalmente, a mesma pesquisa levantou infor
mações que não podem ser desconsideradas na for
mulação de uma política educacional de cunho social.
Cerca de 33% dos alunos pesquisados eram oriun
dos de famílias com renda familiar inferior a mil reais,
ressaltando a relevância do PET na mobilidade social
de seus beneficiados.

Assim, apelo para os meus colegas Parlamenta
res a fim de que, no processo de votação das emen
das para a Educação, estejam atentos aos apelos dos
petianos. E tenho certeza de que o Ministro Paulo Re
nato não se furtará de cumprir o acordo de reativação
do programa assim que os recursos estiverem garan
tidos. Sei do seu perfil de homem aberto aos argu
mentos -e' -aõs fatos, o que me assegura que as mi
nhas palavras terão eco no Ministério da Educação.

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que autorize a di
vUlgação do meu pronunciamento pelo programa A
Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs eSrs.
Deputados, ocupo esta tribuna, na tarde de hoje, para
manifestar o meu repúdio à TELEMS - Telecomunica
ções de Mato Grosso do Sul, que no último domingo
prejudicou um cantor do nosso Estado, já que ninguém
conseguiu linha para ligar para a Rede Globo de Televi
são e votar em André Barbosa de Souza, cantor cam
po-grandense, vocalista do conjunto Alma Serrana, que
participava, naquela tarde, do Programa do Faustão e
.acabou sendo derrotado por problemas técnicos até
agora não explicados pela Telems.

É inaceitável que nenhuma pessoa do nosso
Estado tenha conseguido linha para ligar para a Rede
Globo e votar no talento de André, que acabou per
dendo para uma cantora do interior paulista.

Ainda mais inaceitável, Sr. Presidente, é a infor
mação da Telems de que apenas houve sobrecarga
no sistema de telefonia em todo o Estado, não forné-.
cendo nenhum detalhe sobre o problema.

A TV Morena, afiliada da Rede Globo em Mato
Grosso do Sul, também não conseguiu ainda explicar
o problema.

A Embratel se limitou a enviar um fax à TV More
na, informando que a causa da pane pode ter sido o
grande volume de ligações. É muito pouco, Sr. Presi
dente, para a comoção que tomou conta do povo
sul-mato-grossense, que assistiu, torceu e não pôde

. participar da eleição de um conterrâneo no con9urso
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Novos Talentos da Música Br asileira. André fora se
lecionado junto com outras 27 pessoas, entre 30 mil
candidatos inscritos em todo o país.

A escolha do finalista foi feita por telefone, e,
exatamente na hora da votação, os telefones ficaram
mudos.

Na tarde de ontem, em entrevista à CBN, o dire
tor comercial da Te/ems, Alberto Sirena, disse que a
pane telefônica foi causada pela Embratel.

Ainda ontem, a gerência do serviço 0800 da
Embratel negou ter registrado qualquer problema no
sistema de telefonia em Mato Grosso do Sul.

De quem quer que seja a culpa, a população de
Mato Grosso do Sul foi prejudicada, e um talento de
nosso estado foi preterido por outro de um Estado
maior e mais poderoso.

A Telems e a Embratel têm a obrigação moral de
fazer todos os levantamentos técnicos possíveis e ne
cessários à. identificação ~e onde e como ocorreu o
erro.

Mato Grosso do Sul espera e merece essa apu
ração.

Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, venho hoje apoiar o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento no sentido de desen
volver uma política nacional de fruticultura, pois é
essa a atividade do setor rural que, quando estimula
da, provoca verdadeira revolução na vida de peque
nos, médios e grandes produtores rurais.

Temos de entender que, sendo o Brasil um país
propício ao cultivo de todas as espécies de frutas
existentes no mundo, apresenta peculiaridades para
desenvolver principalmente a exploração de frutas
tropicais, hoje consumidas e apreciadas em todo o
mundo.

Só para se ter uma idéia, o mercado mundial de
frutas movimenta anualmente 20 bilhões de dólares e
cresce à média de 1 bilhão de dólares ao ano. Além
do mais, a tendência da população mundial a cada dia
mais está direcionada a consumir produtos naturais, e
as frutas tropicais ocupam excelente lugar nesse sen
tido.

Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é sa
bido que 95% dos sucos consumidos no mundo são
de origem de locais de clima temperado. Portanto, a
fatia para consumo de sucos tropicais é incomensurá
vel. Dessa forma, entendo que agora é a hora de o
Governo incentivar e criar mecanismos para desen-

volver a fruticultura, pois o mercado mundial está dis
ponível aos produtos tropicais.

Não aceito, não admito que o Chile, com uma
área equivalente ao território da Bahia, consiga ex
portar 1,5 bilhão de dólares por ano em frutas,
enquanto o Brasil, de acordo com a Confederação
Nacional de Agricultura CNA, exporta anualmente
apenas 300 milhões de dólares. Isso é estarrecedor. E
ainda nos causa vergonha isto. Vejam só: Israel, com
todos as suas dificuldades de captação d'água e terri
toriais, exporta o equivalente a 800 milhões de dóla
res por ano.

É importante conscientizar o Governo da impor
tância da fruticultura no cenário atual em que vive
mos, com altíssimas taxas de desemprego. É uma ca
racterística indiscutível: a fruticultura é o-granàe-em·
pregador de mão-de-obra familiar, o que se dá princi
palmente pelo fato de as propriedades serem de pe
queno porte. O regime de mão-de-obra é intenso e cai
como uma luva para as co.ndições do Brasil, pois evita
o êxodo, promove a produção de frutas para o consu
mo interno e externo, melhorando visivelmente as
condições de vida de milhões de brasileiros.

No meu estado, Roraima, estamos, por intermé
dio do Governador Neudo Campos, estimulando a
fruticultura, principalmente a irrigada, nos 230 mil
hectares de várzeas existentes, de olhos voltados
para o mercado da Amazônia e principalmente para a
vizinha Venezuela e o Caribe. O que nos falta é ape
nas o apoio do Governo Federal.

Por último, Sr. Presidente, peço ainda a V. Exª
autorize a transcrição nos Anais desta Casa de artigo
de autoria do nobre ex-Senador Jarbas Passarinho,
publicado hoje pelo jornal Correio Braziliense, sobre
o dia 31 de março de 1964, que bem demonstra a im
portância dessa data para a História do Brasil.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O 31 DE MARÇO DE 64

Quem tiver responsabilidade de historiador e
não de historicida certamente registrará que, enquan
to desde o século 19 eram freqüentes os ditadores
fardados nesta parte do continente, de Oribes e Ro
sas a Gomez, no Brasil os militares mantinham-se fi
elmente subordinados ao imperador. Caxias, que
agora um energúmeno encarregado de seção peda
gógica de um grande jornal diz ter sido um assassino
de patriotas rebelados, e por isso feito duque, foi a es
pada em que se apoiou Dom Pedro 11 para garantir a
integridade nacional. A deposição do monàrca, se de
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fato não foi resultado de movimento de massa popu
lar, teve forte influência civil. O Manifesto Republica
no de 70 já permeara os quartéis. Rui Barbosa, Quin
tino Bocaiúva, Campos Sales eram republicanos. Em
vez de um ditador, tivemos em Deodoro da Fonseca o
primeiro presidente com mandato fixado. Floriano Pe
ixoto, seu vice, assumiu após a renúncia de Deodoro,
para consolidar a República ainda frágil.

Sucederam-se logo os presidentes civis eleitos
pelo povo, até que em 1930 o civil Getúlio Vargas chefi
ou a revolução armada que teve no tenente-coronel
Goes Monteiro a maior patente militar. Em 1937, o
mesmo Getúlio Vargas deu o golpe de Estado que o
transformou em ditador, apoiado nas Forças Armadas,
que o depuseram em 1945, para acabar com a ditadu
ra e democratizar o País. Puseram no Governo um ge
neral? Pediram ao presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, ministro José Unhares, que assumisse a Presi
dência. O general Eurico Dutra chegaria ao Catete
pelo voto popular. P~ssaria a faixa presidencial ge volta.
a Getúlio Vargas, um ditador, em cuja gestão houvera
a tortura contra comunistas e integralistas, mas que
havia conquistado o amor do povo.

Em 1954, com o suicídio de Getúlio, em meio a
enorme turbulência social, nenhum general tomou o
poder. Assumiu a Presidência o vice-presidente Café
Filho que, ao deixar-se envolver por manobra política
liderada pelo civil Carlos Lacerda, para negar a posse
a Juscelino, eleito presidente, foi impedido pelos ge
nerais Denys e Lott à testa da tropa da Via Militar,
para garantir a JK a posse pacífica na Presidência da
República. Atravessáramos convulsões políticas e so
ciais, respeitando a Constituição de 46, até que o civil
Jânio Quadros, eleito sucessor de Juscelino, por es
magadora maioria, ensaiou a renúncia bem planeja
da e mal executada, manobra afinal confessada ao
neto inconfidente, que visava à volta nos braços do
povo com a ruptura da Constituição. Os ministros mili
tares, que não morriam de amores pelo vi
ce-presidente Jango, poderiam ter sido usados por
um civil, como foram pelo civil Getúlio Vargas, em 37,
para um golpe de Estado. O golpismo esteve sempre
nas veias dos políticos civis quando, contrariados
seus interesses, batem à porta das casernas apelan
do para o patriotismo de quem querem conquistar.

Mil novecentos e sessenta e quatro foi algo es
pecífico, a começar pelos reflexos do auge da Guerra
Fria e pelo acendrado anticomunismo que gerara no
Exército a sangrenta revolta de novembro de 35, co
mandada por Prestes às ordens de Moscou. De que o
Presidente João Goulart arquitetava um golpe apoia-

do por Prestes há confirmações definitivas. Jacob
Gorender, que foi membro do Comitê Central do Par
tido Comunista, posteriormente rompido com Pres
tes, critica-lhe a submissão ao plano golpista e revela
que o Comando Nacional dos Grupos dos Onze na
presença de Brizola, reunido dia 24 de março, consi
derava "que tinha maior probabilidade o golpe vindo
de Jango do que da direita". (Combate nas Trevas,
página 60). A imprensa, igualmente, tem publicado
que em suas memórias o embaixador soviético Fo
min, ao tempo de Jango, comunicou isso a Moscou.

A sublevação armada dos sargentos em Brasí
lia, a insubordinação (oficialmente bem-vista) dos
marinheiros com a adesão dos fuzileiros no Rio e a
tentativa pessoal de Jango de aliciar os sargentos, le
varam ao 31 de Março, uma contra-revolução. A mas
sa popular nas ruas exigia o fim da baderna organiza
da. A imprensa, com a única discrepância de Última
Hora, pregava a deposição de Jango. "Basta!", foi o
grito·qlJe·, partindo dos .grande·s jornais, galvanizQu os
quartéis. Não foi preciso disparar um tiro para derru
bar o Governo. Hoje, há órgãos da imprensa que se
revelam indignado porque o Informe do Exército, pu
blicado para conhecimento interno, diz que o 31 de
Março de 64 foi um ato de coragem contra a insensa
tez. Mas não se indignaram quando os comunistas,
vencidos na luta armada que desencadearam rece
beram, em nome dos direitos humanos que eles ja
mais respeitaram, a desculpa do Governo e seus fa
miliares nas indenizações que não chegaram aos la
res dos que eles mataram.

Numa prova de espírito conciliatório, não mais
se comemora, desde Collor, a Intentona Comunista
de 35, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, iniciada
publicamente por Getúlio Vargas. Deixou-se, depois,
de festejar nos quartéis o 31 de Março de 64, não por
vergonha da data, mas para virar a página da História
em nome da reconciliação. Censurar, agora, o noticiá
rio interno do Exército é querer reabrir as chagas que
ele sofreu e condená-lo por ter, de início, impedido a
aventu ra janguista e , depois, ao preço da vida de mu
itos dos seus, haver derrotado a guerrilha armada dos
comunistas treinados por Fidel Castro e na China ma
oísta. Certamente mudaram as redações dos jornais.
Não, porém, a memória dos brasileiros que foram em
massa às ruas para aclamar 31 de Março de 1964.
Jarbas Passarinho, presidente da Fundação Milton Campos,
foi ministro de Estado, governador e senador.

o SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para lamentar mais uma
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vez a maneira como a Presidência da República e o
Ministério da Educação tratam a questão salarial
das universidades. Já se tornou quase uma lógica
neste Governo o tratamento diferenciado, discrimi
natório e autoritário das diversas categorias do ser
viço público.

No momento em que esta Casa discute na Co
missão Especial o teto salarial e o salário mínimo e
volta à pauta de discussões o reajuste salarial para os
servidores públicos, o Governo Federal baixa a Medi
da Provisória nº 2.020, praticando uma discriminação
inaceitável contra a universidade pública federal bra
sileira, pois, ao longo do processo, construímos um
plano de cargos e salários segundo o qual professo
res e servidores sempre tiveram isonomia de trata
mento. Lamentavelmente, neste momento, o Governo
Federal trata diferenciadamente os trabalhadores da
ativa com gratificações, discriminando os inativos. Os
professores ativos receberão essas gratificações es
ca.lonadas, diferenciadas de acordo com a classe em
que se encontram dentro da carreira. E essas gratifi
cações excluem totalmente os professores inativos.

No intuito de corrigir essa distorção, apresenta
mos uma emenda à medida provisória. Esperamos
receber o apoio desta Casa para que também seja
antecipado o Plano de Carreira dos servidores das
universidades, previsão que, na nossa ópinião, deve
corresponder ao índice de 30% também para essa
categoria.

O segundo ponto que quero abordar desta tribu
na refere-se à alteração da Portaria nll 171 do IBAMA,
que regula a pesca no estuário da Lagoa dos Patos. A
pressão exercida pelos Parlamentares e pelo Gover
no de Santa Catarina e por outras forças resultou
numa alteração dessa portaria, o que trará prejuízos
tanto para o meio ambiente da Lagoa dos Patos quan
to para a sobrevivência dos pescadores artesanais
daquele estuário.

Alega a Presidência do IBAMA que alterou a
portaria simplesmente para atender a sessenta pes
cadores que haviam solicitado cadastramento antes
da edição da portaria. Queremos que o IBAMA honre
esse compromisso, continue com a fiscalização e não
permita que mais de sessenta pescadores oriundos
do Estado de Santa Catarina venham a pescar no es
tuário da Lagoa dos Patos.

O art. 3º da portaria não deixa dúvidas, abre a
possibilidade para que aqueles que pescaram há mais
de três anos no estuário da Lagoa dos Patos voltem a
fazê-lo. Esperamos que a Presidenta do IBAMA honre
o compromisso de limitar em sessenta pescadores.

A portaria traz mais uma alteração: a criação de
um grupo de trabalho para, em 120 dias, regular as
relações de pesca no estuário da Lagoa dos Patos,
com participação dos pescadores, de organizações
não-governamentais, do Estado do Rio Grande do
Sul e não sei por que cargas d'água, do Estado de
Santa Catarina. Por que não a participação de outros
Estados, como, por exemplo, Mato Grosso? Que en
graçado! É mais um casuísmo da portaria do IBAMA,
que permite ao Estado de Santa Catarina participar
da elaboração da pesca no estuário da Lagoa dos Pa
tos, que são águas interiores. É sabido que águas in
teriores são de gestão compartilhada entre o Gover
no Federal e o Estado onde estão localizadas.

Estamos contrariadíssimos com essa portaria.
Esperamos que a Presidenta do IBAMA honre o com
promisso de não conceder licença a mais de sessenta
pescadores, que a tinham pedido antes da portaria, e
revogue o item que inclui o Estado de Santa Catarina
para pàrticipar da discussão sobre águas interiores
do Rio Grande do Sul.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, no próximo dia 12, a Compa
nhia Siderúrgica Belgo-Mineira estará inaugurando
um alto-forno na Usina de João Monlevade, em Minas
Gerais.

A Usina da Belgo-Mineira, em João Monlevade,
começou a operar o seu forno em 1937. Dessa época
até a década de 90, quando aquela unidade já tinha
cinco altos-fornos, predominou a política de ser uma
empresa inovadora na qualidade do produto, com
custos competitivos no mercado interno e se voltando
para a exploração.

O ano de 2000 começa com a confirmação da
constante preocupação com geração e desenvolvi
mento de tecnologia de ponta, como a implantação
desse novo alto-forno, que irá substituir os cinco for
nos antigos, sendo equipamento que opera com
100% de coque metalúrgico, em substituição ao car
vão vegetal.

Utilizando sempre tecnologia de ponta, como se
verifica pela certificação QS-9000, conferida pela
BVQI Bureau Veritas de Quality Internacional, e
180-9000, que respeita as normas internacionais de
qualidade. Todos os produtos produzidos pela empre
sa são comprovadamente de alta qualidade. Como
exemplo, a fábrica de barras da Usina da Bel
ga-Mineira, em Sabará, Minas Gerais.
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Além dos certificados já mencionados, a empre
sa possui o \SO-14001, que atende aos requisitos in
ternacionais de respeito ao meio ambiente. Portanto,
esse novo equipamento é considerado ambiental
mente correto, com elevado índice de produtividade e
alta qualidade do gusa.

Esse novo alto-forno terá capacidade de produ
ção de 1 milhão, 180 mil toneladas de gusa/ano e tor
nará a unidade de João Monlevade totalmente balan-

.. ceada à sua ~ap~cidade ·de produção, em face da di·
minuição significativa da complexidade da usina, pro
porcionando a redução nos custos de produção e eli
minando a necessidade de investimentos em refor
mas de fornos antigos, conseqüentemente, com refle
xo no custo final do produto.

Algumas das principais características técnicas
do novo alto-forno são o carregamento por correias
transportadoras, a ausência de refratárias, injeção de
carvão pulverizado, sendo um moderno sistema de
automação e controle que oferece altos índices de
confiabilidade em sua operação, característica adota
da pela empresa para manutenção dos certificados
BS-8800 norma britânica que avalia as condições de
trabalho impostas pela empresa.

O processo de modernização da Companhia
Belgo-Mineira iniciado no final da década de 70 já
consumiu cerca de 700 milhões de dólares. Com esse
investimento a empresa demonstra sua confiança e
compromisso com o Estado de Minas Gerais, consoli·
dando sua liderança na produção de fio-máquina, tor
nando sua economia competitiva e confiante no de
senvolvimento e no futuro do BrasiL

Quero, deste plenário, parabenizar a todos que
colaboraram com a concretização desse empreendi
mento, desde o mais humilde operário até o seu Pre
sidente, encorajando-os a acreditarem na força do
povo mineiro e no potencial do nosso País.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a Compa
nhia Belgo-Mineira vem dar uma demonstração de
sua capacidade tecnológica e financeira investindo
no Brasil.

Companhia Belgo-Mineira, parabéns!
Era o que tinha a dizer.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu·
tados, a Sociedade Interamericana de Imprensa di·
vulgou em Houston, no final do ano passado, que duo
zentos jornalistas foram assassinados nas Américas
na década de 90. O Brasil foi destaque com relação a
essa estatística. Oitenta por cento dos assassinatos
de jornalistas e radialistas em todo o País foram co-

metidos na Bahia, sem contar os inúmeros casos de '
tortura e de seqüestro. Conforme divulgado hoje no
principal jornal do Estado, A Tarde, 5% representam
o percentual de todos os assassinatos cometidos nas
Américas.

Entrei em contato com o Presidente da Comis
são de Direitos Humanos, para que se realize nesta
Casa sessão solene em homenagem a esses profis
sionais que trabalham defendendo o direito à informa
ção, à liberdade e à democracia. Infelizmente, no meu
Estado, quando são feitas denúncias referentes ao
status quo na Bahia, ocorre esse tipo de violência.
Os crimes nunca passam das delegacias, os inquéri
tos são arquivados. Os autores, mandantes e execu
tores, Sr. Presidente, estão impunes até hoje. Isso
com certeza envergonha' o meu Estado perante o
Brasil e o mundo.

A Bahia é um Estado grande. O jornal A Tarde
estampa os crimes realizados nas diversas reuniões
da Bahia, com relação aos dez assassinatos a partir
de 1991, cujos autores estão todos impunes. Essa sé
rie de reportagens começou no domingo, e agora
vêm trabalhando por região. Não precisa ter muito co
nhecimento da Bahia. Basta olhar para saber que por
trás de cada assassinato há um político em determi
nada região, com interesses em jogo. Recebi críticas
de jornalistas e radialistas. Refiro-me à minha região,
mais próxima ao sul do Estado.

Sr. Presidente, vou mencionar os dez jornalistas
assassinados no sul da Bahia, a partir de 1991: Vitor
Lena, 32 anos; Ivan Rocha, 36 anos; ,José M. Porti
nho, 57 anos; João F. Souto, 39 anos; BiII Haun, 39
anos; Roberto Brindes, 36 anos; Nivanildo Uma, 27
anos; Sandoval Duarte, 63 anos; Ronaldo Santana,
37 anos; Manoel Leal, meu amigo, jornalista de pri
meira, respeitado na minha cidade e na região, 67
anos, assassinado quando chegava a sua casa, às
7h45, com seis tiros em locais vitais.

O jornal A Tarde, de hoje, fala do crime de Ma
noel Leal acontecido em Itabuna, em 14 de janeiro de
1998. O referido jornal diz:

.Crime: Após chegar à residência, foi
executado com seis tiros em partes vitais.

.' Suspeitos do crime: prefeito Fernando
Gomes, secretária Maria Alice Araújo e de
legado Gilson Prata (mandantes); Marcone
Sarmento, Roque Souza e Mozart Brasil
(ex~utores).
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Ressalte-se que Mamone Sarmento é amigo
do Prefeito e Roque de Souza e Mozart Brasil pres
tavam serviço à Prefeitura de Itabuna.

Na Bahia todos sabem quem executou o jorna
lista Manoel Leal e quem mandou executá-lo. O in
quérito foi arquivado por falta de provas, como foram
arquivados casos que nem inquérito tiveram. Também
foram arquivados os inquéritos dos demais jornalistas
assassinados na Bahia na década de 90.

Quero parabenizar o jornal ATarde'por,seu 'tra
balho de investigação sobre esses assassinatos,
substituindo a polícia inoperante da Bahia. Sabemos
que por trás desses crimes há muita gente grande.
Também quero parabenizar o jornalista Marconi de
Souza, que vem praticando um excelente trabalho
nessa linha.

De maneira nenhuma o Brasil pode permitir que
uma situação como essa continue acontecendo no
meu Estado. Se a Bahia não é capaz, não tem vonta
de, não tem disposição de investigar esses crimes,
conclamo esta Casa para que encontre os meios jun
to ao Governo Federal e acabemos de uma vez por
todas com essa impunidade.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, SrMs e Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, quero registrar para todo o
'Brasil que, hoje, em um dos salões do Congresso Na
cional, inicia-se uma exposição itinerante vai percor
rer todo o Brasil que mostra o trabalho dos agentes
comunitários de saúde do Programa Saúde da Famí
lia no Brasil.

Esse programa, que considero o mais importan
te, inovador e revolucionário do Sistema Único de Sa
úde, leva assistência aos locais mais desprezados,
mais excluídos da nossa Nação, tanto às periferias
das grandes cidades quanto às regiões de interiores,
sertões, barrancas dos rios amazônicos.

Portanto, depois de aproximadamente dez
anos, durante os quais o Sistema Único de Saúde
vem desenvolvendo esse programa, mais de 4 mil
Municípios contam com equipes de agentes comuni
tários e mais de mil Municípios, de norte a sul, contam
com o Programa Saúde da Família sendo desenvolvi
do. Realmente é uma vitória importante do SUS, da
legislação brasileira pós-constituinte sobre saúde no
Brasil.

Em segundo lugar, desejo também registrar
outro tema no qual venho insistindo no Congresso
Nacional, que é a questão do Tribunal Penal Interna
cional.

Tenho cobrado do Presidente Fernando Henri
que Cardoso que mande para o Congresso Nacional,
o mais rapidamente possível, o estatuto elaborado no
encontro da ONU havido em Roma em 1998, que tra
ta da criação do Tribunal Penal Internacional Perma
nente, instalado sob o controle da Assembléia-Geral
da ONU, para punir militares e autoridades que provo
quem genocídios e agressões aos direitos humanos
em qualquer recanto do planeta e cujo país se recuse
ou esteja. imppssibilitado' de levá-los a jUlgamento.
Insisto 'no fato de que oBrasil não pode ficar a:o largo
desse esforço das nações filiadas à ONU para a insta
lação desse tribunal.

A condição para que o Brasil se some aos ses
senta países que devem referendar o estatuto para
que o tribunal possa instalar-se é que o Congresso
Nacional vote e aprove o texto. O Brasil já o assinou
há uma pré-assinatura feita em Nova Iorque há dois
meses, mas o Congresso Nacional brasileiro tem que
referendá-lo. É importante que o Brasil, que no encon
tro em Roma em 1998 foi um dos países que estimu
lou o estabelecimento desse estatuto, não fique para
trás.

Para frisar como um tribunal penal desse tipo,
funcionando sob o controle da Assembléia-Geral da
ONU, pode ser importante para evitar massacres pelo
mundo inteiro, cito o exemplo de um tribunal específi
co, que já atua efetivamente, instalado em Haia, na
Holanda, e que julga os criminosos da Guerra da Bós
nia-Herzegóvina.

Esse tribunal específico, que não será o caso do
Tribunal Penal Internacional, pois este será perma
nente e preventivo, está julgando as autoridades sér
vias e os criminosos que participaram de massacres,
genocídios e agressões à população da Bós
nia-Herzegóvina, principalmente autoridades sérvias.

Na Folha de S.Paulo de hoje, há importante no
tícia de que Momcilo Krajisnik, o principal assessor do
antigo governo sérvio, comandando pelo Sr. Radovan
Karadzic, foi preso por tropas a serviço da ONU e le
vado para a Holanda, onde está sendo submetido a
julgamento pelo tribunal penal específico que trata
dos crimes da ex-Iugoslávia.

Isso demonstra, portanto, que esse tipo de tribu
nal é realmente uma necessidade, para não deixar
impunes, em qualquer lugar do mundo, militares e di
rigentes de países que atuam contra as populações
indefesas do mundo inteiro.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
está acontecendo no Estado do Espírito Santo o julga-
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mento do líder do Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra, José Rainha. É impressionante como
se pretende fazer com que aquele pleito não seja de
fato um julgamento, mas um processo de intimidação
a um movimento legítimo, que reivindica a reforma
agrária, que organiza as classes mais pobres deste
País para procurar um meio de sobrevivência.

Ora, Sr. Presidente, existe no processo uma de
claração do Governador do Estado do Ceará dando
conta de que o acusado esteve com ele, naquele
Estado, no dia em que aconteceram as mortes no
Estado do Espírito Santo. É impossível, portanto e
qualquer pessoa de bom senso e que queira fazer de
fato justiça sabe disto, acusar um indivíduo que esta
va no Ceará de ter, na mesma hora, cometido um cri
me no Espírito Santo.

É insano esse tipo de julgamento. Bastaria essa
prova para que o próprio Ministério Público retirasse
todas as acusações. Mas, não. O que se pretende não
é fazer o julgamento de José Rainha, mas, sim, fazer
um processo, como já disse, de intimidação.

Além disso, o Governo pretende demonstrar
quando falo em Governo levo em consideração todas
as esferas de poder que pode tudo, inclusive conde
nar um inocente. Basta querer. É essa a lógica da inti
midação!

Écomo se fosse um recado para aqueles que lu
tam pela conquista da reforma agrária. Cuidado! Vejam
o que está acontecendo. Mesmo com todas as provas
em contrário; mesmo com a declaração de um Gover
nador que não é da esquerda nem simpático ao movi
mento dos sem-terra, que diz claramente que recebeu
o líder do movimento naquele dia em audiência, mes
mo assim querem levá-lo a julgamento e, pior, conde
ná-Ia, para dizer exatamente que o Estado moderno
não é tão diferente do absolutista; para dizer que o
Estado é capaz de cometer um crime à luz do dia.

Se o julgamento resultar em condeQação, o pior
crime terá sido praticado pelo Estado. O crime não é o
que está sendo julgado. O que está acontecendo lá no
Espírito Santo é, sim, uma tentativa de fazer do Esta
do autor de um crime. A condenação de um inocente
diante de tantas evidências e provas é de fato um dos
piores crimes que pode haver.

Conhecemos exemplos disso na história da hu
manidade. O Estado também pratica crimes, senho
res. E, quando isso acontece, ficamos diante de uma
situação extremamente perigosa, porque quem prati
ca crimes em nome do Estado amanhã será julgado
por esse mesmo Estado.

Quebra-se o Estado de Direito sob o pretexto de
que é preciso fazer um julgamento dos sem-terra. Afi
nai de contas, se há hoje a imagem de que os
sem-terra são as vítimas e de fato são, é preciso en
tão promover um julgamento para inverter essa ima
gem e fazer crer que os sem-terra também praticam
crimes.

Ora, srªs e Srs. Deputados, é preciso que es
tejamos atentos. Tenho certeza de que as conseqüên
cias de um julgamento daquela ordem serão extrema
mente graves para o País. O Brasil não pode tolerar
que o próprio Estado, que a própria Justiça se trans
forme num instrumento da prática de crimes contra o
movimento social. Não conhecemos as conseqüênci
as futuras de uma irresponsabilidade como essa, se
for praticada.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
País assiste hoje a um julgamento que nos deixa a to
dos extremamente preocupados. E, infelizmente, te
nho de dizê-lo, o julgamento não é o de um cidadão,
de um líder, mas, a rigor, de um grande movimento
social deste País. Falta nesse julgamento integridade,
seriedade, atenção à verdade. Há violação de evidên
cias que se encontram no processo. É como se não
fora o julgamento do José Rainha, mas o julgamento
do M8T, do movimento dos sem-terra, que é segura
mente o mais importante movimento social ocorrido
este século no País.

Não tivemos nenhum outro movimento social
com força igual à do movimento dos sem-terra, vincu
lado a uma transformação essencial, que busca a re
forma agrária e luta pela transformação da sociedade
brasileira e pela viabilização do processo de desen
volvimento neste País.

No passado é possível identificar alguma coisa,
como foi o abolicionismo, mas no século XX não. No
século XX, é seguramente o movimento dos
sem-terra quem faz a mobilização socíal e arranca do
torpor esta Nação. A traição que se praticou aqui por
nunca terem sido tocadas as estruturas rurais, as re
lações de produção no campo, fez com que o Brasil
permanecesse, até o fim do século XIX, uma Nação
de escravos.

Depois, quando se derruba a escravatura ea oli
garquia imperial, ingressa-se numa república que não
toca nas relações da terra econsolida toda uma espo
liação e toda uma paralisia estúpida, inconseqüente,
incapaz, relações econômicas rurais que fizeram com
que este País perdesse a primeira Revolução Indus
trial e permanecesse com uma brutal diferença de



013844 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

renda, de oportunidades e de desenvolvimento mate
rial. Como conseqüência, até hoje nos encontramos
assim: um País de uma enorme, cruel e estúpida de
sigualdade de rendas.

O que vemos hoje é José Rainha sentado no
banco dos réus, ainda que a seu lado haja informa
ções e depoimentos insuspeitos já prestados pelo
Governador Tasso Jereissati, do Estado do Ceará,
por padres, até mesmo uma carta expressa de D. Alo
ísio Lorscheider relatando que eles se haviam encon
trado na véspera. Há também o depoimento vivo, pre
sente e absolutamente insuspeito de um coronel da
Polf6ia Militar do Estado do Ceará, que encontrou
José Rainha e o ouviu no dia em que foi cometido o
assassinato em questão.

Sr. Presidente, a mim me parece que a natureza
desse julgamento continua sendo a posição reacioná
ria e inqualificável de setores das elites dominantes
no Brasil que, até hoje, não consentiram que se pro
movesse a reforma agrária para viabilizar um país
onde se possa plantar e dar de comer à população.

Que dizer dos chamados países extraordinários
e ricos economicamente? Os Estados Unidos, país
mais capitalista do mundo, que dá o exemplo de rela
ções capitalistas vitoriosas, realizou sua reforma
agrária na metade do século XIX, sob o Governo de
Lincoln, transformando as relações econômicas no
campo e estabelecendo os padrões mediante os qua
is se legitima o conceito e o direito da propriedade,
toda a concepção jurídica e política de que a proprie
dade está vinculada à natureza da utilização da terra
e da aplicação dos valores da terra.

Lá, não é possível entesourar a terra desde o
século XIX. Lá, na grande nação capitalista, não
admitem essa função menor da terra, que seria ente
sourar riquezas e patrimônios, mas garantem a legiti
midade do uso e da propriedade da terra pela posse e
pelo trabalho nela. A Europa também fez isso, todos
os países o fizeram, no começo do século XX, depois
da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, sucessi
vamente. O Brasil não, até hoje.

E estão querendo julgar José Rainha como se
porventura estivessem julgando o maior movimento
social deste País, o mais eficaz e o mais necessário
ao rompimento dessa oligarquia brasileira que man
tém estruturas absolutamente injustas e inconse
qüentes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para parabenizar uma

organização da qual tive o privilégio de participar e
pela qual tenho hoje grande admiração e respeito.
Refiro-me à Juventude Batista Mineira

E qual a razão deste pronunciamento? Quando
aqui falo nesta tarde, um grupo de nove brasileiros en
contra-se neste momento chegando em Namíbia. O
que isso tem a ver? O Ministério das Relações Exteri
ores do Brasil recebeu solicitação de ajuda humanitá
ria para refugiados angolanos na Namíbia, e o Brasil,
dando sua contribuição àqueles povos africanos,
àqueles irmãos angolanos, solicitou ajuda de médi
cos e enfermeiros para que atendessem a mais ou
menos 7.500 refugiados angolanos que se encontram
neste momento acampados em péssimas condições
na Namíbia.

O Ministério das Relações Exteriores solicitou
ajuda e a Juventude Batista Mineira estabeleceu uma
parceria com esse Ministério. Jovens pertencentes a
essa organização, médicos e enfermeiros tiraram
dois meses de férias do seu trabalho no Brasil e sem
ganhar nada vão doar esses dois meses para atender
àqueles refugiados angolanos na Namíbia.

Sr. Presidente, quero parabenizar a Juventude
Batista Mineira por mais esse projeto de ajuda huma
nitária, compreendendo que o Evangelho também
tem que estar vinculado a uma ação objetiva e con
creta.

Quero parabenizar o Secretário Executivo da
Juventude Batista Mineira, Sr. Fabiano Pereira, da pe
quena cidade de Resplendor, no interior de Minas,
que hoje dirige essa organização.

Esse é o primeiro entre os grandes projetos que
a Juventude Batista Mineira realiza. No mês de julho,
a mesma Juventude estará enviando um grupo de
quarenta jovens para passar trinta dias em três cida
des de Angola, desenvolvendo trabalhos também hu
manitários. São profissionais liberais que, durante
suas férias, poderiam estar nas praias brasileiras ou
em qualquer outro lugar descansando, mas doarão
esse tempo para ajudar em projetos de alfabetização,
de apoio ao ensino e em serviços de marcenaria. São
médicos, dentistas, enfermeiros, que trabalharão em
projetos assistenciais das Igrejas Batistas em Angola,
dando vida ao projeto Pescador Jovem Internacional.

Ressaltamos o trabalho importante que esses
jovens vêm desenvolvendo no chamado projeto Pes
cador Jovem, que ocorre nos meses de janeiro e ju
lho, em Minas Gerais, nas regiões mais carentes do
Estado, e, desde o ano passado, na Região Nordeste,
numa operação também chamada Pescador Jovem.
É um trabalho que precisa continuar.
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Queremos parabenizar as pessoas que enten
dem que o Evangelho de Cristo deve ser pregado,
mas, principalmente, deve ser praticado.

Sendo membro da Igreja Batista, sinto-me ex
tremamente orgulhoso da juventude batista do meu
Estado por estar desenvolvendo ações extremamen
te humanitárias, inclusive na África. Como negro, en
tendo ser fundamental essa parceria, principalmente
com países de língua portuguesa.

Parabenizo, ainda, 'o Ministério das Relações
Exteriores, que estabeleceu essas parcerias, D. Irene
Gala, que tem sido parceira fundamental, e esses jo
vens.

Muito obrigado.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, gostaria de propor a esta Casa, à Fren
te Parlamentar pela Saúde, da qual tenho a honra de
participar, e à Comissão de Seguridade Social e Fa
mília que decretem o dia 7 de abril, Dia Mundial pela
Saúde, como de luta por mais orçamento para a saú
de pública.

É importante que se convide o Sr. Ministro da
Saúde, José Serra, que, em declaração pública, ad
mitiu que o financiamento da saúde hoje está pela
hora da morte.

Precisamos lutar para que tenhamos um Orça
mento decente, que possa garantir a sobrevida da sa
úde pública no Brasil.

Uma das ameaças que se aponta é o Governo
buscar, a despeito de estabelecer um aumento de 15
reais no salário mínimo, a possibilidade de extrair do
orçamento da saúde mais de 1 bilhão de reais, isto no
Orçamento de 2000, já combalido em aproximada
mente menos 20%, quando comparado ao Orçamen
to de 1999, após a aprovação da DRU Desvinculação
de Receitas da União pelo Congresso Nacional.

Como se já não bastasse a falta crônica de re
cursos para a saúde pública, do outro lado deste funil
da morte, constata-se um aumento das doenças cha
madas evitáveis. Basta vermos o surrealismo da febre
amarela, que vem matando jovens de Goiás a São
Paulo. A tuberculose, em ascensão, atinge todo o
País. O Estado de Roraima está convivendo com mais
de 30 mil pessoas com malária. Mato Grosso do Sul e
agora Campinas, minha região, convivem com uma
epidemia de dengue, com mais de cem casos au
tóctones. E vale lembrar que há 2 anos Campinas vi
via uma epidemia de dengue com mais de mil doen
tes e que hoje a cidade conta com 34% a menos de

recursos orçamentários repassados pelo Ministério
da Saúde, quando comparamos com ano de 1999.

Nessa mesma região de Campinas, que repre
sento, soma-se à dengue um surto de meningite que
já atinge mais de 500 casos registrados, sendo princi
palmente crianças menores de cinco anos de idade.

E agora, para completar o que chamo de funil da
morte anunciada, vem aí a gripe australiana, como
em conseqüência das férias, do Carnaval, do fluxo
migratório e do turismo.

Vale lembrar que, nos Estados Unidos e na Eu
ropa, essa gripe atingiu milhões de pessoas, deixan
do hospitais e prontos socorros lotados.

Assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é
necessário que o Governo Federal e também os Go
vernos Estaduais e Municipais estabeleçam um tra
balho insistente e diuturno, para que haja aumento de
recursos orçamentários neste ano, direcionando·os
com a máxima rapidez e agilidade para que possa
mos combater e prevenir essas doenças surrealistas
que estão aparecendo agora, para que não tenhamos
mais doenças e mortes evitáveis e para que tenha
mos uma orquestra que possa tocar para o nosso
povo a sinfonia da vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, inicio meu pronunciamento solicitando a
esta Presidência que permita a transcrição nos Anais
da Casa de editorial do jornal A Tarde, da Bahia, do
ú,ltimo domingo, 2 de abril. Mais uma vez, de forma
destemida, o periódico sai em defesa da Bahia, aliás,
o título do editorial.

O assunto gira em torno da disputa entre duas
empresas para adquirir o controle de uma terceira
empresa da Bahia, a COPENE, cuja importância é
muito grande, a central de matéria-prima do pólo pe
troquímico do Estado.

Há posição definida e deliberada do BNDES em
apoiar o Grupo Ultra e, de outro lado, o interesse e a
decisão do grupo COPESUL, associado a um grupo
baiano, em também participar dessa disputa.

A situação merece atenção especial e deveria
ter tido por parte do BNDES um tratamento mais eqüi
distante, porque se trata de uma disputa de interesse
comercial, econômico, que deve restringir-se a esse
campo. O BNDES tomou partido, definiu-se por uma
empresa, associou-se a ela e disse que vai aportar
seu apoio político e de capital para que essa empresa
seja vencedora na concorrência.
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Sr. Presidente, quero destacar, sobretudo, a po
sição tomada pelo Governador do Estado da Bahia.
Em vez de deixar que a disputa transcorresse livre
mente, como deve ser, tomou partido. E, ao justifi
car-se, o fez de forma completamente inapropriada:
"Queremos a COPENE com o poder decisório na Ba
hia, voltada para os interesses específicos do Pólo de
Camaçari, e não que a empresa fique a reboque de
definições e interesses de outros pólos disse Borges".

Ora, o Sr. Governador, ao dizer essas palavras,
demonstra, em primeiro lugar, não compreender a re
alidade mundial da globalização. Em segundo lugar,
demonstra o que é pior que não conhece as pessoas,
as empresas, os problemas e as oportunidades da
Bahia. Por que não conhece as pessoas, as empre
sas e os problemas da Bahia? Porque o centro de de
cisão dos grandes negócios que ali se realizam hoje
está todo inteiramente fora do Estado.

A Ford não tem seu centro de decisão na Bahia.
O Governo da Bahia empenhou-se, com apoio de
toda a bancada baiana, para levar o empreendimento
para lá. O pólo de celulose, que se consolida agora e
foi também uma iniciativa da empresa Odebrecht,
também não tem o centro de decisão na Bahia. Ne
nhuma das empresas telefônicas instaladas no Esta
do tem o centro de decisão na Bahia. O Banco do
Estado da Bahia, privatizado recentemente, não tem
o centro de decisão na Bahia. A COELBA, empresa
estatal privatizada recentemente, não preservou para
a Bahia o centro de decisão.

O Governador do Estado não sabe disso e está
usando esse argumento para emprestar seu apoio à
determinada empresa em detrimento de uma empre
sa baiana que participa do negócio. Também não co
nhece os problemas da Bahia, uma vez que a perda
de poder decisório dos grupos econômicos no Estado
vem de muito tempo. O Sr. Governador deveria procu
rar as raízes, visto que a Bahia já foi outrora centro de
cisório importante no negócio de supermercados,
que se transferiu para o Sul e agora volta todo o con
trole dessa cadeia de supermercados a partir de Per
nambuco. A Bahia teve grandes empresas de cons
trução que faliram ou transferiram seu centro de deci
são para São Paulo e Rio de Janeiro, a fim de não so
frer a mesma conseqüência.

Então, Sr. Presidente, o Sr. Governador precisa
vir a público explicitar quais as razões que o levam a
tomar posição tão clara contra os interesses da Bahia.
Declaradamente, porque as que S. ExI esboçou não
justificam sua atitude, embora saibamos que talvez
esteja também expressando a opinião de seu chefe e

líder político, que, em outro momento, já se manifes
tara por essa posição.

Por isso, é importante que a Bahia conheça os
motivos reais para tal atitude, porque os alegados não
têm cabimento. São insuficientes para que o Estado
lhe empreste seu apoio. São atitudes declaradamente
contra os interesses da Bahia e de suas empresas,
com larga tradição em realizaçpes de empreendimen
tos inovadores, em criação de empregos e geração
de oportunidades para melhorar a renda dos baianos.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

EM DEFESA DA BAHIA

O controle (55,6%) da Copene está à venda.
Fundada em 12 de janeiro de 1972 e em operação
desde o dia 29 de junho de 1978, a Copene Petroquí
mica do Nordeste é a central de matérias-primas do
Pólo de Camaçari, e está localizada a cerca de 40
quilômetros de Salvador. É responsável pela produ
ção de petroquímicos básicos e utilidades, distribuí
dos para empresas de segunda geração, a maioria
delas pertencente ao próprio complexo de Camaçari.

Além de ser a maior central da América do Sul,
está entre as dez maiores empresas produtoras do
mundo, em seu setor. Responde sozinha por 50% de
toda a demanda nacional de petroquímicos básicos,
representa investimentos de US$2,7 bilhões e tem
um faturamento anual de US$1,5 bilhão, como se
pode ler no site da empresa, na Internet.

Compreende-se, portanto, o interesse que a
venda do controle acionário tem causado, e o fato de
que mesmo os maiores grupos precisem associar-se
ou buscar financiamentos para adquiri-lo. O que não
se compreende é o fato de um desses consórcios es
tar sendo preterido em favor de outro, por um organis
mo que existe para alavancar o desenvolvimento do
país e não para alimentar posições políticas.

Trata-se, aqui, do BNDES - Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social-, que se aliou
ao grupo Ultra, formando uma SPE - Sociedade de
Propósito Específico -, destinado à compra da Cope
ne. Para os dirigentes do banco, a Copesul, também
interessada no negócio, não pode reivindicar direitos
iguais.

A posição do BNDES, de utilizar recursos públi
cos de maneira discriminatória, é fortalecida pelo go
verno do estado, que claramente informou, esta sema
na, preferir o primeiro grupo interessado ao segundo.

Os motivos para a preferência são no mínimo
discutíveis, quando não inteiramente injustificáveis.
Argumenta-se que o grupo Odebrecht, um dos acio-
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nistas da Copesul, transferiu seus principais ativos
para o Sul do país e, portanto, correr-se-ia o risco de
perda, pela Bahia, do centro de decisões da Copene.

É uma preocupação que nem o BNDES nem o
governo do estado tiveram quando o Baneb foi absor
vido pelo Bradesco, sediado em São Paulo, ou quan
do a empresa de energia elétrica e a telefônica estatal
passaram às mãos de gnipos internacionais. O centro
de decisão da Ford encontra-se em Detroit, nos Esta
dos Unidos, e nem por isso se pode considerar o fato
empecilho à instalação do complexo automobilístico
em Camaçari.

A petroquímica é um setor estratégico para o
país, e sua reestruturação deveria ser cuidada com
base em parâmetros econômicos, apenas. O BNDES,
banco oficial, não poderia estar tomando partido, ati
tude condenada em um ambiente de livre iniciativa.
Por seu lado, o governo baiano sabe que a organiza
ção Odebrecht, fundada em 1945, na Bahia, aqui
mantém a sede da holding, e aqui consolida os resul
tados obtidos em países da América do Sul, América
do Norte, Europa e África. É na Bahia que vivem seus
principais dirigentes, e é a 70 quilômetros de Salvador
que a Odebrecht está ajudando a erguer um dos mai
ores complexos turísticos do mundo.

Discriminar o grupo baiano, em benefício do
Ultra, impedir a competitividade, rejeitar a isonomia,
prejudicar a concorrência, nada disso parece ser a
atitude adequada em defesa da Copene e do estado.

Além do mais, o favorecimento à permanência
de um comprador isolado fatalmente levará ao nivela
mento da venda pelo preço mínimo. A atitude do
BNDES prejudica os interesses do Banco Central,
que interveio na Conepar, um dos grupos que contro
la hoje a central de matérias-primas, e parte direta
mente interessada em que se alcance o maior valor
de venda possível.

O apoio recebido esta semana não fortalece o
interesse coletivo de desenvolvimento.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna na tarde de hoje para registrar
nos anais desta Casa a presença em Brasília dos jo
vens coralistas da Associação Cultural Canarinhos da
Amazônia, de Boa Vista, Roraima.

Canarinhos da Amazônia é um coral infan
to-juvenil, formado por crianças de 7 a 16 anos, que,
num ato de amor pelo Brasil, levam suas vozes ama
zônicas, cantam alegrias, aspirações e esperanças e
os grandes feitos que se escondem em cada letra e

composição de nossos poetas e compositores ama
zônidas.

A simples harmonia orfeônica, Sr. Presidente e
demais pares, reforça a intenção didática de colocar
ao alcance de nossos jovens e crianças a nossa pró
pria música, através de uma viagem que percorre as
eras palacianas do império; as manifestações genui
namente brasileiras, considerando a influência das
três raças: negra, branca e indígena.

Adaptados a uma visão totalmente nova, o coral
de vozes claras cantam nossos consagrados hinos
pátrios, canções cívicas, a Bachiana nº 5 de Vil
la-Lobos, e outras jóias da excelsa lista, que traz Tom
Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento, Luiz
Gonzaga, Pixinguinha, Caymi, Carlos Gomes, Ari
Barroso, Ivan Lins e outras celebridades, ganham
nova interpretação.

Registro ainda, Sr. Presidente a importante co
laboração do nobre Dr. Airton Dias, que com muito di
namismo conduziu os trabalhos à frente da Associa
ção Cultural Canarinhos da Amazônia e que retoma
ao cargo ainda nos meados deste mês.

Esses novos intérpretes, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, vêm cantando o Brasil com sensibili
dade e emoção.

Por fim, Sr. Presidente, registro o apoiamento da
Norte Brasil Telecom, que está patrocinando essa
ação cultural da Amazônia.

Muito obrigado.
O SR.IGOR AVEL'NO (B/oco/PMDB - TO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, venho à tribuna solidarizar-me com os estu
dantes da Universidade do Tocantins, que deflagra
ram protesto contra o processo de privatização da
instituição, conduzido pelo atual Governo do Estado.

No último dia 3, o Governador, que não usa mé
todos democráticos discussão, debate, diálogo, pro
vocou agressão física a uma estudante de agronomia
da Universidade de Tocantins que protestava, na ci
dade de Gurupi, contra seu ato autoritário de privati
zar a universidade.

Amigos e amigas, o que é pior e mais complica
do: a estudante não conseguiu registrar a ocorrência
contra o Governador, porque a Secretaria de Segu
rança Pública, por intermédio do seu Secretário, ha
via determinado ao delegado responsável pela dele
gacia que não recebesse a acusação e não se pro
nunciasse contra a agressão.

O processo de privatização da Universidade d~

Tocantins tem deflagrado protestos em todo o Estado,
notadamente nas principais cidades. A juventude mo-
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bilizou-se e foi às ruas lutar por seus direitos, mas a
pressão, o autoritarismo, a posição antidemocrática
do Governador do Tocantins têm tentado acabar com
o direito de todos.

Engana-se o Governador ao pensar que tal ato
intimidativo amedronta os estudantes. A geração cara
pintada, corajosa e consciente dos seus direitos, saiu
às ruas para brigar e irá até o fim da luta.

Nós, do PMDB, oposição naquele Estado, te
mos a obrigação de respaldar os estudantes nessa
luta, levando a eles nossa força moral e dizendo que
lá há outras pessoas preocupadas com o ensino su
perior gratuito, que somos nós, Não aceitamos esse
ato autoritário e a agressão física praticada contra
essa estudante de Agronomia.

Sr. Presidente, isso não mais pode ocorrer, em
pleno ano 2000. Há de chegar o tempo em que o
Estado do Tocantins dará uma guinada em sua admi
nistração e mudará essa forma autoritária, arrogante
e prepotente de governar, dando espaço a um gover
no democrático que discuta com a sociedade, e não
que a intimide. Os estudantes que estão em nosso
Estado, legitimamente protestando de forma organi
zada e civil, contam com o apoio do PMDB, do Depu
tado 19or Avelino, pois considero legítimo e democrá
tico esse protesto.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-"s
e Srs. Deputados, como todos sabemos, o progresso
industrial, em seus diversos passos, sempre esteve
associado à descoberta ou ao desenvolvimento de
fontes de energia, numa relação de absoluta interde
pendência. Do mesmo modo, as necessidades ener
géticas de um país são diretamente proporcionais a
seu grau de industrialização. Quanto mais industriali
zada uma economia, mais ela consome energia e
mais se torna dependente da exploração ou importa
ção de recursos energéticos.

Sabemos, ainda, que a oferta mundial de ener
gia hoje sustenta-se basicamente pela utilização de
fontes não-renováveis, cujas reservas estão a cami
nho do fim. Não será exagero, portanto, afirmar que o
mundo contemporâneo, se mantiver o modelo basea
do no consumo do petróleo, encontra-se à beira do
colapso, devendo começar a explorar, com urgência,
novas alternativas.

Há muitas fontes disponíveis a exigir novas
tecnologias de exploração para que se tornem econo
micamente rentáveis e passíveis de utilização em lar
ga escala.

É esta, aliás, a perspectiva que se desenha para
o século XXI. Ao contrário do que ocorreu nos séculos
precedentes, que privilegiaram uma única fonte ener
gética no século XIX, o carvão; no XX, o petróleo ,
tudo indica que predominará a utilização simultânea
de fontes energéticas variadas, principalmente das
renováveis e das não-poluentes. É que, à escassez
de recursos, acrescenta-se a preocupação de todos
os países com as condições ambientais.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, pare
ce-nos de extrema oportunidade a parceria que se re
aliza entre a Fundação Centro-Leste e a empresa
americana Seawest Windpower, no sentido da im
plantação de um projeto de desenvolvimento de ener
gia eólica na região dos Grandes Lagos, Rio de Janei
ro, no Espírito Santo e em alguns Estados da Região
Nordeste.

Como se sabe, a energia eólica é utilizada de
forma rudimentar há vários séculos, especialmente
para mover as pás dos moinhos. Atualmente, a ener
gia produzida pelos ventos é objeto de pesquisa para
fins de geração de eletricidade, já existindo, atual
mente, 20 mil geradores em atividade, a maioria nos
Estados Unidos.

A idéia deve prosperar também no Brasil. Algu
mas universidades já se dedicaram à pesquisa do as
sunto, tendo concluído pela viabilidade do empreen
dimento no País. Segundo os estudos realizados, tra
ta-se de uma fonte de energia altamente competitiva,
na medida em que seu custo é relativamente baixo,
com retorno certo a curto prazo. Há mesmo quem afir
me que ela pode se responsabilizar por 10% da capa
cidade instalada hoje no Brasil, com os requisitos
para ser bancada prioritariamente pela iniciativa pri
vada: a geração viável de energia em pequena esca
la, para atender a áreas menos abrangentes.

A parceria com a Seawest, pois, representa o
aporte financeiro que faltava, para que se implemente
definitivamente a energia eólica no País, com grandes
benefícios para as comunidades envolvidas.

O projeto prevê, principalmente, o incentivo aos
proprietários de áreas dotadas de boas condições no
sentido da produção de energia elétrica por via eólica,
para ampliação da oferta em áreas carentes. Prevê,
ainda, gestão integrada das regiões envolvidas, com
preendendo o mapeamento respectivo, a avaliação
dos ganhos econômicos associados ao processo, o
controle das situações de risco ambiental e o envolvi
mento comunitário, entre outros objetivos. Em um pri
meiro momento, estudam-se as condições da zona
costeira da Região dos Grandes Lagos, com ênfase
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na implantação de estratégias de educação ambien
taI.

Sem querer enumerar detalhes técnicos aqui
desnecessários, basta-nos dizer que a iniciativa pare
ce dotada de excelentes fundamentos, devendo favo
recer, sob muitos aspectos, a economia da região
atingida.

Se bem-sucedida, deverá ganhar adeptos e in
vestidores em todo o País. A formação de parques eó
licos dará início a uma nova era em termos energéti
cos, consolidando a tendência de captação de recur
sos renováveis e não-poluentes, que atende, de to
das as formas, às exigências impostas pela conjuntu
ra mundial atual, no que se refere especialmente à
questão ambiental.

Muito obrigado.

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, .sris e Srs.
Deputados, "é muito significativo que vários grupos
estejam se mobilizando para contestar a história oficial,
que tem, quando muito, adotado uma atitude condes
cendente para com negros e índios, mulheres e ou
tros grupos que se sentem excluídos dessa versão.
Sua mobilidade obriga todos os brasileiros a repensar
a história do passado e do presente de maneira a tor
ná-Ia mais inclusiva". Essas são palavras de Emília
Viotti da Costa, historiadora brasileira aposentada
precocemente pelos atos arbitrários da ditadura mili
tar, atualmente lecionando com muito brilho e respei
tabilidade internacional História da América Latina,
na Universidade Yale, nos Estados Unidos.

O Ministro Rafael Greca pensa diferente. Em
suas declarações ao jornal O GLOBO, semana pas
sada, o Sr. Greca considera fora de propósito os pro
testos organizados por negros, índios e setores popu
lares para a festa das caravelas. E cobra "bom com
portamento" aos que se opõem à repetição, como faro
sa, de uma história contada e recontada da ótica das
elites, que não se cansa de reverenciar os símbolos
da opressão colonial.

As justificativas do Sr. Greca para as comemora~
ções oficiais merecem uma reflexão deste Plenário. O
Ministro afirma que no passado houve dores e alegrias,
e que as dores não foram de todo infrutíferas porque
geraram manifestações culturais. "Se não houvesse a
opressão contra negros e índios, não teríamos o bar·
roca.:'

Com suas anacrônicas caravelas, o Ministro
Greca está navegando em águas de profundo equívo
co. A expressão artística de negros e pardos no perío
do colonial consegue manifestar-se a duras penas

APESAR DA escravidão e não POR CAUSA dela. A
obra do Aleijadinho, de Francisco das Chagas, de
Manuel da Cunha não pode ser invocada para legiti
mar a escravização de seres humanos.

A manifestação artística de alguns, Sr. Ministro,
deveria levar-nos a refletir sobre o incomensurável
potencial de possibilidades humanas devastado pela
escravidão. Amputação dramática de possibilidades
de flxpressão e realização, negadas no Brasil con
temporâneo também aos afro-descendentes.

Não admira que, com esse desprezo pela verda
deira história do Brasil, o Sr. Greca coordene as co
memorações enfatizando a colocação de marcos alu
sivos à data em todos os Estados, sem nenhuma con
sideração sobre a realidade de exclusão social e eco
nômica do povo brasileiro.

Os verdadeiros marcos dos 500 anos deveriam
ser postos de saúde e escolas. Esses, sim, seriam
marcos significativos. Mas não podemos esperar es
sas iniciativas de um Governo que está tirando, se
gundo a Folha de S.Paulo ontem, 15,6 bilhões da sa
úde e da previdência para pagar juros da dívida.

A leitura que o Sr. Greca faz de nosso passado é
coerente com os desmandos atuais do Governo FHC.
A justificativa da escravidão serve também para justi
ficar um presente injusto, que concentra nas mãos de
poucos renda, riqueza e oportunidades, deixando a
maioria a ver caravelas. Caravelas de Greca e do cir
co armado para os 500 anos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB 
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para falar
sobre a propriedade industrial, especificamente das
marcas, que vêm sofrendo ataques constantes em
nosso País por parte de falsários inescrupulosos, pro
vocando imensos prejuízos à produção nacional e,
conseqüentemente, ao consumidor, que é ludibriado
quando paga por um produto acreditando em sua
qualidade e recebe outro sem garantia alguma.

Marca é um sinal distintivo usado pelo industrial,
comerciante ou prestador de serviços para identificar
seus produtos e serviços de outros idênticos de pro
cedência diversa. Em muitos casos, a marca tem va
lor superior aos próprios ativos patrimoniais das em
presas.

A primeira marca comercial utilizada pelo ho
mem, identificada em um produto, apareceu na Babi·
lônia antiga, onde um fabricante de tijolos, depois de
receber várias reclamações sobre a péssima qualida
de de seus tijolos, que estavam sendo confundidos
com os tijolos fabricados por um concorrente, resol-
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veu colocar um traço em sentido horizontal, lembran
do o sinal de subtração, em seu produto, a fim de es
tabelecer a diferenciação.

O concorrente, porsua vez, assim que percebeu
o sinal identificador nos tijolos de seu colega de pro
fissão, colocou também um traço em sentido horizon
tal e outro em sentido vertical, cortando o traço ao
meio, fazendo uma cruz.

Desta maneira, daquela época até os dias de
hoje, acriatividade, o investimento e a pesquisa foram
muito grandes, e os produtos e serviços passaram a
ser identificados por marcas de todos os tipos e espé
cies.

Todos os segmentos de nossa economia se utili
zam das marcas. Os setores de alimentação, bebidas,
vestuário, higiene, saúde e farmacêutico, entre ou
tros, possuem marcas e precisam, para a garantia de
suas atividades, da proteção das suas insígnias.

As marcas podem ser tidas como de interesse
coletivo, pois se a marca é protegida, o investimento
realizado na mesma é maior e por conseqüência os
retornos para a Nação são previsíveis: empregos, ge
ração de impostos, investimentos externos, entre ou
tros benefícios à sociedade em geral.

Gostaria até de fazer uma comparação, desta
cando o modo pelo qual as legislações estrangeiras
tratam a matéria. Na Alemanha, Espanha, França e
Rússia, as penas máximas para quem infringe as nor
mas estabelecidas pela legislação chegam a 5 anos,
além do pagamento de multa. Na Austrália, Canadá e
Itália as penas vão até 2 anos, mais multa. E em Por
tugal as penas atingem até 3 anos.

Ora, por esta análise, notamos que as penas
aplicadas nos países em destaque são, sem exceção,
superiores àquelas previstas na legislação brasileira
atual, a Lei n2 9.279/96 Lei de Propriedade Industrial,
evidenciando que os padrões estabelecidos em nos
sa legislação não se encontram compatíveis com o
que estabelece a estrangeira.

O Brasil ocupa posição de destaque na história
da proteção jurídica à propriedade industrial. Foi o
quarto país do mundo a legislar sobre a matéria. Este
ve entre os primeiros países signatários da Conven
ção de Paris, realizada em 1883, para proteção da
propriedade industrial, tendo mantido, em suas Cons
tituições, normas que garantem a propriedade das
marcas. Atualmente, dispõe de uma moderna legisla
ção destinada a dar melhor enquadramento aos direi
tos relativos à propriedade industrial.

Todavia, o mesmo não se pode dizer em relação à
repressão aos crimes contra a propriedade industrial,

cujas normas inseridas na atual legislação, de 1996,
são as mesmas contidas no antigo Código da Proprie
dade Industrial, de 1945, e que há muito se mostram
ineficazes para reprimir os crimes de falsificação das
marcas.

Por este motivo, o setor produtivo de nosso País
vem sofrendo constantes ataques à suas marcas, ge
rando enormes prejuízos à atividade econômica, aos
consumidores e ao Estado brasileiro, em todos os
seus níveis.

Pessoas inescrupulosas vêm falsificando, há
muito tempo, marcas de vários produtos nacionais,
causando evasão de divisas, fechamento de postos
de trabalho e falência de empresas que investiram
alto na formação e divulgação de suas marcas, que,
em certos casos, levaram uma vida para firmarem-se
na sociedade.

Para o consumidor, este tipo de infração pode
acarretar prejuízos não só financeiros mas também à
sua saúde. Na questão financeira, quando se compra
um produto fabricado legalmente, o comprador está
amparado pelo Código de Defesa do Consumidor,
quanto à exigência da qualidade do produto, garantias
contra defeitos e outras salvaguardas, o que não
acontece com um produto falsificado.

Quanto à questão de saúde, já houve casos de
tênis falsificados provocarem graves danos aos con
sumidores, como lesões aos pés devido ao uso de um
produto feito sem nenhum controle de qualidade, le
vando-os a meses de tratamento médico.

Ao titular da marca, a falsificação representa
desvio de sua clientela, diminuição de suas vendas,
banalização e desvalorização da marca e um prejuízo
ainda maior: o abalo na reputação da marca, em ra
zão do produto falsificado ser sempre de qualidade in
ferior ao original.

Diante deste cenário, o Deputado Antonio
Kandir apresentou, no último ano, projeto de lei que
tenciona tornar mais rigorosas as penas aplicáveis
aos crimes contra as marcas.

Com a apresentação do referido projeto, busca
mos enriquecer o debate, tomando iniciativa de reali
zar audiências, inclusive com o respaldo da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, da qual sou
membro e relator da matéria em tela, ouvindo sobre
tudo quem está na ponta, operando a repressão, e os
setores econômicos que são vitimados por essa ação
marginal.

A atual redação da Lei nº 9.279, de 1996 - Lei
da Propriedade Industrial, prevê penas que variam de
três meses a um ano de detenção ou multa para
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aqueles que estiverem incursos nos crimes de falsifi
cação nela tipificados, assinalando que a prescrição
do crime tem gerado impunidade que se reproduz em
reincidência constante por parte dos contrafatores.

Todavia, em virtude da baixa pena aplicada atu
almente a esses crimes, o contrafator, de um modo
geral, não se sente ameaçado ou mesmo compelido a
não praticar os atos típicos de concorrência desleal e
crimes contra as marcas e, conseqüentemente, con
tra o consumidor.

As penas previstas atualmente para os crimes
de prática de concorrência desleal e contra as marcas
registradas não são compatíveis com a gravidade dos
ilícitos que objetivam punir.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
pessoa que sofre a ação crillJinosa espera encon
trar-se amparada pelo Estado por meio da aplicação
de uma pena justa que não só puna o infrator, mas
que também venha coibir a continuidade de sua práti
ca ilícita.

Todavia, se analisarmos a realidade das penas
aplicadas aos crimes de prática de concorrência des
leal e contra as marcas registradas, previstas na le
gislação atual, será possível notar que existem defi
ciências. Uma delas se evidencia na prescrição des
tes crimes, em razão de os cálculos para a prescrição
da pena estarem diretamente relacionados com a
pena máxima a ser aplicada ao crime.

Outra deficiência de efetividade da legislação
atual pode ser observada na forma de cumprimento
da pena imputada, quando define a pena de detenção
e não de reclusão, que seria cumprida em regime fe
chado e se mostraria mais justa devido à gravidade
do delito praticado.

Inovações foram incorporadas ao texto do proje
to, como a possibilidade de, a pedido do titular da
marca que estiver sendo violada, o juiz determinar a
apreensão elou destruição de todos os produtos assi
nalados com marcas falsificadas e também a perda
das máquinas, equipamentos e insumós utilizados
para a prática do delito.

Após a conclusão do trâmite regimental da pro
posta na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, esperamos poder contar com a maior celeridade
possível por parte da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados,
para que a matéria seja analisada em sua constitucio
nalidade e técnica legislativa e, tão logo possível,
apreciada pelo Plenário da Casa.

Como pudemos ver, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os prejuízos acarretados pela falsificação

de marcas demonstram a potencialidade do dano
dessa atividade ilícita, sendo merecedora, o quanto
antes, de uma legislação mais rigorosa, atendendo,
principalmente, os anseios dos consumidores de nos
so País.

Muito obrigado.

a SR. DR. HELENa (Bloco/PSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na edição de domingo próximo passado,
o Jornal do Brasil, na sua página dedicada aos arti
culistas, publicou matéria que retrata com fidelidade o
momento que estamos vivendo na discussão do novo
salário mínimo. Segundo o artigo, o Presidente Fer
nando Henrique deu uma tacada de mestre ao anun
ciar o novo mínimo para R$151 ,00, mas permitiu que
os Estadt>s e o Distrito Federal adotassem pisos dife
renciados. Dessa forma, o Presidente Fernando Hen
rique encontrou uma solução criativa e inteligente
para o impasse salarial.

Este Parlamentar já defendeu da tribuna o res
peito à posição federal, porque sabemos que em mo
mento algum S. Exa., o Presidente Fernando Henri
que, deixaria de atender aos anseios da população se
houvesse condições para o Tesouro Nacional pagar
um salário maior. Afinal, todos sabemos que o grave
problema do INSS é que impede um nível maior quan
to ao valor do novo mínimo. Assim sendo, o piso de
R$151 ,00, reconhecemos, não é o ideal, mas o possí
vel a ser dado, sem correr o risco de desestabilizar
toda a economia que está sendo controlada com mui
to suor e sacrifício.

Não adianta falar-se em R$170,00 ou R$180,00
para o mínimo, quando não há condições de cumprir
o prometido.

Segundo o Ministro do Trabalho, Francisco Dor
nelles, "se os governos estaduais desejarem oferecer
um salário maior, não há impedimento legal; para isto,
o Governo deixou claro no decreto essa possibilidade".

Este é o caminho. Quem puder pagar mais, que
o faça, não existe problema. É o caso do Rio de Janei
ro, onde o Governador Anthony Garotinho anunciou
que nenhum servidor vai ganhar menos do que
R$400,00. No entanto, no mínimo decretado pelo Go
verno Federal procurou-se atender às possibilidades
do pagamento sem atraso, como também visuali
zou-se as pequenas empresas, que no caso da
mão-de-obra não especializada, seu salário vai ga
nhando uma melhor remuneração.

Voltando ao artigo do Jornal do Brasil, encon
tramos: "Se a promessa' dos governadores é pra
valer, o Brasil voltará a conviver com pisos salariais
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regionalizados. O que não será novidade. O decre
to-lei que criou o salário mínimo em 1Q de maio de
1940 estabelece 14 valores diferentes cabendo à ca
pital o maior mínimo de 240 mil réis. Batidos pela sá
bia decisão do governo, os que fazem da crítica pro
fissão, correram atrás de outro mote: a regionaliza
ção, segundo eles deverá provocar migração da
mão-de-obra para as capitais mais desenvolvidas,
opinam sem pé na realidade. O fenômeno da migra
ção é coisa do passado. Hoje, para os trabalhadores,
muito mais importante do que o salário é a oportuni
dade de trabalho. A geração de emprego, em última
análise, depende da estabilidade da economia, que,
por sua vez, depende da política salarial inteligente e
realista" encerra o articulista seu texto.

Não temos mais nada a acrescentar, a não ser
esperar que a economia mantenha-se estável, que a
confiança na estabilidade exista por parte de todos os
segmentos e assim possamos ultrapassar esse qua
dro difícil que estamos vivendo. Não adianta um salá
rio maior quando não se pode pagar e que atinge em
cheio as pequenas Prefeituras e as microatividades
comerciais e indústrias. Hoje, para a iniciativa priva
da, sobre o custo de um salário, acrescentam-se os
custos indiretos com o INSS, Fundo de Garantia, PIS
e outros que são considerados como custos indiretos.

Vamos torcer para a 'situação melhorar. Temos
certeza de que o Presidente Fernando Henrique há
de reconhecer que o salário pode ser mais valorizado.

Sr. Presidente, para concluir, permita-me dar
uma notícia: Duque de Caxias inaugurou duas biblio
tecas. Já está a caminho da cultura.

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, passo a ler, para registro nos Anais da Casa,
artigo de nossa autoria que deixa clara nossa posição
sobre o salário mínimo estadual, publicado no jornal
F.olha de S.Paulo no dia 1g de abril do corrente ano.

Salário Mínimo Estadual - Uma Pro
posta Diversionista

Na história da humanidade o fator eco
nômico sempre preponderou sobre a justiça
social. Foi assim no Brasil, anteS de 1888,
quando liberais e conservadores se degla
diavam na Abolição da Escravatura. Os con
servadores não viam formas de sobreviver
sem a mão de obra escrava, enquanto que
os liberais entendiam que o modelo econô
mico do momento exigia outra política.

Infelizmente a história se repete. Atual
mente, o duelo se trava em torno do salário
mínimo estadual. Tudo leva a crer que a
questão transcenderá o debate do momen
to. Nos bastidores estão os interesses da
elite e sua tendência a continuar discutindo,
enquanto o âmago da questão - distribuição
de renda, SM justo - permanece sem solu
ção. Desviar o assunto da profundidade que
ele merece é, no mínimo, uma política diver
sionista, cujo conceito encontramos no dici
onário Aurélio: "diversionismo = Manobra
usada nos órgãos legislativos ou deliberati
vos, e que consiste em desviar a atenção
dos seus membros para assunto diverso da
quele que se discute, com o fim de lhe im
pedir a aprovação".

No seu diversionismo, o Governo quer
tirar até a data histórica dos trabalhadores
que é 1E de maio. Por isso propõe datas
como 1Eou 3 de abril, 1Ede junho (aposen
tados) e a última, 1E de janeiro. Aposta na
desmobilização das festas de fim de ano, fé
rias, recesso e carnaval. De mais a mais, o
SM estadual é inconstitucional pois fere o
artigo sétimo da CF (SM unificado nacional
mente), o art. 201 (aposentados) e art. 60
(cláusulas pétreas). O povo clama por justi
ça social por meio de um SM unificado e
justo. O Brasil é um só!

A Comissão Especial do SM, depois
de visitar alguns estados, ouviu a sociedade
organizada e aprovou relatório que afirma
ser possível fixar o SM unificado nacional
mente em 177 reais. O Orçamento da União
assegura para a Seguridade Social no ano
2000 um superávit de mais de 15 bilhões de
reais; não digam, portanto, que a Previdên
cia é deficitária.

O SM regional já foi adotado neste
País na década de 70. Não deu certo, e em
1982 foi extinto. A Constituinte de 1988 con
solidou a sua unificação. Esse ping-pong
inventado entre SM municipal, estadual,
regional e subpiso é o que chamamos de
"briga de cachorro grande". Só o que não
evolui, de fato, é o SM nacional. A elite des
te País é esperta, e muito! Discute e redis
cute o conceito de pobreza e os meios de
combatê-Ia, mas ela permanece, infelizmen
te, a mesma.
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Defender o SM estadual é discriminar
o povo, de norte a sul, principalmente os
aposentados e pensionistas. É fazer a políti
ca do dividir p~ua reinar. Manter o SM unifi
cado com valor justo beneficiando milhões
de brasileiros não é um ato revolucionário,
apenas contribui para evitar uma convulsão
social.

O SM por estado causará a migração
contribuindo para o aumento da miséria, do
desemprego e da violência que explodirá tal
qual um vulcão. O que faria e como ficariam
os 1% mais ricos que detêm 50% da riqueza
nacional se os milhões de famintos fossem
às ruas?

Como será que os parlamentares que
recebem 8000 reais, defendem um teto de
11/12 mil com efeito duplex, e dizem estar
em dificuldades financeiras se sentem frente
aos que receberão 151 reais mensais? E
perante os 18 milhões de aposentados e
pensionistas que estão sendo sacrificados?
Os historiadores certamente lembrarão às
futuras gerações que no ano 2000 a elite
brasileira repetiu a mesma tática utilizada no
período escravagista e foi responsável por
sermos o último país do mundo a abolir a
escravidão e, hoje, é o País que paga o me
nor SM do mundo. Pode parecer um sonho,
mas gostaríamos que este artigo represen
tasse o desabafo e o pedido de socorro de
milhões de brasileiros que não podem falar,
mas que têm vontade de gritar, na sua hu
mildade, na sua timidez, mas cuja voz não
sai do peito ou não consegue fazer seu grito
ser ouvido.

Era o que tínhamos a registrar.
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não satisfeito com o fato de ter lança
do à miséria 9.600 servidores em janeiro deste ano, o
Governador José Bianco mantém o clima de insegu
rança e terror contra os funcionários estaduais, que
podem ser demitidos a qualquer momento sem qual
quer critério ou embasamento administrativo. Foi o
que aconteceu nesta segunda-feira com mais servi
dores, que acabam de ser demitidos. E ainda por cima
os salários continuam atrasados.

Os rondonienses estão chocados com a frieza,
a falta de sensibilidade e, sobretudo, o autoritarismo

com que o Governo vem tomando medidas de destru
ição da máquina pública. Não há ajuste fiscal que jus
tifique tamanha violência contra os direitos sociais e
humanos dos servidores. Entre os demitidos há gente
doente, pessoas com mais de vinte anos de serviço,
há idosos que não terão mais qualquer chance de re
cüperar seu emprego em outra área. Ao mesmo tem
po, o Governo não apresentou um projeto sequer de
geração de emprego e renda, como prometera o go
vernador em campanha.

Contra os argumentos de que o Estado busca
equilibrar suas contas com as demissões, invoco
mais uma vez o exemplo do Governador do Acre, Jor
ge Viana, ao anunciar que não fará demissões no seu
estado porque a economia que se pode alcançar com
o enxugamento não se justifica diante do custo social.
Essa é a visão de todos os demais governadores de
estado. Até porque a opinião pública não se deixa
mais levar por argumentos precários como este do
falso ajuste fiscal, quando o principal, a maior e me
lhor parte dos recursos é desviada para pagamento
de encargos financeiros nesta que virou uma repúbli
ca dos agiotas.

Na minha opinião, o que o Governador de Ron
dônia devia fazer é bater na porta do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
buscando recursos para financiar a atividade agroin
dustrial do estado. Já que faz parte da legenda que
apóia incondicionalmente o Presidente da República,
nosso governador deveria fazer uso de seu prestígio
para conseguir não os 2 bilhões de dólares que con
seguiu o Senador Antonio Carlos Magalhães para a
Ford na Bahia, mas só 100 milhões de reais para inje
tar na economia produtiva do estado.

O governador está sacrificando 10 mil servido
res públicos apenas para jogar para a platéia dos fi
nancistas do Planalto. No jogo político, mesmo na má
política do Governador Bianco, sempre deve haver al
gum tipo de negociação, alguma compensação.
Então, onde está o financiamento para os projetos de
desenvolvimento do estado? Onde estão as obras de
infra-estrutura? Onde está a energia e a estrada que
Rondônia tanto reclama?

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho ocupar a tribuna desta emi
nente Casa de leis para expor minhas preocupações
com os rumos que tem tomado o Município de Cam
pos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de
Janeiro. Trata-se de uma cidade importante, no con~

texto estadual e nacional, que tem registrado os pio-
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res índices socioeconômicos do País, nos últimos
anos, em face de equivocadas administrações suces
sivas, sob uma mesma bandeira partidária, sob um
mesmo programa assistencialista, populista, que não
gera empregos e desenvolvimento.

A cidade de Campos é considerada uma das
principais do Estado do Rio de Janeiro, sendo uma
das maiores arrecadações de todo o País, com eleva
da geração de receitas, por repasses do Estado e da
União. Como uma das maiores produtoras de petró
leo do País, responsável por mais de 75% da geração
de gás natural e óleo do Brasil, a Prefeitura de Cam
pos assegura, somente de royalties, como indeniza
ção repassada pela Agência Nacional de Petróleo,
cerca de R$120 milhões para o orçamento municipal
deste ano.

É inadmissível que um g.overno municipal, com
os recursos que Campos possui, não consiga rever
ter, em doze anos de continuidade no poder, o pro
cesso de esvaziamento, de empobrecimento econô
mico, de uma cidade como Campos, com elevado po
tencial para progredir. Não entendo, Sr. Presidente,
qual o obstáculo, senão o de incompetência gerenci
ai, que impede que seguidos administradores do PDT
conduzam, com regime de austeridade e seriedade,
nossa cidade em uma trajetória segura de desenvolvi
mento.

Como Deputado Federal eleito por dois manda
tos pelo norte, noroeste e centro-norte fluminense, te
nho guiado minha atuação parlamentar, com todo
empenho e vigor possível, na defesa dos interesses
de minha região, buscando, desse modo, contribuir
com a recuperação de nossa economia. Foram mais
de 72 mil votos, em 1998, que fizeram de minha elei
ção a mais expressiva do interior do Estado do Rio de
Janeiro.

Mas não posso, a título de cometer um equívoco
com a população de Campos, pela qual mantenho
imenso apreço e consideração, ficar à margem do
processo de discussão política de meu município.
Assumo para mim a responsabilidade de expor os
problemas enfrentados por Campos, em face da im
provisação, do amadorismo de determinados admi
nistradores, que têm levado a cidade a obter índices
como o de segunda cidade em volume de famílias de
indigentes, no Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas
do Município de Itaboraí.

São dados, esses que aqui expus, de levanta
mento sério, feito pelo IPEA - Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, que levantam ainda outros indi
cadores, de pior ou igual valor, que ferem o orgulho do

campista, um povo batalhador, combativo, que não
mais admite ser enganado por tanto tempo. O PSDB,
enquanto partido organizado, com representação
consolidada no Município de Campos, prepara-se
para apresentar à população de Campos uma pro
posta alternativa, que use da seriedade no trato da
coisa pública, como instrumento imperativo de impo
sição de resultados positivos, nas áreas de geração
de emprego, saúde, educação, habitação e sanea
mento.

Como político seriamente preocupado com os
rumos de minha cidade, sinto-me, Sr. Presidente, na
obrigação de mostrar à população de Campos que se
encontra totalmente esgotado o modelo de gestão
pública do PDT: um modelo afeto mais à imagem do
que ao conteúdo, que se arvora em realizações ban
cadas com recursos, com repasses específicos do
Governo Federal.

É o caso recente da inauguração de uma unida
de de produção de sucos, na divisa do Município de
Campos com São Fidélis, com geração inicial de ape
nas setenta empregos. O programa, de apoio à fruti
cultura, que irá gerar os recursos necessários para fi
xar o homem no campo, é federal, com verbas e re
passes da União. A fábrica inaugurada conta com fi
nanciamento do BNDES, sendo uma obra da iniciati
va privada, sem, atentem-se, colegas de Parlamento,
nenhuma participação do Poder Público Municipal de
Campos, embora este venda a idéia, na mídia local,
de que é o responsável direto pelo processo.

O povo está farto de obras malfeitas, que preci
sam constantemente ser reparadas; está farto, de
igual forma, de inaugurações de obras de pequeno
vulto, que são vendidas, em termos de marketing,
como sublimes, como redentoras realizações. O que
a população deseja saber é por que não há emprego
para seus filhos, por que velhos e crianças abandona
das nas ruas não encontram amparo.

Campos quer dar fim à política do assistencialis
mo, em que se vangloriam de dar alimentos como
quem fornece esmolas, e se esquecem de que, as
sim, ferem a dignidade do homem trabalhador, que
quer emprego, que quer ter seu recurso próprio para
comprar seu pão e alimentar sua família.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

. Deputados, Sérgio F. de Paz e Enrique J. Cantón, exi
lados cubanos, residindo em Miami, lançaram no dia
29 de março próximo passado veemente brado de



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-ferra 3 013855

alerta dirigido a seus conterrâneos desterrados,. em
favor do menino Elián González.

Enquanto coordenadores da Comissão de Estu
dos pela Liberdade de Cuba, pedem eles afanosa
mente que seus compatriotas e companheiros de in
fortúnio apelem ao Sr. Arcebispo da cidade de Miami
e ao Governador da Flórida, remetendo-lhes mensa
gem urgente, cujo teor traduzimos abaixo para nos
sos leitores.

Ao mesmo tempo em que pedem a adesão de
seus conterrâneos no exílio, ressaltam aqueles dois
desterrados cubanos tratar-se de uma mensagem pú
blica. E, enquanto tal, sugerem que eles a remetam
às duas autoridades publicamente, por meio de
e-mails ou fax, além de pedir a colaboração das rádios,
escrever aos jornais, fazer cópias e distribuí-Ias entre
amigos.

Segundo os dois signatários do apelo, não há
um minuto a perder! Por fim, rogam à Virgem da Cari
dade do Cobre, Padroeira de Cuba, para que proteja
Eliancito e dê renovado alento à causa da liberdade
de sua pátria.

Senhor Arcebispo Favalora, Senhor
Governador Bush

Enquanto cubanos desterrados, dirigi
mo-nos aos Srs. respectivamente, como
máximas autoridades espiritual e civil do
Estado da Flórida.

a Serviço de Imigração e Naturaliza
ção (INS), seguindo instruções da Ministra
da Justiça, Sra. Janet Reno, e do próprio
presidente Clinton, está em vias de retirar a
custódia do garoto Elián González, o Elian
cito, de seus familiares de Miami, para en
viá-lo o quanto antes a Cuba comunista, ce
dendo ante as pressões do ditador Fidel
Castro.

Com isso, por meio de um ato políti
co-administrativo governamental, são piso
teados os direitos do menino Elián e o de
seus familiares de Miami de recorrer à Corte
de Apelações de Atlanta, atropelando assim
a ação da própria Justiça.

Senhor Arcebispo, Senhor Governa
dor, tal procedimento do Governo dos Esta
dos Unidos, por meio do INS, por sua bruta
lidade e arbitrariedade, é próprio de Cuba
comunista, e não de uma nação democráti
ca.

a tempo urge! Por isso, solicita
mos-lhes respeitosamente que, de maneira

pública, elevem suas vozes e clamem em
favor dos direitos do menino Elián para que
seu caso seja ventilado em todas as instân
cias judiciais, ou seja, na Corte de Apela
ções de Atlanta e, eventualmente, ante a
Suprema Corte da Nação. Imploramo-lhes
sua interferência no caso: bradem e pleitei
em os direitos do garoto Elián de viver num
país onde haja liberdade.

Senhor Arcebispo, Senhor Governa
dor, não permitam que Miami se transforme
em uma nova Cuba comunista, por meio de
um ato arbitrário do Governo dos Estados
Unidos, do Ministério da Justiça e do Servi
ço Nacional de Imigrações!

Senhor Arcebispo, Senhor Governador,
mais de um milhão de desterrados cubanos
e incontáveis norte-americanos amantes da
liberdade não compreenderiam vosso silên
cio nesta hora crucial.

Sr. Presidente, convido todos os meus pares a
se unirem nesse apelo urgente ao Sr. Arcebispo da
cidade de Miami e ao Governador da Flórida, como
amigos da liberdade do sofrido povo cubano.

Tenho dito.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, embora sua população esteja muito bem
representada nesta Casa, pelo ilustre Deputado Luiz
Eduardo de Almeida Oliveira, nosso prezado Luizi
nho, não posso, como homem radicado que sou na
Baixada Fluminense, deixar de render minhas home
nagens à cidade de Belford Roxo, que nesta segun
da-feira completou dez anos de emancipação políti
co-administrativa, diga-se de passagem, com motivos
de sobra para festejar.

É bem verdade que a febre emancipacionista
que se alastrou e contaminou o País de norte a sul,
nas duas últimas décadas, chegou a nos preocupar
bastante. Mereceu, inclusive, ampla discussão no
Congresso Nacional, mas nada nos impede de fazer
justiça quando verificamos que essa ânsia de liberda
de, de independência e de prosperidade de um povo,
de uma população ou de uma sociedade organizada,
se concretiza de forma tão positiva do ponto de vista
socioeconômico. É exatamente isso o que estamos
vívenciando hoje no velho-adolescente Município de
Belford Roxo.

Na verdade, o velho engenho de açúcar do sé
culo XVII, que já chegou a ser atacado pela desgraça
terrível da febre amarela, que amargou por décadas e
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décadas a indiferença de seus mandatários e sempre
carregou o peso de estigmas perversos e injustos,
tais como o de local mais violento do mundo, só para
exemplificarmos, está dando agora uma invejável
demonstração de vigor, de maturidade e de prosperi
dade.

Emancipado no dia 3 de abril de 1990, pela Lei
Estadual nº 1.640, da cidade mãe de Nova Iguaçu,
Belford Roxo - podemos dizer sem medo de errar - é
hoje o retrato mais fiel de um processo que deu certo
em todos os aspectos administrativos. Por isso mes
mo, já descobriu o caminho do desenvolvimento que
o está levando à dignificante e honrada posição de
sétima cidade no ranking do Produto Interno Bruto, o
PIB, do estado. Hoje, oito anos depois de sua primeira
administração, encabeçada pelo falecido Prefeito Jor
ge Júlio Costa dos Santos, o Joca, a população esti
mada em 600 mil habitantes tem, com certeza, muito
mais o que comemorar do que praticamente recla
mar.

No balanço de dez anos de emancipação, o ter
mômetro de crescimento do município pode ser medi
do por moradores e lideranças comunitárias, que
aprovam a conquista. A grande maioria concorda com
o fato de a cidade ter melhorado em termos de sinali
zação, limpeza. Por isso, a cidade consegue, com seu
crescimento, aumentar a arrecadação e o poder de in
vestimentos em serviços à população. Até mesmo a
iniciativa privada está apostando trunfos valiosos na
cidade. Empresas como a Itapemirim, Messer, McDo
nald's, Habib's e Market Center, entre outras, já inves
tiram centenas de milhares de dólares, porque acredi
tam nas potencialidades econômicas de Belford
Roxo.

Para termos uma idéia do quanto a emancipa
ção de Belford Roxo foi importante nesses últimos
anos para seu povo, basta vermos os números. Sua
arrecadação pulou de R$8 milhões para R$102 mi
lhões, a rede de saneamento cresceu de 7% para
35%, e o número de escolas públicas passou de 110
para 119. A cidade, que dispunha apenas de 42 mil
vagas no ensino fundamental, tem hoje 72 mil crian
ças matriculadas. Ganhou, ainda, seu primeiro hospi
tal municipal e elevou o número de postos de saúde,
de dois para 23.

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é con
senso na cidade de Belford Roxo a premissa de que
as conquistas econômicas têm de se constituir na
mola propulsora para o desenvolvimento da cidade
de 78 mil quilômetros quadrados e trinta bairros que
ainda carecem de obras de infra-estrutura. Por isso

mesmo, a Prefeita Maria Lúcia Neto dos Santos, a
quem também rendemos nossas homenagens, está
empenhando recursos no valor de R$14 milhões, di
nheiro para sanear o caminho do progresso, capaz de
levar saúde, educação e bem-estar social a seus fi
lhos.

Nada mais justo, portanto, que nos juntemos às
comemorações pelos dez anos de emancipação de
Belford Roxo, parabenizando os Vereadores, a Prefei
ta Maria Lúcia e seu secretariado, as lideranças
comunitárias, os representantes de entidades e da
sociedade organizada, bem como toda a população.
Com certeza, Belford Roxo está pavimentando com
seriedade, obras e muita determinação o caminho
mais procurado por um de seus maiores amantes, o
saudoso Jaca, que é transformá-Ia verdadeiramente
na cidade da fé, da prosperidade e, sobretudo, do
amor que ele tanto sonhou.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, faço votos de que Belford Roxo cresça e apare
ça para fazer seu povo mais feliz.

Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo

co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro, com sa
tisfação, o lançamento do livro "LDB comentada", de
autoria do Deputado Ubiratan Aguiar, em parceria
com o Consultor Legislativo Ricardo Martins.

A publicação dessa obra não se deu por acaso.
Éum dos inúmeros resultados do trabalho incessante
do Deputado Ubiratan Aguiar, que dedicou toda a sua
vida produtiva a serviço da educação nacional. Sua
vida profissional foi sempre dedicada à educação:
professor dos cursos primário e secundário e de Direito
Constitucional na Academia de Polícia Civil, até assu
mir o cargo de Secretário de Educação do Estado do
Ceará, no período 1983-1985, quando presidiu o Fó
ru m Nacional dos Secretários de Educação.

Exerceu vários mandatos eletivos: Vereador da
Câmara Municipal de Fortaleza, Deputado Estadual
por duas legislaturas e Deputado Federal. Atualmen
te, no seu quarto mandato, exerce as funções de 1º
Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Depu
tados.

Sua atuação na Câmara dos Deputados esteve
sempre voltada à educação: presidiu a Comissão de
Educação e Cultura, foi Relator do Projeto que se
converteu na Lei nº 9.424, de 1996, que "Dispõe so
bre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
FUNDEF".
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o coroamento da atuação como Parlamentar
engajado na área educacional se deu com sua partici
pação ativa e efetiva na elaboração, discussão e
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Mas o seu trabalho não começou com o en
vio do texto da LDB ao Congresso Nacional. Seu con
teúdo e suas estratégias de implementação já faziam
parte das discussões encabeçadas pelo então Depu
tado Estadual Ubiratan Aguiar, no Estado do Ceará,
com vistas à formulação do Capítulo sobre Educação,
na Assembléia Nacional Constituinte.

A trajetória de estudos, discussões, reuniões,
negociações e debates realizados no âmbito da soci
edade civil, no meio universitário, nas Comissões
Técnicas e no plenário das duas Casas do Congresso
Nacional registrou uma história de oito anos de trami
tação legislativa da LDB. E o Deputado Ubiratan Agui
ar estava sempre presente em todas essas etapas, lu
tando pela consolidação de um texto que contemplas
se os interesses diversos, os valores opostos e os
conflitantes projetos da sociedade civil.

Temos, hoje, uma nova LDB, aprovada pela via
da negociação democrática, pela busca do consenso,
mas cujo conteúdo não foge dos objetivos primordiais
de uma educação integral, de uma educação para a
cidadania.

Na discussão de todos os aspectos centrais da
LDB - abrangência do direito à educação; democrati
zação do acesso ao ensino fundamental, médio e su
perior; definição de meios administrativos, pedagógi
cos e financeiros; currículos e disciplinas; gestão de
mocrática da escola; participação da comunidade es
colar e extra-escolar; condições de trabalho dos
docentes; autonomia das instituições de ensino - o
Deputado Ubiratan Aguiar esteve sempre presente. O
texto final da Lei nº 9.394, de 1996, tem a marca inde
lével desse Parlamentar que soube direcionar suas
forças, na fase mais produtiva de sua vida, para a for
mulação de uma consistente política educacional,
fundamental na formação de uma sociedade demo
crática.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com imensa satisfação que hoje
ocupo esta tribuna para ressaltar a solenidade de en
trega dos prêmios O Empreendedor do Ano e O
Empreendedor Cidadão, edição 1999, a ser realizada
pela Associação Comercial e Industrial de Tubarão 
ACIT, amanhã, na cidade de Tubarão, sul do Estado
de Santa Catarina.

A escolha do Empreendedor do Ano foi realiza
da em duas etapas: a primeira, por meio de voto livre,
onde cada associado escolheu dez nomes que, no
seu entendimento, seriam merecedores do título. Na
segunda etapa foram listados os dez nomes mais vo
tados, e cada associado votou somente num deles.

Os mais votados foram:

1 - Alfredo Piotrovski;
2 - Argemiro Antônio Nunes;
3 - Elídio Tadeu Bongiolo
4 - Genésio Antônio Mendes;
5 - Humberto Guizzo Bortoluzzi - in memariam;
6 - José Antônio Botega;
7 - Luiz Antônio de Souza;
8 - Márcio Anselmo Ribeiro;
9 - Rui Acácio Lima;
10 - Silvestre Heerdt.

O Empreendedor Cidadão foi escolhido por
Organizações Governamentais - OG, e Organiza
ções-Não Governamentais - ONG, da cidade de Tu
barão e da região. Os nomes escolhidos serão divul
gados na solenidade.

Quero deixar registrado o falecimento do ilustre
empresário Humberto Guizzo Bortoluzzi, ex-Presidente
da Acit, meu amigo, pessoa responsável e admirável
homem público.

Nobres colegas, ressalto a importância desse
evento para a cidade de Tubarão e região, onde a
qualidade, a seriedade e a prestação de bons servi
ços são sinônimos de vendas; e a escolha dos empre
endedores é um incentivo para continuarmos traba
lhando com resultado positivo.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Presidente da Acit, Sr. Max Cesar Nunes, pela reali
zação desse evento. Estendo meus cumprimentos a
todos os que, de forma direta e indireta, estão colabo
rando para a realização dessa solenidade. Não pode
ria deixar de parabenizar os empresários e as empre
sárias de Tubarão e da região, desejando-lhes suces
so em seus empreendimentos.

Na qualidade de representante de Tubarão e da
região no Congresso Nacional, mais uma vez cumpro
com meu dever, ao reconhecer e enaltecer as boas
iniciativas da minha região.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Partido da Social Democra
cia PSDB de Rondônia, que tenho a honra de presidir
em âmbito estadual, realizou na última quinta-feira
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um encontro histórico em Porto Velho, nossa capital.
Pela primeira vez, desde a fundação do partido, o
Presidente Nacional dos tucanos esteve no estado
prestigiando o encontro e dando ao PSDB rondonien
se status de organização partidária importante no
contexto nacional.

O Senador Teotônio Vilela Filho, que encerrou
oficialmente o encontro estadual do PSDB de Rondô
nia, não só deixou aos tucanos e à comunidade do
nosso Estado a melhor das impressões, como certa
mente levou dela idêntica imagem.

Foi um acontecimento inédito na história do nos
so PSDB, marcando tantos outros importantes acon
tecimentos, e certamente fará com que a data do en
contro estadual permaneça por longos anos como um
divisor de águas da atividade partidária em nosso es
tado. Com uma organização impecável-tendo à fren
te a Secretária-Geral do partido, ex-Deputada Odaísa
Fernandes, uma das fundadoras do PSDB nacional,
conforme citou várias vezes o Senador Teotônio Vile
la Filho -, o encontro reuniu praticamente todos os
principais nomes do partido em todos os municípios
do estado.

Além das palestras importantes ali realizadas,
visando orientar nossos companheiros, principalmen
te em relação às próximas eleições municipais, ficou
muito claro, no encontro, que os tucanos de Rondônia
sairão das urnas, em outubro próximo, com vários
prefeitos eleitos e com significativas bancadas nas
Câmaras Municipais.

Só para exemplificar, Sr. Presidente, vale citar
dois nomes do partido com amplas e totais condições
de serem eleitos prefeitos nas duas principais cida
des do estado. Em Porto Velho, foi lançada oficial
mente, pelo nosso Presidente Nacional, a candidatu
ra do Deputado Estadual Everton Leoni, hoje líder em
todas as pesquisas sérias de intenção de votos feitas
em nossa capital. Em Ji-Paraná, estamos convictos
da reeleição do Prefeito IIdemar Kussler, que tem a
grande preferência da comunidade para se manter no
comando do município.

São apenas dois exemplos, mas podemos dizer
que em várias outras cidades de Rondônia o PSDB
estará também presente com candidaturas próprias,
devendo tornar-se, a partir de outubro, uma das mais
importantes siglas partidárias no Poder, em todo o es
tado.

Enfim, Sr. Presidente, nós nos sentimos orgu
lhosos em resumir, desta tribuna, o grande sucesso
que foi nosso encontro estadual em Rondônia. Preci
samos agradecer a todos os que ajudaram na organi-

zação do evento, assim como aos participantes, vin
dos de todos os recantos do estado alguns viajando
até 800 quilômetros para dele participar.

Queremos fazer um agradecimento muito espe
cial ao nosso Presidente Nacional, Senador Teotônio
Vilela Filho, que prestigiou nosso evento e, além dis
so, colocou-se à disposição do PSDB de Rondônia
para ser o Senador tucano que Rondônia ainda não
tem.

Foi um acontecimento ímpar, que solidificou de
vez o PSDB do estado e nos deu a mais absoluta cer
teza de que, já nas próximas eleições municipais,
nosso partido sairá ainda mais fortalecido, tanto em
termos de prefeituras como de Câmaras Municipais
de Vereadores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, informo
ainda que o Estado de Rondônia deve produzir, neste
ano, mais de 20 mil toneladas de cacau de excelente
qualidade, situando-se entre os maiores produtores
desse produto em todo o Brasil.

A lavoura cacaueira, que há muitos anos vem se
destacando no contexto da produção agrícola esta
dual, tem tido apoio muito importante do Governo Fe
deral, que ano a ano vem investindo de todas as for
mas, ajudando o cacau de Rondônia a ser produzido
em volume cada vez maior e sempre com melhor qua
lidade.

Por meio dos seus escritório regionais de Cacoal,
Ji-Paraná e Ariquemes, a Ceplac vem dando apoio di
reto a 34 municípios do estado que trabalham com a
produção de cacau, ajudando principalmente nas
questões que envolvem a área do ensino agropecuá
rio e a qualificação de mão-de-obra para lidar com o
produto.

Para se ter idéia da importância do trabalho da
Ceplac nesse sentido, basta dizer que durante o ano
passado foram criados mais de 3 mil hectares de ca
caueiros em sistemas agroflorestais, envolvendo o
cultivo também de outros produtos, como café, bana
na, coco, pupunha e várias essências florestais, ge
rando assim mais de mil empregos diretos e outros 4
mil indiretos.

Durante a realização desse trabalho, a Ceplac
chegou a distribuir entre os agricultores de Rondônia
mais de 5 milhões e meio de sementes híbridas de
cacau, para atender às demandas dos plantios finan
ciados e dos que trabalham com recursos próprios,
assim como ao replantio.

Em menos de dois anos, Sr. Presidente, cresceu
"significativamente no estado a procura pela semente

híbrida de cacau, sendo todas as necessidades aten-
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didas por meio de diversos programas da Ceplac,
que, mais do que nunca, tem se tornado um órgão vi
tal para toda a estrutura deprodução cacaueira do es
tado.

Em parceria com o Incra, inclusive por meio do
Projeto Lumiar, que atende colonos que receberam
terras do Governo, a Ceplac também tem atuado com
destaque. Por meio dos Sistemas Agrof(orestaís, fo
ram destinados vários tipos de apoio a projetos de re
assentamentos e reforma agrária, num total de mais
de mil hectares, apenas para o plantio de cacau. Afora
isso, alcançou-se a recuperação de plantações de ca
cau numa área superior a 1.200 hectares, perfazendo
hoje praticamente 25 mil hectares recuperados, por
meio de todos os programas apoiados pelo Governo
Federal, por meio da Ceplac, no Estado de Rondônia.
São mais de 3 mil propriedades rurais, gerando cerca
de 8.500 empregos diretos e outros 33 mil indiretos,
apenas na estrutura da produção cacaueira rondo
niense.

Por tudo isso, Sr. Presidente, devemos destacar
o excelente trabalho que a Ceplac vem realizando em
nosso estado, sendo certamente responsável por
grande parte dos incentivos que fizeram com que a
produção do setor, neste ano, fosse estimada em
mais de 20 mil toneladas de cacau.

Era o que tinha a comentar.
Muito obrigado.

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna para relatar sobre a viagem
que fiz ao interior do Amazonas, especificamente aos
Municípios de Pauini e Boca do Acre. Tivemos a opor
tunidade de constatar a situação de penúria em que
se encontra aquela população, em razão da péssima
administração que realizam os seus respeCtivos pre
feitos, deixando-a à mercê da própria sorte, com a fa
lência dos setores de saúde e de educação ea preca
riedade do setor de segurança pública e de transpor
te.

Em Pauini mantivemos contatos com as lide
ranças do PFL e de outros partidos, tendo à frente o
ex-Prefeito Vicente Amorim, buscando alternativas,
via governo do estado, para minorar o sofrimento dos
pauinienses. Em Boca do Acre, do mesmo modo, reu
nimos com os Presidentes dos diversos partidos polí
ticos que fazem oposição 90 prefeito, tais como PFL,
PSDB, PPB, PSDC, buscando uniformizar a lingua
gem da mensagem que será desenvolvida para a pró
xima campanha municipal.

Ainda visitando o interior do estado, estivemos
participando, no Município de Manacapuru, ao lado
Prefeito Angelus Figueira, de solenidade de entrega
de certificados da conclusão do curso de qualificação
profissional para os professores da zona rural do mu
nicípio, numa primeira turma de 56 professores.

Foi uma festa marcante, em função de ser o pri
meiro município a executar uma política educacional
desse nível, aplicando corretamente os recursos do
Fundef e melhorando a qualidade de ensino daquele
povo.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
co/PMDB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Na
cional, por meio da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura do Senado Federal, com apoio da
Aneel, do Ministério do Meio Ambiente, do Pnud, den
tre outros, sedia o Seminário Águas 2000 - Qualida
de de Vida e Desenvolvimento, como parte do calen
dário de comemorações do Dia Mundial da Água.

Na qualidade de brasileiro, democrata, nordesti
no e sobretudo patriota convicto, não poderia fur
tar-me a prestar minha modesta homenagem a esse
importantíssimo evento, que visa colaborar com o de
bate e a boa gestão dos recursos hfdricos do Brasil,
principalmente à luz da preservação de nossos ma
nanciais e do uso múltiplo de nosso potencial hídrico
- fundamental para o exercício de nosso direito à ci
dadania e o desenvolvimento da Nação.

Desnecessário dizer que o Nordeste brasileiro
em especial o meu Estado, o Piauí, deposita toda a
sua confiança nas mais variadas instituições gover
namentais e não-governamentais envolvidas na es
pécie acerca dos novos rumos que o Seminário pre
tende imprimir, mesmo porque a carência desse "ouro
cristalino", somada à falta de vontade de determina
dos segmentos de nosso universo político quanto à
resolução do problema, poderá gerar conseqüências
catastróficas para a nossa gente, para a nossa região
e, com efeito, para toda a Nação brasileira.

Apenas para lembrar, ou rememorar, o nosso
semi-árido abriga cerca de 35 milhões de brasileiros,
sobrevivendo, com as benesses de Deus, em condi
ções extremas de penúria. Isso não é razão para ter
mos pena. É motivo para agirmos.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, permito-me, deste honroso púlpito da Câ
mara dos Deputados, fazer minhas as lições do Prof.
Ciro Rocha, engenheiro civil e catedrático da Univer
sidade Federal de São Carlos, São Paulo, que, em be
líssima matéria veiculada no jornal O Estado de
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S.Paulo do dia 22 próximo passado, nos ensina que a
importância dos recursos hídricos em qualquer pro
cesso de desenvolvimento socioeconômico é inques
tionável, particularmente no mundo atual, onde a
água, além de cumprir seu papel natural de abasteci
mento das necessidades humanas, animais e produ
tivas, vem cada vez mais sendo degradada, ao servir
como veículo para os despejos de efluentes urbanos,
industriais, agrícolas e extrativos.

A natureza finita da fonte renovável contém um
aspecto crítico, que deve ser analisado sob a ótica do
crescimento populacional. São poucos os outros re
cursos essenciais à vida que estão restritos por limi
tes de disponibilidade tão definidos quanto os hídri
cos. Com a concentração populacional, a disponibili
dade média de água renováverpor habitante diminui,
o que repercute na saúde e na qualidade de vida. A
garantia de acesso à água em quantidade suficiente e
com qualidade adequada vem adquirindo contornos
estratégicos.

Entre 1940 e 1990, a população mundial dupli
cou, passando de 2,3 bilhões de habitantes para 5,3
bilhões, com o consumo de água aumentando de
1.000 quilômetros cúbicos para 4.000 quilômetros cú
bicos. Nesse período, portanto, ocorreu a quadrupli
cação do consumo per capita de água por ano.

A constatação prática dessas duas tendências
neste meio século, por causa das características fini
tas do recurso, pressupõe a remota probabilidade de
que nova quadruplicação no consumo ocorra. Segun
do as estimativas, o limite superior de água utilizável
no globo para consumo situa-se entre 9.000 quilôme
tros cübicos e 14.000 quilômetros cúbicos. Quanto à
qualidade, os lançamentos de efluentes urbanos e in
dustriais, a deposição de dejetos animais, de agrotó
xicos e de detritos das atividades extrativas limitam o
uso desse recurso natural, exigindo elevados investi
mentos para a sua recuperação, o que interfere no de
senvolvimento econômico e social.

Avanços consideráveis podem ser constatados
quanto ao trato das questões hídricas e sua sustenta
bilidade qualitativa. Nos aspectos legais, o País está
contemplado com excelente legislação ambiental, de
elevado conteúdo técnico e social. Já contamos com
uma lei sobre recursos hfdricos, com caracterrsticas
extrema.mente modernas em seus conceitos e princí
pios, que agora está em fase de regulamentação.
Como podemos constatar, arcabouço jurrdico já exis
te. Pergunta-se: será isso suficiente para assegurar a
sustentabilidade do processo de gestão da qualidade
das águas do Pars? Ousaria dizer que não, pois ou-

tros fatores que indiretamente influenciam no proces
so não têm a devida avaliação, prevenção e controle.

Para não ser muito extensivo, cito um dado fun
damentai que as estatísticas nos informam: cerca de
80% das nossas cidades não dispõem de redes de co
leta de esgoto e não mais de 5% das cidades brasilei
ras dispõem de tratamento desses efluentes. Outro
dado que também é pouco conhecido é o que se re
porta aos reflexos da atividade rural, por meio de agro
indústrias, cujos efluentes vão diretamente para os
rios, em sua maioria, sem nenhum tratamento prévio.

O exercício de mecanismos de controle e de in
versão de recursos seria atitude importante, numa
tentativa de reversão do processo de atividades com
risco de contaminação dos rios. Outro aspecto, não
menos importante, será a regulamentação e adoção
dos instrumentos de gestão, previsto na maioria das
legislações, que são os planos de bacia, a outorga e a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Ao adotar esse conjunto de atitudes e medidas,
certamente estaremos fortalecendo consideravel
mente o processo de desenvolvimento e de uso sus
tentável dos nossos recursos naturais. É, portanto,
por meio do conhecimento, da gestão e do gerencia
mento dos recursos hídricos que o País pode dar en
caminhamento à solução dos problemas e conflitos
com relação a água.

Finalizo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
apelando a todos os que me ouvem e a todos os que ti
verem acesso a este singelo pronunciamento que re
pensem o tema Água: Qualidade de Vida e Desenvol
vimento. Que entendam, absorvam, defendam e pro
paguem, com a altivez dos brasileiros, detentores que
somos da maior reserva de água potável do planeta, a
importância desta batalha, cujo bom termo será funda
mentai para a sobrevivência e o bem-estar da nossa
sociedade e sobretudo das gerações futuras.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a população da Baixada Flu
minense está vivendo uma dramática situação na
área do atendimento hospitalar, devido a razões que
ela não consegue compreender. Isso porque existem
dois hospitais que se encontram sem condições de
funcionamento, por inteira falta de equipamentos fun
damentais.

Em Nova Iguaçu, Sr. Presidente, encontra-se fe
chado o Semoni, uma unidade para atendimento de
gestantes de alto rico, com UTI neonatal, mas que
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não pode funcionar devido à não-instalação dos equi
pamentos necessários, o que ainda depende da libe
ração de recursos.

O outro exemplo dessa lamentável situação re
gistra-se em Belford Roxo, onde o Hospital Municipal
Jorge Júlio Costa dos Santos o Jaca também está
sem funcionar pelo mesmo motivo, ou seja, a falta de
equipamentos.

Desse modo, os 3,5 milhões de habitantes da
Baixada Fluminense contam apenas com o Hospital
da Posse para tais atendimentos, o que faz superdi
mensionar os trabalhos daquela instituição, além das
dificuldades de maiores deslocamentos das pessoas
doentes.

Há uma carência muito grande em toda aquela
região importante do Rio de Janeiro, principalmente
quanto ao número de leitos hospitalares em UTI neo
natal e nos casos de gestação de alto risco. Recente
mente, os Prefeitos de Municípios da Baixada Flumi
nense assinaram com o Governo do Estado do Rio de
Janeiro termo de compromisso, segundo o qual são
cedidos, por hospitais particulares, leitos de UTI neo
natal para pacientes do SUS.

A medida, evidentemente significativa porque
ameniza emergencialmente o problema, chegou a re
ceber meu aplauso e o de muitos outros que lutam por
melhor estrutura para o setor de saúde no Rio de Ja
neiro. No entanto, a decisão acaba por contrariar o
princípio do bom senso, na medida em que se pagam
valores relativamente mais altos à rede particular, en
quanto os hospitais públicos ficam sem receber os re
cursos mínimos ao seu regular funcionamento.

Na verdade, ao não resolver questão de nature
za tão simples, que exige tão-somente determinação
política de alocar verbas para as unidades hospitala
res prestarem o devido atendimento à população, o
Poder Público demonstra incapacidade muito grande
de trabalhar em benefício da comunidade.

O assunto já foi tratado com o Ministério da Saú
de, por meio deste Parlamentar, juntamente com ou
tros Deputados do Rio de Janeiro e Secretários Muni
cipais de Saúde da Baixada, em audiência com o Se
cretário-Executivo daquela Pasta, quando ficou acer
tada a elaboração de projeto de aquisição de equipa
mentos para o Hospital Jorge Júlio Costa dos Santos,
de Belford Roxo, e o Semoni, de Nova Iguaçu, iniciati
va que recebe total apoio da referida autoridade e sua
promessa de pronta liberação.

Daí meu reiterado apelo ao Ministro José Serra,
cujo empenho para transformar o setor de saúde no
Brasil tem ensejado amplo reconhecimento da opi-

nião pública, para que determine, com absoluta ur
gência, solução para os dois casos com que estou
embasando o presente pronunciamento. As popula
ções de Nova Iguaçu, Belford Roxo e dos demais mu
nicípios da Baixada Fluminense, constituídas notada
mente por pessoas humildes, de poucos recursos,
têm seu cotidiano marcado por dificuldades e muitos
sacrifícios. Por isso, precisam de ações que lhes pro
porcionem tranqüilidade e garantia de, pelo menos,
atendimento nos hospitais, em especial, nos casos de
emergência e riscos de vida.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os recentes acidentes ecológicos sofri
dos pela cidade do Rio de Janeiro são apenas um ex
trato dos graves problemas ambientais vividos pelo
País, apesar do esforço da sociedade e do próprio Po
der Público na luta pela consolidação de políticas am
bientais que valorizem e preservem efetivamente o
meio ambiente e criem na sociedade uma consciên
cia ecológica capaz de mudar para melhor a relação
do homem com a realidade em que vive.

A poluição da Baía de Guanabara, com o vaza
mento de óleo, e a trágica mortandade de peixes na
Lagoa Rodrigo de Freitas, dois locais considerados
cartões-postais da cidade, não apenas revoltaram o
povo fluminense, mas causaram indignação em todo
o País e trouxeram uma preocupação a mais a todos
os que lutam pelo resgate da imagem do Rio como
capital nacional do turismo.

E de nada adianta apontar culpados no Poder
Público ou estimular a troca de acusações entre auto
ridades da prefeitu ra ou do governo do estado para
saber quem se omitiu mais na busca de soluções.
Acredito que a responsabilidade é de todos nós, que
ainda não tomamos consciência plena da importância
da preservação ambiental para o bem-estar das co
munidades, para a economia fluminense e para a per
petuação do Rio como referência do turismo nacional
e internacional.

É cedo para avaliar os prejuízos que acidentes
dessa natureza podem causar ao turismo, por exem
plo, à economia fluminehse e, por que não dizer, à
própria imagem da cidadé do Rio no Brasil e no exteri
or. Só sabemos que os prejuízos serão incalculáveis.
Até porque a tragédia ambiental na Lagoa Rodrigo de
Freitas ocorreu durante o Carnaval, e as imagens de
toneladas de peixes asfixiados pela poluição das
águas por redes de esgoto clandestinas foram exibi
das para o mundo inteiro. Com o agravante de que na
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mesma semana foram mostradas outras imagens de
poluição na maioria das praias cariocas.

Além do mais, essas imagens negativas aca
bam neutralizando todo e qualquer esforço do Gover
no e da iniciativa privada na promoção do turismo na
cional, no Rio ou em qualquer cidade brasileira. E é la
mentável que isso ocorra no momento em que come
moramos a retomada do fluxo de turistas estrangeiros
no País, que passou de 1,8 milhão em 1994 para 4,8
milhões em 1998; e uma estimativa de 5,3 milhões no
ano passado.

No caso do Rio, o prejuízo é ainda maior, já que
a cidade é portal de entrada da maioria dos turistas
estrangeiros. Só no último reveillon o Rio recebeu cer
ca de 250 mil visitantes, e um número superior a 300
mil era esperado no último Carnaval. E essa participa
ção cresce a cada dia. A própria Riotur admite que a
participação da cidade no fluxo de turistas estrangei
ros passou de 30% para 33%, de 1998 para 1999.

O mais preocupante é que essas tragédias não
ocorrem apenas no Rio. No início deste mês, ao longo
de 60 quilômetros do rio Tietê, no interior de São Paulo,
desastre semelhante produziu resultados idênticos:
dezenas de toneladas de peixes mortos pela poluição
das águas do rio. E esses danos ocorrem cada vez
com mais freqüência, apesar dos avanços da cons
ciência ambiental e de maior empenho da fiscaliza
ção dos órgãos responsáveis pelo meio ambiente.

Problemas semelhantes enfrentam a Prefeitura
de Belo Horizonte, com a poluição do Lago da Pam
pulha, e o Governo do Distrito Federal, com o Lago
Paranoá, sem falar da poluição das praias nos milha
res de quilômetros de costa litorânea do País.

Antes de demitir-se do cargo de Gerente de Re
cursos Naturais da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, o biólogo Mário Moscatelli confirmou que
essa foi a maior mortandade de peixes mais de 130
toneladas dos últimos oito anos, na lagoa. E denunci
ou a incompetência como uma das causas desses
desastres. Para o técnico, falta boa vontade e coope
ração entre órgãos da prefeitura e do estado para en
frentar esses problemas.

Enquanto esses acidentes se sucedem, o que
se vê é um jogo de empurra-empurra entre autorida
des do Poder Público, na busca de culpados e não no
encaminhamento de soluções preventivas. Passa90 o
momento de indignação da sociedade, essas ques
tões vão aos poucos saindo da agenda de prioridades
do Poder Público por acomodação ou pela tradicional
falta de recursos.

Precisamos entender que problemas ambienta
is, como por exemplo infra-estrutura urbana deficien
te, má formação de mão-de-obra, preços exorbitan
tes, violência e má conservação das vias públicas,
comprometem todas as políticas de estímulo ao turis
mo interno e externo e contribuem para inviabilizar
qualquer esforço de retomada do crescimento econô
mico, já que o turismo é visto em todo o mundo como
um dos mais valiosos instrumentos de desenvolvi
mento social e de melhoria da qualidade de vida das
comunidades.

Por isso, defendo maior entendimento entre a
União, os Estados e os Municípios na busca de solu
ção para esses problemas e uma mobilização nacio
nal para despertar ainda mais na sociedade a cons
ciência preservacionista, de forma a tornar a defesa
do meio ambiente uma bandeira de todos os brasilei
ros que sonham com um futuro melhor a partir de uma
natureza saudável.

Muito obrigado.

OSR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no domingo, dia 2 de abril, e ontem, dia 3
de abril, a Folha de S.Paulo publicou matérias relati
vas à omissão social que o Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES presta ao
País.

O assunto não nos causa estranheza. Pelo con
trário, várias vezes, desta tribuna, criticamos a onda
neoliberal que arrasa com tudo e com todos e o papel
do BNDES nesse processo. Agora isso se revela mais
claramente nas duas matérias do jornal, que mostram
que o BNDES manda migalhas para o social.

Do total de 20 bilhões de reais que esse banco,
que, por norma, não empresta a empresa pública, re
passou em 1999 para o setor privado, somente 250
milhões, ou seja, 1,125%, foram para o social, o S da
sua sigla.

As empresas telefônicas, por exemplo, que, se
gundo o Governo FHC, vieram para modernizar o
País, receberam 2,4 bilhões de reais modernizaram à
nossa custa. As empresas estão festejando os lucros
que obtiveram com os negócios feitos com o dinheiro
do povo.

É este o estilo neoliberal. Socializa-se o dinhei
ro público e se capitalizam os lucros. Empresas tran
sacionais, que não têm nenhuma relação com o Bra
sil, adquirem empresas brasileiras, tomando empres
tado dinheiro nosso, dinheiro do povo. O intrigante

i nisso é que os grandes empresários costumam criti
car as interferências do Governo, fazem pressão para
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reduzir a presença do Estado, apóiam este mesmo
Estado a criticar o servidor público, responsável, se
gundo eles, por tudo de ruim que acontece ao País.
Há um momento, porém, em que eles ficam caladi
nhos: é quando querem mamar no Estado, querem o
dinheiro do Estado, querem as benesses do Estado,
querem dinheiro público com juros baixos. E ·0

BNDES se presta a esse papel.

Este é mais um paradoxo do Governo FHC: te
mos um banco só para atender aos grandes - o
BNDES. Os projetos de investimento têm de ser supe
riores a 7 milhões de reais. Pequenos estão fora. E as
multinacionais não têm vergonha na cara de pegar
esse dinheiro do povo para realizar seus projetos 
"para gerar empregos", diz o burocrata do BNDES.
Não é verdade. Esse banco empresta porque existe
mesmo para servir às elites, aos poderosos. Essa
barganha em cima do social, a mentira de que vai ge
rar empregos é o único argumento para se justificar
diante da sociedade.

Há casos de empresas que pegam o nosso di
nheiro, viabilizam seus projetos, e quando acabam os
benefícios pegam o barco e vão tomar dinheiro de ou
tro país subdesenvolvido. Carregam na mala o mes
mo outdoor: geração de empregos. Quando o lucro
dessas empresas cai de 100 para 99,9%, a primeira
medida de otimização é demitir trabalhador.

E nós temos um banco financiando isso. É estar
recedor verificar, por exemplo, que a maior parte dos
recursos do BNDES, em 1999, foi para o setor auto
motivo - exatos 1,257 bilhões de reais. Logo para o
setor automotivo, que é um dos que menos geram
emprego. Para cada um milhão de reais investidos,
são criados somente 85 empregos. Já o setor agrope
cuário, que gera 202 empregos para cada um milhão
de reais investidos, recebeu quase a mesma coisa no
ano passado. Portanto, o BNDES não está preocupa
do com o socia', e muito menos com geração de em
pregos.

Toda esta modernidade, de fato, é apenas uma
embalagem para o velho colonialismo trazido para cá
nos idos de 1500. Está se favorecendo os grandes,
não se pensa no social. Enquanto até o Banco Mundial
- que não é flor que se cheire - está impondo cláusu
las sociais para aprovação dos seus projetos, o
BNDES faz esta política radical de apoio às grandes
empresas sem cobrar uma ação social; algo que o
País merece mas que esses burocratas parecem des
conhecer. O BNDES, para eles, é apenas um balcão
para atender ao pedido de dinheiro dos grandes que
querem investir por aqui.

Nenhum país do mundo faz isto; nenhum é tão
bondoso com o capital como o Brasil; nenhum é tão
condescendente na aceitação das condições para
tais negócios e negociatas. Nós damos o dinheiro e
ainda a empresa pública para eles instalarem. Em al
guns casos, como nas montadoras - a Ford, por
exemplo -, fornecemos terreno, água, estradas, por
tos, benefícios fiscais, emprestamos dinheiro, e ainda
festejamos quando eles ficam cada vez mais ricos e
nós cada vez mais pobres. Como o Rio Grande do
Sul, do Governo petista de Olívio Dutra, não aceitou
dar dinheiro público para a segunda empresa mais
rica do mundo, eles se bandearam para a Bahia, onde
estão se instalando como legítimos marajás, à custa
do povo baiano.

Para viabilizar o seu projeto neoliberal, o Gover
no FHC não se envergonha de vender o patrimônio
nacional, dispensar trabalhadores, sucatear a saúde,
a educação, os transportes, o serviço público, enfim,
de reduzir o País a um síndico dos negócios estrange
iros. Obcecado em atender aos mandos do FMI, man
dou cortar gastos sociais do Orçamento para obter o
anunciado superávit primário de 29,3 bilhões de reais.
A seguridade social contribuiu com 53% desse "lu
cro". Com isto economizou para poder pagar a dívida
externa. Que ótimo! Ele paga certinho a dívida exter·
na, mas deixa para o povo uma dívida de incertezas,
de miséria, de desemprego, de fome. O ajuste fiscal
tão propalado pelo Governo é, na verdade, um ajuste
com o social.

Diante de tal situação, questionamos o papel do
BNDES. De que serve um banco que fomenta o lucro
das empresas que não têm nenhum compromisso
com o social? De que adianta um banco que empres
ta dinheiro do povo para as transnacionais compra·
rem empresas que pertencem ao povo, deixando-o
assim mais pobre? De que adianta um banco que
pega o dinheiro público, como se fosse um banco do
Estado, mas empresta aos ricos como se eles fossem
pobrezinhos, numa filantropia às avessas?

Obrigado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) Pro
nuncia o seguinte discurso - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, as inquietações da vida moderna
têm condenado a sociedade a omitir justas homena
gens a quem, ao morrer, deixa-lhe aquilo que se con·
venciona chamar de relevantes serviços prestados. E,
ainda menos edificante: a mídia jornalística acaba,
até involuntariamente, por noticiar com destaque ape
nas os nomes do momento e quase do exclusivo con
vívio ou conhecimento das editorias.
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Pois é também por isso mesmo que lamento,
como lamentaram os círculos artísticos e publicitários
de Goiás, o falecimento repentino de Ailso Braz Cor
rêa. De domingo para segunda-feira, em seu atelier,
fulminante enfarte o abate, sendo o corpo encontrado
por uma de suas filhas.

Justifico este registro com ligeiras referências à
vida desse lutador e modernizador da propaganda no
Centro-Oeste. Nascido em Santa Catarina, em São
Paulo iniciou sua carreira de publicitário. Mas não se
contentou em ser um simples profissional. Estudou
história da arte, avançou em psicologia, tornou-se um
voraz leitor para capacitar-se, cada vez melhor, ao de
sempenho da propaganda. Para ele, propaganda,
além do propósito de vender, precisa compensar o
comprador com as vantagens que lhe são de direito
no objeto da compra.

Fundou em Goiânia a agência A. B. Corrêa. As
contas assumidas, para ele, tinham a essência da cul
tura e finalidade de integração. Nos áureos tempos da
Encol, Ailso levou-a a dar nomes de artistas plásticos
e de escritores goianos a edifícios. Criou dois jornais:
Xarme de assuntos amenos e dedicados a um mer 
cado educativo, e Germinai, na defesa e amplitude
das atividades rurais.

Muitas vezes premiado, distinguido por jurados
de gabarito nacional e até internacional, achou cum
prida sua contribuição à alavancagem publicitária. E
mergulhou, no cotidiano e às madrugadas, no atelier
onde pintou centenas de quadros de extraordinária
qualidade. O motivo dos retratos primou pela expres
são, pela técnica em perfeita combinação com o mo
delo - e de ambos uma obra de extraordinária impor
tância.

Amigo de grandes astros da televisão brasileira,
íntimo de Jacob Klintowitz, um dos mais renomados
críticos de arte do País, Ailso desenvolvia um projeto
de envergadura: reconstituir a história de Goiás pela
imagem de seus vultos e textos elaborados por pes
quisadores confiáveis.

A morte o ceifou aos 62 anos de idade. Mas,
pelo que realizou, pelo que exemplificou e pela con
duta de cidadania, Ailso Braz Corrêa merece um prei
to de reconhecimento como este que agora estamos
propondo nesta Casa do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero di
zer ainda que no próximo dia 12, em Goiânia, será
lançado, na Fundação Jaime Câmara, o principal cen
tro de cultura da minha cidade, o livro "O Legislador
na Construção de Brasília", de autoria do jornalista e
historiador José Asmar. A obra se propõe a expor, à

luz de documentos irrefutáveis e dos Anais do Con
gresso Nacional, o papel do Legislativo Federal na
epopéia da mudança da Capital da República, até
agora mais divulgada com enfoque do Executivo, ou
seja, pela indubitável coragem de Juscelino Kubits
chek.

Sintetiza o livro: "Honrando o Estado de Direito,
o Legislativo cumpriu seu papel constitucional de dar
ao Executivo as medidas de sua competência para a
mudança da Capital do Brasil". E evidencia a lideran
ça do Deputado Emival Caiado nas renhidas lutas
para a consecução do empreendimento, secularmen
te condenado à letra morta nas Cartas Magnas.

O livro em questão se enriquece com prefácio
do nobre Senador e ex-Presidente da República José
Sarney, aliás participe das muitas batalhas travadas
no velho Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, que
empolgaram a Nação na metade dos anos 50 até à fi
xação da data de 21 de abril de 1960 para a mudança
definitiva, garantida pela Lei Emival Caiado.

Hoje, é grato lembrar que a época foi uma das
mais brilhantes do Congresso Nacional, quando aqui
pontificavam expoentes jurídicos como Afonso Arinos
de Melo Franco, Prado Kelly, Bilac Pinto, Pedro Aleixo,
Aliomar Baleeiro, Oscar Dias Corrêa, Adauto Lúcio
Cardoso e o verbo inflamado de Carlos Lacerda.

O livro de José Asmar, jornalista que por dez
anos pertenceu à equipe de O Globo e de outros ór
gãos da imprensa brasileira, prima pela reprodução
de debates e decisões, cujos registros foram busca
dos em diversas fontes, inclusive na própria vivência
do autor, no dia-a-dia dos episódios.

Com essa obra, gerações atuais e futuras pas
sam a dispor de uma história na qual se conjugam to
dos os vultos e todos os fatores que concorreram para
a realidade de Brasília no Planalto Central, além de
posterior empenho para evitar seu abandono e retor
no do Distrito Federal ao Rio de Janeiro que, ao con
trário do temor derrotista alegado, assumiu seus des
tinos de Estado com redobrado amor e prestígio.

A respeito, o autor sublinha: "A oposição exer
ceu seus compromissos. Se exacerbou, obstruiu,
nem por isso deixou de honrar o conceito democrático
e, por ele, concorrer com vigilância e emulação à fina
lização da idéia intermitente".

Com muita honra, apraz-me registrar o feliz
evento do lançamento desse novo livro sobre a trans
ferência do Distrito Federal para Brasília, empreendi
mento patriótico para o qual muito colaboraram políti
cos ilustres de Goiás, que jubilosamente acolheram a
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idéia de se abrigar a Capital da República em nosso
Planalto Central.

O autor, jornalista e historiador José Asmar é
membro da Academia Goiana de Letras, do Instituto
Histórico e Geográfico de Goiás, além de várias ou
tras instituições culturais. No seu currículo de escritor,
inclui-se a biografia de Alfredo Nasser, que foi Depu
tado Federal, Senador e Ministro da Justiça, homem
público que exerceu influente liderança política no
meu estado, combativo homem de imprensa e profes
sor universitário.

Que os Anais parlamentares abriguem estas re
ferências que ora faço ao livro "O Legislador na Cons
trução de Brasília", que muito evidencia com rigor jus
tiça e verdade histórica a participação do Congresso
Nacional na grande epopéia da mudança da Capital
do País para o Planalto Central de Goiás.

O SR. ALOíZIO SANTOS (BJoco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) -- Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o capixaba é quem melhor
sabe usar o cartão de crédito no Brasil. Apresenta a
melhor performance nos três primeiros meses deste
ano de 2000. Como? Ora, 40% dos correntistas dos
bancos do Espírito Santo usam cartão de crédito.
Desses 40%, aproximadamente 15% têm cartões de
crédito. E são eles que garantem ao capixaba o título
de melhor usuário. Fazem um jogo perfeito em um
custo-benefício. Usam os três cartões de forma otimi
zada, conforme as datas de vencimento. Compram à
vista com o cartão, driblando juros pesados. Brasília
está em segundo lugar na arte de usar o cartão. Em
terceiro lugar aparece o Rio, e em quarto, São Paulo.

Esse ranking é da Associação dos Represen
tantes de Bancos do Espírito Santo - ARBES. "Mais
do que uma curiosidade, o bom uso do cartão é im
portante para a economia e para o próprio sistema fi
nanceiro", avalia o presidente da entidade, Jorge Eloy
Domingues. E é bom mesmo saber tirar o máximo de
proveito do cartão. Até porque os juros não vão recuar
significativamente agora, conforme admite a própria
Associação de Bancos.

Sentado em sua mesa, sem nenhum esforço de
mercado, você rejeitaria emprestar dinheiro a 18,5%
ao ano, pela nova Taxa Selic - que fixa as taxas bási
cas .., se não tem poder de fogo para mudar os juros
na ponta final? O mercado é quem dirá, primeiro, se
os juros serão diminuídos. Em segundo lugar, quando
e em quanto cairão.

É isso que afirma a Arbes. Enquanto o Governo
continuar pagando 18,5% ao mês, será sempre uma
alternativa para o banco comprar papéis públicos. E

sem precisar suar a camisa. É o chamado ganho de
tesou raria, extremamente cômodo.

O Governo é um bom nicho. Há quinze dias, o
BC recuou de 65% para 55% o compulsório sobre de
pósitos à vista. Isso injetou na economia do Espírito
Santo um bolo de aproximadamente 50 milhões de
reais para que os bancos emprestassem livremente
aos seus clientes. Porém, uma fatia desse bolo pas
sou a ser empregada na compra de papéis do Tesou
ro Nacional. Houve aumento de Iiquidez, mas a reper
cussão foi muito fraca. Limitou-se a pequenos cortes
no preço do cheque especial. Não chegou a outras
modalidades de financiamentos. E nem podia. Liqui
dez maior não implica risco menor. O mesmo se pode
dizer da Taxa Selic. O spread dos bancos é regulado
principalmente pelo risco cliente, pelo risco conjuntu
ra, pelo nível da inadimplência.

Peço a divulgação deste pronunciamento em to
dos os meios de comunicação desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais uma vez o Estado do Pará vem ocu
pando as manchetes dos jornais com denúncias de
agricultores sobre a falta de uma política de reforma
agrária que atenda aos agricultores e sobram os des
vios de recursos destinados para os programas de
assentamento.

Em Belém, a sede da Regional do Incra conti
nua ocupada por seiscentos trabalhadores sem terra,
que exigem a titulação de áreas e créditos, além da
desapropriação de áreas. De um lado o Incra diz que
só dialoga se os trabalhadores desocuparem o órgão;
de outro, os trabalhadores se dizem desrespeitados
pelos inúmeros acordos quebrados pelo Incra, que
promete muito e cumpre pouco.

O clima em Uruará também é tenso. Desde on
tem, noventa agricultores do assentamento Uirapuru
mantêm como refém um funcionário. Eles querem ex
plicações sobre o dinheiro que foi destinado para a
construção de casas no assentamento. Temos tam
bém a ocupação das árefls de Mari-mari Je " .

Não bastaram as reivindicações pacíficas do
movimento dos trabalhadores sobre os graves proble
mas dos recursos necessários e as .inúmeras corres
pondências enviadas com relatos de desvios de re
cursos, de superfaturamento e de corrupção envol
vendo funcionários do órgão. Nenhuma providência
concr~ta foi tomada para sanar os problemas existen
tes e para alocar os recursos necessários no Orça
mento da União. Somente para desapropriação e
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indenização de benfeitorias são necessários 420 mi
lhões, e o mais grave é que o Incra diz que não tem re
curso para atender sequer uma parte do necessário.

Só para termos uma idéia, dos 377 projetos de
assentamentos, somente 35% foram atendidos; en
quanto isso, 60% ficaram à míngua. O resultado éque
novamente o Governo, irresponsavelmente, espera
chegar a uma situação limite, e de forma cínica diz
que, enqua'nto os invasores permanecerem irredutí
veis em suas reivindicações, não negocia.

A situação é preocupante, pois o movimento
dos trabalhadores sempre se posicionou favoravel
mente em relação a se encontrar uma saída negocia
da para qualquer impasse, sempre no sentido de de
fender os direitos e interesses dos acampados, pro
curando evitar conflitos e radicaHsmos que impossibi
litem a solução das reivindicações.

Quero alertar o Governo para o fato de que.
caso providências urgentes não sejam tomadas, a
tendência é a situação que ainda está sob controle,
tanto nas ocupações quanto no clima de tensão che
gar ao limite da tolerância e da paciência dos traba
lhadores.

Espero que no Grito da Terra, que acontecerá
no mês de maio, o Governo ouça e respeite o grito
dos trabalhadores do campo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdof3 - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o jornal A Tarde, o mais im
portante da Bahia, comentou ontem, em editorial, a
estranha preferência manifestada pelo Governador
da Bahia, César Borges, ao grupo paulista Ultra na
eventual compra da central petroquímica baiana, a
Petroquímica do Nordeste S.A. - COPENE, em detri
mento do grupo baiano Odebrecht. Dita preferência
vem seqüenciando outra, igualmente insólita, a do
BNDES, que, apoiando a pretensão da Ultra, com ela
constituiu uma Sociedade de Propósito Específico
para a compra da Copene.

A eventual venda da Copene suscita dois pro
blemas. O primeiro é o da desnacionalização da
economia brasileira, e o segundo, especificamente
baiano, é o do enfraquecimento gradativo, nas últimas
·,:q(Hdas, de grandes grupos econômicos da Bahia.

A desnacionalização da economia brasileira foi
a conseqüência trágica de dois movimentos exacer
bados pelo Governo Fernando Henrique Cardoso: o
da venda de estatais brasileiras a grupos estrangei
ros, financiados pelo Governo, e o da venda de em
Dresas privadas brasileiras, levadas à crise, a outras

empresas estrangeiras. O resultado é que a econo
mia brasileira está hoje gravemente desnacionaliza
da, em flagrante ameaça ao futuro do País, que não
controla as decisões fundamentais que o afetam e
que permitiu ao capital estrangeiro adquirir, sem
construir nada, um enorme sistema empresarial para ,
explorar o mercado brasileiro e remeter lucros para o
exterior.

A ameaça nacional perdura e se agrava no mo
mento em que a linha desnacionalizante-privatista do
Governo avança irresponsavelmente sobre algumas
das últimas trincheiras econômicas nacionais não
abatidas a financeira, a de geração hidroelétrica e a
petroquímica.

Os manejos deste Governo sem sentimento na
cional podem levar, se não é seu plano específico, à
entrega, na área financeira, do Banespa, o que dese
quilibraria o setor em favor dos estrangeiros. Na área
da hidrogeração elétrica, de Furnas, Chesf e Tucuruí.
E na área petroquímica, a Copene, a maior central de
matérias-primas do setor na América Latina.

O Governo de Fernando Henrique não tem qual
quer preocupação em manter a petroquímica em mãos
brasileiras, por isto que não examina se o eventual
comprador da Copene tem estrutura para mantê-Ia e
ampliá-Ia no esquema de um grande grupo brasileiro
<lo ramo ou se seu comprador, por ter investimentos
menores no setor epresença residual, poderá transfor
mar-se em um intermediário futuro de um grande com
prador estrangeiro, como a Dow Chemical.

Este é o problema básico, e importante, quando
se examinam as pretensões de Odebrecht e Ultra de
ficarem com a Copene. A Odebrecht planeja e declara
ter as pretensões e condições de se afirmar como
uma grande empresa brasileira do ramo. E a Ultra,
que pretensões e condições tem? A Dow Chemical,
que tem pretensões hegemônicas na América Latina,
estaria isenta no caso da venda da Copene ou procu
raria aí chegar por meio de quem não parece ter con
dições de ficar, a Ultra?

Em segundo lugar, vem o problema baiano.
É sabido que a Bahia, nas últimas décadas, vive

sob hegemonia de uma corrente política conhecida
como "carlismo", controlada pelo Senador Antonio
Carlos Magalhães. É sabido também que nesse mes
mo período grupos econômicos baianos não têm tido
sorte na Bahia, salvo os mais próximos do Senador.

A Bahia tinha dois grandes bancos privados, o
Banco da Bahia e o Econômico. O primeiro foi vendi
do ao Bradesco, paulista. A parte boa do segundo, ao
Excel, depois ao Bilbao Viscaya, estrangeiros; sua
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parte podre ficou com o Banco Central. Firmas tradi
cionais, como Barreto de Araújo, Manoel Joaquim de
Carvalho, Tio Correia e Paes Mendonça, desapare
ceram, vendidas ou falidas. O Grupo Charles, o Goes
Cohabita, o Soares Leone, a Cepel construtora, a Ce
pel MVB incorporadora·e a Viriato Corrêa se acaba
ram. Várias pequenas e médias construtoras sumi
ram. O banco estatal, o Baneb, foi vendido aó
BRADESCO. A COELBA, sua maior empresa, foi pa
rar nas mãos da espanhola Iberdrola.

A preferência pelo grupo Ultra, na eventual com
pra da Copene, manifestada pelo Governador do
Estado da Bahia, seguindo naturalmente o Senador
Antonio Carlos Magalhães, não pode ser explicada
por algum repentino interesse propriamente baiano,
como o de fortalecer grupos baianos ou garantir a
permanência na Bahia de centros de decisão, já que,
na recente história pregressa baiana, o contrário é
que tem acontecido. Não parece poder explicar-se
também apenas pela informação que a revista Veja
divulgou, segundo a qual ACM teria problema "pesso
al e não empresarial" com Emílio Odebrecht, posto
que motivações pessoais ensejam perseguições, fa
vorecimentos, mas não têm força decisiva em transa
ções de vulto.

Não fica claro, portanto, as razões que estão le
vando a força política hegemônica da Bahia a movi
mentar seus líderes maiores, ACM e César Borges,
para tomar partido a favor de um grupo paulista contra
um baiano, a despeito de não ser usual a manifesta
ção de um governador a favor de quem quer que seja
na compra e venda de empresa privada. De qualquer
sorte, fica como dado inicial a ser acompanhado a in
formação divulgada em coluna do jornal O Dia, de 14
de março de 2000, segundo a qual "o Ultra acaba de
preparar a venda de parte de seu capital e negocia
com a empreiteira baiana OAS". Aí as coisas poderi
am ficar mais claras.

Voltaremos ao assunto.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Agradeço aos Deputados Feu Rosa, sempre gentil e
fidalgo, e Saulo Pedrosa, por gentilmente terem dado
oportunidade a todos os companheiros de usar da pa
lavra.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Feu Rosa.
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES.) - Obri

gado, Sr. Presidente. Fico feliz de ter contribuído, jun-

tamente com o Deputado Saulo Pedrosa, para que
um maior número de colegas tivesse a possibilidade
de se manifestar da tribuna desta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar
das gravíssimas crises mundiais, eclodidas 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, embora nossa econo
mia tivesse sofrido perdas consideráveis de reservas
internacionais, ela não foi destruída ou seriamente
danificada, recuperando-se gradativamente, mesmo
em momentos críticos, como o da mudança do câm
bio fixo para livre, no início de 1999.

Após o período de mais de três anos de crises
econômicas e financeiras em vários países, geran
do desconfiança e receio nos agentes de investi
mento internacionais, nosso País surge como um
dos mais promissores mercados para investimen
tos no mundo.

Fatores como a política de austeridade econô
mica e administrativa adotada pelo Governo brasilei
ro, a mudança cambial ocorrida em janeiro do ano
passado e os valores estáveis mantidos pela moeda
brasileira demonstram o amadurecimento de nossa
economia, que os mais céticos acreditavam que en
traria em profunda recessão, o que não se verificou,
como demonstra a produção industrial em franco pro
cesso de reaquecimento, impulsionada pelas oportu
nidades de substituição de importações, assim como
o crescimento das atividades do setor exportador, be
neficiado pelo ajuste cambial, que trouxe a realidade
de mercado às nossas taxas cambiais.

O considerável aumento da nacionalização de
bens de consumo duráveis e a crescente produção de
autopeças e eletrodomésticos são outros indicadores
da recuperação de nossa economia, conforme de
monstram os indicadores econômicos de nossa pauta
de importações; comparando-se os dois primeiros bi
mestres de 1999 com o de 2000, vemos que tivemos
uma redução das importações desses produtos da
ordem de 7,6%.

Por várias vezes, Sr. Presidente, ocupei esta tri
buna durante o ano passado demonstrando 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.
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o crescimento do PIB no ano de 1999 foi peque
no, apenas 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 em progredir, apesar das crises internacio
nais ou de vaticrnios dos mais pessimistas.

O Brasil surge, neste ano em que se comemora
seus 500 anos de descobrimento, Sr. Presidente,
como uma das mais promissoras economias do mun
do, ocupando o oitavo lugar entre as maiores econo
mias do planeta e sendo o país que obteve o maior ín
dice de crescimento econômico no Século XX.

As realizações políticas do Governo Fernando
Henrique Cardoso e do Congresso Nacional obtidas
no 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.

Acredito, Sras. e Srs. Deputados, que em época
alguma estivemos tão próximos de realizarmos uma
arrancada significativa em nosso crescimento econô
mico, que é a única forma de reduzir gradativamente
os nrveis de desemprego que ainda fustigam um ele
vado número de cidadãos brasileiros e melhorar a
nossa qualidade de vida.

Na atual conjuntura mundial, Sr. Presidente, de
economias formadas em blocos, assim como de co
mércio e servíços globalizados, a boa formação de
pessoal é fator preponderante para o sucesso de
qualquer atividade, pois os novos métodos automati
zados de trabalho e a informatização de praticamente
todas as atividades exigem, cada vez mais, um me
lhor nível de escolaridade das pessoas.

Para adequar a sociedade brasileira a este mo
delo global, o Governo tem-se empenhado de todas
as formas para melhorar a qualidade de ensino em
nosso Pars, dando ênfase às avaliações periódicas e
criando as condições para que todos tenham acesso
ao ensino fundamental.

Esta verdadeira revolução no ensino brasileiro,
Sras. e Srs. Deputados, vem ocorrendo em todos os
níveis nos últimos cinco anos, e em nenhum momen
to de nossa história a questão da educação da nossa
população foi enfrentada de forma tão maciça como
atualmente, apresentando-se como uma verdadeira
operação de guerra contra o analfabetismo, a evasão
escolar, a falta de profissionalização e a baixa quali
dade do ensino.

Os extraordinários avanços na área educacional
podem ser avaliados pela proporção de crianças de 7

a 14 anos matriculadas nas escolas, que passou de
89% em 1994 para 96% em 1999. No ensino médio, o
aumento de matrículas foi vertiginoso, crescendo
57% no período compreendido entre 1994 e 1999,
significando que há mais jovens concluindo o ensino
fundamental e prosseguindo nos estudos, certamen
te por exigência de um mercado de trabalho cada vez
mais seletivo.

Estas exigências de mercado, que se tornou al
tamente competitivo devido ao processo de globaliza
ção, estão sendo enfrentadas pelos brasileiros com o
ingresso maciço nas escolas, onde, atualmente, nada
menos que um terço da população brasileira está ma
triculada, representando que, se somadas as matrí
culas em todos os níveis de ensino, o Brasil tem hoje
cerca de 54,3 milhões de estudantes.

A educação é, portanto, precondição para ga
rantir a todos os brasileiros o exercício da cidadania e
a inserção de nosso País, de forma soberana, na
nova ordem econômica mundial.

No dia 29 de fevereiro, Sr. Presidente, aprova
mos no Congresso Nacional o projeto de conversão à
Medida Provisória nº 2.004, que instituiu o Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, que possibilitará a
regularização de débitos fiscais acumulados de mi
lhares de empresas brasileiras.

A acumulação de débitos fiscais por parte de
pessoas físicas, Sras. e Srs. Deputados, é um dos
principais fatores que vêm causando elevados déficits
em nossas contas públicas nos últimos anos, princi
palmente se considerarmos que os valores chegam a
centenas de bilhões de reais - mais de 200 bilhões de
reais! -, sendo que a maior parte dos débitos fiscais
são com a Previdência Social.

Ao se promover a regularização de débitos fis
cais em nome de pessoas jurídicas, através do paga
mento por parcelas, em prazos dilatados, acrescidos
tão-somente de juros determinados com base na
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, relativos a tri
butos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal e pelo INSS, exigindo da pessoa
jurídica garantia da regularidade no pagamento dos
valores parcelados e dos tributos e contribuições cor
rentes, espera-se trazer para os cofres públicos a ma
ior parte dos débitos fiscais de milhares de empresas.
Das principais devedoras do INSS, duzentas delas
devem mais de 15'bilhões de reais. Certamente, oRe
fis possibilitará negociação desse passivo.

A proposta do Refis foi motivo de uma ampla ne
gociação entre Governo e Parlamentares, que pude
ram aprimorá-Ia, introduzindo no texto a garantia de
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que, nos casos em que o devedor estiver sendo pro
cessado criminalmente por dívidas provenientes de
apropriação indébita, aação será imediatamente sus
pensa por aderir ao programa.

O prazo de encerramento no Refis foi prorroga
do para o dia 28 de abril e prevê vantagens para a em
presa que esteja devendo aos bancos, pois, pela fór
mula proposta, fica permitido às instituições financei
ras que estão repactuando as dívidas dessas empre
sas pagar o Imposto de Renda apenas no momento
do recebimento de cada parcela.

Outras medidas importantes adotadas foram: o
prazo para a inclusão dos débitos fiscais no Refis pas
sa a ser o dia 29 de fevereiro de 2000; será permitido
também o parcelamento de débitos não tributários,
como por exemplo custos com perda ou desistência
de processos judiciais; a empresa somente será ex
cluída do Refis se permanecer inadimplente por três
meses consecutivos ou seis meses alternados.

Os resultados positivos desta ação do Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao institu
ir o Refis já se fizeram notar nas negociações entre as
mais de três mil empresas já inscritas no programa e
pelo número considerável de consultas sobre o Refis
na Internet, que chegou a ultrapassar a quantidade
de 1 milhão.

O sucesso do Refis poderá ser medido muito em
breve, não somente pelo aumento da arrecadação,
mas principalmente por criar as condições para o
crescimento das empresas e, conseqüentemente, o
da economia de todo o País.

Em nenhuma outra ocasião, Sras. e Srs. Depu
tados, trabalhou-se tanto na Câmara dos Deputados,
no Senado Federal e no Executivo para o melhor de
sempenho de nossas instituições, de nossa econo
mia e da qualidade de vida do povo brasileiro.

Com alegria, afirmo que com responsabilidade,
muito esforço e criatividade, estamos consolidando
as diretrizes do desenvolvimento econômico e social
do nosso País, para que essa geração, ainda nesta
década, transforme o Brasil em uma das maiores po
tências econômicas do mundo.

Reformas constitucionais como a quebra dos
monopólios estatais, a reforma administrativa, a Lei
das Patentes, a Lei Geral das Telecomunicações, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o
novo Código de Trânsito Brasileiro ea reforma da Pre
vidência são alguns dos importantes projetos discuti
dos e votados nesta Casa que estão contribuindo
para que tenhamos um país moderno e próspero,

com boa qualidade de vida para seus cidadãos, um
país socialmente justo.

O grande debate democrático no momento, Sr.
Presidente, são os valores em que deve ser fixado o
salário mínimo. A proposta apresentada pela equipe
econômica do Governo estabelece que é o possível a
ser concedido neste momento.

Queria dizer, Sr. Presidente, que, na campanha
de 1994, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
comprometeu-se com o Brasil a estabelecer um salá
rio mínimo de 100 dólares, hoje aproximadamente
180 reais. Mais do que 100 dólares ou 180 reais, por
três anos e quatro meses, durante o período do Go
verno de Fernando Henrique Cardoso, conseguiu-se
manter os valores do salário mínimo.

Sr. Presidente, o Brasil, ainda como economia
emergente, não poderia resistir, é óbvio, aos embates
de uma crise internacional a partir da moratória da
Rússia, do Efeito Tequila, e das crises especulativas
provocadas pelo capital especulativo mundial.

Fico extremamente curioso quando outras ca
beças procuram, dentro do realismo fantasioso e do
acirramento das mentes menos esclarecidas e ne
cessitadas, pegar essa bandeira do Presidente da
República, agora já transformada em verdadeiro alvo
de demagogia. Essas cabeças não mereceriam isso.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso de
monstrou por mais de três anos que, se dependesse
exclusivamente de S. Exa., da sua equipe econômica
edos fatores sobre os quais o Brasil teria controle, se
ria possível, e foi, manter o salário acima de 100 dóla
res. No entanto, dizer que tem controle sobre crise
russa, Efeito Tequila e capital especulativo internacio
nal é ridículo!

Descarto como manobra extremamente eleito
reira, irreal, fantasiosa e quimérica, pour épater les
bourgeois, para fazer de ridículo e enganar os trou
xas do País. Mas o Presidente Fernando Henrique
Cardoso sabe, as mentes esclarecidas do Brasil tam
bém, que essa fantasia que se está colocando na ca
beça de muitos brasileiros é somente, e tão-somente,
com o objetivo político eleitoral e demagógico.

Deixo como sugestão'ao debate do salário míni
mo a proposta para que seja efetivamente criada polí
tica de longo prazo para a recuperação do seu poder
de compra, tendo em vista a melhoria obtida nos últi
mos anos da produtividade do trabalhador brasileiro,
que vem aprimorando seu desempenho por meio do
estudo básico e do aperfeiçoamento profissional.

Sr. Presidente, todos sabemos que aumento de
salário mínimo incorre em diminuição de pobreza. Se-
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gundo uma corrente do Ipea, negada por outra, se se
aumentar o salário mínimo em 10%, diminuir-se-á 5%
da miséria absoluta no Brasil. Isso, aliado ao aumento
da produtividade do trabalhador brasileiro, principal
mente daqueles de maior renda e dos setores primá
rio e secundário, caracteriza condições reais de esta
belecer parâmetros para aumentar-se efetivamente o
salário mínimo em planos qüinqüenais ou decenais.

Todos sabem que o salário mínimo, conquista
maravilhosa do ex-Presidente Getúlio Vargas, precisa
ser valorizado, e isso é importante para a sociedade
brasileira, sem demagogia e passionalidade. Mas o
que se precisa saber e caracterizar muito bem é que
demandamos uma política de longo prazo para ele.
Seu valor para 2000 vai ser decidido em abril, ou foi
em março ou vai ser em 1º de maio e o de 2001 vai ser
decidido em janeiro, fevereiro, março ou abril de 2001.

Isso, no meu entender, demonstra o quão so
mos improvisadores e desprezadores do respeito que
devemos principalmente aos aposentados e àqueles
que ganham salário mínimo e precisam dele. O mais
lógico é que todas as Lideranças da Casa e do Sena
do Federal e a equipe econômica estabeleçam planos
baseados em aumento de produtividade e outros pa
râmetros e que, ao longo de cinco ou dez anos, o sa
lário mínimo seja aumentado 5, 10 ou 15% acima da
inflação, em ganhos reais.

Acho a proposta razoavelmente civilizada e me
rece ser estudada pelas pessoas que decidem sobre
essa matéria e respeitada pelos políticos que têm
usado aqueles que ganham o salário mínimo como
bandeira de demagogia para seus apoios intempestivos.

Sr. Presidente, o Brasil, após ter vencido a inflação
crônica de várias décadas, apresenta-se no contexto
mundial corno um país de moeda forte e estável, com
câmbio livre, integrado na comunidade internacional e
atualmente considerado pelos investidores internacio
nais a melhor opção de investimento, devido a sua
liderança mundial no retorno desses investimentos.

Para que possamos darcontinuidade a esse seno
timento otimista dos investidores estrangeiros e mes·
mo nacionais em relação ao País e manter um ritmo de
desenvolvimento sustentável, ao nível das necessida
des do povo, ou seja, a taxas próximas de 3,5% de
crescimento econômico ao ano - praticamente o dobro
do nosso crescimento populacional -, é preciso fazer
ainda alguns ajustes em nossa economia, que possui
um sistema tributário anacrônico e complexo, simplifi
cando-o de forma a torná-lo mais efetivo.

O grande passo para o início da arrancada para
o desenvolvimento já foi dado pelas autoridades mo-

netárias do Banco Central, ao fixarem a taxa de juros
Selic em 18,5%, correspondendo à menor desde o
início da implantação do Plano Real, em 1994.

A próxima ação ficará por conta dos investido
res, empresários e trabalhadores, que poderão contar
muito em breve com a votação da reforma tributária,
que já tem texto aprovado pela Comissão Especial e
emenda aglutinativa elaborada pelo Relator, Depu
tado Mussa Demes, exaustivamente discutidos com a
sociedade, o Governo Federal, os estados e os muni
cípios, representando, com certeza, os reclamos da
sociedade por um sistema tributário moderno e efici
ente, que ajude o País a retomar o caminho do desen
volvimento, a criar empregos e a aumentar o nível de
bem-estar da população, através do mais eficiente
mecanismo do Estado para o estabelecimento de
uma sociedade mais justa, com justiça fiscal.

A principal proposta contida na reforma tributá
ria é desonerar a produção, os investimentos e as ex
portações, com o objetivo de criar competitividade às
nossas empresas em um mundo cada vez mais glo
balizado. Outras importantíssimas medidas corretivas
estão no projeto, que deixarei para comentar em outra
ocasião.

Para concluir, Sr. Presidente, fiz referências so
bre os índices positivos do desempenho de nossa
economia no ano de 1999, quando muitos analistas
econômicos erravam ao prever índices negativos de
crescimento econômico e altas taxas de inflação.

As medidas utilizadas pelo Governo brasileiro
para universalizar e melhorar a educação básica do
povo, o empenho de matricular mais de um terço da
população em alguma instituição de ensino, para rece
ber os débitos fiscais de empresas e a queda dos juros
s6 podem ser traduzidas como o início de um notável
ciclo de desenvolvimento sustentável no Brasil!

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Feu Rosa,
assumem sucessivamente a Presidência os
Srs. Them(stocles Sampaio, § 29 do artigo
18 do Regimento Interno e Severino Caval
cante, 2P Vice·Presldente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Saulo Pedrosa.

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, após 21 dias de jejum, retorno a esta tri
buna para responder às injúrias proferidas nesta
Casa pelo Deputado Paulo Magalhães.
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Gostaria que atentassem para o fato de que na
quela época, apesar de eu ter avisado que faria este
pronunciamento, S. Exa; disse que não estaria pre
sente. Tive o cuidado de enviar fax para seu gabinete,
a fim de comprovar o conhecimento por parte de S. Exa.
deste discurso que faço hoje, aqui e agora.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Sena
dor Luís Viana, em certa oportunidade, disse que a
Câmara dos Deputados "é-uma miniatura do País e
da vida e que nos proporciona constantes lições de
humildade".

O Deputado Raul Pilla tinha sentimento seme
lhante com relação a esta Casa, ao fazer o comentá
rio: "Se não houvesse uma outra razão para justificar
a conveniência dos Parlamentos, bastava a lição de
concórdia e tolerância humana que eles emprestam
aos seus membros". Sob o efeito do cotidiano, velhas
antipatias amenizavam-se. Observa, ainda, Raul PiI
la: "Ouvimos-lhes a voz, conhecemos-lhes os gestos
e atitudes e descobrimos-lhes, então, um valor huma
no novo, um caráter, uma inteligência, uma cultura, no
mínimo, uma experiência".

Com este elevado sentimento do que represen
ta esta Casa, retorno à tribuna para apresentar pro
vas e esclarecer fatos, pois minha pessoa foi violenta
e rasteiramente atacada, em tempo concedido ao so
brinho/Deputado do Senador Antonio Carlos Maga
lhães, no dia 14 próximo passado. Utilizando-se do
meu direito de resposta, sem direito a aparte, apre
sentei minha defesa em pronunciamento feito no dia
1º de março. Esse discurso do dia 1º de março foi nos
sa defesa das primeiras ofensas desferidas pelo so
brinho/Deputado no Grande Expediente do dia 23 de
fevereiro passado. Ao consultar as atas de tais ses
sões, os fatos serão confirmados.

O senhor sobrinho/Deputado proporcionou um
espetáculo grotesco menor, dando sua contribuição
para ofuscar mais ainda a imagem do político e do
Parlamentar brasileiro, expondo ao País as feridas e o
fétido odor do modo de fazer política do Senador ACM
e seus subordinados na Bahia: atingira dignidade das
pessoas, levantando falsas suspeitas; atacar o cida
dão com impropriedades e xingamento, em atitude tí
pica de marginais, dos autênticos remanescentes do
Campo da Pólvora, em Salvador.

O decoro parlamentar foi introduzido na Consti
tuição de 1946 pelo ilustre e brilhante Parlamentar ba
iano Aliomar Baleeiro, tendo como objetivo, segundo
suas palavras, "armar o Congresso contra Parlamen
tar que insuportavelmente achincalhasse a dignidade
da função e da instituição praticando atos que reve-

lem indignidade inconciliável com a compostura impli
citamente exigida aos representantes do povo".

Inspirado nos grandes vultos que por aqui pas
saram, uso as palavras de Vieira de Melo, um dos ma
iores tribunos da história republicana, nascido na nos
sa cidade de Barreiras, quando, em um dos seus me
moráveis confrontos com o Deputado Carlos Lacer
da, sentenciou: "Não venho dizer palavras nem fazer
eloqüência, venho esteado em fatos concretos, em
dados positivos, cuja constatação, desde este mo
mento, desafio que se faça".

Pois bem, Sr. Presidente, o sobrinho/Deputado
do Senador ACM fez-me graves acusações de impro
bidade e desvio de dinheiro público, e aqui estão as
provas contra tais acusações.

Acusou-me de ter roubado dinheiro do Canal do
Rego. Estão aqui os documentos do Tribunal de Con
tas da União e dos bancos para todos que quiserem
ver.

Canal do Rego. Processo nº 0.600.010363/94-66,
publicado no Diário Oficial do dia 30 de dezembro de
1994. Convênio nº 451/94 MRI. Valor: 1 milhão de reais.
Objeto: Dragagem e Canalização do Córrego do Rego.
Prestação de Contas: dia 28-8-1995.

Temos em mão, fornecido pelo Siafi, o Convênio
nº 451/94-MI. Processo: Prefeitura Municipal de Bar
reiras. Gestor: Saulo Pedrosa de Almeida. Início e Vi
gência da Obra: 29 de dezembro de 1994. Fim de Vi
gência: 30 de julho de 1995.

Situação no Siafi: adimplente. Descrição: draga
gem e canalização do Córrego do Rego, infra-estrutura
urbana Processo nº 06000.010363/97-660

O Sr. Paulo Magalhães - Deputado Saulo Pe
drosa, V. Exª me concede um aparte?

O SR. SAULO PEDROSA - Disse também que
roubei dinheiro do anel viário.

O Sr. Paulo Magalhães - V. Exª me concede
um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Paulo Magalhães, há um orador na tribuna
que não quer conceder o aparte. Então, V. Exª tem de
aguardar.

O Sr. Paulo Magalhães - Sr. Presidente, V. Exª
me permite fazer uma qu~stão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não permito, porque há orador na tribuna. V. Exª tem
de respeitá-lo.

.0 SR. SAULO PEDROSA - Anel viário, Proces
so nº 00724/94-66, publicado no Diário Oficial de 3
de agosto de 1994. Convênio nº 103/94-MI. Valor:
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R$1 01.818,18. Objeto: construção de seis tubulões
integrantes do anel rodoviário. Prestação de Contas:
dia 20 de fevereiro de 1996.

Eis aqui toda a descrição, o que foi fornecido
pelo cadastro.

O Sr. Paulo Magalhães - Sr. Presidente, V. Ex!!
não vai conceder-me a palavra para uma questão de
ordem?

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
V. Ex!! tem de obedecer Ao Regimento.

O Sr. Paulo Magalhães - Mas, Sr. Presidente,
regimentalmente, cabe esta questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Paulo Magalhães, trata-se de direito asse
gurado ao Parlamentar que está usando a tribuna.
Depois V. Exª poderá levantar a sua questão de or
dem.

O Sr. Paulo Magalhães - Muito obrigado.
O SR. SAULO PEDROSA - Barreiras, Prefeitu

ra. Responsável: Saulo Pedrosa de Almeida. Endere
ço: Praça Duque de Caxias. Sede: Municfpio de Bar
reiras. Início da vigência: 3 de agosto de 1994. Fim da
vigência: 31 de dezembro. Prazo de prestação de
contas: 30 de janeiro. Celebração: 2 de agosto. Publi
cado no Diário Oficial de 3 de agosto de 1994.

Situação do Convênio nº 105.762. Situação do
Siafi: adimplente. Descrição: construção do anel do
contorno do Município de Barreiras.

Esse projeto era para construir seis quilômetros
de estradas e uma ponte com cento e tantos metros,
que precisava de dezesseis tubulões, pilastras que fi
cam dentro do rio para sustentar a ponte. Só consegui
recursos para fazer..

O Sr. Paulo Magalhães - Que não existem.
O SR. SAULO PEDROSA - ..05 tubulões que

estão lá, para todos que quiserem comprovar.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Há orador na tribuna, Deputado Paulo Magalhães.
Peço a V. Ex!! que espere o término do pronunciamen
to de S. Exa.

O SR. SAULO PEDROSA - Acusou-me de rou
bar dinheiro do esgotamento sanitário de Barreiras.
Vale salientar que Barreiras, quando assumi, tinha
sido emancipada há 104 anos e não se tinha feito um
metro de esgoto. Conseguimos fazer o esgotamento
sanitário, e hoje 22% das residências de Barreiras
têm esgotamento sanitário, com três bacias de de
cantação.

O objeto do convênio foi esse, está aqui a des
crição, inclusive a prestação de contas. Quem termi-

nou a prestação de contas, quem entregou a presta
ção de contas foi o atual Prefeito. S. Exa. disse que
estava no seu gabinete prestando informações, e o
atual Prefeito, no termo de aceitação definitiva da
obra, diz o seguinte: ''Tendo em vista o que determina
a cláusula de prestação de contas e guarda de docu
mentos celebrada com o Ministério do Bem-Estar So
cial e Prefeitura Municipal de Barreiras, declaro acei
tar, em caráter definitivo, os serviços executados re
ferentes à obra do sistema de esgotamento..

O Sr. Paulo Magalhães - Sr. Presidente, quem
fez as obras foi o Prefeito..

O SR. SAULO PEDROSA - ..lote 2, objeto do
Convênio nº 002/PGFN, de 1995..

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Eu peço a V. Exª que respeite o orador que está na tri
buna.

O SR. SAULO PEDROSA - ..estando tudo den
tro das especificações exigidas e de acordo com o
plano de trabalho, previamente aprovado pelo Minis
tério do Bem-Estar Social. Barreiras, 5 de maio de
1997. Secretário: José Carlos Costa Gialaim. Prefeito:
Antônio Henrique Souza Moreira", o atual amigo do
Sr. Deputado.

Aí estão as três acusações de desvio de recur
sos feitas pelo Sobrinho/Deputado..

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Espero que V. Exª respeite o Regimento da Casa. Não
permitirei que V. Exª perturbe o pronunciamento do
Deputado que está na tribuna.

O SR. SAULO PEDROSA - Em dois discursos
já proferidos neste plenário, colocou em dúvida minha
eleição. Eu gostaria de informar ao Plenário e ao País
quem tem o poder dominante na Bahia, quem contro
la a Justiça Eleitoral e a Justiça comum. Quem domi
na a Assembléia Legislativa não sou eu. Quero dizer
mais: não era eu que estava na consolidação do re
sultado das últimas eleições quando fui eleito, no ga
binete, a portas fechadas, com o Governador César
Borges e o Presidente do TRE. Não era eu, Sr. Depu
tado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho que retifi
car meu pronunciamento do dia 1Q de março, em que
citei o Desembanco, quando, na verdade, deveria ter
citado o Baneb. Solicito que o Sobrinho/Deputado
apresente as mesmas declarações, desta vez forneci
das pelo Baneb, para anexar ao seu discurso do dia
14 de março.

Temos em nossa pasta uma entrevistazinha de
que gostaria de dar conhecimento a V. Exas.
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o Sr. Paulo Magalhães - Tenho o maior respei
to por V. Exª, mas V. Exª tem que coibir..

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Espero que V. Exª respeite o Regimento da Casa. Não
é possível que continuea-interromper.

O SR. SAULO PEDROSA - Gostaria de apre
sentar uma entrevista. Est'á aqui.

No jornal Folha de S.Paulo, segunda-feira, 18
de abril de 1994: "PF investiga empresa de Castor de
Andrade em 8311

• E lá está escrito:

Em 25 de março de 1983, Castor de
Andrade vendeu o controle acionário da em
presa para Ângelo Mário Peixoto de Maga
lhães, irmão do Governador da Bahia, Anto
nio Carlos Magalhães, e para o Deputado
Estadual Paulo Sérgio Magalhães, PFL, fi
lho de Ângelo. Atualmente a empresa está
fechada. Em 1984, ela emitiu cerca de 2 mi
lhões de debêntures, que foram comprados
pelo Banco do Estado da Bahia.

O Sr. Paulo Magalhães - Tanta bobagem!

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sr. Deputado, há um orador na tribuna, peço a V. Exª
que o respeite.

O SR. SAULO PEDROSA - Diga-se de passa
gem, foi preciso alterar no Banco Central as datas
para que o então Ministro autorizasse alguma arma
ção ilimitada, com pessoas influentes, inclusive pa
rentes do Deputado, para liberar a venda dos 2 mi
lhões de debêntures, nessa negociata entre Castor
de Andrade e o Deputado.

O irmão do Governador já não participa da em·
presa, mas o Sr. Paulo Sérgio é acionista majoritário.
O Baneb recebeu parte das ações da empresa como
parte do pagamento e hoje administra o espólio. Se
gundo informações da agência do Baneb de Porto
Seguro e da cooperativa de pescadores local, a em
presa está desativada.

Deseducados como sempre, indignos de nosso
apreço e de nossa consideração são aqueles que,
usando a tribuna do Parlamento, não sabem conter
seus impulsos animalescos e se transbordam em ma·
nifestações de hostilidade, acreditando que aqui tudo
pode, tudo vale, da baixaria raivosa ao limite mfnimo
do racional.

Peço ao Sr. Presidente que encaminhe os dois
pronunciamentos do sobrinho/Deputado, o Sr. Paulo
Magalhães, dos dias 23 de fevereiro e 14 de março,
com as provas que estamos apresentando, à Corre-

gedoria da Casa, para que se abra um processo de
quebra de decoro parlamentar do referido Deputado.

"As imprudências da tribuna política têm na
mesma intensidade do horizonte que o rodeia a segu
rança da sua punição", palavras de Rui Barbosa.

É preciso que fique umaJição de que a Câmara
Federal não é repartição do Senador ACM, como se
transformou a Assembléia Legislativa da Bahia, por
força da maioria carlista, onde não se respeita as leis
nem o regulamento da Casa, como acabam de ser vi
olentados, para ser criado à força o Município de Mi
moso do Oeste, hoje Luis Eduardo Magalhães.

Registro, com prazer, as manifestações de soli
dariedade de colegas Deputados que declararam sua
indignação contra as agressões e o achincalhe desfe
rido pelo sobrinho/Deputado, tão pobre de espírito
que pensou elevar-se às alturas dos grandes tribunos
quando, na realidade, descia ao mar de lama ao se
expor e identificar-se intimamente, pela mesma con
duta pessoal, com seus companheiros de partido, os
Srs. Hildebrando Pascoal e Talvane Albuquerque, ali
jados desta Casa.

Agradeço a solidariedade dos companheiros do
PSDB, expressá no pronunciamento do Líder Aécio
Neves. Estarei sempre atento e a postos na defesa do
meu partido e dos companheiros, sempre que forem
injustamente atingidos pelo fel, pelo veneno do Sena
dor Antonio Carlos Magalhães ou de qualquer outro
que ousar no mesmo estilo.

Ao Deputado Aleluia, reconheço a inglória e difí
cil missão de defender o pior Presidente que já pas
sou pelo Congresso Nacional, deixando somente o
mau exemplo, com ofensas e ameaças registradas
em papel timbrado de Senador, que serão 8Jquivados
como prova, para a posteridade, do despreparo do
Senador para tão honrosa função.

Digo ao Deputado Aleluia que me sinto honrado
e envaidecido por minha humilde origem sertaneja,
por minha profunda identificação com o homem sim
ples do campo, de cuja fortaleza interior, pureza
d'alma e perseverança são minhas fontes de inspira
ção e motivação de vida e luta. Jamais serei um cida
dão cosmopolita, e nunca o Senador ACM será medi
da nem referência para mim.

Gostaria que V. Exª abrisse os braços e bradas
se com todas as forças do coração e da alma: sou um
homem livre, não devo obediência nem subserviência
ao coronel do dinheiro e chicote, que tanto mal faz à
Bahia. Nós podemos fazer isto. Nós podemos fazer
isto, caro Deputado. Devemos obediência somente
aos desígnios do povo.
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Tenho ocupado freqQentemente esta tribuna
para denunciar a real situação da Bahia, a falsa ima
gem de que a Bahia vai bem, um verdadeiro ecompe
tente manual de como iludir o povo, editado pelo Sr.
Antonio Carlos Magalhães, inspirado no princípio da
propaganda nazista: "mentir, mentir até que a mentira
se torne verdade".

Jamais me intimidarei, nem estarei ausente,
sempre denunciando as ocorrências de violação de
direitos fundamentais praticados pelo Governo da Ba
hia e pelos outros Poderes, submissos ao Senador
ACM.

Hoje, seu poder pessoal balança e a verdade
começa a vir à tona. Dúnico fato positivo de sua pas
sagem pela Presidência do Senado foi despertar a re
pulsa nacional à figura tacanha, mesquinha e ridícula,
totalmente desprovida de valores éticos e morais,
pré-requisitos essenciais ao homem público que hon
ra sua funções.

Em seu desespero, em fax enviado aos filhos do
Sr. Roberto Marinho, publicado pela revista ISTOÉ,
na sua edição nº 1.590, além das ameaças veladas, o
Senador implora direito de defesa, argumentando:
"Conceder direito de defesa é sagrado até para os ini·
migos, quanto mais para os amigos".

Parece que--o-Senador pensa que a Bahia fica
em outro planeta. Lá os seus meios de comunicação
atacam violentamente seus adversários, promovem
verdadeiro massacre, e nunca se concede nenhum
direito de defesa. Que o diga a ex-Prefeita Lídice da
Mata e eu próprio, que sofreu campanha arrasadora
pela TV Bahia, durante todo o seu mandato, sem um
único minuto para a defesa.

O grande serviço que a Rede Globo pode pres
tar ao País é deixar o Senador ACM exposto, como
qualquer homem público, num regime democrático.

Aqui eu gostaria de citar uma frase do Sr. Luís
Humberto, em matéria do jornal Correio Brazillense
do dia de 16 de dezembro sob o título "ACM na TV":
"Um serviço muito bom que atelevisão está fazendo é
botar Antonio Carlos Magalhães para falar. Quando
ele fala, é um desastre, porque ele não consegue ela
borar uma frase que tenha sentido. D negócio dele é a
cotovelada; é a frustração. Ele devia ser lutador de te
lecatch".

A denúncia de D. Nicéa Pitta, de pressões para
pagamento da DAS, são procedentes. Em Salvador, a
OAS se apossou da Prefeitura na gestão do Prefeito
Fernando José.

Temos aqui, na Folha de S.Paulo do dia 30 de
março, a seguinte declaração: "ACM desafiou Minis-

tros, Governadores, Prefeitos, Presidentes de bancos
e ex-titulares desses cargos a apontarem um caso em
que tenha feito solicitação em favor de qualquer em
presa".

Temos aqui relatório de uma auditoria que o Tri
bunal de Contas da União fez no Banco do Nordeste
em que consta nome das pessoas que foram solicitar
alongamento de dívida. Na página 57 está registrado,
como solicitante, Antonio Carlos Magalhães, Senador
do PFL da Bahia. Cliente: Frutos do Vale S.A, Grupo
CASo Agência: Salvador. Prorrogação de dívida da
agência. Orientação: acatamento, para análise. Está
aqui o documento, não é meu.

Apresento a esta Casa e ao País prova incon
testável desse favorecimento a pessoas. Esse relató
rio do TCU faz parte do pronunciamento que fizemos
no Grande Expediente do dia 11 de maio do ano pas
sado. O documento denuncia as relações incestuosas
do Poder Judiciário com os bancos oficiais e o poder
estabelecido na Bahia, mas foi encaminhado - e pos
teriormente arquivado à CPI do Sistema Financeiro e
à CPI dos Bancos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, abrimos as nos
sas contas, abrimos mão da nossa imunidade parla
mentar e abrimos tudo o que for possível para investi
gar minha vida profissional e política. Mas eu gostaria
que os seguidores e o próprio ACM fizessem o mes
mo para que realmente a Bahia se visse livre, de uma
vez por todas, dessa chaga que nos infelicita há mais
de trinta anos.

Não concedi o aparte por ser deseducado, mas
porque, quando assacaram contra a minha dignidade,
fui benevolente, educado e assisti a tudo sem dizer
uma palavra. Na época, esse direito de resposta me
foi negado imediatamente. Mesmo citando o art. '74,
inciso VII, do Regimento Interno, que dá direito de
resposta quando se é citado, o Presidente da Casa
em exercício não me permitiu. Fiz um ofício à Pn~si

dência desta Casa pedindo direito de resposta e não
me foi concedido.

Estou nesta tribuna neste momento, após 21
dias de jejum, como disse, porque somente agora
consegui que um companheiro me cedesse seu lugar
no Grande Expediente para dar satisfação a esta
Casa. Peço a todos desculpas se num determinado
momento fui contundente, mas é assim que ajo. Não
tenho medo de ameaças nem de cara feia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
co/PMDB - PI. Pela ordem. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
bora já tenha abordado este assunto no Pequeno
Expediente, desejo fazê-lo novamente por conside
rá-lo peça importante.

O Congresso Nacional, por meio da Comissão
de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal,
com apoio da Aneel, do Ministério do Meio Ambiente,
do PNUD, dentre outros,' sedia o Seminário Águas
2000 - Qualidade de Vida e Desenvolvimento, como
parte do calendário de comemorações do Dia Mundial
da Água.

Na qualidade de brasileiro, democrata, nordesti
no e sobretudo patriota convicto, não poderia fur
tar-me a prestar minha modesta homenagem a esse
importantíssimo evento, que visa colaborar com o de
bate e a boa gestão dos recursos hídricos do Brasil,
principalmente à luz da preservação de nossos ma
nanciais e do uso múltiplo de nosso potencial hídrico
- fundamental para o exercício de nosso direito à ci
dadania e o desenvolvimento da Nação.

Desnecessário dizer que o Nordeste brasileiro
em especial o meu Estado, Piau í - deposita toda a
sua confiança nas mais variadas instituições gover
namentais e não-governamentais envolvidas na es
pécie acerca dos novos rumos que o Seminário pre
tende imprimir, mesmo porque a carência desse "ouro
cristalino", somada à falta de vontade de determina
dos segmentos de nosso universo político quanto à
resolução do problema, poderá gerar conseqüências
catastróficas para a nossa gente, para a nossa região
e, com efeito, para toda a Nação brasileira.

Apenas para lembrar, ou rememorar, o nosso
semi-árido abriga cerca de 35 milhões de brasileiros,
sobrevivendo, com as benesses de Deus, em condi
ções extremas de penúria. Isso não é razão para ter
mos pena. É motivo para agirmos.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, permito-me, deste honroso púlpito da Câ
mara dos Deputados, fazer minhas as lições do Prof.
Ciro Rocha, engenheiro civil e catedrático da Univer
sidade Federal de São Carlos, São Paulo,'que, em be
líssima matéria veiculada no jornal O Estado de
S.Paulo do dia 22 próximo passado, nos ensina que a
importância dos recursos hídricos em qualquer pro
cesso de desenvolvimento socioeconômico é inques
tionável, particularmente no mundo atual, onde a
água, além de cumprir seu papel natural de abasteci-

mento das necessidades humanas, animais e produ
tivas, vem cada vez mais sendo degradada, ao servir
como veículo para os despejos de efluentes urbanos,
industriais, agrícolas e extrativos.

A natureza finita da fonte renovável contém um
aspecto crítico, que deve ser analisado sob a ótica do
crescimento populacional. São poucos os outros re
cursos essenciais à vida que estão restritos por limi
tes de disponibilidade tão definidos quanto os hídri
cos. Com a concentração populacional, a disponibili
dade média de água renovável por habitante diminui,
o que repercute na saúde e na qualidade de vida. A
garantia de acesso à água em quantidade suficiente e
com qualidade adequada vem adquirindo contornos
estratégicos.

Entre 1940 e 1990, a população mundial dupli
cou, passando de 2,3 bilhões de habitantes para 5,3
bilhões, com o consumo de água aumentando de
1.000 quilômetros cúbicos para 4.000 quilômetros cú
bicos. Nesse período, portanto, ocorreu a quadrupli
cação do consumo per capita de água por ano.

A constatação prática dessas duas tendências
neste meio século, por causa das características fini
tas do recurso, pressupõe a remota probabilidade de
que nova quadruplicação no consumo ocorra. Segun
do as estimativas, o limite superior de água utilizável
no globo para consumo situa-se entre 9.000 quilôme
tros cúbicos e 14.000 quilômetros cúbicos. Quanto à
qualidade, os lançamentos de efluentes urbanos e in
dustriais, a deposição de dejetos animais, de agrotó
xicos e de detritos das atividades extrativas limitam o
uso desse recurso natural, exigindo elevados investi
mentos para a sua recuperação, o que interfere no de
senvolvimento econômico e social.

Avanços consideráveis podem ser constatados
quanto ao trato das questões hídricas e sua sustenta
bilidade qualitativa. Nos aspectos legais, o País está
contemplado com excelente legislação ambiental, de
elevado conteúdo técnico e social. Já contamos com
uma lei sobre recursos hídricos, com características
extremamente modernas em seus conceitos e princí
pios, que agora está em fase de regulamentação.
Como podemos constatar, arcabouço jurídico já exis
te. Pergunta-se: será isso suficiente para assegurar a
sustentabilidade do processo de gestão da qualidade
das águas do País? Ousaria dizer que não, pois ou
tros fatores que indiretamente influenciam no proces
so não têm a devida avaliação, prevenção e controle.

Para não ser muito extensivo, cito um dado fun
damentai que as estatísticas nos informam: cerca de
80% das nossas cidades não dispõem de redes de
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coleta de esgoto e não mais de 5% das cidades brasi
leiras dispõem de tratamento desses efluentes. Outro
dado que também é pouco conhecido é o que se re
porta aos reflexos da atividade rural, por meio de
agroindústrias, cujos efluentes vão diretamente para
os rios, em sua maioria, sem nenhum tratamento pré
vio.

O exercício de mecanismos de controle e de in
versão de recursos seria atitude importante, numa
tentativa de reversão do processo de atividades com
risco de contaminação dos rios. Outro aspecto, não
menos importante, será a regulamentação e adoção
dos instrumentos de gestão, previsto na maioria das
legislações, que são os planos de bacia, a outorga e a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Ao adotar esse conjunta de atitudes e medidas,
certamente estaremos fortalecendo consideravel
mente o processo de desenvolvimento e de uso sus
tentável dos nossos recursos naturais. É, portanto,
por meio do conhecimento, da gestão e do gerencia
mento dos recursos hídricos que o País pode dar en
caminhamento à solução dos problemas e conflitos
com relação à água.

Finalizo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
apelando a todos os que me ouvem e a todos os que
tiverem acesso a este singelo pronunciamento que
repensem o tema "Água: Qualidade de Vida e Desen
volvimento". Que entendam, absorvam, defendam e
propaguem, com a altivez dos brasileiros, detentores
que somos da maior reserva de água potável do pla
neta, a importância desta batalha, cujo bom termo
será fundamental para a sobrevivência e o bem-estar
da nossa sociedade e sobretudo das gerações futu
ras.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDr - RJ. Ques

tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, trata-se de uma questão de ordem, baseada no
art. 79, § 2!l, do Regimento Interno.

A luta por um salário mínimo digno tem sido difí
cil, e temos enfrentado barreiras muitas vezes in
transponíveis. Há cinco anos esta Casa não vota a lei
que trata do salário mínimo, como é seu dever consti
tucional. Assim, as Oposições tomaram a decisão, na
semana passada, de obstruir os trabalhos do Con
gresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado, acho que há um equívoco. Não pode V. Exa.
pedir a palavra com base no art. 79.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
constato que não há no plenário da Casa a presença
de 10% da composição da Câmara dos Deputados,
exigida pelo art. 79, § 2º, do Regimento Interno. Assim
sendo, quero que V. Exa. determine a suspensão dos
trabalhos desta Casa, que não podem prosseguir
'sem o número mínimo necessário de Deputados.

Faço isso para chamar a atenção de todos para
a nossa luta pelo salário mínimo e para que o Con
gresso Nacional assuma sua responsabilidade de vo
tar um salário mínimo digno para o trabalhador brasi
leiro.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Na
abertura da sessão, havia mais de 51 Srs. Deputados.

Vou conceder a palavra ao Deputado Professor
Luizinho.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
para qualquer sessão ser aberta ou ter continuidade é
necessária a presença de 10% dos Deputados que
compõem a Câmara dos Deputados, e não há em ple
nário este número.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Há
número superior a 10% dos Deputados na Casa.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Não há, Sr. Presi
dente. No plenário não há. Peço a V. Exa. que faça a
contagem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Asseguro a palavra ao nobre Deputado Professor Lui
zinho.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, é
uma questão de ordem regimental que tenho o direito
de formular, e peço a V. Exa. que conte os presentes
no plenário da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Cento e quarenta e oito Srs. Deputados, de acordo
com o que registra o painel.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
no plenário da Casa, neste momento, não há os 10%
de Deputados exigidos pelo Regimento. Requeiro a
V. Exa., em nome do Regimento Interno, que conte os
Deputados presentes. V. Exa. verificará que não há o
número necessário.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Vivaldo Barbosa, ao argumentar, V. Exa.
deve basear-se no Regimento Interno, que estabele
ce: "achando-se presente na Casa".
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o SR. VIVALDO BARBOSA - Em plenário, Sr.
Presidente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do' orádor.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, protocolei hoje um projeto 
esperamos seja aprovado por esta Casa - que garan
te às entidades sindicais o acesso, assim que solicita
do, à contraprestação de contàs pelos empregadores
das suas responsabilidades com relação ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e à Previdência por
tanto, obrigações de natureza trabalhista e previden
ciária.

Isso vai impedir que co,ntinue a ocorrer o que te
mos visto de tempos em tempos no País: empregado
res recolhem as contribuições previdenciárias e tra
balhistas dos seus empregados, não as transferem,
retêm o dinheiro e o usam de acordo com seus juízos.
E no momento em que os trabalhadores verificam
suas contribuições trabalhistàs e previdenciárias des
cobrem que não foi feito o devido recolhimento.

Portanto, o projeto pretende dar condição aos
sindicatos de também exercerem função fiscalizado
ra, ou seja, se os empregadores não permitirem o
acesso a essa contraprestação. de contas, que se
possa acionar o Ministério do Trabalho para que eles
arquem com multa diária em favor dos trabalhadores.

Trata-se de um simples projeto de lei, mas que
prevê um direito fundamental para o conjunto dos tra
balhadores. Esta Casa não pode deixar de aprová-lo.

Como foi informado pelo Líder do PT, Deputado
Aloizio Mercadante, estamos em obstrução desde a
semana passada. Destacando as presenças do
Deputado Vivaldo Barbosa e do Deputado Sérgio Mi
randa, do PCdoB, a Oposição deixou claro qúe ire
mos obstruir todas as sessões do Congresso Nacio
nal enquanto não entrar em pauta na Ordem do Dia a
medida provisória que regulamenta o salário-mínimo
no País.

Está convocada para amanhã sessão do Con
gresso Nacional para votarmos a peça orçamentária.
Vamos obstruí-Ia e queremos deixar claro que há
uma incoerência: é uma irresponsabilidade o Con
gresso Nacional aprovar o Orçamento amanhã sem
antes discutir o salário-mínimo, porque o valor deste
implica diretamente o que está acordado e definido
na peça orçamentária: É fundamental, antes de deli
berarmos sobre a peça orçamentária, deliberarmos

sobre o salário-mínimo. Portanto, vamos continuarfir
mes impondo essa obstrução.

O Presidente do Congresso Nacional cantou em
verso e prosa, falou a todos os cantos do País, utili
zou-se de todos os veículos de comunicação - rádio,
jornal, televisão para - advogar e alvorar a sua luta
pela primeira vez na história, como é por todos sabi
do, de que estava ombreado com os direitos dos tra
balhadores e que não admitiria ver aplicado, em nos
so País, um salário-mínimo inferior a cem dólares.

Ora, essa nova obstrução é, inclusive, para favo
recer esse glorioso sentimento do atual Preside'nte do
Congresso Nacional, 'para que comprove e possa pôr
em prática essa tão decantada em prosa e verso de
fesa do salário-mínimo pela primeira vez na história
dos trabalhadores brasileiros. S. Exa. é o Presidente
do Congresso Nacional e, portanto, pode pautar a
medida provisória do salário-mínimo para que o Con
gresso possa deliberar.

Estamos aqui a provocá-lo. Vamos ver quais são
seus 'desígnios e suas verdadeiras posições e objeti
vos com relação à defesa do salário-mínimo. Coloque
a medida provisória para ser votada para que possa
mos saber do Plenário se vamos ter uma maioria sub
missa ao Planalto e à aprovação dos 151 reais, ou se
vamos fazer uma proposta alternativa. '

Portanto, Sr. Antonio Carlos Magalhães" está
em suas mãos. Coloque em pauta a medida provisó
ria para que possamos deliberar e votar para saber
qual será o salário-mínimo do povo brasileiro. Não va
mos perr;nitir que se passem trinta dias editada a me
dida provisória do salário-mínimo e esta Casa fique
três, quatro ou cinco anos sem deliberar sobre ela.

Sr. Antonio Carlos Magalhães, amanhã, sessão
do Congresso com a medida provisória do salá
rio-mínimo.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, peço vênia a V. Exa. para reiterar a argumentação
da questão de ordem que formulei anteriormente. Em
qualquer reunião é necessária presença mínima de
participantes para sua instalação e funcionamento. É
prática universal.

Quando diz "presença na Casa", o Regimento
se refere à presença em plenário. Senão nunca have
ria para a Oposição ou para as Minorias a chance de
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fazer qualquer obstrução, de reivindicar presença em
plenário.

Reitero a questão de ordem fundamentada no
art. 79, § 2º, do Regimento Interno, a fim de que V. Exa.
compreenda que o texto do referido artigo se refere à
presença no plenário da Câmara dos Deputados, pra
xe seguida em qualquer reunião com um mínimo de
regulamentação e de ordem para seu funcionamento.
É requerida sempre uma presença mínima, que o Re
gimento fixa em 10% da composição da Câmara dos
Deputados.

Requeiro a V. Exa. que faça a contagem, pois
neste plenário não há 10% dos membros da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Vivaldo Barbosa, indefiro a questão de or
dem de V. Exa. porque o Regimento é claro, taxativo e
peremptório quando diz:

Art. 79 ..
§ 2º Achando-se presente na Casa

pelo menos a décima parte do número total
dos Deputados, desprezada a fração, o Pre
sidente declarará aberta a sessão, proferin
do as seguintes palavras:

Então, nobre Deputado, não há o que discutir.
Se V. Exa. achar que está sendo preterido, recorra
à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Deputado Vivaldo Barbosa está sendo muito insis
tente. É preciso contestar sua argumentação. V. Exa.
há de observar - e sabe muito bem disso o Deputado
Vivaldo Barbosa - que o regimento Interno cita várias
vezes, em vários momentos, a expressão "plenário".

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - É
claro e evidente.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Distingue claramente
as palavras "Casa e plenário". É a praxe aqui conheci
da. Se V. Exa. compulsar o regimento, encontrará cita
ção de Casa aqui e citação de plenário acolá. Não há
confusão, portanto. Devemos prosseguir com a ses
são, para que se efetive o debate e, no momento pró
prio, tenha início a Ordem do Dia.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recor
ro da decisão de V. Exa. à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deferido o pedido de V. Exa.

O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no último dia 14 de março a Presidência
desta Casa baixou um ato determinando a instalação
da CPI destinada a investigar irregularidades no Fun
do de Investimentos do Nordeste - FINOR, que seria
composta por dezessete membros titulares e por
igual número de suplentes, fixando também o percen
tual de cada partido.

O ato previa que os partidos deveriam indicar
seus membros no prazo de 48 horas, que venceu no
dia 17 de março. Já se passaram mais de vinte dias e
infelizmente boa parte dos partidos desta Casa, em
especial da base de sustentação do Governo Federal,
não cumpriu sua obrigação regimental.

Há quinze dias, formulei questão de ordem ao
Sr. Presidente da Casa nesse sentido. S. Exa. a defe
riu e estipulou um prazo - até quinta-feira passada -,
para que cada Liderança indicasse os nomes que in
tegrarão a citada CPI.

Na última terça-feira, o Líder do nosso partido,
Deputado Aloizio Mercadante, fez idêntica questão
de ordem. O Sr. Presidente da Casa determinou que
até quinta-feira da semana passada cada Líder deve
ria indicar os nomes, sob pena de fazer cumprir o art.
33, § 1º, do regimento Interno, que estabelece a indi
cação à revelia.

É bom registrar que em relação ao Partido dos
Trabalhadores, em caso idêntico, por não ter escolhido
os membros que comporiam determinada Comissão,
foi utilizado o regimento, após às 48 horas, para suprir
a sua omissão. Neste caso, é injustificável, pois já se
passaram mais de três semanas. O regimento da
Casa, infelizmente, não vale para todos os partidos.

Espero que hoje o Sr. Presidente Michel Temer
e os demais Líderes façam cumprir o regimento, para
que essa importante Comissão Parlamentar de
Inquérito possa funcionar, até porque durante esse
período o Finar já liberou 3.037 projetos, envolvendo
quantia superior a 67 bilhões de reais para a região
Nordeste.
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Os estudos de que dispomos, seja das nossas
universidades, seja do Tribunal de Contas da União,
seja da própria Sudene, demonstram que houve várias
irregularidades. Auditoria feita pelo TCU, em maio de
1995, comprova que em 451 projetos houve desvio de
finalidade, e os recursos foram jogados na lata do lixo.
E mais: para aquela quantidade de projetos seria desti
nado valor aproximado de 532 milhões de dólares.
Posteriormente, a própria Sudene fez um levantamen
to e declarou que 650 projetos foram considerados in
viáveis, em face de uma série de irregularidades.

É exatamente sobre esta matéria que nós que
remos que esta Casa se debruce, no sentido de sepa
rar os bons empreendedores da região, a ampla mai
oria, de uma pequena parcela de péssimos empreen
dedores. Essa omissão, em especial dos partidos da
base de sustentação do Governo, joga no mesmo blo
co os bons e os péssimos empreendedores, com um
agravante: de cada 100 reais que o Finar investiu na
região, no ano de 1999, apenas 56 centavos foram
para o setor produtivo, sendo que 44 centavos foram
retirados, para custeio da máquina - seja do Banco
do Nordeste, agente que controla a Carteira de Títu
los, de debêntures e de ações, seja da própria Sude
ne. Em outras palavras, 44% dos recursos repassa
dos para investimentos na região Nordeste não estão
cumprindo a sua finalidade.

Exatamente por isso espero que a Presidência
desta Casa, ainda hoje, faça valera regimento Interno
e as suas decisões, indicando à revelia dos Líderes
dos partidos faltosos os integrantes da CPI dó Finar.
Até às 15h de hoje não tinham feito a escolha os se
guintes partidos: Bloco Parlamentar PSDB/PTB, Blo
co Parlamentar PMDB/PST/PTN, PFL, PPB, PDT e
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. Repito: até às 15h de
hoje não haviam cumprido o regimento Interno nem a
determinação desta Casa.

Espero que hoje, no final do expediente, essa la
cuna seja superada, a fim de que essa importante Co
missão Parlamentar de Inquérito seja instalada e che
gue a bom termo, e possamos produzir legislação que
tape os ralos por onde são jogados milhões de reais
destinados àquela região. Acima de tudo, que nos
permita manter o Finar como importante instrumento
de alavancagem da nossa economia, fundamental
para a região Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convido os Srs. Deputados que estejam nas Comis
sões a comparecerem ao plenário, para darmos início
à Ordem do Dia.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. tra
balha em sintonia com a bancada do PPB, que con
voco a acorrer ao plenário, a fim de que possamos ini
ciar as votações de hoje. Solicito a V. Exa. que deter
mine o encerramento dos trabalhos das Comissões e
acione as campainhas.

Por último, Sr. Presidente, peço a V. Exa. que
leve à Mesa a proposição de que as nossas Comis
sões; que têm necessitado executar seu importante
trabalho em outros lugares do País, realizem esses
trabalhos em dias em que não haja votação nesta
Casa, a fim de que as votações, também importantes
para o Brasil, possam acontecer, e para que os Parla
mentares que aqui permanecem cumpram seu dever,
sua missão.

São os apelos que o PPB faz a V. Exa.
,o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Deputado Odelmo Leão, encaminharei à Mesa a pro
posição de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convido todos os Srs. Parlamentares a comparece
rem ao plenário, a fim de que possamos dar início à
Ordem do Dia. Para isso, determino o encerramento
dos trabalhos nas Comissões.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, formulo questão de ordem com base no art. 71, in
ciso 111, do Regimento Interno, para que esta Casa
tome consciência do seu dever de votar um salário
mínimo digno para o trabalhador brasileiro.

Com fundamento no dispositivo citado, requeiro
a V. Exa. que a sessão seja suspensa, porque não há
na Casa, para o debate, a presença de pelo menos
um décimo do número total de Deputados.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra para contraditar a questão de ordem.

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

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente, quero fazer um apelo ao Deputado Vivaldo
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Barbosa, lembrando-lhe que a matéria referente ao
salário mínimo está provocada por medida provisória,
que deve ser discutida no âmbito do Congresso
Nacional.

O requerimento formulado pelo nobre colega,
se deferido por V. Exa., será um desserviço à causa
que S. Exa. mesmo defende, porque teremos a sus
pensão desta sessão, e na Ordem do Dia há matérias
importantes para votação.

Lamentavelmente, as Comissões Especiais, de
Inquérito etc. estão com o hábito de se reunir no horá
rio das sessões, atrasando a vinda dos Srs. Parla
mentares ao plenário. Isso já se tornou uma praxe que
precisa ser alterada nesta Casa.

Então, Sr. Presidente, como dizia, não compre
endo a solicitação do Deputado Vivaldo Barbosa, por
que na minha opinião será um desserviço à própria
causa que S. Exa. defende, uma vez que a matéria
transita no âmbito do Congresso Nacional. Antes
mesmo de contraditar o mérito propriamente dito da
questão de ordem levantada pelo ilustre Parlamentar,
solicito a S. Exa. que leve isso em consideração e reti
re a sua questão de ordem.

Precisamos realizar esta sessão para que, em
momento oportuno, possa ser convocada a sessão
do Congresso Nacional, foro próprio para a discussão
daquela matéria que tanto angustia o ilustre Depu
tado Vivaldo Barbosa e todos nesta Casa.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. 5ERAFIM VENZON (pOr - SC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade levanto
uma questão de profunda relevância, que deve ser
analisada por pessoas de vida pública como nós. Não
apenas por sermos representantes do povo, mas tam
bém por termos, espero eu, um grau de sensibilidade
apurado para as questões da pobreza em nosso País.

Todos nós sabemos que a pobreza e a miséria
existem em toda parte do mundo. No Brasil não pode
ria ser diferente. Mas o que acontece aqui é algo as
sustador. Nosso índice de pobreza e de miséria vai
além do suportável, e tem conseqüências diretas com
os valores de remuneração percebidos pelos nossos
trabalhadores.

O pior de tudo é que esse elevado nível de misé
ria tem causado na sociedade uma espécie de con
formação, chegando a ser banalizado - nem ao me
nos é discutido entre as camadas mais favorecidas e

intelectualizadas; portanto, está perdido no esqueci
mento de muitos que poderiam contribuir para minimi
zar esse tão angustiante problema.

Vemos nossos semelhantes caírem em total de
gradação e não temos a iniciativa de nos mobilizar em
grupos capazes de amenizar o sofrimento de grande
parte de nossa população.

Nobres Deputados, temos hoje 32 milhões de
pobres. Até quando vamos tapar os olhos para esta
dura realidade, infelizmente verdadeira, sem tomar
uma atitude no mínimo humana? Olhem à nossa vol
ta, caros colegas. O que temos? Temos pessoas bem
vestidas, de boa aparência, bem nutridas e inteligen
tes. E se verdadeiramente o somos, por que não to
mamos uma providência digna de nossa capacidade?
Será que somos incapazes? Acredito que não, no
bres companheiros. Apenas nos deixamos envolver
por esta atmosfera de inércia e perplexidade dos últi
mos tempos.

Somos líderes, somos formadores de opinião,
somos o espelho de uma sociedade. Não podemos
deixar nossos irmãos morrerem à míngua, simples
mente por não terem nem esperança de uma vida
mais digna. A fome e a miséria reinam nos lares brasi
leiros, do norte ao sul, do oeste ao leste. Isso é incon
cebível em um país tão rico e de pessoas tão maravi
lhosamente capazes.

Ainda temos os sonhadores que almejam um
Brasil próspero, democrático e sobretudo com justiça
.social capaz de fomentar melhor distribuição de ren
da.

Devemos fazer com que a nossa economia
cresça de 5% a 6% ao ano, principalmente pensando
em erradicar a pobreza e as desigualdades econômi
cas. Não podemos abandonar a educação de nossas
crianças, revitalizar o processo de qualificação profis
sional de nossos operários. Dessa maneira estare
mos construindo uma população mais saudável, com
possibilidade de ocupação digna e melhor remunera
da. Vamos investir também em esporte, lazer, e mini
mizar as dificuldades de sobrevivência de grande par
te da população adulta com capacitação técnica. Des
sa maneira teremos a chance de construir uma socie
dade um pouco mais justa, solidária e sem violência.

Caros Parlamentares, esta é nossa verdadeira
obrigação, ao contrário do que acontece com alguns
poucos que defendem grupos estrangeiros que inves
tem no País a troco de migalhas, ou que advogam as
causas de banqueiros falidos. que tanto prejudicam a
comunidade brasileira.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Em resposta à questão de· ordem levantada pelo no
bre Deputado Vivaldo Barbosa, com base no art. 71,
inciso 111, do Regimento Interno, devo dizer aS. Exa.,
que há a presença nos debates de pelo menos um
décimo do número total de Deputados, uma vez que o
painel registra a presença de 184 Deputados.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente.
refiro-me à presença nos debates.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Exatamente. No plenário.

O SR. VIVALDO BARBOSA - No plenário, Sr.
Presidente. Peço a V. Exa. que conte o número dos
Parlamentares presentes.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma reclamação.

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

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Reclamação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 96 do
Regimento Interno garante-me, em qualquer momen
to da sessão, a possibilidade de encaminhar à Mesa
reclamação quanto à inclusão de matéria na Ordem
do Dia e é o que passo a fazer neste instante.

Em junho de 1998, esta Casa aprovou urgência
urgentíssima para apreciação do Projeto de Lei nº 1,
de 1995, de nossa autoria, mas até o momento a maté
ria não foi incluída na Ordem do Dia. Minha reclama
ção vai à Mesa no sentido de que essa matéria seja, de
uma vez por todas, incluída na Ordem do Dia, até por
que a matéria está em debate em toda a sociedade.

Hoje mesmo, por exemplo, ouvi o Deputado Feu
Rosa dizer desta tribuna que não entendia como algu
mas cabeças não aceitam que é inviável um salá
rio-mínimo de mais de 151 reais. Dizia S. Exa. que a
crise na Rússia e o efeito tequila seriam os culpados
de o Brasil fixar o salário-mínimo em 151 reais. Gosta
ria de ter podido responder ao Deputado Feu Rosa no
calor do debate, para dizer a S. Exa. que a crise na
Rússia e o efeito tequila não têm efeito no Urugu~i, no
Paraguai, na Argentina e no Peru. Nesses países, o
salário-mínimo está em torno de 140, 150, 180 e até
220 dólares.

Como esse assunto está em debate, apelo a V. Exa.
para que o Projeto de Lei n2 1, de 1995, seja de im~di

ato submetido à votação, já que está com o regime de
urgência urgentíssima aprovado por esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Paulo Paim, a reclamação de V. Exa. tem

procedência e será encaminhada à Mesa para deci
são.

O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO ZUPPO (pOr - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a soberania brasileira so
bre a Amazônia será um dos temas mais importantes
na agenda política nacional neste início de século. Se,
por enquanto, o tema ainda não obteve destaque nos
debates públicos no País é porque os meios de comu
nicação têm minimizado sua importância, preferindo
aceitar a abordagem "ecológica" defendida pelas
grandes potências mundiais.

Recentemente, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso recebeu convite dos sete países mais ri
cos do planeta para discutir a formação de "parcerias"
relacionadas à floresta amazônica. É muito importan
te que o teor das discussões seja amplamente divul
gado para que a sociedade brasileira tenha uma idéia
mais clara do que eles, os "ricos", estão planejando
fazer na região.

Afinal de contas, não faltam indicações de que
as potências econômicas pretendem interferir, direta
ou indiretamente, na forma como o Brasil lida com
aquela parte de seu território.

O principal argumento é o de que aquela flores
ta é uma espécie de pulmão do mundo e, além disso,
o de que sua riqueza natural, incluindo água potável e
biodiversidade, deveria se.r vista como patrimônio de
toda a humanidade.

São argumentos absolutamente falaciosos que
conduzem a conclusões estapafúrdias sobre a expro
priação do patrimônio nacional.

Em primeiro lugar, se há incompetência no rela
cionamento com a natureza e em especial com as flo
restas, o maior exemplo disso foi dado justamente pe
los povos ricos, que devastaram sem piedade todos
os lugares para os quais levaram sua tão respeitada
civilização.

Nesse assunto, os europeus são um exemplo de
tudo o que não deve ser feito.

Quanto aos Estados Unidos, nem é preciso fa
lar. O consumísmo delirante de seus cidadãos é res
ponsável por uma parcela expressiva de toda a polui
ção no planeta.
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Afinal de contas, quem são os verdadeiros com
pradores e financiadores da extração clandestina de
madeira e minérios que se faz na Amazônia?

O discurso imperialista que se esconde sob o
manto da preservação ecológica precisa ser imedia
tamente repelido pela sociedade brasileira.

Igualmente hipócrita é a proposta de "emanci
pação" das tribos indígenas da região, que passariam
a ter autonomia em relação ao Brasil. Será que povos
que cometeram genocídio contra seus próprios índios
têm autoridade moral para fazer sugestões desse
tipo?

A sociedade brasileira deve ser alertada para os
tremendos riscos que corre com os movimentos que
surgem na Europa e nos Estados Unidos para justifi
car uma interferência militar na Amazônia.

Ninguém nega o valor do conhecimento científi
co, mas tudo depende de como ele será usado. Méto
dos semelhantes produziram a penicilina e a bomba
atômica.

Só pessoas muito ingênuas ou muito mal infor
madas não percebem que a soberania brasileira so
bre a Amazônia é uma questão delicada e urgente,
que deve ser prioridade em qualquer debate sério so
bre o futuro do País.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
a obrigação de revelar ao povo brasileiro quais são as
verdadeiras intenções das nações industrializadas
em relação à Amazônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, não posso, de manei
ra alguma, concordar com a situação em que se en
contra o andamento do empreendimento incentivado,
com recursos do FINAM - Fundo de Investimento da
Amazônia e administrado pela SUDAM - Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia, para a im
plantação do Frigorífico Brasão S.A. na cidade de Co
lorado do Oeste, Estado de Rondônia.

Rondônia já perdeu muito nesses 34 anos de
Sudam. Não se pode perder mais!

Partindo do princípio de que grande parte do
empresariado brasileiro passa hoje por justificada cri
se de caixa, não caracteriza por isso má-fé ou dolo o
simples fato de não dispor na hora de dinheiro vivo

para que seu negócio progrida no ritmo original plane
jado.

E ainda mais: a considerar um investimento que
dependa da liberação de parcelas de recursos que se
origina de captação no mercado e de contrapartida
privada, o Frigorífico Brasão está num ponto crítico.

Rondônia já perdeu muito nesses 34 anos de
Sudam. Não se pode continuar perdendo mais!

A Sudam, a continuar com sua birra de não libe
rar os recursos já captados no mercado pelos empre
sários de Colerado do Oeste, terá, com certeza, nas
suas estatísticas mais um investimento iniciado e não
concluído, mesmo já tendo sido investidos mais de 5
milhões de reais, faltando apenas 4 milhões para que
o projeto seja concluído e mais tarde emancipado.

Quem ganhará com o embargo de recursos
para o Frigorífico Brasão?

1. A Sudam?
2. O povo de Rondônia?

3. O contribuinte brasileiro?

Com certeza, ninguém sairá ganhando com
mais um investimento aprovado pela Sudam, arrasta
do longamente no tempo e agora, de certa forma, não
se ajustando a este momento especial em que vive a
economia brasileira, que certamente merecerá uma
atenção e, se for o caso, renegociada com os empre
sários do Frigorífico Brasão S.A. uma nova pauta de
acertos, para que a obra e o resultado social do incen
tivo fiscal já aplicado na empresa venham a surtir seu
objeto principal: gerar empregos e renda para o Esta
do de Rondônia e, conseqüentemente, melhorar 05

índices de toda a Amazônia.
Rondônia já perdeu muito nos 34 anos de exis

tência da Sudam. Não pode continuar perdendo para
o Pará e para o Mato Grosso!

Não quero, com este meu pronunciamento, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, forçar a barra
politicamente, para que a Sudam e sua equipe técni
ca venham a liberar recursos indevidamente - nem
estou aqui fazendo a apologia do calote, da pouca
vergonha, ou mesmo me servindo de instrumento
lobby para facilitar a liberação de parcelas para ami
gos e conterrâneos. Não é isso.

A Sudam deve ver Rondônia, Acre, Roraima e
Amapá com olhos diferentes, assim como viu o Pará e
Mato Grosso com óculos especiais.

O que mais desejo, Sr. Presidente, é que os re
cursos para Rondônia, que já são poucos, principal
mente aqueles destinados à iniciativa privada, não
venham a sofrer solução de continuidade e que os
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projetos iniciados tenham começo, meio e fim; por
tanto, sejam emancipados.

A legalidade pode ser vista de várias maneiras.
É justamente essa confusão de legalidade que está
prejudicando o andamento do Frigorífico Brasão, da
cidade de Colerado do Oeste, em Rondônia. É exces
so de legalidade - vai lá um técnico e dá um parecer.
Vai outro técnico e dá outro parecer, às vezes em con
flito entre o próprio corpo técnico da Sudam e, com
isso, coloca em confronto os interesses, trazendo pre
juízos de prazos, de tempo, de recursos financeiros. E
mais do que isso: de incertezas dos empresários so
bre os destinos do que já foi feito e do que ainda se
poderá fazer.

Antes de tudo, deve-se' entender que não se
pode ter duas Sudam, uma para o Pará e Mato Gros
so, outra rabugenta, excessivamente legalista, buro
cratizada, justamente para Rondônia, Acre, Roraima
e Amapá.

De qualquer forma, Sr. Presidente, como já venho
fazendo uma campanha de oposição à Sudam, pelos
poucos investimentos que tem feito nesses 34 anos em
vários Estados da Amazônia, não posso, de maneira
nenhuma, concordar com qualquer impedimento buro
crático que, a princípio, se pode contornar sem proble
mas e que possa causar ainda mais danos a pessoas e
ao ritmo de crescimento do Estado de Rondônia.

Pelo que sei, a Sudam é uma só. A Sudam para
todos. A Sudam democrática. A Sudam justa. A Su
dam equânime e não a Sudambenevolente com os
grandes projetos agropecuários extensivos e que não
deram certo, em grande parte. Rondônia só quer
aquilo que julga de direito e de fato e mais nada.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa.
é um Parlamentar de respeito, que se vincula ao Regi
mento Interno, zela pela boa ordem dos trabalhos da
Casa. Além disso, legitimamente e com grande sim
patia do Plenário, postula o exercício da Presidência.

Faço esta preli"\inar para compreender adequa
damente' a'decisão de y. Exa. de continuar esta ses
são, embora o art. 71' do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados estabeleça:

Art. 71. A sessão da Câmara só poderá
ser levantada, antes do prazo previsto para o
término de seus trabalhos, no caso de:

111 - presença nos debates de menos
de um décimo do número total de Deputa
dos.

Sr. Presidente, esse artigo determina a presen
ça no plenário, nos debates, e não a presença regis
trada em painel. E o debate é feito em plenário.

Dessa maneira, requeiro a V. Exa. que efetue a
contagem dos Parlamentares presentes. Assim fa
zendo, constatará que o número não preenche o re
quisito de pelo menos um décimo dos Deputados que
compõem o conjunto desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Vivaldo Barbosa, V. Exa. está vendo que há
mais de 51 Deputados no plenário.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
solicito a V. Exa. que faça a contagem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Vivaldo Barbosa, esta é uma decisão da
Presidência. Aela éfacultativo levantarou não a sessão.

A Mesa continua zelando pelo quorum e tem a
certeza de que, em poucos minutos, haverá número
suficiente para deliberar.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento. V. Exa. espe
cificou, segundo sua visão, que engloba o plenário 
evidentemente, no seu conjunto, melhor do que a mi
nha -, V. Exa. constata que há a presença de pelo me
nos um décimo dos Srs. Parlamentares presentes.

É o fundamento da decisão de V. Exa.?
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Deputado, a Mesa não tem obrigação de encerrar e
vai continuar concedendo a palavra aos Srs.
Deputados.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minhei a V. Exa. cópia do ofício que entreguei ao Minis
tro da Justiça, ao Presidente do Senado e ao Governa
dor do Espírito Santo, no qual informo minhas impres
sões sobre o julgamento de José Rainha, membro do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que
tive oportunidade de acompanhar no dia de ontem.
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o clima do julgamento é muito tenso. A acusa
ção tenta sustentar a argumentação. Apesar de vinte
pessoas terem prestado depoimento, apenas duas di
zem que ouviram falar da presença de José Rainha
no episódio que levou à morte um fazendeiro e um
soldado da PM. Trata-se de um fato que, evidente
mente, tem de ser apurado, e todos os envolvidos têm
de ser punidos. Apenas um caminhoneiro sustenta
tê-lo visto pessoalmente, mas o descreve de forma di
ferente da sua aparência física.

A defesa contesta essas informações e levou ao
julgamento carta do Governador Tasso Jereissati.
Estarão depondo hoje um comandante da Polícia MiIi·
tar do Estado do Ceará, um Deputado Estadual e dois
Vereadores que são adversários do Partido dos Traba
lhadores e do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra.

O comandante da PM, de sua feita, diz que no
dia 5, quando ocorreu o assassinato, teve audiência
com o Governador Tasso Jereissati às 8h30 da ma·
nhã, horário exato em que teria acontecido o inciden
te - o Governador confirma essas declarações em
carta encaminhada ao júri -, e com um Deputado do
PSDB, um Vereador do PL e um Vereador do PSC,
que teriam acompanhado José Rainha a essa au
diência, em face de outro conflito havido no Ceará.

Sr. Presidente, trata-se de provas muito contun·
dentes de que ele não estaria presente no incidente.
Não esqueçamos a carta do Governador Jereissati,
que se manifestou pessoalmente, confirmando a au·
diência naquela data.

Essa situação cria, evidentemente, um clima de
muita tensão. Reitere-se que não há provas testemu
nhais - de ambas as partes não há provas conclusivas;
In dublo pro reo, sobretudo dada a força das testemu·
nhas, que sustentam a presença dele no Ceará, lugar
muito distante de onde ocorreu o conflito em 5 de outu
bro, no Espírito Santo, em Pedro Canário.

A acusação tem sido muito agressiva. No mo
mento em que eu estava lá, também se encontrava o
advogado de acusação, que apóia a Promotoria, e um
boneco do Pinóquio fazendo gestos no meio do julga
mento, incitando um conflito despropositado.

Do lado de fora do tribunal, Sr. Presidente, há 3
mil trabalhadores sem terra acampados há uma se
mana e trezentos PM armados, fazendo cordão de
isolamento.

A minha preocupação - peço a intervenção de
V. Exa., Sr. Presidente, já manifestei minha posição ao
Ministro da Justiça - é de que o sentimento do movi·
menta é de injustiça. Na realidade, o movimento está

procurando condenar o líder sem provas que possam
sustentar esse procedimento.

Quero reforçar: o advogado Evandro Lins e Sil
va, que defende José Rainha, argumenta na direção
da absoluta ausência de consistência das provas
apresentadas nesse episódio.

Se for mantida a condenação de 26 anos de cade
ia - temo que a população, que se encontra do lado de
fora, reaja -, poderá haver um desdobramento muito
grave ainda na noite de hoje ou amanhã. Não sei exata·
mente o momento em que se vai encerrar o julgamento.

Peço, portanto, que seja preservado o poder da
Justiça, que esse julgamento seja feito com total
transparência e isenção, que todos os envolvidos ve
nham a ser punidos, que o movimento não tente cri
minar uma liderança, confundindo o que é episódio
concreto do que é responsabilidade individual de uma
pessoa que, ao que consta, não tem responsabilida
de sobre o que ocorreu.

Se não houver uma intervenção do Governo no
sentido de procurar orientar neste momento o policia
mento que lá está, poderemos ter um confronto de
graves proporções em Vitória, capital do Espírito San
to, dependendo do resultado desse julgamento.

Quero manifestar a preocupação da nossa ban
cada, que tem interesse numa solução e em preser
var a independência do poder da Justiça, a isenção
do julgamento. Por se tratar de um júri popular, V. Exa.
sabe que os aspectos emocionais são decisivos no
posicionamento final. Dessa forma, seria muito impor
tante uma gestão para que haja muita maturidade no
encaminhamento, especialmente se o resultado do
julgamento for a condenação, o que poderá, evidente
mente, criminar o movimento e trazer sérios danos,
eu diria, à democracia e à paz no País, que só vão
ocorrer se fizermos uma verdadeira reforma agrária
no Brasil.

Portanto, solicito a V. Exa. que possa mediar
esse caso e procurar acompanhar o episódio, de inte
resse nacional.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência tomará as providências solicitadas por V. Exa.

O Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, estando presente em plenário a Sra.
Katia Regina de Abreu, eleita pela coligação



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 013885

PFUPPB/PSB/PSC/PSDB/PTB, representando o
Estado de Tocantins, em virtude do afastamento do ti
tular, Deputado Pastor· Ar:narildo, convido S. Exa. a
prestar o compromisso regimental, com o Plenário e
as galerias de pé.

(Comparece à Mesa a Sra. Katia Regina de
Abreu e presta o seguinte compromisso):

"Prometo manter, defender e cumprir a Consti
tuição, observar as leis, promover o bem geral do
povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a
independência do Brasil."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
empossada a Sra. Deputada Katia Regina de Abreu.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados venham ao plenário. Vamos dar início à
Ordem do Dia.

Aliás, quero comunicar aos Srs. Parlamentares
que estão no plenário e aos que estão em seus gabine
tes que, amanhã, antes das 16h30min, estarei aqui no
plenário. Peço a todos que, antes de se dirigirem a seus
gabinetes, assinalem a sua presença no painel, porque
às 16h30min, se não estivermos com presença sufi
ciente no painel, encerrarei a sessão e fecharei o painel,
o que significa ausência naquele dia. Estou solicitando
encarecidamente aos colegas Parlamentares que te
nham esse gesto físico de adentrar o plenário, marcar a
sua presença e ir para o seu gabinete até a Ordem do
Dia. Não é mais possível que, às 17h, apesar de termos
muito mais de 350 Deputados na Casa, não tenhamos
quorum para dar início à Ordem do Dia, que está de
signada para começar às 16h. Desse modo, às 16h, em
tese, deveremos ter a presença no painel.

Solicito mais uma vez, com a atenção que os
Srs. Parlamentares me dispensam, que até às 16h re
gistrem a presença no painel. Venham antes ao ple
nário, registrem a presença e depois se dirijam aos
seus gabinetes. .'

Peço a presença de todos. Á Secretaria-Geral
fará soar as campainhas para chamar os Srs. Depu
tados ao plenário.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pelaordem.'·

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
respeito desse assunto que V. Exa. pronunciou, gos
taria de informar à Presidência e aos Líderes do Go·
verno que n6s, Oposição, estaremos obstruindo toda

votação no Congresso Nacional a partir de agora. Fa
remos isso porque entendemos que o Congresso Na
cional não se pode omitir da votação do salário míni
mo. Trata-se de uma responsabilidade constitucional,
de uma obrigação parlamentar.

. O Orçamento é uma peça muito importante, e
sua votação já está atrasada. Mas se o votarmos an
tes do salário mínimo, estaremos estabelecendo, no
âmbito do Orçamento, qual será o reajuste do salário
mínimo, o que, do nosso ponto de vista, prejudicaria a
soberania do Congresso, já que se trata de matéria de
responsabilidade exclusiva, segundo a Constituição
Federal, do Congresso Nacional.

: Encaminhamos uma carta ao Presidente do Sena
do Federal pedindo a S. Exa. que dê prioridade à matéria
na pauta. Não estamos fazendo obstrução na Câmara
dos Deputados, mas realizaremos algumas atividades e
tomaremos algumas iniciativas para chamar a atenção
dos Líderes para a dificuldade que teremos de encami
nhar votações fundamentais, em termos de procedimen
to, nesta Casa, se não votarmos o salário mínimo. Pode
remos começar também a obstruir os trabalhos das Co
missões caso isso não ocorra. Enfim, obstruiremos, cria
remos algumas dificuldades no âmbito do Congresso e
faremos algumas intervenções na Câmara.

Estou lealmente advertindo a Presidência e os
Líderes, porque achamos inaceitável que o Congres
so Nacional não se posicione diante de matéria tão
relevante. Se não tivermos votos para ganhar, perde
remos, obviamente. Se o Congresso ganhar e o Presi
dente da República vetar, será responsabilidade
constitucional de S. Exa., e tentaremos derrubar o
veto. O que não aceitamos é a omissão do Congresso
Nacional no governo do País. Como estabelece a
Constituição, essa é matéria exclusiva do Congresso
Nacional e não nos podemos omitir perante 24 mi
lhões e 700 mil trabalhadores que aguardam essa de
cisão. O País inteiro está ansioso para saber qual será
o resultado final de todo aquele debate havido na Co
missão, que, aliás, V. Exa. criou para dar subsídio a
essa matéria.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A obstru
ção é no Congresso Nacional. Portanto, subsiste a mi
nha fala solicitando que os Srs. Deputados acorram
ao plenário para registrarem presença.

. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
tomou posse neste plenário a ilustre Deputada Katia
Abreu, primeira suplente do nosso partido no Estado
de Tocantins.

Trata-se de uma pessoa com relevantes serviços
prestados àquele Estado, mesmo antes de entrar na
vida política diretamente, porque os cargos que ocu
pou são públicos. Foi Presidenta da Associação de
Agricultura da Cidade de Gurupi e coordenadora da
área da agricultura naquela cidade; foi Presidenta da
Federação da Agricultura do Estado de Tocantins,
onde realizou um belíssimo trabalho. É uma líder nata.

Hoje, tive uma conversa com S. Exa. e como Lí
der do partido posso dizer que fiquei impressionado
com sua disposição, sua capacidade de trabalho, sua
dedicação e vontade de servir ao seu Estado, ao seu
povo e ao seu País.

Por isso, quero fazer este registro e, como Líder
do PFL, sinto-me muito feliz em ter mais uma compa
nheira dessa envergadura ocupando os quadros do
nosso partido para continuar esse brilhante trabalho
em defesa do Estado de Tocantins.

Realmente, o Governador Siqueira Campos re
aliza uma administração reconhecida em todo o País,
consolidando aquele Estado como um dos mais prós
peros, fazendo da livre iniciativa e da justiça social
uma das metas do seu Governo.

É com grande satisfação que mais uma vez re
gistro a posse da ilustre Parlamentar Katia Abreu, no
sentimento de que haverá de prestar relevantes servi
ços a esta Casa, ao seu Estado e ao País.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, a questão de ordem diz respeito à tramitação
do Projeto de Lei nº 621. Esse projeto de lei criminali
za a gestão fiscal, fixando sanções penais à prática
de atos ilícitos, cujo conteúdo normativo remete ao
projeto de lei complementar de responsabilidade fis
cal, atualmente em tramitação no Senado.

Não lerei toda a questão de ordem, apenas re
sumirei para V. Exa. Temos a tipificação dos chama
dos crimes na Lei de Responsabilidade Fiscal. É ver
dade que o Projeto de Lei nQ 621 , além de cominar as
penas, classifica os delitos. Mas a compreensão dos
delitos, a definição precisa dos delitos só podemos
encontrá-Ia na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parece-nos completamente ilógico que inicie
mos a tramitação na Casa deste projeto de lei sem
que haja a sanção presidencial. Levantei uma ques
tão de ordem dirigida para o Presidente da Comissão
pedindo que fosse incluído no avulso, como legisla
ção citada, o projeto da Lei de Responsabilidade Fis
cal. S. Exa., com razão, argumentou que não poderia
incluir no avulso, porque não era lei, era um mero pro
jeto de lei que ainda estava submetido à decisão do
Senado e que, posteriormente, ou voltaria à Câmara,
ou seria sancionado pelo Presidente.

Se pensarmos no conjunto das leis, a lei penal
talvez assuma o centro deste conjunto, porque exclui
da convivência social pessoas que incidem em deter
minadas condutas. Se votarmos esse projeto sem a
consciência clara das conseqüências e das origens
dos chamados crimes contra a Lei Fiscal, estaremos
fugindo das nossas responsabilidades.

Por tudo isso, conforme o último parágrafo da
minha questão de ordem, entendemos que a tramita
ção do Projeto de Lei nQ 621 deve ser sustada,
aguardando o encerramento da tramitação daquele
outro projeto de lei complementar, quando retoma
ríamos a discussão das penas a serem cominadas
aos atos que infringissem as condutas estabelecidas
neste último.

Aguardo a decisão de V. Exa. sobre essa ques-
tão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Nobre Deputado Sérgio Miranda, quero registrar, em
primeiro lugar, que V. Exa. teve a delicadeza de, antes
de formular a questão de ordem em plenário, procurar
a Secretaria-Geral e esta Presidência para dizer que
a ofereceria. Daí por que essa matéria já foi examina
da pela assessoria.

Decido da seguinte maneira a sua questão de
ordem:

A questão de ordem formulada diz respeito à
tramitação do Projeto de Lei nº 621, de 1999, que típi
fica condutas relativas à questão fiscal.

Entende o proponente da questão de ordem não
ser possível a apreciação desse projeto antes da
aprovação da chamada Lei de Responsabilidade Fis
cal, em revisão no Senado Federal.

Como exemplo, cita o autor dispositivo do proje
to que se refere a "limite estabelecido em lei", limite
esse que, segundo ele, não existe ainda na legisla
ção, mas que poderia ou não ser fixado na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Ocorre que o Direito Penal brasileiro consagra a
existência das chamadas "normas penais em bran-
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co", que são tipos penais genéricos, que devem ser
complementados por outro preceito legal.

É, aliás, a lição deMirabete, no seu "Manual de
Direito Penal", segundo quem as normas penais em
branco

...são as de conteúdo incompleto,
vago, exigindo cOlJ1plementação por outra
norma jurídica (lei,. decreto, regulamento,
portaria etc.) para que possam ser aplicadas
ao fato concreto. Esse complemento pode já
existir quando da vigência da lei penal em
branco ou ser posterior a ela.

As normas incompletas apontadas no Projeto
de Lei nº 621, de 1999, que estariam vinculadas à
eventual aprovação da chamada Lei de Responsabili
dade Fiscal, enquadram-se no' conceito acima, sen
do, portanto, passíveis de serem incluídas no ordena
mento jurídico mesmo antes da edição da lei que virá,
no futuro, complementá-Ias.

Dessa forma, não encontramos óbice, nos moti
vos alegados por V. Exa., para a tramitação e aprecia
ção do projeto de lei em causa.

Daí por que, data venia, indefiro a questão de
ordem de V. Exa.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Eu recorro à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o recurso de V. Exa. para a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo
co os Srs; Deputados a vir ao plenário.

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribu
na fazer um enorme apelo à Presidência desta Câ
mara Federal.

Trata-se de um pleito dos mais justos, e que
vem tendo - na espera da vez - o acometimento de
uma injustiça das mais severas, em desfavor de
uma das classes profissionais mais dignas e laborio
sas, merecedora do nosso reconhecimento e da
nossa admiração. Refiro-me aos odontólogos.

Na Constituição Federal de 1988, art. 37, inci
so XVI, consta que:

Art. 37 ..
XVI- é vedada a acumulação remune

rada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários(...}:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com ou

tro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.

Pois vejam: os nobres Parlamentares daquela
reforma constitucional deixaram de inserir no referi
do texto da Carta Magna brasileira a profissão de
odontólogo. Contemplaram os médicos, mas não
contemplaram os cirurgiões-dentistas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que é a
odontologia senão a medicina bucal?

O que é uma soma de ações profissionais que
lida com o cabo do bisturi, com a lâmina cortante, com
o fio de sutura, com drenagens de abcessos, com ex
trações de focos sépticos, com restaurações bucais,
com a gengivectomia e com outros tantos procedimen
tos, até maxila-faciais, senão uma atividade cirúrgica?

Vejam só, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a grave lacuna deixada pelos Constituintes de
1988, deixaram fora desse amparo legal uma classe
profissional que trata a saúde com grande similitude
relativamente aos médicos-cirurgiões.

Afora a desconsideração a essa similitude, in
correram também os Constituintes na desconsidera
ção às dificuldades da grande maioria das pequenas
cidades do nosso Brasil, principalmente no norte bra
sileiro, onde é difícil interiorizar-se o odontólogo sem
uma dupla contratação no serviço público. E isso não
é um problema apenas das pequenas cidades, mas
também dos grandes centros populacionais, das
grandes metrópoles, onde os profissionais da saúde,
entre os quais o tão solicitado odontólogo, como tam
bém o médico, põem-se esmagados pelo aviltamento
do salário público vigente no nosso País; esse avilta
do salário que também tem feito com que vários des
ses nobres profissionais da saúde necessitem de
mais de um emprego, o que é compatível com as car
gas horárias que lhes são facultadas pela legislação:
médico, vinte horas semanais; odontólogo, trinta ho
ras semanais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encam
pado que foi este assunto nesta Casa legislativa, des
de 1995, pela Proposta de Emenda à Constituição
nQ 128-B (PEC nº 128-B/95) - proposta esta capitane
ada pelo nobre Deputado Nicias Ribeiro e outros -,
teve a matéria o alcance à conclusão dos estudos em
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12 de dezembro de 1996. Faltou apenas que a Presi
dência da Casa a trouxesse ao plenário desta Câmara
Federal para a necessária votação que corroboraria o
que já foi aprovado na Comissão específica. Lá, a refe
rida PEC obteve a unanimidade dos votos pela apro
vação. A posteriori, a adesão ao projeto obteve mais
de duzentas assinaturas, convalidando a importância
do assunto e o encaminhamento à consideração da
Mesa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao rebus
car este assunto que se encontra tão prolongadamen
te dormitado - já se passam mais de quatro anos da
origem dessa tão relevante proposta nesta Câmara
Federal, e mais de três anos da sua conclusão na Co
missão inerente -, invoco o digno e nobre Sr. Presiden
te, Deputado Michel Temer, bem como os não menos
nobres Líderes das bancadas, a fim de que se ponha
em pauta, sob a Ordem do Dia, tão importante matéria.
O assunto é de importância nacional e merece, portan
to, suprapartidariamente, a adesão de todas as siglas,
de todas as bancadas e de todos os Parlamentares.
Com isso, este Poder da República - o Legislativo 
poderá corrigir essa injustiça que há vários anos vem
discriminando os cirurgiões-dentistas, propician
do-lhes, pela inserção proposta, um enquadramento
lógico e semelhante ao de que os médicos usufruem.

Que os odontólogos possam ter, na Constituição
Federal, igualdade de amparo no já referido artigo, junto
aos seus coirmãos da saúde, os médicos, igualando-se,
na lei, o direito a esse acúmulo no emprego público, pois
cirurgiões-médicos e cirurgiões-cfentistas operam e
medicam, tratando a saúde.

Sr. Presidente, invoco a busca desse projeto para
a consideração deste Plenário, a fim de que possa ser
contemplado na Constituição Federal o que já foi con
templado na PEC específica. Com isso será corrigida
uma lacuna na Constituição Federal de 1988.

Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É ques
tão de ordem, Deputado?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sobre o an
damento dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!!
já tomou providências com relação à Ordem do Dia
para a partir de amanhã, convocando-nos até às

16h30min, mas hoje o horário está em aberto. Eu
queria saber de V. Exa. se não seria possível determi
nar um prazo, já que é necessária a presença de 308
Deputados em plenário e, passada uma hora e quin
ze minutos, o painel registra apenas 264 presenças.
Dessa forma, pode ser que os Deputados resolvam
sair dos gabinetes e se dirigir ao plenário. Quem
sabe, determinado um prazo, conseguimos esse in
tento!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou es
perar até 18h, apesar de esse prazo máximo ser até
excessivo. Se não houver 308 Deputados presentes
até as 18h, encerrarei a sessão e igualmente o painel.

Os Srs. Deputados que nos ouvem saibam que
aguardarei mais algum tempo para chegarmos a 308
presenças. Caso contrário, vamos encerrar a sessão
e o painel.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e
companheiros, no dia de hoje era para estar
acontecendo na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro o
leilão de privatização da COSAMA - Manaus
Saneamento, que é a empresa pública de
saneamento do Estado do Amazonas.

Os jornais deste País - tenho em mãos a Folha
de S.Paulo de hoje noticiam que o leilão teria sido
adiado em decorrência de um pedido das empresas
interessadas em comprar a Cosama, Companhia
Estatal do Amazonas. Infelizmente, Sr. Presidente,
essa informação não procede. O leilão, de fato, foi
suspenso, mas não em razão da intervenção dos pro
váveis compradores da empresa, e sim por força de
uma liminar expedida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública do Estado do Amazonas, Sr. Wellington José
de Araújo, que mais uma vez determinou a suspen
são do leilão de privatização da Cosama.

Sras. e Srs. Deputados, essa é a terceira liminar
que a Justiça concede suspendendo o leilão de
privatização da Manaus Saneamento. A primeira foi
deferida em decorrência do questionamento de que o
Governo do Estado estaria colocando a empresa à
venda por um preço muito menor do que ela realmente
vale. A segunda liminar foi deferida e o Poder Executivo
conseguiu derrubá-Ia - em decorrência de ilegalidades
que envolvem esse processo de privatização.
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Dessa vez, portanto, Sr. Presidente, o Juiz Wel
Iington José de Araújo deferiu a liminar pelas ilegali
dades que giram em torno da privatização da Manaus
Saneamento S.A.

A primeira ilegalidade que queremos citar aqui é
que essa empresa está sendo posta à venda sem que
haja autorização legal para que a mesma seja privati
zada. O Governo do Estado do Amazonas está des
respeitando o art. 37, inciso XIX. da Constituição Fe
deral, porque sem qualquer lei específica que autori
zasse a privatização dessa empresa pública de sane
amento, teria liberado o leilão, que em bom tempo o
Poder Judiciário suspendeu.

Queremos falar também, Sr. Presidente, das
nossas preocupações com a privatização do setor de
saneamento no País. A Companhia de Saneamento
do Amazonas será. de acordo com proposta governa
mental, a primeira dentre muitas que o Governo pre
tende privatizar nos próximos tempos.

Entendemos que o Governo Federal deveria ver
com maior cuidado o problema da privatização das
águas. porque essa privatização, particularmente na
Amazônia, é algo muito sério.

Isso sem falar das irregularidades que giram em
torno da Cosama. O Governo Federal investiu nessa
empresa, nos últimos cinco anos, mais de 300 mi
lhões de reais e a está pondo à venda por somente
180 milhões de reais. E mais do que isso, 50% desse
valor o BNDES já sinalizou que vai financiar para as
empresas interessadas.

Vejam V. Exas. quem são as empresas interes
sadas em comprar a Manaus Saneamento: a compa
nhia inglesa Thames Water. as companhias france
sas Generale des Eaux e Vivendi e a empresa argen
tina Civilia.

Espero. Sr. Presidente, que a liminar concedida
pela Justiça suspendendo o leilão da empresa de sa
neamento da cidade de Manaus. no Estado do Ama
zonas, sirva também para que o Governo reflita sobre
suas ações. Não podemos privatizar um serviço fun
damentai à manutenção da vida, que é o oferecimen
to de água potável a toda a população.

Muito obrigada.
O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or

dem. Sem revisão dQ orador.) - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, recebi hoje a' notícia do retorno a
esta Casa do nobre Deputado Wigberto Tartuce, após

ter-se demitido do Governo do Distrito Federal, onde
ocupava o cargo de Secretário do Trabalho.

O Partido dos Trabalhadores, em todos os mo
mentos. pediu que as denúncias feitas pela imprensa
sobre pessoas que se beneficiaram dos recursos do
FAT fossem apuradas. São graves denúncias de que
parte desses recursos foram destinados a entidades
que não promoveram os cursos de formação que de
veriam promover. Naturalmente, não podemos admitir
que elas fiquem sem apuração.

Até compreendo a volta do Deputado, porque
ele mesmo disse que quer ter esta tribuna para se de
fender. Ninguém mais do que ele deve ter interesse
na apuração dessas denúncias graves e sérias. Se de
fato a Secretaria que o Deputado dirigia não tem res
ponsabilidade, isso tem de ser apurado. inocentando
ou responsabilizando quem assim tiver de sê-lo.

Ao mesmo tempo, manifesto meu irrestrito apo~

io à iniciativa do Deputado Avenzoar Arruda. do nosso
partido. de se instalar na Câmara dos Deputados uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o
mau uso de verbas oriundas do Fundo de Amparo ao
Trabalhador. especificamente para treinamento.

Sabemos que as denúncias saem pelo País afo
ra, em diversos Estados, e temos de exigir a apura
ção, que deverá ser feita ou por meio da Comissão de
Fiscalização e Controle, onde o Deputado Wellington
Dias já apresentou propostas de audiência e também
eu apresentei proposta de fiscalização e controle, ou
por meio de Comissão Parlamentar de Inquérito.

Portanto, Sr. Presidente, queremos que essas
denúncias sejam apuradas independentemente da
demissão que o Sr. Deputado Wigberto Tartuce prota':'
gonizou. Queremos apurar de fato as denúncias.

Não é a exoneração ou o pedido de demissão
do Secretário que deve colocar um pano quente
nessa questão. Pelo contrário, queremos a vinda do
Deputado para esta Casa para contribuir com as in
vestigações, a fim de que não se coloque uma pedra
sobre essas denúncias, para que não fique mais essa
vergonha nacional sem ser apurada.

Minha avaliação da demissão é positiva nesse
aspecto, mas o Parlamentar ou o Governo do Distrito
Federal não pode, com esse ato, querer paralisar as
propostas de investigação que estão sendo feitas à
Câmara Legislativa do Distrito Federal ea esta Casa..

Peço a todos os Líderes dos partidos o apoio
para a instalação da Comissão Parlamentar de Inqué
rito para investigar o uso dos recursos do FAT, porque
assim poderemos investigar não apenas as denúncias
feitas sobre o Distrito Federal. mas sobre o País inteiro.
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em hipótese alguma, ficar entregue aos humores
das autoridades, notadamente daquelas ligadas à
segurança pública, as mesmas que, segundo as
acusações já tornadas públicas, mais achacam que
protegem nossa cidadania.

Não é possível admitir que a intranqüilidade, a
incerteza domine o cidadão que, manhãzinha, sai de
casa para o trabalho sem saber se, à noite, pode para
ali regressar em paz. Estamos diante de uma inversão
perversa: o Estado, que deveria ser a liberdade orga
nizada, acaba por ser a violência organizada, organi
zada e protegida pelo próprio Estado.

Sr. Presidente, as notícias que se esparramaram
pelos meios de comunicação de todo o País causaram
assombro. Estava difícil admitir que um Estado assim
tão progressista, modelo mesmo para todos os setores
produtivos e emergentes de nosso País, pudesse estar,
como nos parece de fato estar, refém do crime organiza
do, sujeito a decisões adotadas mesmo fora de suas
fronteiras e visando a interesses que já deixaram a ética
a milhares de quilômetros de distancia. Não podemos
admnir que a Assembléia paranaense, que deveria, an~

tas de mais nada, servir de instrumento dos mais válidos
para levar a nosso povo uma palavra, um gesto pelo me
nos de solidariedade, acabe por se mostrarsolidária com
essa violência, com esse crime organizado.

A CPI, assim como a imaginávamos, ligada aos
segmentos mais importantes e representativos de
nossa sociedade, poderia se constituir numa imensa
força tarefa, que, sem qualquer dúvida, iria passar o
Paraná a limpo, que é o de que precisamos.

Nesse sentido e na qualidade de Presidente
Estadual do Partido Popular Socialista - PPS, fizemos
chegar ao Sr. Deputado Nelson Justos, Presidente da
Assembléia Legislativa do Paraná, a expressão de
nossa mais Ifdima revolta e justíssima repulsa pelo que
ocorreu, insistindo, com Vae- mência, na necessidade
de que a CPI seja, enfim, instalada.

Muito obrigado pela atenção..

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

PPS
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PFL
PFL

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or~

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é um orgulho ser parana
ense. É um orgulho maior poder representar aquele
grande Estado neste Parlamento. Isso é dito, Sr. Pre
sidente, sem o respaldo daquele bairrismo ingênuo,
mais apropriado para as grandes torcidas de futebol.

Estamos nos referindo a uma das mais progres
sivas Unidades da Federação, com seu dinâmico par
que industrial, uma produção agrícola das mais aus
piciosas e a possibilidade de oferecer boa qualidade
de vida a seus habitantes, ainda mesmo nos grandes
centros urbanos.

Isso, contudo, não é obra de um Governo só, de
uns tantos governantes, mas, sim, a obra realizada
pelo paranaense, ainda mais humilde, que, dia a dia,
enfrentando quaisquer adversidades, dá ao País um
exemplo de dignidade e de abnegação. Isso nos orgu~

lha, Sr. Presidente.
Sucede que esse aspecto altamente positivo de

nosso Estado viu-se como que toldado pelas nuvens
de denúncias e acusações da pior espécie, todas pro
curando mostrar que altas autoridades governamen
tais estariam intimamente ligadas ao crime organiza
do no Estado e no Brasil. E dessas relações promís
cuas estariam resultando o acobertamento de crimes
e de criminosos, o afrouxamento das normas de se
gurança e, sobretudo, o fechar de olhos para os des
caminhos assim cometidos.

Nosso partido, como não poderia deixar de ser,
apoiou por inteiro a criação de uma Comissão Parla~

mentar de Inquérito que permitisse a elucidação des·
ses fatos, até para que se resguardassem reputações
e se impedisse que tais denúncias permanecessem
como espada de Dâmocles sobre cada acusado, im~

pedido do direito de se defender.
Qual não é nossa surpresa ao sabermos que,

estribados em firulas regimentais, alguns Deputados
Estaduais manobraram para impedir a criação dessa
CPI, dando provas as mais cabais de que não se inte
ressam em esclarecer a população, mas, sim, dar
abrigo aos indigitados. Isso é lamentável.

Já no início destas nossas palavras referi~

mo-nos ao povo de nossa terra, sobretudo a essa
gente trabalhadora, e, reconhecidamente, quem tra
balha e produz merece o maior respeito. Não pode,

Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Partido Bloco
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Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 8

PUPSL

Igor Avelino PMOB PMOB/PST/PTN
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes do Tocantins: 5

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB
PUPSL

PMDBIPSTIPTN
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN

PSB/PCdoB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Themístocles Sampaio

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMOB
Antônio Cambraia PSDB
Antônio José Mota PMDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSOB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arrl;Jda PSOB
Presentes do Ceará: 15

PIAuf

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMOB

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Antônio Joaquim Araújo PPB
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMOB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSOB PSDB/PTB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Remi Trinta PST PMOB/PST/PTN
Roberto Rocha PSOB PSOB/PTB
Presentes do Maranhão: 15

PUPSL

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PSOB

PARÁ

PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT
PTB PSDB/PTB

AMAPÁ

PST PMDB/PST/PTN
PPB
PTB PSOB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

Antônio Jorge
Darci Coelho

,~

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 6

TOCANTINS

PTB
PFL

Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Presentes do Pará: 5

AMAZONAS

Átila Uns PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoS
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMOB PMDB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB PSOB/PTS

Presentes de Rondônia: 6

Antonio Feijão
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 4
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Wellington Dias PT
Presentes do Piauí: 7

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

BAHIA

PFL

PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN

PT

PFL

PFL
PSDB

PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
S. Parto
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PFL
PT

MINAS GERAIS

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PSDB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PFL
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PPB
POT
PT

Claudio Cajado

Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima

Geraldo Simões

Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro
João Almeida

João Leão
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 22

Ademir Lucas
Antônio do Vale
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti

Jaime Martins
João Magno
José Mifitão
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olímpio Pires
Paulo Delgado

PSB/PCdoB

PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PSDB PSDB/PTB

SERGIPE

PSC
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT
PSB

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Cfementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Pedro Corrêa PPB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes da Pernambuco: 10

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Ricardo Rique
Presel1tes da Paraíba: 7

Adelson Ribeiro
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes do Sergipe: 6

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz D~hltas PST PMDB/PST/PTN
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Régis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6
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Philemon Rodrigues PL PUPSL SÃO PAULO
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
Roberto Brant PFL Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Romel Anizio PPB Aloízio Mercadante PT
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Arnaldo Faria de Sá PPB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB

Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB

Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB
Ary Kara PPB

Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB
Celso Giglio PTB PSDB/PTB

Zezé Perrella PFL
Clovis Volpi PSDB PSOB/PTB

Presentes de Minas Gerais: 33
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL PUPSL

ESP[RITO SANTO Delfim Netto PPB

Aloízio Santos PSOB PSOB/PTB Or. Evilásio PSB PSB/PCdoB

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Dr. Hélio POT

José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Edinho Araújo PPS

Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Fernando Zuppo POT

Max Mauro PTB PSDBIPTB Iara Bernardi PT

Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Jair Meneguelli PT

Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN João Herrmann Netto PPS

Presentes do Espírito Santo: 7 Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN

RIO DE JANEIRO José Machado PT

Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB José Roberto Batochio PDT

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB Julio Semeghini PSDB PSOB/PTB

Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB

Almerinda de Carvalho PFL Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB

Bispo Rodrigues PL PUPSL
Marcos Cintra PL PUPSL

Coronel García PSOB PSOB/PTB
Medeiros PFL

Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB
Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN

Dr. Helena PSDB PSDB/PTB
Milton Monti PMOB PMDB/PSTlPTN

Eduardo Paes PTB
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB Neuton Lima PFL
Fernando Gabeira PV Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Professor Luizinho PT
lédio Rosa PMDB PMOB/PST/PTN Ricardo Berzoini PT

Jair Bolsonaro PPB Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN

João Sampaio POT Rubens Furlan PPS

Luiz Sérgio PT Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB

Miriam Reid PDT Sampaio Dória PSOB PSOB/PTB

Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Silvio Torres PSDB PSDB/PTB

Paulo Feijó PSDB PSOB/PTB Vadão Gomes PPB

Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Valdemar Costa Neto PL PUPSL

Rubem Medina PFL Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB

Simão Sessim PPB Presentes de São Paulo: 47

Vivaldo Barbosa POT MATO GROSSO

Wanderley Martins I I PDr Celcita Pinheiro PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 24 Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
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Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Maria Abadia PSDB PSDB/PSTIPTN
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 6

GOIÁS

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 312 Se
nhores Deputados.

RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp POT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSOB/PTB
Cezar Schirmer PMOB PMOB/PST/PTN
Darcísio Perondi PMDB PMOB/PST/PTN
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMOB PMOB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Veda Crusius PSOB PSOB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 18

Moacir Micheletto PMDB PMOB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB PSDB/PTB
Oliveira Filho PSDB PSOB/PTB
Osmar Serraglio PMOB PMDB/PST/PTN
Renato Silva PSOB PSOB/PTB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 24

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Edison Andrino PMOB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja POT
João Matos PMOB PMOB/PST/PTN
Pedro Bittencourt PFL
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSDB PSOB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 8

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSOB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMDB/PST/PTN
PMOB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL

PARANÁ

PFL
PFL
PSOB PSDB/PTB
PPB
PT
PMOB PMDB/PST/PTN
PTB PSOB/PTB
PFL
PMOB PMOB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PPB
PFL
PT
PSDB PSDB/PTB

Geovan Freitas
Jovair Arantes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Nelson Trad PTB PSDB/PTB
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivânio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 96-B, DE 1992
(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição nQ

96-A, de 1992, que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário; tendo pareceres
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr.
Luiz Carlos Santos);' e"da Comissão Especial,
pela aprovação, com substitutivo, desta e das
Propostas de Emenda à Constituição nQs
112-A/95, 500-A/97 e 368-A/96, apensadas;
pela admissibilidade de todas as emendas
apresentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovação das de nºs 1/95, 2195 e 4/95 (apre
sentadas na legislatura anterior) e das de nQs
1,2,3,5,7,8,9,10,11;12,13,14,15,16,18,
19, 20, 21, 24, 26, 27,28, 29, 31, 33, 35, 36,
37, 39, 40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das
Propostas de Emendas à Constituição nºs
127-A/95 e 215-A/95, apensadas, e das emen
das nºs 3/95 (apresentada na legislatura ante
rior) e 4, 6, 17,22,23,25,30,32,34,38 e 41,
nos termos do parecer da Relatora, que
apresentou complementação e reformulação
parcial de voto. Apresentaram votos em sepa
rado o Deputado Antônio Carlos Biscaia e, em
conjunto, os Deputados Marcelo Déda, José
Dirceu, Waldir Pires, Nelson Pellegrino, Antô
nio Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Ro
cha e Padre Roque. Foram aprovados os des
taques de nºs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281,
296,42,33,293,27,88,238,187,67,32,149,
73 e os destaques dos relatórios parciais dos
Deputados Luiz Antônio Fleury e Renato Vian
na; rejeitados os de nºs 297, 291, 251, 23,
220,82,155,50,292,295,233,256,283,221,
177, 184, 286, 25, 216, 219, 162, 200, 218,
240,201,274,217,248,101 e dos destaques
dos relatórios parciais dos Deputados José
Roberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel; e preju
dicados os de nQs 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37,

186, 154; 13, '134, 112, 208, 24, 280, 212, 213,
211, 113, 210, 34, 78, 111 e 59 (Relatora: srª
Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC nºs: 112-A/95,
127-A/95, 215-A/95, 500-A/97, 368-A/96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Por
acordo das Lideranças partidárias vão a voto na
sessão de hoje: Destaque de Bancada nº 29; Emen
da Aglutinativa nº 17, Destaque nº 138; Emenda
Aglutinativa nº 20.

Foram retirados o Destaque de Bancada nQ96 e
a Emenda Aglutinativa nº 32, de seguinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA N2 32
(Regimento Interno, art. 118, § 3º, e art. 122)

Dê-se ao § 3º do art. 125 da Constituição
Federal, constante do art. 34 do Substitutivo da Co
missão Especial, suprimindo-se em conseqüência os
§§ 4Qe 5º do mesmo artigo do Substitutivo, a seguinte
redação: .

"Art. 125 ..

§ 32 A Lei Estadual criará, mediante
proposta do Tribunal de Justiça, varas espe
cializadas competentes para processar e jul
gar os policiais militares e bombeiros milita
res, nos crimes propriamente militares defini
dos em lei, cabendo ao Tribunal de Justiça
decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação das praças está
veis."

Decorrente da fusão do art. 124 constante da
Emenda 011-CE/99, com os §§ 3º e 4º do art. 125
da CF, na redação do art. 20 da Emenda nº
031-CE/99.

Justificação

Infelizmente, os agentes do estado responsáveis
pela segurança da população têm sido um dos princi
pais violadores dos direitos desta mesma população.
Aos policiais militares, distintamente dos policiais ci
vis, é assegurado o foro castrense, marcadamente
corporativista e em confronto com os princípios do
Estado Democrático de Direito e da dignidade huma-

. na que devem informar todo o nosso sistema constitu
cional. Conforme pode ser constatado pela atual CPI

. do Narcotráfico e inúmeros outros relatórios sobre a
violência no Brasil, a Justiça Militar Estadual tem sido
um das principais responsáveis pela impunidade dos
policiais militares que se envolvem com o crime e com
a violação dos direitos humanos.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Depu
tado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque de Bancada nQ 29.

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 161, I, § 2!l do

Regimento Interno, Destaque para votação em separado
do inciso XV do art. 93 da Constituição Federal, constante
do art. 72 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Déda para enca
minhar contra o destaque e a favor do texto.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tamos aqui para discutir em plenário um dos institutos
mais moralizadores, que busca afirmarda maneira mais
conseqüente a independência do Judiciário; que pre
tende, de forma decidida, impedir a permanência de re
lações promíscuas entre os Poderes da República, es
pecialmente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciá
rio, evitando que, por instrumentos inaceitáveis, seja
possível operar, o Poder Executivo, seus interesses
dentro das instâncias do Poder Judiciário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a idéia é
que para nenhum tribunal ou mesmo para o Conselho
Nacional de Justiça poderá ser nomeado aquele que
nos três anos anteriores exerceu mandato eletivo, foi
Ministro de Estado, Secretário de Estado, Procura
dor-Gerai de Justiça ou mesmo membro ou presiden
te dos Conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil.
A idéia é evitar que se realizem nomeações que futu
ramente comprometam a independência do Poder.
, . Com ~elação ao Conselho Nacional de Justiça,
e ainda maior e relevante a preocupação. Evitar que
polític.?s, no .exercício do mandato, ocupem os cargos
que vao reah~ar o controle externo da magistratura, é
preservar a Independência do Judiciário. Evitar que
ex-Ministro de Estado seja designado, ainda no exer
cício daquele cargo executivo, para ocupar imediata
mente um cargo no Judiciário, é evitar que ocorram
comentários maldosos, por exemplo, que neste ou
naquele tribunal existem Ministros ou juízes que de
sempenham a tarefa de ser líderes do Governo.

Essa crítica que freqüentemente se faz só pode
ser combatida criando-se instrumentos que preser
vem o poder. E esse instrumento é a quarentena.
Quem é titular de cargo eletivo, quem é titular de car
gos no Poder Executivo, como é o caso de Ministro de
Estado ou Secretário de Estado, tem de passar por
uma quarentena de três anos para poder ser nomea·
do e compor qualquer dos tribunais do País, especial
mente também o Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, Sr. Presidente, esse destaque vem
para retirar do texto essa medida profilática, essa me
dida que busca ser preventiva de um tipo de relação,
de um tipo de contaminação que milita contra a ima
gem da Justiça, que milita contra a necessária inde
pendência, que deve ser qualidade fundamental do
exercício do Poder Judiciário.

Nossa opinião é de que se mantenha o texto da
Relatora e se derrube este destaque.

A matéria é a quarentena para entrar nos tribunais.
Já tratamos, em outra oportunidade, da quarentena, que
deve ser observada para que o ex-magistrado venha a
exercer a advocacia. Agora estamos tratando de estabe
lecer um prazo - vamos chamar de prazo - de desconta
minação, para que membros dos demais Poderes da Re
pública ou titulares de cargos políticos dos demais Pode
res da República possam vir a ser designados Ministro
do Supremo Tribunal Federal ou Desembargador do Tri
bunal de Justiça, antes que haja um tempo razoável para
que as ligações e os interesses do Poder Executivo, ou
dos demais Poderes, como o próprio Legislativo, não ve
nham a contaminar a independência do Judiciário.

Portanto, a quarentena milita em favor da mora
lização e da afirmação do Judiciário.

O PT vai votar contra o destaque. Vai apoiar o tex
to da Relatora, que estabelece a quarentena - não ape
nas para os tribunais, mas também para o Conselho
Nacional de Justiça. Reparem o significado de não ha
ver nenhuma regra de quarentena ou de permitir que ti
tulares de mandatos eletivos possam sair dos seus
mandatos e ir para o Conselho, que vai exercer uma es
pécie de controle externo do Judiciário.

Nesse sentido, votamos "sim" ao texto da Rela
tora para derrubar esse destaque e manter a quaren
tena na ocupação de cargo nos tribunais e no Conse
lho Nacional de Justiça.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como Re
latora quero explicar que o texto prevê três anos para
qualquer membro do Poder Executivo ou Legislativo
ser designado para os tribunais. É uma medida mora
lizadora, avançada, mas não tivemos acordo.

Portanto, estamos votando. Quando falo "nós"
refiro-me à Relatora e aos partidos que estiverem jun~
to com a Relatora. Queremos colocar 308 "não" ao
destaque para manter o texto.

Era só isso.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos o ~eguinte dispositivo destacado:

"Art.7º ; .
Art. 93 ; .

XV·:·~ã~·p~d~;á·~·~;·~·~·~~~d~·p~~~·~~;~
go em qualquer tribunal e no Conselho Nacio
nal de Justiça aquele que, nos três anos ante
riores, tenha exercido mandato eletivo ou ocu
pado cargo de Ministro de Estado, Secretário
de Estado, Procurador-Geral da República,
Procurador-Geral de Justiça, Advogado-Geral
da União, Presidente dos Conselhos da
Ordem dos Advogados do Brasil e seus res
pectivos conselheiros."

..............................................................
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Rela

tora recomenda o voto "não".
Vamos ouvir os Srs. Líderes.
Quem quiser manter o texto vota "rão"; quem qui

ser manter o texto vota "sim". (Pausa.) E o contrário.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

palavra V. Exa.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é o contrá
rio. Quem quiser manter a quarentena vota "sim"; é
"sim" ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Relato
ra recomenda o voto "sim". Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao autor do destaque, Deputado Inocêncio
Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse destaque é
da bancada do Partido da Frente Liberal.

Temos o sentimento de que a quarentena prévia
não é boa para o País. A quarentena na saída ainda
se justifica, mas na entrada, não, porque poderíamos
perder quadros dos mais valiosos, para ocupar os di
ferentes cargos da administração pública.

Não tem sentido vetar ao Procurador-Geral da
República, ao Advogado-Geral da União, aos Minis
tros de Estado, pessoas habilitadas, ao Presidente e
aos Conselheiros da OAB a possibilidade de ocupa
rem cargos de Ministros dos Tribunais Superiores. É
um absurdo a quarentena prévia!

Quanto à quarentena na saída, já fizemos acor
do, definimos um ano I- eram três anos -, um belíssi
mo acordo para todos. Mas, quanto à quarentena na
entrada, o Partido dà:'Frente Liberal acha que é preju
dicial à administração pública.

Por isso, o Partido da Frente Liberal vota "não",
para a retirada do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes. Como vota o Partido Humanis
ta? (Pausa.)

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim"
ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim" ao texto.

Como vota o PPS?
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi-

são do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PUPSL
vota "sim", porque entendemos que se trata de um
avanço muito grande para o Poder Judiciário. Gosta
ríamos de lembrar a V. Exa. que tramita uma Lei de
Quarentena nesta Casa, que precisa ser votada, haja
vista todos os escândalos que já houve no Brasil por
causa dessas autoridades que saem da empresa pri
vada evão para a pública, e das que estão no cargo já
se preparando para galgar outro. Resultado: ficam
prevaricando, fazendo-se de office-boy do Poder de
plantão e prejudicando as instituições.

Acho que a matéria avançou muito. Estão de pa
rabéns a Comissão e a Relatora.

O Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL

vota "sim".
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
OSR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim", porque entend(3
que a proposta da Relatora vem tornar mais efetivo o
megaprincípio da separação de Poderes, que está
sendo de muitos modos aviltado ultimamente. Basta
ver que o Executivo tem legislado mais do que esta
Casa, por meio de medidas provisórias.

Não vamos permitir que o Judiciário seja inte
grado por pessoas tiradas do bolso do colete do Exe
cutivo. O princípio está ~stabelecido de maneira ade
quada pela Relatora e, por isso, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDr - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT tam
bém está votando "sim" ao destaque e o faz porque
entende ser efetivamente uma medida moralizadora o
estabelecimento desse prazo de descontaminação -
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como salientou o Deputado Marcelo Déda -, do exer
cício de atividades em outros Poderes, para que al
guém possa chegar ao Poder Judiciário dotado da
necessária imparcialidade e desvinculado, livre,
despeado dos vínculos que atrelavam o neófito, na
tarefa jurisdicional, aos Poderes aos quais ele servia
anteriormente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a expe
riência concreta tem demonstrado que, efetivamente,
quando se transfere imediatamente o exercício de
função exercida no Executivo ou no Legislativo para a
atividade jurisdicional, é quase que involuntário o fato
de se carregar para o exercício da tarefa jurisdicional
certas influências.

Aliás, a expressão vem referendada pela lição do
grande filósofo Altavilla, mais do que estudioso de Medi
cina Legal. Altavilla ensina, nas suas lições de Direito
Penal e de Medicina Legal, que o esfregador de chão,
que passa dez, doze, quinze horas no exercício de suas
funções, apresenta os joelhos deformados.

Por essa razão, Sr. Presidente, não é aconse
lhável, não é .saudável dispensarmos a exigência de
quarentena. E bom que se estabeleça esse interstí
cio, em defesa da própria dignidade da Magistratura,
para que não sejamos constrangidos a ouvir expres
sões como "o Líder do Governo no tribunal tal", "o Lí
der do Governo na Corte tal". É import~nte que a Jus
tiça seja imparcial e pareça imparcial. E necessário e
indispensável que a Justiça se apresente como abso
lutamente desvinculada dos outros Poderes, para
exercer a tarefa de controlar o ato ou os atos dos de
mais Poderes. Não é possível que isso aconteça de
sinteressada e imparcialmente, quando o cidadão,
ontem, era Líder do Governo no Senado Federal ou
na Câmara dos Deputados, ou Ministro do Governo,
e, amanhã, estará julgando causas em que é interes
sado este mesmo Governo.

Por essa razão, Sr. Presidente, o PDT vota "sim"
ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim".

Como vota o PPB?
O SR.IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos com a neces
sária atenção e com o devido respeito os vários argu
mentos despendidos pelos ilustres Deputados que enca
minham ovoto favorável a essa proibição contida no rela
tório da ilustre Deputada Zulaiê Cobra. Nossa posição,
contudo, é contrária a essa proibição, quando nada pelos
ar[lUmentos que vou aqui declarar.

É desejável que os nomeados para cargos de
importância como os do Conselho Nacional da Ma
gistratura tenham experiência em tantas funções
quantas forem possíveis. A especialização stricto
sensu pode formar especialistas, mas não forma ho-

mens públicos e muito menos estadistas. O que se
deseja é que homens colocados em altos cargos se
jam versados nos problemas de todos os três Pode
res, porque somente assim terão uma visão de con
junto dos problemas que demandam solução, a fim
de fazermos o País enveredar pela rota da paz social,
do desenvolvimento e do progresso.

Além do mais, proibição dessa ordem significa
um preconceito contra o homem público. Aqui está
dito que nenhum detentor de mandato eletivo pode
ser nomeado para esses altos cargos, senão depois
da descontaminação dos três anos a que se refere o
ilustre Deputado Marcelo Déda.

Sr. Presidente, o detentor de mandato eletivo não
se contamina: ele aprende, torna-se experiente, alcança
visão mais alongada e abrangente dos problemas nacio
nais. O que devíamos fazer era exatamente o contrário,
ou seja, proibir que sejam elevados à condição de mem
bros dos Conselhos Nacionais aqueles que não têm ex
periência da vida pública, que nunca foram eleitos para
coisa alguma, que nunca exerceram cargo algum e cuja
preocupação dominante tenha sido sempre exclusiva
mente a do seu lucro pessoal, a das vantagens do exer
cício do poder privado. Essa proibição é ainda um erro de
filosofia, porque contém a lógica falsa da generalização.
E possível que se aponte aqui ou ali um homem público
detentorde mandato ou membro do Poder Executivo que
não mereça realmente ser alçado à condição de membro
desses Conselhos. Mas denegrir e impedir a todos signi
fica vedar o concurso da experiência, da dedicação e do
apreço pelo serviço público em nosso País.

Por essa razão, o PPB, seguindo orientação do
nosso nobre Líder, Deputado Odelmo Leão, vota contra o
texto da Sra. Relatora e recomenda aos seus companhe
iros de bancada que votem "não". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "não".

Como vota o PT? (Pausa.)
O PT vota "sim".
Como vota o PFL?
Como vota o PT, Professor Luizinho? Vota "sim"

ou "não"?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já
expostas pelo nobre Deputado Marcelo Déda, o PT
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
O PFL vota "não".
Como vota o Bloco Parlamentar PMDBIPSTIPTN?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo-

colP~DB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PMDBIPST/PTN vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB, Deputado Jutahy Junior?
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o SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta matéria está
havendo um equívoco profundo a respeito da idéia de
que é um avanço estabelecer uma quarentena para o in
gresso nos tribunais. Vou citar apenas alguns nomes que
representaram o País da forma mais digna e eficiente,
dentro do princípio em que não existe quarentena: Gon
çalves de Oliveira, Prado Kelly, Evandro Lins e Silva, Luís
Gallotti, Oswaldo Trigueiro, Aliomar Baleeiro, Xavier de
Albuquerque, Victor Nunes, Paulo Brossard, Oscar Cor
rêa, Moreira Alves, Hermes Lima, Sepúlveda Pertence,
Francisco Rezek, Maurício Corrêa e Nelson Jobim. Se
essa quarentena fosse aprovada da forma como estão
desejando, nenhum desses homens poderiam ter exerci
do a magistratura no seu mais alto grau, com a eficiência,
dignidade e experiência com que o fizeram. Não pode
mos abdicar da qualificação técni.ca e moral por um pre
conceito.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB enca
minha o voto "não".

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi
são do orador. ) - Sr. Presidente, o Governo acompa
nha a sua base e indica o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguiraorientação do visor de cada posto.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- R. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para justificar as ausências de determina
dos Parlamentares do partido.

O nobre Deputado José Dirceu, licenciado pela
Casa, está em missão partidária em Cuba; os nobres
Deputado João Grandão, Luci Choinacki, Adão Pretto
e Marcos Rolim econtram-se em Vitória, Espírito San
to, acompanhando o julgamento do líder do Movimen
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Rainha;
e os nobres Deputados Fernando Ferro, Antonio Car
los Biscaia e Padre Roque estão em diligência pela
CPI do Narcotráfico.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, hoje faz dez anos que a Lei Orgânica do Município
de São Paulo foi promulgada exatamente em 4 de
abril de 1990.

Trata-se de Lei Orgânica que contém significati
vos avanços no contexto da democracia participativa
e instrumentos como projeto de lei de iniciativa popu
lar, d\reito a referendo e a plebiscito, que são instru
mentos da democracia direta, da participação popular
no exercício da cidadania política dos cidadãos
paulistanos. Contém, de igual modo, dispositivo que
prevê a criação de subprefeituras e a eleição de Con
selhos_ de Representantes diretamente em cada re
gião administrativa da cidade.

Lamentavelmente, até hoje, por falta de vonta
de política da maioria dos legisladores e de alguns
executivos da cidade de São Paulo, não se regula
mentaram estes dispositivos da Lei Orgânica, o que
explica, em certa medida, o caos e a falta de controle
social sobre a vida e a gestão da cidade e as deci
sões de Governo.

Se tivéssemos implantado há mais tempo as sub
prefeituras e eleito os Conselhos de Representantes, te
ríamos tido o controle social direto, uma fiscalização efeti
va por parte dos cidadãos em relação às ações de Gover
no. Como faltou isso, tivemos a insatisfação e o desgosto
de assistir a esta situação de absoluto desmando, corrup
ção e imoralidade na cidade de São Paulo.

Portanto, ao comemorarmos os dez anos de
promulgação da Lei Orgânica do Município de São
Paulo, queremos pressionar o Legislativo de São Pa
ulo e o Executivo Municipal.

Futuramente, se conseguirmos conquistar o po
der naquela cidade, estaremos encaminhando, nos pri
meiros dias do nosso Governo, projeto de lei criando
subprefeituras, com eleição de Conselhos de Repre
sentantes, para que a democracia direta seja exercitada
de fato e a cidadania plena se realize e se desenvolva
em São Paulo. Esta grande cidade, lamentavelmente,
encontra-se em momento de absoluto caos e descuido,
de absoluta corrupção; contexto esse que tem marcado
os últimos Governos da nossa cidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. WELLINGTON-OIAS (PT - PI. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.



013900 C' 'lrta::...-fi:;:e=.ira::...::;.3 ~D:;.;IARI::.·=O::.=;D~A:..::C:::.ÂMARA===D~O=.S_=D_=E:;.PU=.T~AD:.=.O:;.;S:::.- .--;M=ai~o..:d:;::e..:2:;:0=00

e Srs. Deputados, acostumados estão Vossas Exce
lências e o povo brasileiro a conhecer o Piauí, por in
termédio da grande imprensa, em situações críticas
como a seca, a violência, a corrupção, etc. Trago hoje
a esta Casa um dos tantos trabalhos que orgulham o
povo piauiense e certamente o povo brasileiro. Tra
ta-se da riqueza do artesanato do Piauí, em exposi
ção no Brasnia Shopping, em Brasília.

No Piauí, os corruptos são minoria. A maioria é
responsável pela beleza e pela arte que transformam o
nosso Estado em um dos mais promissores centros de
artesanato do Brasil. Sem falar na música, no teatro e
no folclore que tanto enriquecem nossa história.

O Brasil precisa conhecer os bons frutos produ
zidos no Piauf. As coisas boas do meu Estado preci
sam ser divulgadas, pois a grande maioria da popula
ção é honesta e trabalha duro para valorizar a história
do Piauí, onde reina a criatividade artística e o rigor
profissional.

Quero parabenizar o pessoal do PRODART Pro
grama de Desenvolvimento do Artesanato piauiense que
viabilizou a participação do Piauí nesta exposição de ar
tesanato, que acontece em Brasília, e dizer da minha sa·
tisfação em saber que as pessoas, cada vez mais, estão
valorizando a arte e a cultura da nossa região.

Este evento toma·se muito importante para o de·
senvolvimento do artesanato piauiense, visto que possi
bilitará o intercâmbio e a troca de experiência com arte
sãos de outros Estados e de outros países, além de esti
mular a produção e comercialização de segmento arte
sanal, elevando o nível de ocupação ea renda do setor.

A exposição Artesanato do Piauí terá lugar no
Brasflia Shopping, no período de 4 a 19 do corrente
mês, com inicio previsto para logo mais a partir das 21 h.

Gostaria de convidar os membros e servidores
desta Casa, bem assim aqueles que nos escutam
pela TV Câmara e Rádio Câmara, os profissionais de
imprensa e os interessados para prestigiarem este
evento.

Sr. Presidente, peço a V. EXª que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co
municação da Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço

aos Srs. Deputados que venham ao plenário, pois
logo mais vou encerrar a votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi

a palavra.
O SR. BABÁ (PT- PA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas anunciar
que os policiais civis do Estado do Pará, em greve, de-

cidiram permanecer paralisados, justamente por não
terem suas reivindicações atendidas pelo Governa
dor Almir Gabriel.

O achatamento salarial de todos os servidores
públicos estaduais é brutal. No caso da Polícia Civil,
ele é preocupante. Sabe-se que em Estados vizinhos,
como o Amazonas, o salário inicial de um investigador
ultrapassa os 1.200 reais. No meu Estado, o salário é
de apenas de 300 reais. E o Governador Almir Gabriel
não quer dar um centavo de aumento.

Em assembléia realizada em Belém, Pará, a Po
lícia. Civil decidiu permanecer em greve, uma vez que
a contraproposta apresentada pelo Governador é in
suficiente. Preocupa-nos a situação da Polícia em
nosso Estado. Sabemos que, para que o policial exer
ça sua função com tranqüilidade, é preciso que ele te
nha um salário digno.

Para complicar mais.a situação gostaria de
denunciar aqui, o Comandante da Polícia Militar do
Estado mandou prender o Presidente da Associa
ção de Policiais Militares, capitão Luís Fernando, e
aquartelou todos os soldados, na tentativa de im
pedir a greve da Polícia Militar, que é iminente em
nosso Estado, uma vez que tanto na Polícia Civil,
que está em greve, como na Polícia Militar, que foi
pressionada e teve seus dirigentes presos, a situa
ção é greve. Por isso, gostaríamos de fazer esse
registro aqui.

O SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ZENALDO COUTINHO (Bloco/PSDB 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, gostaria de registrar que no Município de Be
lém, Estado do Pará, o Secretário Municipal de Edu
cação, do PT, agrediu com tapas a ex-esposa do Pre
feito, dentro do gabinete do Prefeito Municipal de Be
lém, do Partido dos Trabalhadores. Nenhuma provi
dência foi tomada pela Administração Municipal. O
Prefeito, do PT, não apresentou sequer solidariedade
à sua ex-esposa e mãe de seus filhos.

Aqui fica o nosso registro de repúdio a essa ati
tude e o nosso protesto em defesa dessa mulher.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB - MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
no último domingo, um talentoso jovem de Mato Gros
so do Sul, André Barbosa, participou de uma elimina
tória musical no programa Domingão do Faustão. A
população de Mato Grosso do Sul, em especial de
Maracaju, não conseguiu votar, pois os telefones fica-
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ram mudos. Houve uma revolta, tanto na Cidade
quanto no Estado, porque o candidato foi prejudica
do. Não falo por demagogia. Conheço o moço e sei
do seu talento. Também n~o estou questionando o
talento de quem acabou ,ganhando a eliminatória.
Questiono a injustiça cometipa contra aquele jovem,
porque Mato Grosso do $ul não pôde votar. Repito:
os telefones ficaram literalmente mudos.

Deixo aqui o nosso protesto e registro o incon
formismo sobretudo da população de Maracaju, que
torcia por André Barbosa, um .dos grandes nomes da
música de Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou pe
dir aos Srs. Parlamentares que~e manifestem a partir
de agora apenas sobre assuntos relativos à votação.

Estamos em processo de votação.
Já há 308 Deputados em plenário. Vou encerrar

a votação.
Todos votaram?
Srs. Deputados, permaneçam em plenário, para

que a votação transcorra mais rápido.
O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem, em Curiti
ba, os servidores do PoderJudiciário estadual entraram
em greve, exigindo que o Presidente do Tribunal de Jus
tiça do Paraná, Desembargador Sidney Dittrich Zappa,
efetuasse o pagamento de cerca de 53% da diferença
salarial, concedido a eles por meio de ação judicial.

S. Exa. não tem cumprido as deliberações do Po
der Judiciário, que mandou pagar, inclusive com recur
so julgado em última instância. Aqueles servidores,
não vendo seu pleito atendido e a ação judicial sendo
cumprida, entraram em greve, na data de ontem.

O Desembargador Sidney Dittrich Zappa acio
nou a Polícia Militar do Estado, já conhecida por sua
violência e desrespeito aos direitos humanos, que foi
à manifestação e prendeu dois servidores, sendo um
a Coordenadora do Sindicato, e, antes de levá-los à
delegacia, seqüestrou-os por cerca de três horas, cir
culando e trocando de carros, pela cidade. É uma
violência o que a PM fez, como é violento o ato de
S. Exa., que a requisitou, sem qualquer ordem judicial,
prendendo lideranças sindicais.

Cobramos aqui do Presidente do Tribunal de
Justiça do Paraná o cumprimento da ordem judicial,
atendendo à deliberação do Poder Judiciário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR.INOCI1ENCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, até agora temos
registrada nas portarias da Casa a presença de 365
Parlamentares, tendo votado 345.

Apelo aos Srs. Deputados para que venham ao:
plenário, a fim de concluirmos esta votação, e aqui
permaneçam. Há quatro destaques e emendas na pa
uta, já fruto de entendimento. Podemos apreciá-los e
ampliar essas votações, para concluirm9s, em primei
ro turno, a reforma do Poder Judiciário. Efundamental
para a Casa que isso aconteça, a fim de entrarmos
em outras matérias tão importantes quanto esta.

Também considero relevante que se discuta
matéria, como a Casaestá fazendo, com responsabi
Iidadé, mostrando porque está votando. Não penso
que a Câmara está dimJnuindo o tempo, mas que a
matéria é fundamental. E a reforma de um Poder, que
precisa ser muito bem discutida mesmo. É importante
que todos saibam o que estão votando.

Gostaria que os companheiros viessem ao ple
nário para que pudéssemos então, ao concluir esta
votação, iniciar as seguintes e votar esses quatro des
taques e emendas. Assim, avançaríamos na votação
dessas· matérias e concluiríamos o mais rapidamente
possível a votação em primeiro turno da reforma do
Poder Judiciário.

O PFL faz esse apelo e ao mesmo tempo refe
renda o voto "não".

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
convite a todos os Parlamentares que apóiam a implan
tação do voto facultativo no Brasil para o lançamento, na
quinta-feira, do Fórum em Defesa da Liberdade de
Escolher o voto facultativo às 10h, no Plenário 14.

Aqueles Parlamentares, como a Deputada
Zulaiê Cobra, que concordam com essa idéia estão
convidados a comparecer à solenidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação.

Todos votaram?
Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado.

VOTARAM
Sim 106
Não 246
Abstenções 1
Total 353

É suprimido o dispositivo.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Proposição: PEC N° 96/92 - OVS N° 29 - PFL

Início Votação: 04/04/2000 17:49

Fím Votação: 04/0412000 18:05

Resultado da Votação
Sim 106
Não 246
Abstenção 1

Total da Votação 353

Art. 17 1

Total Quorum 354

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 16:52

Orientação
PSOBlPTB - Não
PMDB/PST/PTN - Não
PFL -Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPSL-Sim
PPS -Sim
PV-Sim
GOV. - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A/ceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Não
AlmírSá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não

Luciano Castro PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PL PL/PSL Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMOB/PST/PTN Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim

Fátima Pelaes PSOB PSOB/PTB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
SérÇJio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Não
Babá PT Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB PMOB/PST/PTN Não
Nilson Pinto PSDB PSOB/PTB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Não
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Não

Total Pará: 9

AMAZONAS
Átila Lins PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 4

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMOB PMOB/PST/PTN Não
Eurípedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB PSOB/PTB Não
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
José Aleksandro PSL PL/PSL Sim
Márcio Sitiar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSOB/PTB Não

Darci Coelho PFL Não
Freire Júnior PMDB PMOB/PST/PTN Não

Kétia Abreu PFL Não

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/p,TN Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDS PMDB/PST/PTN Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Costa Ferreira PFL Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMDB PMOB/PSTlPTN Sim
João Castelo PSDB PSDB/PTB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Ni!lo
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Não
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Não
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Não

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Não
Almeida de Jesus PL PL/PSL Sim
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Não
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Não
Antônio José Mata PMDB PMDB/PST/PTN Não
Arnon Bezerra PSDB PSDB/PTB Não
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Ni!lo
Eunicio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Linhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB PSOB/PTB Não
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Não
Mauro Benevides PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Não
Pinheiro Landim PMDB PMOB/PST/PTN Não
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDB/PTB Ni!lo
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB NSo

Total Cearã : 19

PIAuí
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Não
B.Sá PSDB PSDB/PTB Não
Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

Themistocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Não

Betinho Rosado PFL Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Não

Lavoisier Maia PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abilio PMDB ' , PMDB/PST/PTN Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Damião Feliciano PMDB . PMDB/PST/PTN Não
Enivaldo Ribeiro PPB l'li!Jo
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Não

Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB Não
Wilson BraÇla PFL Não

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCOOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Nào

Joaquim Francisco PFL Não

Joel De Hollandq PFL Não

José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não

José Múcio Monteiro' PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Sim

Sa/atiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Não

Sérgio Guerra PSDB PSOB/PTB Não

Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 12

ALAGOAS
Helenildo Ribeiro PSOS PSDB/PTB Não

João Cardas PL PLlPSL Sim

Joaquim Brito PT Sim

José Thomaz Nonô PFL Não

Luiz Dantas PST PMOB/PST/PTN Não

Olavo Calheiros PMDB' PMDB/PST/PTN Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSOB PSDB/PT8 S.~fJi\

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Teles PSDB PSDB/PTB ~SHm

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Não

Eujácio Simões PL PUPSL Não

Francistônio Pinto PMOB PMDB/PST/PTN Não

Geddel Vieira Lima PMOB PMOB/PST/PTN Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCcloB PSB/PCDOB Sim

Jairo Carneiro PFL Não



013906 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Partido Bloco Voto
BAHIA
Joao Almeida PSOB PSOBJPTB Não
João Leio PSOB PSOBJPTB Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSOB PSOB/PTB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira S.Part. Não

Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSOB PSOB/PTB Não
Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo MaÇJalhães PFL Não

Pedro Irujo PMOB PMDB/PST/PTN Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim

Total Bahia: 27

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSOB/PTB Não
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Não
Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSOB PSOB/PTB Não

Carlos Melles PFL Não
Cleuber Carneiro PFL Não

Oanilo de Castro PSOB PSOB/PTB Não
Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Não

Eliseu Resende PFL Não

Fernando Diniz PMDB PMOB/PST/PTN Não

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Não

Herculano AnÇlhinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaim~artins PFL Não

João Fassarella PT Sim
..-"
zagalhães PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

o Magno PT Sim

. José ~ilitão PSDB PSDB/PTB Não

Júlio DelÇjado PMOB PMDB/PST/PTN Sim

tael Varella PFL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário de Oliveira PMOB PMDB/PST/PTN Nào

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PL PLlPSL Sim

Roberto Brant PFL Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GeRAIS
Romel A~i~io PPB Não
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Não
Ronaldo V~sconcellos PFL Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
ViUorio Medioli PSDB PSDB/PTB Não
Walfrido Mares Guia PTB PSOB/PTB Não
Zezá Perreíla PFL Não

Total Minas G.eraiS·: 39

EspíRITO SANTO
Afoízio Santos PSDB PSDB/PTB Não
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Não
José Carlos Elias PTB 'PSDB/PTB Não
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Não
Max Mauro PTB PSDB/PTB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Não
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANeiRO
Aldir Cabral PSDS PSDB/PTB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Bispo RodriQues PL PUPSL Sim
Coronel Garcia PSDS PSDB/PTB Não
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Não
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdecl Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB Não
Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOB/PTB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Não

Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSD8 PSD8/PT8 Não

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Não
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PSL' PL!PSL Sim
Delfim Netto PPB Não
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Não
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
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN Não

José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Não
José Genoíno PT Sim

José índio PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Não

Luiza Erundína PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFl Não

Marcos Cintra PL PL!PSL Sim

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17

Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Não

Moreira Ferreira PFL Não

Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Não
Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Não

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Não

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zímbaldi PSDB PSDB/PTB Não

Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Não

Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Não

Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Não

Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 50
MATO GROSSO
Celeita Pinheiro PFL Não

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB Não

Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Não

Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB Não

Total Mato Grosso: 4
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
AÇjnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim

Alberto Fraga PMOB PMOB/PST/PTN Não

Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Maria Abadia PSDB PSOB/PTB Não

Paulo Octávio PFL Não

Ricardo Noronha PMOB PMOB/PST/PTN Não

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB PMOB/PST/PTN Não
Geovan Freitas PMOB PMOB/PST/PTN Não

Jovair Arantes PSDB PSOB/PTB Não

Juquinha PSDB PSDB/PTB Não
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Não

Lúcia Vãnia PSOB PSOB/PTB Não

Luiz BiUencourt PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Norberto Teixeira PMOB PMDB/PST/PTN Não

Pedro Chaves PMOB PMDB/PST/PTN Não

Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Não

Ronaldo Caiado PFL Não

Vilmar Rocha PFL Não

Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Não

Marisa Serrano PSDB PSOB/PTB Não

Nelson Trad PTB PSOB/PTB Não

Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Não

Alax Canziani PSDB PSD8/PTB Não

Chico da Princesa PSDB PSOB/PTB Não

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosínha PT Sim

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Iris Simões PTB PSDB/PTB Não

Ivanio Guerra PFL Não

José Carlos Martinez PTB PSOB/PTB Não

Luciano Pizzatto PFL Não

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSOB PSOB/PTB Não

Moacir Micheletto PMOB PMD8/PST/PTN Não

Nelson Meurer PPB Não

Odllio 8albinotti PSDB PSDB/PTB Não

Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB Não
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Osmar Serraglio PMOB PMOB/PST/PTN Não
Renato Silva PSDB PSOB/PTB Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Não
Edison Andrino PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja POT Sim
João Matos PMOB PMDB/PST/PTN Não
João Pizzolatti PPB Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB Não

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp PDT Sim
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB PSDB/PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN Não
Enio Bacci POT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMOB/PST/PTN Não
Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB Não
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHDBS Não
Synval GuazzeJli PMDB PMOB/PST/PTN Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMDB PMOB/PST/PTN Não
Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSOB PSDB/PTB Não

Total Rio Grande do Sul: 20
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o SR. JOSÉ JANE'NE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exª.

O SR. JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu
voto foi "sim".

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do PT.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço que
permaneçam em plenário.

Sobre a mesa a seguinte emenda:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 17

Dê-se o inciso 111- do artigo 105 da Constituição
Federal a seguinte redação:

Art. 105 .
1- .
11- .
111 - Julgar, em recurso especial, as

causas decididas, em única ou última ins
tância pelos Tribunais Regionais Federais,
quando a decisão recorrida:

a) negar vigência a tratado ou a lei fe
deral;

b) julgar válida lei ou ato de governo
local contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação diver
gente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Justificação
A matéria objeto da presente proposta é de fun

damentai importância para a prestação jurisdicional,
pois diz respeito aos recursos das decisões dos Tribu
nais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Atualmente, numerosos são os recursos espe
ciais interpostos para o Superior Tribunal de Justiça, à
amplitude dos permissivos das alíneas a a c, do inci
so 111, do artigo 1OS. Inadmitidos, ensejam igual núme
ro de agravos, tudo a todos sobrecarregando e retar
dando a entrega da prestação jurisdicional.

Guardião do direito federal, aquele Egrégio Tribu
nal deve ser, na matéria, o arbítrio final; Mas, em regime
que se pretende federativo, os Estados Federados não
devem ser tratados, no pertinente, como os Tribunais
Regionais Federais, cuja atividade repousa, exclusiva
mente, na aplicação do direito positivo da União.

Sugere-se, assim, que o recurso especial, inter
ponível de decisões de Tribunais Estaduais e do Dis-

trito Federal, seja possível apenas quando ocorrer a
hipótese da alínea c, isto é, quando o acórdão recorri
do der à lei federal interpretação divergente da que
lhe haja atribuído outro tribunal.

__ Acolhida, a sugestão garantirá maior celeridade
no fluxo dos recursos, sem retirar o seu guardião na
tural:"" o Superior Tribunal de Justiça - o poder-dever
de dar a última palavra sobre a espécie, desde que
presente o dissídio pretoriano.

Na alínea a sugiro redação, que, a meu ver, me
lhor acorde ao espírito do legislador, admitido o recur
so, na hipótese, quando houver negativa da vigência
à lei federal, e não, como hoje, na fluída expressão de
simples contrariedade ao texto reservado à iniciativa
da União.

Sala das Sessões, de de 2000. - Ibrahim
Abi-Ackel, PPB - Walfrido Mares Guia, PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o eminente Deputado Ibrahim Abi-Ackel para
encaminhar, como autor.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como um dos au
tores e primeiro signatário da emenda aglutinativa
agora em votação, chamo a atenção de V. Exª, jurista
eminente, para a impossibilidade de os autores desta
emenda colocarem 308 votos em plenário, número exi
gido para excluir do texto da Relatora norma à qual nos
opomos, diante de quorum tão reduzido de 354 Parla
mentares presença registrada no painel eletrônico.

Creio, Sr. Presidente, que não se pode exigir do
autor de uma proposição, principalmente quando em
basada em termos sérios e identificada como impor
tante dentro da reforma do Judiciário, senão o razoá
vel. Não acredito que seja aceitável obrigar aqueles
que defendem uma idéia tentar o impossível: alcançar
308 votos favoráveis, dentro deste quorum de 354
Parlamentares.

Não se trata, Sr. Presidente, de capricho nem da
tentativa de impor ponto de vista, mas de obter julga
mento justo da proposição apresentada, que diz res
peito à matéria da maior seriedade. Afinal de contas,
a emenda aglutinativa ora em votação dá novo senti
do aos recursos especiais, caindo a ênfase deles mui
to mais sobre a divergência jurisprudencial do que so
bre a negativa ou não aplicação da lei federal, que, no
nosso modo de ver, está reservada à Justiça Federal.
Matéria dessa ordem deve ser judiciosamente ponde
rada e decidida por quorum que avalize a decisão da
Câ!J1ara dos Deputados.

Sr. Presidente, por esta razão, invocando a impos
sibilidade prática de realmente facultar a votação fa
vorável da matéria, direito que creio possuirmos, rogo
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a V. EXª, sem prejuízo do andamento da proposta, que
a inclua na Ordem do Dia da sessão de amanhã.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
mesma direção, quero comunicar que temos o Desta
que nº 138, que trata da extinção da Justiça Militar.
Essa é uma luta que a sociedade civil, o movimento
de direitos humanos, o nosso partido consideram
central na reformulação do Poder Judiciário no Brasil.
Tem sido essa Justiça um dos fatores de impunidade
de crimes praticados pela Polícia Militar, e esse não
nos parece o melhor caminho do novo sistema judicial
que queremos construir: mais atento às questões dos
direitos humanos e da cidadania.

Da mesma forma quero sugerir aos proponen
tes da emenda dos direitos humanos, a bancada do
PMDB, que também o façam, porque com esse quo
rum não teremos condições de sustentar a votação
de 308 votos, número que necessitaríamos para po
der manter nossa proposição.

Já havíamos comunicado ao Colégio de Líderes
que tomaríamos essa decisão caso sentíssemos a im
possibilidade de vitória, pelo menos a possibilidade de
disputar a vitória no plenário de temas tão relevantes
quanto esse da Justiça Militar, dos direitos humanos.

Portanto, em relação ao Destaque nº 138, esta
mos solicitando a retirada de pauta da votação de hoje
por absoluta impossibilidade de sustentar esse princí
pio tão fundamental na reforma do Poder Judiciário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exª a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esclareço ao Ple
nário que tivemos uma reunião na sala de V. Exa, com
os Líderes de todos os partidos, e decidimos que temos
de acabar a votação da reforma do Poder Judiciário.

Com todo o respeito ao Deputado Ibrahim
Abi-Ackel e ao Líder do PT, Deputado Aloizio Merca
dante, não mais podemos escolher quais os desta
ques ou emendas a serem votados. Acabei de perder
um texto pelo qual tinha muita estima e que tratava da
quarentena para os tribunais. Sabia que não tínhamos
quorum, mas mesmo assim o votamos. Sabia que
nunca haveria neste plenário 308 Srs. Deputados, até
porque todos os partidos estavam contra mim.

Hoje temos uma realidade. Tenho o maior res
peito pelo destaque do Deputado Ibrahim Abi-Ackel,

mas S. Ex!! sabe que contamos com 308 Parlamenta
res para essa votação será impossível, até porque es
tamos todos contra o mesmo.

Com relação ao Destaque nº 138, que votarei de
acordo com a bancada do PT e que trata da extinção
dos Tribunais de Justiça Militar, temos certeza de que
jamais teremos neste plenário quorum necessário
308, votando hoje, amanhã, quinta-feira ou semana
que vem. Ou votamos independentemente do quo
rum, correndo o risco de perder muitos destaques e
emendas, ou vamos ficar empurrando essa reforma
para o mês de maio, o que será impossível para todos.

Peço, portanto, a V. Exª, com todo o respeito aos
dois grandes Deputados; Ibrahim Abi-Ackel e Aloizio
Mercadante, que continuemos as votações, independen
temente do quorum, porque já sabemos o resultado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lamento
indeferir os dois requerimentos são matérias relevan
tíssimas, mas esta matéria foi objeto de apreciação
dos Srs. Líderes e representantes de partidos na mi
nha sala, e na ocasião chegou-se à conclusão de que
ela deveria ser votada. Se não houver quorum, adia
mos a votação para amanhã. Já adiamos essas maté
rias várias vezes, de modo que não há mais condi
ções de não votar. Temos de, agora, tentar liquidar
essa questão do Poder Judiciário.

V. Exas. têm o instrumento da obstrução. Quem
quiser obstruir vai obstruir para não votar hoje. Vou
dar seqüência à votação.

O SR. VICENTE ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. VICENTE ARRUDA (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que não votaram a gentileza de
votarem depois. Estamos em processo de votação da
Emenda Aglutinativa nº 17.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação do partido.

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
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o SR. IBRAHIM ABI·ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em face do inde
ferimento de V. Exª, o PPB se declara em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O PPB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contra a ma~éria, concedo a palavra ao
Deputado José Roberto Batochio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, estamos empreendendo a refor
ma do Poder Judiciário com dois objetivos muito
definidos e muito claros: queremos dilatar as por
tas de entrada dos tribunais ao povo, para que o ci
dadão brasileiro possa acessar a jurisdição do
Estado com mais facilidade, mais rapidez, menos
solenidade e mais diretamente, e imprimir maior
celeridade à tramitação dos processos nos juízos,
nos tribunais.

Sr. Presidente, dentro dessa perspectiva é
que temos de efetivamente dar um novo perfil à es
trutura orgânica do Poder Judiciário, aumentando
a possibilidade de o cidadão levar suas pretensões
ajuízo e de vê-Ias decididas tão rápido quanto pos
sível seja. Essa é a tônica, é o referencial que tem
orientado todos nós que estamos empenhados
nessa tarefa hercúlea de reformular o Poder Judi
ciário em nosso País.

Alguns entendem que a reforma não precisa
ser infra-estrutural, não precisa ser estrutural, que
ela pode ser apenas cosmética, apenas de apa
rência, apenas para inglês vár. Dentro dessa pers
pectiva de reforma cosmética, temos a vertente
dos reformadores processuais, aqueles que aCre
ditam que efetivamente a Justiça pode ser mais fá
cil ao povo, pode ser mais rápida, mais eficiente li
vrando-se da forma e do tamanho paquidérmico de
sua estrutura, da lentidão paquidérmic~ da sua
funcionalidade apenas mudando as leis do proces
so. Balela, Sr. Presidente! Mentira técnica! Engodo
e demagogia judiciária! .

Perdoem-me os que pensam em sentido contrá
rio, mas não será reformando processualmente à
nossa legislação que iremos efetivamente conferir
maior desempenho e maior excelência aos serviços
judiciários do nosso País.

Esta emenda com todo respeito e considera
ção que se tributa ao nobre e eminente, e nunca as
saz louvado pelos seus conhecimentos jurídicos,
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, é uma dessas reformas
processuais. Ao invés de se aumentarem os juízes

no Brasil para que eles possam julgar mais e para
qiJe o Poder Judiciário possa ter mais eficiência, es
tamos fechando a porta dos tribunais para o povo,
estamos eliminando o recurso especial das decisões
proferidas pelos tribunais estaduais e resumindo a
via especial apenas às decisões dos Tribunais Regi-

. anais Federais rias hipóteses de: negativa de vigên
cia à lei federal, negar vigência a tratado e de dar à
lei federal interpretação divergente da que lhe haja
dado ou atribuído outro tribunal. Estamos, mais uma
vez, fechando ao povo o acesso dos tribunais.

Costumo, Sr. Presidente, invocar uma metá
fora, uma figuração para exemplificar essa reforma
permitam-me a expressão chula, de brincadeira,
de mentirinha, feita através da reformulação da li
turgia processual e da reforma das nossas leis pro
cessuais.

É como se numa determinada cidade de 500
pessoas houvesse uma igreja com o mesmo núme
ro de lugares, e essa comunidade aumentasse de
mograficamente para dez mil habitantes. Se todos
quisessem assistir à missa, acarrétaria problema
de acomodação, porque continuaria havendo os
mesmos lugares. Nesse caso, o Poder Judiciário
mudaria a liturgia da missa para acomodar as dez
mil pessoas onde só cabem quinhentas. Por isso,
não é possível essa negação de jurisdição, que é o
cerceamento do acesso do cidadão à instância su
perior; via recurso especial.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a emen
da propõe a eliminação do recurso especial das deci
sões proferidas pelos tribunais estaduais. A única ex
ceção é o recurso especial interponível da decisão
que apresentar dissídio jurisprudencial, ou seja,
aquela decisão confrontada com decisão proferida
por outro tribunal.

Não é possível que nós, que desejamos a refor
ma do Poder Judiciário para facilitar o acesso do cida
dão à Justiça, impeçamos que ele recorra das deci
sões proferidas pelos tribunais estaduais.

Portanto, Sr. Presidente, votamos contra a
emenda, e ficamos com o texto da Relatora.

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exft

a palavra.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.
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o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "não".

O SR. JAIRO AZI (PFL - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
"não".

O SR. CORNÉLIO RIBEIRO (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Ibrahim Abi-Ackel para encami
nhar a favor.

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, renovo a posição da bancada do PPB
que, em face do quorum baixo, declara-se em obstru
ção.

Quanto a mim, na condição de eventual Líder do
partido apenas durante esta sessão, voto favoravel
mente à emenda aglutinativa, porque ela tem o mérito
de simplificar o Processo Civil de forma a evitar a pro
telação inútil das ações, uma vez que a maioria dos
recursos especiais impetrados, com base na negativa
de aplicação do Direito federal, têm tido caráter ape
nas protelatório.

A experiência é farta de argumentação nesse
sentido. Por isso mesmo, nossa emenda procura situ
ar o recurso especial onde ele deve realmente locali
zar-se, quando houver no julgamento dos Tribunais
de Justiça ou dos Tribunais de Alçada uma divergên
cia jurisprudencial. Havendo dois pontos de vista de
tribunais estranhos a respeito de uma determinada
matéria, o recurso especial deve ser sempre cabfvel,
porque ao Tribunal Superior cabe, evidentemente, a
tarefa de decidir o dissfdio, trazer luz sobre a interpre
tação divergente, unificando o Direito e lhe dando um
sentido pedagógico, que ele hoje não possui.

A argumentação esposada contra a emenda
visa mais a conveniência do exercfcio profissional do
que matéria doutrinária ou processual.

Estou certo, Sr. Presidente, de que se pudésse
mos fazer uma consulta a especialistas do Direito
Processual Civil, encontrarfamos unanimidade em
torno desse ponto de vista. Não há prejufzo algum
para as partes. Há vantagem para a rapidez da pres
tação jurisdicional quanto à simplificação dos proces
sos e, sobretudo, impossibilidade do recurso mera
mente protelatório. Esses recursos protelatórios têm
sido a causa abundante e geral do retardamento das
sentenças definitivas da prestação jurisdicional.

Sr. Presidente, votarei, obviamente, pela apro
vação de nossa emenda, porque estou certo de que
constitui uma valiosa contribuição ao aprimoramento
dos nossos institutos processuais civis.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB) 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
partido na última votação.

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei de acordo com o partido.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB 
SP.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (Bloco/PTB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não"
na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contra a matéria, cOl1cedo a palavra ao
Deputado José Antonio Almeida.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tenho respeito e verdadeira venera
ção pelo dote de jurista do eminente ex-Ministro Ibra
him Abi-Ackel. Tenho consciência de que S. Exa.
propõe esta emenda na melhor das intenções, com o
objetivo como ele disse de reduzir a carga de serviço
dos Tribunais Superiores.

Mas, Sr. Presidente, não posso aceitar que te
nhamos doravante, a partir desta emenda, Tribunais
Regionais Federais piores do que Tribunais de Justiça
Estaduais. Em outras palavras, não se vai conseguir
por um passe de mágica, com uma varinha de con
dão, que somente os Tribunais Regionais Federais,
no julgamento dos feitos, eventualmente violem literal
interpretação de lei. De modo que, só neste caso, ca
beria recurso especial por" negativa de vigência da lei
e que os tribunais estaduais não o façam.

Não há dúvidas, Sr. Presidente, de que se olhar
mos o conjunto, as formas de recrutamento, a manei
ra como são conduzidas as pessoas aos tribunais es
taduais, muitas vezes verificamos uma seleção mais
rigorosa na Justiça Federal.

Então, não se pode admitir essa conseqüên
cia prevista na emenda do Deputado Ibrahim
Abi-Ackel.
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Na realidade, Sr. Presidente, não é uma questão
apenas do Processo Civil. Sras. e Srs. Deputados, te
nho experiência de alguns anos na cátedra de Direito
Processual Civil, na Universidade Federal de meu.
Estado. Lecionei durante oito anos essa matéria. Não
conheço um jurista no Direito Processual Civil que de
fenda expressamente essa conclusão do Ministro
Ibrahim Abi-Ackel. É verdade que o recurso especial
surgiu em razão da interpretação divergente nos tri
bunais, e era necessário uniformizar o Direito Federal.
Porém, não é somente a isso que se destina o recurso
especial; objetiva, ainda, preservar, garantir, defender
a lei assim como o recurso extraordinário se destina a
preservar e garantir a Constituição Federal. A lei pode
ser violada tanto por um tribunal estadual quanto por
um tribunal federal. Não há motivo algum para que se
estabeleça essa distinção. Mais ainda, Sr. Presidente,
a matéria não está, como disse, circunscrita ao Pro
cesso Civil.

Admitamos, agora, que um determinado acusado
num Processo Penal possa ser condenado por um tri
bunal estadual, de modo a afrontar a lei. Ele teria direito,
segundo a lei federal, mas não teria sido reconhecido
por um tribunal estadual. E não vamos lhe dar oportuni
dade de recorrer a um tribunal superior tão-somente
porque ele não encontrou um outro precedente que lhe
amparava. É esta situação que vamos permitir, se apro
varmos a emenda. Essa emenda tem conseqüências
gravíssimas para a própria cidadania.

Sr. Presidente, por essas razões, esperando
que se faça realmente uma visão de conjunto e não
apenas tentando retirar do Superior Tribunal de Justi
ça uma grande gama de processos, o que não se atin
girá com essa emenda, encaminho o voto "sim", para
manter o texto. Aliás, texto semelhante ao que já está
na Constituição há muitos anos. Não foi um texto que
a Relatora colocou agora, já existe desde o momento
em que existe o recurso extraordinário, depois, em
1988, com a criação do recurso especial. Não há, por
tanto, inovação no texto da Relatora. Há, sim, inova
ção grave, perniciosa, com todas as vênias, afronta
doras do direito da cidadania com a emenda.

Por essa razão, encaminho o voto "sim", para
manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação a Emenda Aglutinativa nQ 17. Como votam
os Srs. Líderes?

Como vota o Partido Humanista?
O PV, como v.ota?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim"
ao texto. . .

oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
Como vota o PPS?
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
em desacordo com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS,
como vota?

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS é contra a res
trição de recursos. Portanto, vota com a Relatora,
'contra a emenda. O PPS vota "não".

O SR. EULER RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

. O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a Liderança do partido.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"não", porque acredita que ninguém pode ter res
tringido o seu direito de ir ao STJ. Várias pessoas, insti
tuições, entidades, pessoas físicas foram ao STJ e ti..
veram suas sentenças reformadas, e buscaram a
Justiça na mais alta instância.

Por isso, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "não",
contra a emenda.

O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ter:1
V. Exª a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com o meu partido.

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, uma retificação.
Como se trata de uma emenda aglutinativa, então o
voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "não".
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Bloco Parl.amentar PSB/PCdoB.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer urna retificação. Verificando tratar-se de emenda
aglutinativa, o nosso posicionamento é no sentido da
não-aprovação da emenda. Portanto, o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que é
preciso ser mantido o recurso especial, que o duplo grau
de jurisdição é importante, que a possibilidade de que se
vá ao Supremo em causas específicas é importante.

Portanto, encaminhamos o voto "não" na pro
posta de emenda do Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
está em obstrução.

O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. NARCIO RODRIGUES (Bloco/PSDB 

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT,
como vota?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores, considerando que tem propostas do seu inte
resse, cujo ônus de estabelecer o quorum é dos au
tores da propositura, e nós também, muito embora no
mérito tenhamos divergência com o PPB, vamos de
clarar obstrução, considerando as matérias que viri
am após essa votação.

O Partido dos Trabalhadores está em obstrução.
O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, pela or

dem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, segui orientação do partido.

OSR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho sido uma
pessoa que durante toda sua atividade procura ser
coerente com suas posições. Achamos que essa coe
rência passa pela votação de uma matéria mais polê
mica através de quorum mais alto. Quanto a esta ma-

téria, o próprio Deputado Ibrahim Abi-Ackel mostrou
que deseja que a mesma seja votada com quorum
razoável, para que aqueles que desejam votar uma
emenda 308 votos possam fazê-lo em condições de
aprovação.

Vou votar "não" porque o partido vai votar "não".
Temos o entendimento de que tornar irrecorrível deci
sões do Superior Tribunal de Justiça não é bom para a
reforma do Poder Judiciário que desejamos. Irrecorrí
vel s6 em decisão final do Supremo Tribunal Federal,
só em Instância final. Até decisões da Suprema Corte
ainda têm agravo de instrumento, agravo regimental,
ene recursos que fazem com que o cidadão tenha até
a última instância o direito de defesa.

Por isso o PFL vota "não", mas respeita a posi
ção daqueles que desejam obstruir a matéria em face
de o quorum estar muito baixo.

O PFL vota "não".
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB écontrário a esta matéria, muito embora o res
peito que nutre pelo Deputado lbrahim Abi-Ackel. Mas
mesmo tendo posição clara neste momento, por acor~
do de Líderes, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN
entra em obstrução também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos se
guir a mesma orientação do Bloco Parlamentar
PMDB/PSTIPTN e entrar em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem, vou fazer a votação. Naturalmente, o quorum vai
cair. Anunciei, quando indeferi, que V. Ex!! poderiam
obstruir, instrumento legítimo durante avotação. Penso
que esta matéria e a matéria referente à questão do
julgamento dos direitos humanos poderão ser votadas
amanhã. Mas, a partir de amanhã, vou seguir a ordem
de votação.

Acredito que, nessas matérias, não há mais
acordo. De modo que votamos essas duas matérias
amanhã e vamos, depois, seguir a ordem de vota
ção. Quem estiver contra, vota contra; quem estiver
à favor, vota a favor.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExII
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo
co/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior, acompanhei o meu parti
do, o PSOB.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. GESSIVALDO ISAIAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB 

PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o partido.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a Liderança do meu partido.

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação, votei com o partido.

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. CELSO GIGLIO (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei "não", de acordo com o meu
partido.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB está em obstrução.

O SR. PAULO GOUVêA - Sr. Presidente; peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V: Exª
a palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei com o partido.

O SR. JOÃO HENRIQUE (Bloco/PMDB -,PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados, mais uma vez, que amanhã, antes de,
16h, registrem a presença no painel. Vamos tentar vo
tar a partir das 16h, até porque amanhã haverá ses"~

são do Congresso Nacional.
Vamos registrar a presença antes de 16h por-.

que, se até 16h20, 16h30, não houver quorum, vou'
suspender a sessão e encerrar o painel.

O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, acompanhei o meu partido, o PMDB.

O SR. RICARTE DE FREITAS (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o Líder do partido.

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, acompanhei o partido.

O SR. FETTER JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. FETTER JÚNIOR (PPB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
uma Comissão tratando da desoneração da folha de
salários na Câmara. Esses Deputados, depois de es
tarem com V. Exª entregando essa proposta, estive
ram também com o Presidente do Senado e do Con
gresso Nacional, Antonio Carlos Magalhães. Por esse
motivo, os Deputados Fetter,Júnior, Félix Mendonça e
alguns outros companheiros não estiveram presentes
à votação anterior. Dessa forma, peço a V. Exª que
considere-os como presentes.

O SR. FRANCISCO GARCIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o meu partido.

O SR. EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a liderança do PMDB.

O SR. LUIZ MOREIRA (Sem Partido/BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estou em obstrução.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, acompanhei o Líder.

.O SR. JORGE WILSON (Bloco/PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o partido.
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o SR. JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o partido.

O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação do partido.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, acompanhei o meu partido.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, encaminhei uma questão de ordem ao Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, na última sessão do
Congresso Nacional, sobre o rodízio nas indicações
dos partidos que compunham a Comissão das medi
das provisórias.

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exª, já que re
gimentalmente a matéria teria de ser encaminhada ao
Presidente do Senado Federal, para que a Mesa da
Câmara participe do estudo, porque, no meu entendi
mento, esse rodízio não tem sido feito e o Regimento
Comum do Congresso é claro ao tratar da matéria.

Essa matéria vai depender de certo estudo da
Mesa. Como V. EXª sempre tem tido todo o cuidado
com as matérias que geram polêmica, gostaria que fi
zéssemos um esforço para que pudéssemos dar um
resultado político a essa questão. É fundamental que
todos os partidos e blocos parlamentares possam ter
assento na Comissão das medidas provisórias.

Faço este encaminhamento a V. Exª a fim de que
possamos avançar e, evidentemente, contribuir com a
questão de ordem que fiz ao Presidente do Senado
Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Informo a

V. Exª que a Secretaria-Geral do Senado já se comu
nicou com a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara
dos Deputados para que seja realizado um estudo
conjunto a respeito dessa matéria.

O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a
palavra.

O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMOB
- PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com o partido nas votações anteriores.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ria fazer um apelo ao Plenário e gostaria que V. Exª o
referendasse.

Amanhã, às 19h, na sessão do Congresso
Nacional, deveremos votar o Orçamento Geral da
União, a lei mais importante para o País. Trata-se da
lei de custeios e investimentos para o Brasil neste
ano. Sr. Presidente, também precisamos votar ama
nhã a reforma do Poder Judiciário.

Faço apelo aos colegas no sentido de que che
guem no plenário às 16h, para que, além da votação
das matérias acordadas hoje, possamos votar mais
duas ou três. Assim poderemos, o mais rapidamente
possível, concluir as votações em primeiro turno,
qualquer que seja o painel, desde que haja condições
para a votação dessas matérias, e deixaríamos para
fazer algumas alterações no segundo turno. Precisa
mos concluir imediatamente a votação da reforma do
Poder Judiciário.

Faço também apelo aos colegas para que ama
nhã estejam em plenário às 19h, porque deveremos
votar o Orçamento Geral da União, peça de custeio e
de investimento do País para este ano. Já existem al
guns órgãos da Administração Pública Federal que es
tão sem condições de comprar café pequeno, devido a
dificuldades da máquina administrativa.

Por isso, o Congresso Nacional tem a obrigação
de votar amanhã o Orçamento Geral da União. Nosso
apelo, Sr. Presidente, é para que amanhã, às 16h,
possamos continuar a votação dos destaques e das
emendas da reforma do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
encerrada a votação em face da evidente falta de
quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
anunciar o resultado:

VOTARAM:

Sim 3
Não 121
Abstenções 22
Total 146

Não houve quorum. Fica, portanto, adiada a
votação da Emenda Aglutinativa nº 17.
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Proposição: PEC N° 96/92 • EMENDA
AGLlJTINATIVA N° 17

Início Votação: 04104/2000 18:36

Fim Votação: 04/04/2000 18:42

Resultado da Votação
Sim 3
Não 121
Abstenção 22

Total da Votação 146

Art. 17 1

Total Quorum 147

Obstrução 135

Presidiram a Votação: Michel Temer - 16:52

Orientação
PSDBJPTB - Obstrução
PMDB/PST/PTN • Obstrução
PFL ·Não
PT • Obstrução
PPB· Obstrução
POT -Não
PSB/PCOOB • Não
PUPSL·Não
PPS - Não
PV ·Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
Almir Sá PPB Obstrução
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Obstrução

Robério Araújo PL PL/PSL Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Obstrução

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Obstrução

Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

To~1 Amapá: 4
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Obstrução

Paulo Rocha PT Obstrução

Renildo Leal PTB PSDB/PTB Abstenção

Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Obstrução

Total Pará: 6

AMAZONAS
Euler Ribeiro PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

Luiz Fernando PPB Obstrução

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PTB PSDB/PTB Obstrução

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Eurípedes Miranda PDT Não

Expedito Júnior PFL Não

Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Obstrução

Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Obstrução

Total Rondonla: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Obstrução

José A1eksandro PSL PL/PSL Não

Marcos Afonso PT Obstrução

Nilson Mourão PT Obstrução

Total Acre: 5

TOCANTINS
Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PSTIPTN Obstrução

Total Tocantins: 4

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Obstrução

Cesar Bandeira PFL Não

Francisco Coelho PFL Não

João Castelo PSDB PSDB/PTB Obstrução

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFL Não

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Obstrução

Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Obstrução
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Partido Bloco Voto

Total Maranhão: 11

CEARÁ
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Obstrução

Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Abstenção

Chiquinho Feitosa PSD8 PSD8/PT8 Obstrução

Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Pimentel PT Abstenção
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Obstrução

Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Obstrução
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Obstrução
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSD8 PSD8/PTB Obstrução

Total Ceará: 14

PIAuí
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Obstrução

B.Sá PSDB PSDB/PTB Obstrução

Ciro Nogueira PfL Não

Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Obstrução
Themístocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Piaui: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Obstrução

Iberê Ferreira PPB Obstrução

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Lavoisier Maia PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abílio .PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

Avenzoar Arruda PT Obstrução

Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Total Paraíba: 4

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS Não

Djalma Paes . PSB 'PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira PFL. Não

Joaquim Francisco PFL Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro 'PFL Não

Pedro Corrêa PPB Obstrução

Pedro Eugênio PPS Não
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Abstenção

Total Pernambuco: 12

ALAGOAS
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Obstrução
João Caldas PL PLlPSL Não
Joaquim Brito PT Obstrução
José Thomaz Nonô PFL Não
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Obstrução
Olavo Calheiros PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Obstrução
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Obstrução
Cleonâncio Fonseca PPB Abstenção
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
José Teles PSDB PSDB/PTB Abstenção
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Caiado PFL Não
Coriolano Sales PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução
Eujácio Simões PL PUPSL Não
Félix Mendonça PTS PSDB/PTB Não
Francistônio Pinto PMOS PMDB/PST/PTN Não
Geraldo Simões PT Abstenção
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB Não
Jairo Azi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB PSDB/PTB Obstrução
João Leão PSDB PSDB/PTB Obstrução
Jonival Lucas Junior PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo . PFL Não
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Obstrução
Leur Lomanto PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Obstrução
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
Roland Lav;gne PFL Não

Saulo Pedrosa PSDS PSDB/PTB Obstrução
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Obstrução
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Partido Bloco Voto

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Obstrução
Aracely de Paula PFL Não
Cleuber Carneiro PFL Sim
Edmar Moreira PPB Obstrução
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Herculano Anghinetti PPB Obstrução
lbrahim Abí-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Magno PT Obstrução
Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Não
Lael Varella PFL Não
Maria do Carmo Lara PT Obstrução
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
Odelmo leão PPB Obstrução
Olímpio Pires PDT Não
Paulo Delgado PT Abstenção
Rafael Guerra PSDB PSOB/PTB Obstrução
Romel Anizio PPB Obstrução
Ronaldo Vasconcellos PFl Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não

Virgílio Guimarães PT Obstrução
Vittorio Mediolí PSDB PSOB/PTB Obstrução
Zezé Perrella PFl Nao

Total Minas Gerais: 23

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSOB PSOB/PTB Obstrução

Feu Rosa PSDB PSOB/PTB Obstrução

José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Obstrução
Marcus Vicente PSOB PSDB/PTB Obstrução

Ricardo Ferraço PSDB PSOB/PTB Obstrução

Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO
Alclone Athayde PPB Obstrução
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

Almerinda de Carvalho . PFL Não

Arolde de Oliveira PFl Não

Carlos Santana PT Abstenção

Comélio Ribeiro PDT Não

Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Abstenção

Dr. Helena PSOB PSOB/PTB Obstrução

Eurico Miranda PPB Obstrução

Fernando Gabeira PV Não

Francisco Silva PST PMOB/PST/PTN Obstrução

Jair Bolsonaro PPB Obstrução

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não

João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

João Sampaio POT Não

José Carlos Coutinho PFL Não

Luiz Ribeiro PSDB PSOB/PTB Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Luiz Sérgio PT Obstrução
Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira POT Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Obstrução
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Obstrução
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMDB PMOB/PST/PTN Abstenção
Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCDOB Não
A1oízio Mercadante PT Obstrução
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Obstrução
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSOB/PTB Abstenção
Celso Giglio PTB PSD8/PTB Obstrução
Clovis Volpi PS08 PSOB/PT8 Obstrução
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Obstrução
De Velasco PSL PLlPSL Não
Dr. Evilásio PSB PSB/PCOOB Não
Duma Pisaneschi PTB PSDB/PTB Obstrução
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Obstrução
Fernando Zuppo POT Náo
Iara Bernardi PT Obstrução
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Obstrução
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Abstenção
José Genoino PT Obstrução
.José indio PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução
José Machado PT Obstrução
.José Roberto Batochio POT Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não
Maluly Netto PFL Não
Marcos Cintra PL PLlPSL Não
Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN Art. 17
Moreira Ferreira PFL Não
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Obstrução
Paulo lima PMDB PMOB/PST/PTN Obstrução
Professor Luízinho PT Obstrução
Ricardo Berzoini PT Obstrução
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSOB PSDB/PTB Obstrução
Silvio Torres PSOB PSD8/PTB ObstrÚçâo
Wagner Salustiano PPB Obstrução
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Não

Total São Paulo: 40
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Obstrução

Welinton Fagundes PSOB PSDB/PTB Sim

Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Abstenção

Total Distrito Federal: 2

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB PMOB/PST/PTN Obstrução

Euler Morais PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução

Geovan Freitas PMOB PMOB/PST/PTN Obstrução

Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Abstenção

Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Obstrução

Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Ronaldo Caiado PFL Não

Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho PMDB PMOB/PST/PTN Obstrução

Pedro Pedrossian PFL Não

Total Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não

Alex Canziani PSOB PSOB/PTB Obstrução

Gustavo Fruet PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução

Iris Simões PTB PSOB/PTB Obstrução

Ivanio Guerra PFL Não

José Carlos Martinez PTB PSOB/PTB Obstrução

Luciano pjzzatto PFL Não

Moacir Micheletto PMOB PMOB/PST/PTN Obstrução

Nelson Meurer PPB Obstrução

Odilio Balbinotti PSOB PSDB/PTB Obstrução

Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB Obstrução

Osmar Serraglio PMDB PMOB/PST/PTN Obstrução

Renato Silva PSDB PSDB/PTB Obstrução

Rubens Bueno PPS Não

Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 16

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não

Carlito Merss PT Obstrução

Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN Não

Fernando Coruja PDT Não

João Matos PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

João PizzolaUi PPB Obstrução
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Partido Bloco Voto

SANTA CATARINA
Pedro Bittencourt PFL Obstrução

Raimundo Colombo PFL Obstrução

Serafím Venzon PDT Não

Vicente Caropreso PSD8 PSD8/PTB Obstrução

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp por Não

Alceu CoBares por Não

Caio Riela prs PSDB/PTS Não

Cezar Schirmer PMDS PMDB/PST/PTN Obstrução

Fetter Júnior PPB Obstrução

Luis Carlos Heinze PPS Obstrução

Luiz Mainardi PT Obstrução

Marcos Rofim PT Obstrução

Mendes Ribeiro Filho PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução

Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Não

Roberto Argenta PHDBS Não

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PSTfPTN Abstenção

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Veda Crusius PSOB PS08/PTB Obstrução

Total Rio Grande do Sul: 14

da a continuação da votação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 96-B/92 para a próxima sessão deli
berativa.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Apresentação de Proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-lo.
Apresentam proposições os Senhores:

MARÇAL FILHO - Indicação ao Sr. Ministro de
Minas e Energia para que determine à Agência Nacio
nal de Petróleo - ANP, a suspensão de todas as provi
dências no sentido de implementar a minuta de porta
ria desse órgão, estendendo às empresas distribuido
ras de combustíveis em operação no País a possibili
dade de possuírem e operarem postos revendedores
de seus produtos.

Indicação ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento de liberação de recursos para em-

préstimos e aquisições do Governo Federal (EGF e
AGF).

COSTA FERREIRA - Indicação ao Sr. Ministro
da Fazenda de instalação de Delegacia do Banco
Central do Brasil, no Estado Maranhão.

OSMAR SERRAGLlO - Projeto de lei que altera
o art. 4º da Lei nº 9.871 , de 1999, que estabelece pra
zo para as ratificações de concessões e alienações
de terras feitas pelos Estados na faixa de fronteira, e
dá outras providências.

MAX ROSENMANN E OUTROS - Requerimen
to ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de ur
gência para a apreciação do Projeto de Lei nQ 2.282,
de 1999.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre o
salário mínimo e a manutenção do poder aquisitivo
dos salários.

JANDIRA FEGHALI - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre as atividades
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e os resultados do Programa Nacional de Controle de
Câncer do ColQ do Útero e Mama.

RICARDO FERRAÇO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Justiça sobre o posiciona
mento formal da Secretaria de Direito Econômico a
respeito da criação da AMBEV - Companhia de Bebi
das das Américas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior so
bre o posicionamento formal do órgão a respeito da
criação da AMBEV - Companhia de Bebidas das
Américas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre o posicionamento formal da Secretaria
de Acompanhamento Econômico a respeito da criação
da AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas.

Indicação ao Sr. Ministro da Educação de altera
ção do período de abrangência do Programa Nacio
nal de Alimentação Escolar - PNAE.

ÁTILA LIRA - Projeto de lei que altera a Lei nº
9.121, de 1995, que institui o exame nacional de cur
sos de graduação.

PROFESSOR LUIZINHO - Projeto de lei que
obriga as empresas a apresentarem quitação das
obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus em
pregados, ao sindicato da categoria profissional que
solicitar.

EVANDRO MILHOMEN E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de convocação de sessão solene em homenagem ao
Dia da Amazônia.

DA. EVILÁSIO E OUTROS - Requerimento ao
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de convo
cação de sessão solene em homenagem ao 125º ano
de fundação do jornal O Estado de S.Paulo.

MÁRCIO MATOS E SÉRGIO NOVAIS - Projeto
de lei que institui normas para a comercialização e
propaganda de medicamentos.

SEVERINO CAVALCANTI - Projeto de lei que
dispõe sobre a programação das emissoras de rádio
e de televisão, e dá outras providências.

Indicação ao Sr. Ministro da Justiça de criação
da Delegacia do Te/espectador, destinada a apurar in
frações cometidas pelas emissoras de rádio e de tele
visão relativamente ao desvio das finalidades previs
tas no art. 22 da Constituição Federal.

ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que altera a
Lei nº 7.289, de 1984, modificada pela Lei nº 7.475,
de 1986 (Estatt1to dos Policiais Militares da Polícia Mi-

Iitar do Distrito Federal), modificando o tempo de ser
viço prestado pelos Policiais Militares Femininos.

Projeto de lei que altera a Lei nº 7.479, de 1986
(Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal), modificando o tempo de
serviço prestado pelos Bombeiros Femininos.

Projeto de lei que unifica os códigos telefônicos
de acesso aos serviços de emergência, e dá outras
providências.

Projeto de lei que tipifica o crime organizado,
qualifica-o como crime hediondo, e dá outras provi
dências.

Projeto de lei que disciplina a contratação de es
trangeiro por pessoa jurídica de direito privado, e dá
outras providências.

Projeto de lei que disciplina o emprego de alge
mas por autoridades policiais, e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento
da localização de telefones celulares aos organismos
policiais, pelas empresas prestadoras de serviço tele
fônico.

INÁCIO ARRUDA - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de criação de dele
gação do Parlamento brasileiro para participar da
Conferência Mundial sobre o Futuro das Cidades
URBAN 21.·

OLAVO CALHEIROS - Projeto de lei que altera
a redação do art. 148 da Lei nº 9.503, de 1997, permi
tindo a médicos particulares ou conveniados a planos
de saúde aplicarem os exames de aptidão física e
mental para obtenção ou renovação do documento de
habilitação.

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei
que permite a inclusão das agências de viagens no
Simples, previsto na Lei nº 9.317, de 1996.

Projeto de lei que permite a inclusão das esco
las particulares no Simples, previsto na Lei nº 9.317,
de 1996.

Projeto de lei que permite a inclusão dos escritó
rios de contabilidade no Simples, previsto na Lei nº
9.317, de 1996.

MAURO BENEVIDES - Projeto de lei que
acrescenta § 62 ao art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor.

Projeto de lei que acrescenta § 3º ao art. 39 da
Lei nº 8.935, de 1994.

ALOíZIO SANTOS - Projeto de lei que torna
obrigatória a gravação, no capacete do proprietário,
da placa da motocicleta.
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SALVADOR ZIMBALDI - Projeto de lei que dis
põe sobre o exercício da profissão de cabeleireiro e
dá outras providências.

RICARDO BERZOINI - Projeto de decreto le
gislativo que susta a aplicação do disposto na Resolu
ção do Conselho Monetário Nacional nQ 2.707, de
2000.

SÉRGIO NOVAIS E MARIA DO CARMO LARA
- Projeto de lei que dispõe sobre a Política Nacional
de Saneamento e seus instrumentos, e dá outras pre
vidências.

EDINHO ARAÚJO - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de desapensação
do Projeto de Lei nº 1.421, de 1999, do Projeto de Lei·
nQ 2.246, de 1999.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de declaração
de incompetência parcial da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto para manifestar-se sobre assun
tos relativos a aposentados e pensionistas constan
tes do Plano Nacional de Educação - PNE.

JOSÉ JANENE - Projeto de lei que estabelece
condições para a revenda de imóveis retomados no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

SÉRGIO BARCELLOS - Projeto de lei que dis
põe sobre a adoção de mecanismos de segurança
para declaração de Imposto de Renda por meio da
Internet.

SRS. LíDERES - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados para apreciação em
regime de urgência do Projeto de Lei Complementar
nQ 113, de 2000.

SÉRGIO CARVALHO - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de criação de
Subcomissão Especial para analisar o impacto do há
bito de fumar na saúde da população.

ODELMO LEÃO - Projeto de lei que altera a Lei
n9 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a renovação da Carteira
Nacional de Habilitação.

MARCOS AFONSO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento sobre a contaminação de arroz por agrotóxicos.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Justiça sobre o cartel formado pelas empresas aéreas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre acidente de trem em Minas
Gerais.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre a utilização do amianto anfibólio pela

Indústria Brasileira de Isolantes Térmicos Temporal
S.A.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
modifica a Consolidação das Leis do Trabalho na par
te que disciplina a jornada de trabalho.

Projeto de lei que dispõe sobre a isenção do
Imposto de Produtos Industrializados -IPI, nas aquisi
ções de máquinas, ambulâncias e equipamentos rodo
viários pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

FERNANDO CORUJA - Indicação ao Sr. Minis
tro da Fazenda de concessão pelo Governo Federal
de aval para o Estado de Santa Catarina executar fi
nanciamento junto ao Japan Bank for International
Corporation JBIC, para prevenção e controle de chei
as no Vale do Itajaí.

Indicação ao Sr. Ministro da Saúde de liberação
de verba do Reforsus destinada à construção de ca
samata, obra que abrigará o equipamento de radiote
rapia a ser usado no tratamento do câncer pelo Hos
pital São José, Município de Criciúma, Estado de
Santa Catarina.

Indicação ao Sr. Ministro dos Transportes de
que sejam construídas rótulas em todos ao acessos à
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, da
BR-116, nas proximidades dos km 238, km 246, km
247 e km 251, bem como da BR-282, no km 204, no
entroncamento da SC-435 com BR-282 (Trevo do
Distrito de índios); km 215 (proximidades), cruzamen
to da Rua Campos Sales com BR-282; km 216, cruza
mento com Avenida Luiz de Camões com BR-282; e
km 219, na divisa dos Bairros São Francisco e São
Paulo.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Trabalho e Emprego sobre os maiores devedores do
FGTS no País.

Requerimento de infórmações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre as variações percentuais de
aumento das tarifas de combustível desde 1994.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre as variações percentuais
de aumento das tarifas de telefone desde 1994.

Reqúerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre as variações percentuais de au
mento das tarifas de energia elétrica desde 1994.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre programa relativo à questão da osteopo
rose.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre os valores dos salários mínimos des
de 1988, discriminados ano a ano e em unidade que
possa permitir a comparação.
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EURípEDES MIRANDA - Projeto de lei que es
tabelece a gratuidade do transporte coletivo urbano e
rural para os alunos do ensino fundamental e médio
da rede pública..

CORONEL GARCIA E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
para apreciação em regime de urgência do Projeto de
Resolução nº 67, de 2000, de autoria dos requeren
tes, que institui Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar o comércio ilegal de armas e muni
ções.

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de in
formações ao Sr. Chefe da Casa Civil da Presidência
da República sobre conjuntos residenciais que não
dispõem de infra-estrutura básica no Estado do Ama
zonas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Educação sobre a aplicação dos recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no
Estado do Amazonas, nos exercícios de 1998 e 1999.

Requerimento de -informações ao Sr. Ministro
Extraordinário de Política Fundiária sobre os recursos
do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar
- PRONAF.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Educação sobre a assinatura do acordo de permuta
de imagens entre o MEC, Fundação Roberto Mari
nho, Radiobrás e Sebrae.

Requerimento de informações ao Sr. Minis~ro
Extraordinário de Política Fundiária sobre contrato de
prestação de serviços assinado peJa Superintendên
cia Regional do Incra no Estado do Amazonas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Orçamento e Gestão sobre o Fundo Constitucional do
Norte.

JORGE PINHEIRO - Projeto de lei que altera o
Apêndice I ao Anexo 11 Correspondência das estrelas
da Bandeira Nacional com o Distrito Federal e os
Estados Brasileiros da Lei nº 8.421, de 1992.

FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS - Re
querimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputa
dos para apreciação em regime de urgência do Proje
to de Lei nº 1.516-A, de 1999.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para apreciação em regime de urgência
do Projeto de Lei nº 1.918, de 1999.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para apreciação em regime de urgência
do Projeto de Lei nº 1.541-A, de 1999.

SALVADOR ZIMBALDI - Projeto de lei que
acrescenta artigo à Lei nº 9.504, de 1997, dispondo
sobre a obrigatoriedade de registro dos programas de
governo dos candidatos às eleições majoritárias.

ANTONIO CAMBRAIA - Projeto de lei que de
termina percentual de vagas nas universidades públi
cas federais para alunos oriundos das escolas de en
sino médio da rede estadual e municipal.

ALCESTE ALMEIDA - Projeto de lei que altera
a redação do art. 235 do Código Penal Militar, excluin
do do texto o crime de pederastia.

MARINHA RAUPP - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o pagamento
ao BID de encargos relativos a recursos ainda não uti
lizados no Habitar Brasil.

Requerimento de informações ao Sr. Secretário
Especial de Desenvolvimento Urbano sobre o paga
mento ao BID de encargos relativos a recursos ainda
não utilizados no Habitar Brasil.

WALDOMIRO FIORAVANTE - Projeto de lei
que dispõe sobre exigência de decisão judicial para o
cancelamento de aposentadorias e outros benefícios
previdenciários.

RENILDO LEAL - Requerimento de informa
ções ao Sr. Secretário-Geral da Presidência da Repú
blica sobre critérios adotados pelo Poder Executivo
na indicação de servidores para cargos de confiança.

PAULO DELGADO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Defesa sobre a contratação de
multinacionais de operação de satélite pelo Sivam.

CUNHA BUENO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência So
cial sobre a venda pela Previ das suas ações na Itaú
S.A.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB 
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação da banca
da.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei na pri
meira votação de acordo com a orientação do meu
partido.
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o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Arnaldo Faria de Sã, § 2/J do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Peço a atenção dos colegas. Apesar de haver quatro
microfones no plenário, quando um Deputado estiver
falando, que os outros o respeitem, porque falam dois
ou três ao mesmo tempo, o que atrapalha o andamen
to da sessão.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sento requerimento de informações ao Ministro de
Estado da Defesa a respeito de declarações do Coro
nel Albuquerque, contidas no jornal O Estado de
S.Paulo de hoje, em que afirma que o projeto Sivam
está sendo objeto de chantagem e de pressão de duas
empresas multinacionais que procuram lhe oferecer
serviço, com o objetivo de vender equipamentos.

Sr. Presidente, esse é o requerimento que apre
sento, e aguardo a acolhida de V. Ex!!

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo
de dar entrada num requerimento em que solicito seja
desapensado o Projeto de Lei nº 1.421, de 1999, do
Projeto de Lei nº 2.246, de 1999.

Sr. Presidente, ocorre que, no ano passado, a
Comissão de Viação e Transportes debruçou-se so
bre a questão dos pedágios e elaborou, ao final dos
seus trabalhos, um projeto de lei sobre essa questão.

Tramitava na Casa o Projeto de Lei nº 1.421, de
1999, do Deputado Carlos Santana. Este Deputado
entende que deve ser desapensado o Projeto de Lei
nº 1.421, de 1999, do Projeto de Lei nº 2.246, de

1999, tendo em vista que se trata de um projeto da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Solicito a V. Exª' que encaminhe o requerimento à
Mesa.

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o meu partido nas votações anteriores.

O SR. MARCOS ROLIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a ori
entação da bancada do PT nas votações anteriores.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a minha bancada nas votações anteriores.

O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei a re
comendação de voto do PT no pleito anterior.

O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PTB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, acompanhei o voto do meu partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V. EXª que seja divulgado nos meios de comunica
ção da Casa projeto de lei que obriga as empresas a
apresentarem a quitação das obrigações trabalhistas
e previdenciárias de seus empregados ao sindicato
da categoria profissional que a solicitar.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei de acordo com a orientação
do PSDB.

O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme a orientação do partido.
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o SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de informar a V. Exª que apresentei à Casa projeto
de decreto legislativo que pretende sustar os efeitos
da Resolução nº 2.707, do Conselho Monetário Naci
onal, que flexibiliza os serviços bancários, permitindo
que padarias, farmácias e outros estabelecimentos
comerciais, por meio de convênios, prestem esse tipo
de serviço.

Também comunico à Casa que o Sindicato dos
Bancários de São Paulo conseguiu mais uma decisão
judicial contra a privatização do Banespa. O Banco
Central publicou novo cronograma sem publicar novo
edital, cometendo mais uma ilegalidade no processo
de privatização do banco.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exll a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente, saúdo V. Exª por saber o nome dos seus cole
gas Parlamentares. Em segundo lugar, votei de acor
do com a orientação da minha bancada na primeira
votação.

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exll a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez manifesto solidariedade ao movimento dos pro
fessores e trabalhadores da educação de Goiás, que
estão em greve. Faço um apelo veemente ao Gover
nador e à Secretária de Educação de Goiás no senti
do de que negociem a pauta de reivindicação daque
les professores. A greve é um direito constitucional e
significa uma luta democrática.

Por isso, manifesto solidariedade aos professo
res que lutam por melhores condições de trabalho. E
apelo para o Governador no sentido de que negocie
com essa categoria tão importante de Goiás.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

Tem V. Exª a palavra.
O SR. JOSÉ PRIANTE (Bloco/PMDB - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores,votei de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS - AC. Pela 01'·

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
aqui o registro de dois fatos. O primeiro é que na vota
ção anterior votei de acordo com a orientação da ban
cada do PPS.

O segundo é a realização do Parlamento Ama
zônico, por iniciativa das nove assembléias do Parla
mento da Amazônia Legal, no último final de semana,
em Cuiabá, Mato Grosso.

O SR. IGOR AVELlNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exll a palavra.

O SR.IGOR AVELINO (Bloco/PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota
ção, votei contra a orientação do partido.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE: (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nesta oportunidade apresento projeto de lei a esta
Casa que proíbe o INSS de cancelar benefícios previ
denciários sem antes haver uma decisão judicial para
o caso.

Muito obrigado. ,
A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

Tem V. Exª a palavra.
A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden-
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te, apresento requerimento de informações ao Minis
tro da Fazenda e ao Secretário de Desenvolvimento
Urbano referente à execução do projeto Habitar Bra
sil. A edição do Correio Brazlllense, do último sába
do, publicou reportagem sobre esse projeto, cujo con
trato foi assinado em 13 de setembro de 1999, para
atender a 100 mil famflias carentes. Porém, sua exe
cução ainda não teve início. No entanto, já estamos
pagando juros sobre o mesmo.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex' a palavra.

OSR. PAULO OCTÁVIO (PFL- DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho a
esta tribuna repudiar matéria publicada pela revista
Exame, no encarte VIP, que dá tratamento desones
to a Brasília.

Na votação anterior, votei de acordo com a ori
entação do PFL.

A SRA. ESTHER GROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. ExI a palavra.

A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sabemos
ser possível justificar o voto neste momento da ses
são, mas muitos Deputados estão usando a tribuna
para fazer pronunciamentos que só cabem no perío
do destinado às Comunicações Parlamentares.

Nesse sentido, solicito a V. ExI que passe às Co
municações Parlamentares, como dispõe o Regimen
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - O
Regimento será cumprido, nobre Deputado. Reitero,
porém, que estamos no período da sessão destinado
à apresentação de proposições, o que está sendo fei
to, regimentalmente.

Apenas para que quatro microfones nAo sejam
utilizados simultaneamente, a Presidência está fa
zendo rodízio entre os mesmos.

O SR. SALVADOR 21MBALDI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exi a palavra.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (Bloco/PSDB 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, estou apresentando dois projetos de lei. O pri
meiro regulamenta a profissão de cabeleireiro, que,
embora já exista há anos no País, ainda não está re
gulamentada. O segundo visa acabar com o conheci
do engodo eleitoral.

Apresentamos projeto de lei que obriga aqueles
que disputam cargos majoritários, tais como os de
Presidente da República, Governador e Prefeito dos
Municípios, a divulgar os seus respectivos programas
de governo trinta dias após o registro das suas candi
daturas. Com isso, tentamos evitar que a população
seja enganada, como vem ocorrendo em vários muni
cípios e em outras instâncias.

Muito obrigado.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

OSR. AUGUSTO FARIAS (PPB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei de acordo com a orientação do parti
do.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex· a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de cumprimentara cidade de Marília, no interior do
nosso Estado de São Paulo, pela passagem do seu
aniversário.

OSR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, segui a orientação do PMDB nas duas vota
ções anteriores.

Gostaria também de agradecer ao Deputado
Santos Filho, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática por ter aten-
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dido ao nosso apelo, incluindo na pauta da reunião de
amanhã a Mensagem nº 119, que permite o funciona
mento da Rádio M~ndial FM, de Toledo, no Paraná.

O SR. MEDEIROS - Sr. Presidente, peço a p!=lla
vra pela ordem. , , '

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. MEDEIROS (PFL - SP. Sem revisão ,do
orador.) - Sr. Presidente, navotação anterior, votei de
acordo com a orientação do meu partido.

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
PMDB.

O SR. CARLOS BATATA (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas três vo
tações anteriores, votei de acordo com a orientação
do PSDB.

O SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. JOÃO COLAÇO (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.' Presidente,
apresentei, junto à Deputada Maria do Carmo Lara,
do PT, projeto que trata da política nacional de sanea
mento, um dos maiores problemas que este País en
frenta, a fim de que esta Casa se posicione.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! que autorize a
transcrição nos Anais da Casa de editorial publicado
no jornal O Povo, cujo título é "Holismo na gestão pú-
blica". ,

Muito obrigado.
EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

HOL!SMO NA GESTÃO PÚBLICA

Fortaleza vem subestimando o planejamento
urbano. Essa é a conclusão do último debate do'Fó-

rum Fortaleza 2000, uma série de mesas-redondas
que vêm sendo realizadas pelo O Povo sobre os pro

, blemas da Capital, a partir da ótica de especialistas e
representantes da sociedade civil.

A questão do planejamento urbano é essencial
,para a vida das cidades, sobretudo de grandes metró
poles como Fortaleza. É inacreditável que venha sen
do colocado em segundo plano pela Prefeitura local.
Mas, essa é a realidade detectada por quem se debru
ça sobre o processo de crescimento desordenado da
cidade. Até hoje, a iniciativa de extinguir o Iplam não
ponseguiu ser justificada, sinalizando, na realidade,
um descaso em relação a essa questão estratégica.

, , , Uma cidade, é um organismo vivo que atua por
meio da articulação de todas as suas partes integran
tes. Cada uma destas deve refletir o todo, não poden
do ser desenvolvida isoladamente sem incorrer num
aleijão. Se bem que a descentralização seja uma idéia

,. Qriginariamente positiva, na medida em que possibili
ta a liberação de energias criativas, muitas vezes em
paredadas por uma estrutura rígida, ela pode tor
nar-se desastrosa quando incide no erro do isolamen
to e da desarticulação. É o que vem acontecendo,

- precisamente, em Fortaleza, com a criação das Se
cretarias Executivas Regionais, espécies de prefeitu
rinhas, onde cada grupo de forças procura imprimir
márca própria, visando, ao que parece, credenciar-se
pàra a disputa das urnas. Nada contra pretensões le
gítimas' de credenciamento político, mas isso não
pode estar acima dos interesses gerais da população
que só podem ser contemplados dentro de uma estra
tégia ampla que veja a cidade como um todo.

Essa desarticulação torna-se clara todaEi as ve
zes que se tenta trazer para debate a problemática
municipal. Certamente, teremos muitas oportunida
des, durante este ano, para lançar mais luzes sobre
essa questão. Independentemente dos projetos políti
cos de cada força em disputa, é preciso que o poder
local seja esmiuçado ao longo de todo este período
em ,que esses projetos se confrontarão; Evidente
mente, como o poder local não está isolado da reali
dade estadual e federal, o olhar crítico do cidadão vol
tar-se-á também para essas duas outras instâncias. O
que importa, antes de tupo, é que o próprio cidadão
de Fortaleza possa discernir entre a espetaculosida
de pirotécnica do jogo político·eleitoral os verdadeiros
contornos dos problemas da cidade e suas possíveis
soluções.

A articulação da sociedade civil é imprescindível
para possibilitar o acionamento ou a criação de meca
nismos que permitam a 'interferência direta da soeie-
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dade na gestão pública. Esse objetivo não deve cin
gir-se apenas ao município, mas alcança o estado e a
União. Segmentos importantes da população estão
insatisfeitos com os modelos de gestão postos em an
damento nessas três esferas de poder. Nenhum de
les permitiu que a democracia se tornasse expressão
tangível de poder compartilhado. Os instrumentos for
mais não conseguem ser condutos para a interven
ção da vontade soberana do povo, daí que os únicos
momentos onde o cidadão exerce sua soberania são
os que passa na cabine eleitoral. Resta-lhe, portanto,
aproveitar ao máximo o período que antecede a cul
minação desse ritual para trazer à tona não só os pro
blemas verdadeiros - que infernizam o seu dia-a-dia
- mas, igualmente o desnudamento dos vícios de
gestão da coisa pública, mesmo quando revestidos
da legalidade.

Se não conseguirmos treinar o cidadão no en
volvimento com o poder local, dificilmente o faremos
quando se tratar das áreas estadual e federal. Daí por
que não só os habitantes de Fortaleza, mas também
das outras sedes municipais, devem assumir uma po
sição mais participante e crítica, no que tange ao pró
ximo pleito. No caso de Fortaleza, a Justiça daria uma
grande contribuição a esse processo pedagógico de
cidadania, se aproveitasse a próxima eleição munici
pal para acoplar-lhe o plebiscito sobre o destino da
Cagece - se deve ser privatizada, ou não. É importan
te para a decisão do eleitor ver como se posicionam
as forças políticas a esse respeito, já que se trata de
uma questão básica que interferirá diretamente na
vida do habitante da capital. A realização do plebiscito
já foi aprovada pela Câmara Municipal, faltando ape
nas a decisão da Justiça para fixar a data da consulta.
Nos EUA, por exemplo, é costume aproveitar os plei
tos municipais e estaduais para a realização de pie·
biscitos e referendos, pois como isso se evitam traba·
lhos e custos extras. Eis aí, como se expressaria uma
visão holística do exercício do poder público.

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dei entrada a projeto de lei que altera a redação do
art. 235 do Código Penal Militar, no que diz respeito a
ato libidinoso, retirando a expressão pederastia.

Obrigado.
O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. RENILDO LEAL (Bloco/PTB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dei
entrada a requerimento de informações, solicitando
ao Secretário-Geral da Presidência da República o
fornecimento de dados a respeito dos critérios adota
dos pelo Poder Executivo na indicação de servidores
para cargos de confiança, a exemplo do Diretor do
Banco Central, esclarecendo o que significa "conduta
ilibada".

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas últimas votações, votei de acordo com a orienta
ção da Liderança.

Aproveito a oportunidade para convidar os Srs.
Deputados a prestigiarem a exposição de artesanato
do Piauí, no Brasília Shopping.

O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ BIlTENCOURT (Bloco/PMDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de comunicar à Casa que está sendo realizada
em Jandaia, no Estado de Goiás, a Festa de São Se
bastião, antiga tradição religiosa daquele município.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Em virtude do adiantado da hora, esta Presidência
não passará às Comunicações Parlamentares, mas
para não prejudicar os Srs. Parlamentares anterior
mente inscritos, concederei a palavra, pela ordem,
por três minutos, ao Deputado Walter Pinheiro.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. Também estou inscrito. Sou o se
gundo na ordem. Fiz uma permuta com o Deputado
Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
V. Exa. pode substituir o Deputado Walter Pinheiro,
que fica prejudicado. Tem V. Exa. a p~lavra.

O SR. OR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero fazer um registro bastante grave e

. sério. No último domingo, houve um acidente envol·
vendo um ônibus da Viação Itapemirim e um cami·
nhão, no qual morreram dezessete pessoas, entre
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elas três mulheres. No entanto, o corpo de uma delas
está desaparecido.

A polícia técnica fotografou o local do acidente e
a foto constata a presença do referido corpo. No en
tanto, ele não se encontra no hospital nem no Instituto
Médico Legal. O nome,da cidadã é Beatriz Pierin de
Barros e Silva, professo.ra do Departamento de Mate
mática da Universidade Federal do Paraná. A família
deu à polícia o prazo atá 22 horas de hoje para que o
corpo seja localizado. Existe a suspeita de seqüestro
do corpo, para comercialização de órgãos. É neces
sário que seja esclarecido o fato.

Sr. Presidente, também cobramos maior segu
rança no trânsito e pedimos às autoridades envolvi
das que apurem a responsabilidade pelo acidente,
para que as ações criminais çabíveis sejam movi
das.

Outro assunto que me traz a esta tribuna é a
greve de quatro mil servidores do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, devido ao descumprimento da
sentença da Terceira Vara da Fazenda Pública pelo
Presidente do referido Tribunal, Desembargador
Sydney Zappa.

Segundo a sentença, os salários pagos de julho
de 1992 a fevereiro de 1994 devem ser reajustados
em 53,06%, além da garantia de melhores condições
de trabalho nos Juizados Especiais.

A Polícia Militar, a pedido do Sr. Sydney Zappa,
reprimiu o movimento. Resultado: dez pessoas fica
ram feridas. Os servidores Roseli Coluz e Vanderlei
Paiva permaneceram por mais de três horas em cam
burões da Polícia Militar, transportados pela cidade.
Mudaram de viatura peJo menos três vezes, o que ca
racteriza seqüestro. Tal incidente mostra o quanto é
violenta a Polícia Militar e o seu desrespeito aos direi
tos humanos da população do Paraná.

Cobramos do Sr. Secretário de Segurança Pú
blica, José Tavares, recém-nomeado, ação imediata e
esclarecimentos sobre o seqüestro, por pelo menos
três horas, desses servidores públicos.

Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação da Liderança
do meu partido.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores, votei de acordo com a orientação do meu parti
do.

O SR. MÚCIO SÁ (Bloco/PMDB - RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela oro
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quan·
do V. Exª me concedeu a palavra, pedi ao Deputado
Or. Rosinha que comunicasse à Mesa que eu estava
no fundo do plenário. S. Exª propôs a inversão da or
dem de inscrição, para se pronunciar antes de mim.

V. Exª deliberou por não me dar a palavra. Gos·
taria de saber com base em que dispositivo regimen
tal V. Exª tomou essa atitude, impedindo-me de usar a
palavra nos dez minutos destinados ao meu partido.
O Deputado Dr. Rosinha falou por exatos três minu
tos, cronometrados pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Se
V. Ex!! se ativer ao Regimento, verá que nas Comuni·
cações Parlamentares serão destinados dez minutos
para cada partido, desde que haja tempo remanes
cente da sessão. Como não havia tempo e para não
prejudicar os previamente inscritos, disse que não ha
veria Comunicações Parlamentares. No entanto, iria
preservar as inscrições feitas, concedendo a palavra
pela ordem, durante três minutos, para cada partido.

Portanto, não retirei a palavra de V. Exª O Depu
tado Dr. Rosinha assomou à tribuna e disse que fala
ria no tempo que eu teria destinado a cada partido, de
três minutos.

Portanto, apenas para a informação de V. Exª,
não estamos nas Comunicações Parlamentares, e
assim determina o Regimento. Mas, se V. EXª quiser
ser compreensivo, darei oportunidade a V. EXª, cha
mando·o novamente, pela ordem, até porque não há
acúmulo nessa questão partidária.

O SR. WALTER PINHEIRO - Agradeço a V. Exª
a benevolência, mas abro mão da palavra, já que não
estamos no período de Comunicações Parlamenta
res. E se já esgotou o tempo da sessão, ela deveria ter
sido encerrada. Abro mão da minha inscrição, repito,
para cumprir o Regimento, e espero que a Mesa tam
bém o cumpra. Aproveito o momento para declarar
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minha posição na votação anterior, acompanhando a
orientação do partido.

Sr. Presidente, o Regimento tem de ser cumpri
do, já que não há mais oradores inscritos. Retiro minha
inscrição, obedecendo à interpretação que V. Exll deu
ao Regimento, e espero que essa interpretação sirva
para outros Parlamentares presentes no plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Não

há dúvida nenhuma de que o Regimento será cumprido.
Essa concessão de palavra é uma mera liberalidade da
Presidência. Se V. Exª quiser cumprir o Regimento, peça
o encerramento da sessão, em prejuízo de seus compa
nheiros, e eu cumprirei o Regimento.

O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB -: SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, o País e o povo de São Paulo acompanham,
estarrecidos, os acontecimentos que se desenrolam
na capital do Estado.

As graves denúncias da Sra. Nicéa Pitta foram
seguidas nestes últimos dias de novas revelações
de fatos muito graves. Lamentavelmente, a maioria
dos Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo
continuam insensíveis, submetidos naturalmente à
condução do Executivo Municipal, não instalando a
Comissão processante para atender ao pedido da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo,
de instalação da Comissão para que se averigúem
as graves denúncias que poderão levar, inclusive,
ao impeachment do Prefeito Celso Pitta.

Quero chamar a atenção dos Srs. Deputados
para o fato de que não só o Executivo e o Legislativo
do Município de São Paulo estão expostos a essa si
tuação grave, que impõe uma necessidade absoluta
de apuração dos fatos, levando-se às últimas conse
qüências a averiguação dessas denúncias. O Tribunal
de Contas do Município está absolutamente omisso
nessa discussão. Como se explicam tantos desvios,
desmandos, superlaturamentos, compras de votos e

tantas outras irregularidades, incluindo-se, por exem
plo, os contratos de coleta de lixo e o sistema de saú
de, que também está submetido a graves situações
de corrupção e imoralidade? O que tem a dizer o Tri
bunal de Contas do Município de São Paulo?

Esse tribunal, Sr. Presidente, custará à cidade de
São Paulo este ano nada menos do que 91 milhões de
reais. É órgão auxiliar da Câmara Municipal de São Pa
ulo, mas tem orçamento correspondente à metade do
orçamento da Câmara e à metade do orçamento do Tri
bunal de Contas do Estado, que responde pela fiscali
zaçáo dos mais de 600 municípios paulistas.

Sr. Presidente, alguma coisa precisa ser feita
para corrigir essa realidade dos tribunais de contas
municipais, particularmente do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo, que custa muito à cidade e
não serve para nada eu não sei para que serve esse
tribunal, se não fiscaliza, não controla e não averigua
denúncias de graves fatos ocorridos na Prefeitura e
na Câmara Municipal de São Paulo.

O Tribunal de Contas do Município de São Pa
ulo omitiu-se ainda no fornecimento de informações
sobre o uso dos recursos do Fundef. Os técnicos re
quisitaram essas informações, e o Tribunal de Con
tas, simplesmente, não forneceu os dados.

Portanto, Sr. Presidente, exigimos que o Tribunal
de Contas do Município de São Paulo seja também
argüido sobre as irregularidades e os desmandos que
estão sendo denunciados na cidade de São Paulo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Com a palavra, regimentalmente, por ter sido citado
anteriormente, o Deputado Paulo Magalhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se
nhores da imprensa, esta Casa foi palco, mais uma
vez, de devaneios de um medíocre.

Eu me pergunto se V. Exa., Sr. Presidente,
não estaria no papel correto se concedesse uma li
cença ao Deputado Saulo Pedrosa para que fizes
se um exame de sanidade mental. Tenho certeza
de que, se fizesse tal exame, o Deputado Saulo Pe
drosa seria imediatamente recolhido a um manicô
mio judiciário. E por que digo judiciário? Porque
aqui estão as provas de que ele, efetivamente,
quando Prefeito de Barreiras, se locupletou com di
nheiro público.
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o Deputado SaUlo Pedrosa veio à tribuna desta
Casa tentar nos ludil:iriar, desrespeitando inclusive a
nossa inteligência, ao mostrar prestações de contas,
Sr. Presidente, de obras não realizadas.

Quero ratificá,: a'qui algumas obras para a con
secução das quais ele recebeu dinheiro, mas colo
cou no bolso. Para ~rerrlemorar o Deputado Sauio
Pedrosa e os meus pares, quero lembrar a Vila Bra
sil, que recebeu da Sééretaria de Saneamento Bá
sico do Ministério do 'Bem-Estar Social 1 milhão e
11 mil reais, dinheiro que o Deputado colocou no
bolso, inclusive com a contrapartida de 343 mil reais.
Ele trouxe a esta tribuna"também a prestação de
contas da obra do Canal do Rego, mas, na verdade,
a obra não foi realizada: entulhou o lugar e deu a
obra como pronta.

O Tribunal de Contas da União deve voltar a
Barreiras, pois verá que 'efetivamente foi ludibriado

, por mais uma manobra desse Deputado que não tem
condições morais de freqüentar esta Casa.

Mais uma, Sr. Presidente: o Deputado recebeu
o dinheiro para execução do Anel Rodoviário, não
executou a obra, mas apresentou aqui a respectiva
prestação de contas. Veja a maquiagem nas contas
da Prefeitura comandada pelo Deputado Saulo Pe-

, drosa. Esse vestal posa aqui com ar de seriedade,
mas na verdade é um gatuno contumaz.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pas
mem! O então Prefeito, hoje Deputado Saulo Pe
drosa, conseguiu emprestar 506 mil reais da Pre
feitura de Barreiras à Cooperativa de Crédito de
Barreiras, que era comandada e presidída pelo Sr.
João Miguel. Uma semana depois, esse Deputado
que posa de vestal vendeu uma fazenda, de sua
propriedade, a Fazenda Palmeiral, ao Sr. João Mi
guel. E pasmem mais ainda a cooperativa que
brou, e ele recebeu o dinheiro do Sr. João Miguel
referente à venda da fazenda. Sabem que dinheiro
era esse? O dinheiro proveniente do empréstimo
da Prefeitura para a cooperativa. É esse homem
que vem à tribuna fazer acusações.

É por isso, Sr. Presidente, que tenho a 'força e
a veemência de dizer: "mentiroso, cretino". S. Exa.
não tem condições de freqüentar esta Casa e muito
menos fazer acusações a homem da estirpe de
Antonio Carlos Magalhães. Esse símbolo de desen
volvimento para o País, esse homem que tem a vida
devotada à coisa pública não pode ser nem elogia
do por esse batráquio, que só faz denegrir e envergo
nhar esta Casa Legislativa.

Pasmem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
disse S. Exa. que a empresa pesqueira Porto Segu
ro foi adquirida vejam que cinismo e que cretinice
pelo ex-Deputado Ângelo Magalhães, em i 984.
Mentiroso contumaz! Aqui está a escritura, datada
de"1982; cujo adquirente sou eu.

No entanto, como S. Exa. não sabe de nada, é
um incompetente e ignorante contumaz, vou expli
car: a empresa pesqueira Porto Seguro, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, fez efetivamente

, uma operação no Banco do Estado da Ba.hia debên
tures conversíveis' em ações. S. EX8. não entende
disso porque é ignorante. E, o que é pior, lê mal o
que escreve seu escriba. Eles não ensaiam nem
,para vir à tribuna, porque, nada do que leu foi ele
quem escreveu.

Volto a falar sobre a empresa pesqueira. Ela
fez uma operação debêntures conversíveis em
ações e o Banco do Estado entrou com uma ação,
que refutei e ganhei no Juizo da 7ª Vara e no Tribu
nal da Bahia. E já tenho dois votos em meu favor no
S,-,premo Tribunal Federal.

É isso que eles não sabem, ele e seu grupe
lho. Esse grupelho que participou da falcatrua das
urnas de Cotegipe, o maior absurdo eleitoral que já
se fez. Ele e seus comparsas deveriam estar na ca
deia, em vez de vir Violentar a dignidade desta
Casa. . ,

Esse homem freqüentar esta Casa é uma vio
lência à moralidade pública. Esse homem, como dis~

se anteriormente, tem de estar na cadeia. Seu lugar
é na cadeia de presos desqualificados.

, ,

, .Por isso, Sr. Presidente, venho à tribuna refu
tar .veementemente e dizer que quantas v,ezes esse

. Deputado desqualificado vier à tribuna fazer ilações,
aqui estarei para refutar e colocá-lo no seu devido
lugar. Como disse .anteriormente, ele na.o tem digni
dade para conviver com homens de bem que com-

. põem esta Casa.
Muito obrigado.
O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

,Tem V. Exa. a palavra. '

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
, orador.) - Sr. Presidente, nosso voto nas votações an

'. teriores foi de acordo com a orientação do PPB.
O SR. SANTOS FILHO (PFL - PRo Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei a Liderança do partido.
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o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Pedro Eugênio.

O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nesta intervenção quero referir-me,
mais uma vez, ao salário mínimo, discutido nesta
Casa principalmente no âmbito da Comissão Especi
al, da qual participei. Agora, prossegue a discussão
de medida provisória e também de projeto de lei de
conversão, ambos tratando, de uma forma ou de ou
tra, do salário mínimo.

Sobre a medida provisória, esta Casa sobeja
mente já repeliu, porque tinha esperança de ver este
ano restaurada sua capacidade, sua prerrogativa de
legislar sobre essa matéria, mas foi frustrada pela
iniciativa açodada do Presidente da República, que
iludiu todos nós e a sociedade brasileira com os ridí
culos 151 reais.

Mas não vou falar sobre isso. Vou reportar-me à
questão embutida na iniciativa do projeto de lei com
plementar. Este foi amplamente divulgado como sen
do autorização, delegação do Executivo da União aos
Estados, aos Governadores, para que pudessem es
tabelecer salários mínimos estaduais. Não é verdade.
Se assim fosse, estaríamos assistindo ao rompimen
to da ordem constitucional. O art. 7/}., inciso IV, da Cons
tituição estabelece que o salário mínimo é nacional e
unificado.

Sr. Presidente, não é à toa que o assunto é
constitucional. Salário mínimo, e ainda mais estadual,
gera com certeza agravamento das desigualdades
regionais, fluxos migratórios absolutamente pernicio
sos, quando Estados vizinhos poderão estabelecer
salários mínimos diferenciados.

No entanto, o mais grave é que o Governo Fe
deral está tirando de si a responsabilidade de to
mar posição sobre o salário mínimo e jogando para
os Governadores. Estes, segundo o projeto de lei
complementar, poderão estabelecer pisos salaria
is, o que é absolutamente diferente de salário míni
mo.

Piso salarial está na Constituição é por catego
ria, de acordo com a complexidade e a extensão da
jornada de trabalho. Ou seja, estão os Governadores
autorizados a estabelecer piso salarial de uma cate
goria de garçom, médico, dentista, seja lá o que for,
mas não um piso salarial unificado geral. Se assim for,
estarão burlando a Constituição. E não podemos per
mitir que o Governo Federal fuja da sua responsabili-

dade perante a Nação e jogue para os Governadores
uma responsabilidade que é sua.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
-O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a honra de re
gistrar nesta Casa a homenagem conferida pela Uni
versidade de São Paulo ao ilustre brasileiro Aziz Na
cib Ab'Saber, professor, geógrafo e ambientalista, na
tural de São Luiz do Paraitinga, São Paulo, Presidente
de Honra da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência, entidade que presidiu no biênio
1993/1995.

Formado pela USP em Geografia e História, o
Prof. Aziz aposentou-se em outubro de 1982, em
pleno exercício da cátedra na Faculdade de Filoso
fia, Letras e Ciências Humanas, que agora o home
nageia com o título de Professor Emérito.

Hoje, o Prof. Aziz prossegue suas atividades
no Instituto de Estudos Avançados da Universidade
de São Paulo, onde detém o título de Professor Ho
norário. O homenageado pertence entre outras enti
dades e na qualidade de fundador na maioria dos
casos à Academia Brasileira de Ciências, à Acade
mia de Ciências do Estado de São Paulo, à Associ
ação dos Geógrafos Brasileiros, à Sociedade Brasi
leira de Geologia, ao Instituto Histórico e Geográfico
de São Paulo e à Associação Brasileira para Estu
dos do Quaternário.

Algumas honrarias com as quais foi agraciado
dizem da sua importância como brasileiro e como ci
entista: Palmes Academiques, do Governo da Fran
ça; diploma de serviços relevantes prestados à FAB;
Grão-Mestre da Ordem Nacional do Mérito Científi
co, na classe Grã-Cruz da Ordem, por decreto de 6
de setembro de 1994; Prêmio Jabuti, pelo livro
"Amazônia, do Discurso à Praxis".

Entre seus trabalhos, estão pesquisas geo
morfológicas e geoecológicas em todos os domíni
os morfoclimáticos e fitogeográficos brasileiros;
campanhas de pesquisas em todos os Estados do
País; reconhecimento geográfico na região
Pré-Andina da Argentina e Pampas do Uruguai, de
setores do Chaco Argentino; reconhecimento geo
morfológico de setores dos Pirineus e dos Andes;
conhecimento geográfico de França, Portugal, Uru-
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guai, Argentina,. Paraguai, Venezuela, Colômbia,
Itália, Suíça e Alemanha.

Contudo, as pesquisas mais intensas deste nos
so querido mestre estão no Nordeste Seco, Rio Gran
de do Sul, São P~ulo e Faixa Carajás-São Luiz.

Registro aqui;.inclusive, que o considero meu con
terrâneo espiritual desde que o ouvi dizer que, se não
houvesse nascido em São Luís do Paraitinga, sua prefe
rência estaria no Nordeste e mais precisamente no Muni
cípio de Quixadá, no meu Estado natal, o Ceará.

Gostaria de registrar com especial ênfase um
traço destacado da trajetória deste ilustre cientista
brasileiro. Trata-se o Prof. Aziz de um homem que
apresenta uma larga folha de serviços prestados à
nossa sociedade na,qualidade de democrata e pa
triota, extremamente preocupado com o país que
está sendo legado às gerações futuras. E não se
trata aqui dos estritos limites da questão ambien
tai, tema que sempre esteve entre suas preocupa
ções na Academia e em suas palestras pelo Bra
sil. Ele é um exemplo porque está presente em to
das as grandes campanhas cívicas nacionais, le
vando seus conhecimentos e os da comunidade
científica à sociedade.

Um dos gestos mais recentes de Aziz foi o de
subscrever o Manifesto em Defesa do Brasil, da
Democracia e do Trabalho. Pouco depois, em de
zembro do ano passado, esteve entre nós, aqui no
Auditório Nereu Ramos, proferindo palestra na
Conferência Nacional das Cidades, convite de
nossa iniciativa. Homem simples, este eminente
brasileiro nos ofereceu uma visão panorâmica da
realidade urbana e rural brasileira. E concluiu la
mentando a profunda persistência de um fosso so
cial entre os brasileiros. Ao receber, há poucos
dias, o título de Professor Emérito na USP, não
poupou críticas às privatizações criminosas que
rendem o Brasil aos potentados multinacionais e à
gangorra financeira da globalização.

A este indômito cavaleiro das nossas lutas e
expectativas históricas, unamo-nos nesta homena
gem.

É o que tenho a dizer.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações ante-

riores, votei de acordo com a orientação da bancada
do Partido dos Trabalhadores.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uso a palavra para fazer um
comunicado. No último dia 2 de abril, a Companhia
Energética do Ceará CoeIce comemorou o seu se
gundo aniversário de privatização com uma multa de
6,9 milhões de reais, aplicada pela Agência de Regu
lação do Ceará, comandada pelo Governo do Estado.
Com isso, a COELCE deverá rever a prestação de
serviços de energia, que é um desastre, para mais de
5 milhões de cearenses.

O caos está instalado no Estado do Ceará do
ponto de vista de fornecimento de energia. Não só em
Fortaleza, na região metropolitana, mas em todos os
Municípios há uma queda vertiginosa na qualidade do
serviço.

No caso específico do Município de Santana
do Acaraú, chegou a faltar luz por três dias conse
cutivos, e quando a luz voltava era apenas por pou
co tempo. Perderam-se vacinas, bolsas de sangue
e medicamentos que estavam armazenados em
geladeiras e locais adequados para esse tipo de
material. Portanto, um caos.

Temos que cobrar do Governo do Estado do
Ceará, que assegurava que a privatização resultaria
na redução de tarifas e em investimentos, mas o
que há é uma situação calamitosa.

Neste momento, em Sobral, está acontecen
do uma audiência pública, reunindo representan
tes das principais cidades do Ceará, para tratar
da questão. O Vereador Luciàno ,Unhares, do
PSB de Sobral, mobiliza toda a região para discu
tir esse assunto, porque todo o setor produtivo e
os setores público e comercial estão sendo atin
gidos por esse descalabro.

Como se já não bastasse as tarifas de 1999 te
rem subido acima da inflação, está previsto para o
mês de abril novo reajuste, conseqüentemente agra
vando ainda mais a situação dos usuários de energia
elétrica em nosso Estado.

Então, registro a forma irresponsável com que
tanto o Governo do Estado como o Governo Federal
trataram essas privatizações, deixando o povo cea-
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rense e o povo brasileiro sofrerem com o descaso
desaas companhias privatizadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Igreja Católica no Brasil, por intermédio
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em
parceria com o Conselho Nacional de Igrejas Católi
cas - CONIC, abriu, na Quarta-Feira de Cinzas, a
Campanha da Fraternidade 2000, que tem como
tema "Dignidade Humana e Paz" e como lema "Novo
Milênio sem Exclusões".

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, pela
ação evangelizadora de D. Eugênio de Araújo Salles,
em 1962, a Campanha da Fraternidade passou a ter
âmbito nacional em 1963. Neste ano, ela é ecumênica,
ou seja, é realizada em parceria com o Conselho Naci
onal de Igrejas Cristãs, que tem como membros a Igre
ja Católica Ortodoxa Síria do Brasil, a Igreja Cristã Re
formadora do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana Unida
do Brasil e a Igreja Católica Apostólica Romana.

A Campanha da Fraternidade ecumênica quer
ser celebrativa dos 2000 anos de encarnação de Nos
so Senhor Jesus Cristo, quando os seus seguidores
estão sendo conclamados a refletirem o mandato de
Jesus em Jó 17,21:

Que todos sejam um, como tu, Pai, es
tás em mim e eu em ti; que também eles es
tejam em nós, a fim de que o mundo creia
que tu me enviaste.

Mas o que vem a ser dignidade? O Concílio Vati
cano 11, a Constituição Pastoral "Gaudium et Spes",
número 279, ensina:

A consciência da dignidade humana é
superior a todas as coisas. Seus direitos e
deveres são universais e invioláveis. É preci
so, portanto, que se tornem acessíveis ao
homem todas aquelas coisas que lhe são ne·
cessárias para levar uma vida verdadeira
mente humana. Tais são: alimento, roupa,
habitação, direito de escolher livremente o
estado de vida e de construir família, direito à
educação, ao trabalho, à boa fama, ao res
peito, à conveniente informação, direito de

agir segundo a norma reta de sua cons
ciência, direito à proteção 'da vida particu
lar e à justa liberdade, também em matéria
religiosa.

Feito à imagem e semelhança do autor da vida,
o ser humano deve ser respeitado integralmente em
sua dignidade e direitos fundamentais.

O respeito à dignidade é a suprema garantia da
ordem social.

Especificamente, os objetivos da Campanha da
Fraternidade são:

1. Propor uma prática de vida em que valores mo
rais e éticos exaltem a dignidade da pessoa, evitem as
exclusões que marginalizem pessoas e grupos, criem
condições de paz na convivência cotidiana;

2. Lutar por políticas sociais e democráticas e
promover a solidariedade e a partilha, no respeito aos
direitos fundamentais à subsistência e às condições
sustentáveis de vida digna para todos, contra a sepa
ração social e econômica;

3. Denunciar a violação dos direitos humanos e
as ameaças à dignidade humana em todos os âmbitos
e níveis: comportamentos, organização da sociedade,
políticas, legislação, administração e prática da justiça;

4. Opor-se a qualquer forma de violência con
tra as pessoas, a qualquer estrutura concreta de vi
olência, a qualquer exclusão e intolerância;

5. Favorecer as soluções não violentas dos
conflitos sociais, solicitando as mediações, opon
do-se ao uso desnecessário da força, colocando-se
em defesa dos mais fracos e ameaçados na sua
dignidade e nos seus direitos;

6. Promover o diálogo, incentivando o res
peito à liberdade de consciêncía e à liberdade re
ligiosa, na busca da verdade que liberta e salva,
denunciando toda e qualquer competição religio
sa e ideológica.

7. Valorizar a contribuição indispensável da
mulher nas igrejas e na sociedade, na busca da su
peração dos papéis culturalmente impostos;

8. Defender os direitos das minorias frágeis e
marginalizadas, contra as discriminações raciais, ét
nicas, culturais e religiosas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Tau
baté, a abertura da Campanha da Fraternidade se
deu na Catedral de São Francisco das Chagas, com
solene missa presidida pelo Sr. Bispo Diocesano D.
Carmo João Rhodem, SCJ. Nessa Diocese, grandes
são os esforços para a solidificação de um diálogo a
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favor da construção da verdadeira dignidade, apaná
gio do verdadeiro cristianismo, sem exclusão e mais
solidário. '

Concluindo, Sr. Presidente, podemos afirmar
que esta inédita iniciativa do episcopado brasileiro
de ecumenismo alerte todos de que o Evangelho do
Reino de Deus é anúncio de salvação que liberta to
dos os grilhões, denunciando o sistema que vai
contra o projeto de Cristo e anunciando dentro do
espírito jubilar um ano da graça do Senhor. Que
neste ano seja vivido o principal mandamento, que
é o amor de Deus e ao próximo, amor que cativa as
pessoas que deixam tudo por causa Dele, e se
guem seu projeto por toda a vida. Somente assim
haverá vez para a dignidade humana, segundo a
vontade de Jesus Cristo.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para cumprimentar o Sr. Nivaldo Zolner, Reitor da
Universidade de Taubaté, uma universidade munici
pal com 11 mil alunos, bem como o Sr. Nilton Cha
gas, Presidente da FUST, ambos presentes a esta
Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A
Mesa faz os mesmos' cumprimentos extensivos.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com muita tristeza que venho a
esta tribuna para responder as acusações feitas pelo
nobre Deputado Jaques Wagner contra a minha pes
soa, em função de uma denúncia que fiz aqui deste
plenário contra S.Exa.

Declarou o Deputado Jaques Wagner que sou
um Deputado que nem orgulho nem engrandeço a mi
nha terra, o Estado da Bahia.

Os seus argumentos não me convencem, e a
resposta que posso dar a essa alegação é que fui ree
leito com mais que o dobro dos votos que tive em meu
primeiro mandato. Portanto, o julgamento de S.Exa.
está completamente desprovido de veracidade diante
da realidade dos fatos.

Alega também que eu o denunciei - vejam - só
em função de estar abalado por não ter sido acompa
nhado pelo Governador César Borges em uma visita
que fizemos ao Município <;ie Ituberá. Esse tipo de ar
gumentação é completament~ despropositada.

Por fim, o Deputado Jaques Wagner alega
que eu o denunciei em função de um pedido que eu
teria feito de up grade e que S.Exa. não teria con
seguido para mim. Então, eu teria ficado com raiva
de S. Exa.

Acho que tais picuinhas demonstram que o
Deputado Jaques Wagner não está efetivamente à al
tura de exercer o cargo de 3º Secretário da Mesa, por
que eu jamais iria confundir-me e fazer uma denún
cia, que aqui reitero de forma grave, se não tivesse
comprovantes.

O Ato da Mesa nº 65 é claro quando diz, em seu
art. 4º, que o trabalho relativo à atividade parlamentar é
definido como sendo de autoria do Deputado, e Ó COI)

teúdo de seus textos deve estar relacionado com as
atividades desenvolvidas no exercício do mandato, po
dendo ser acrescido de artigos e estudos de terceiros
relacionados ao seu trabalho, vedada a inclusão de
qualquer mensagem que possa ser caracterizada
como propaganda eleitoral, nos termos da legislação
eleit9ral. ' '

: O Tribunal Superior Eleitoral resolveu Ir -mais
além quando, em resolução datada de 28 de jún'ho
de 1994, determinou que o Parlamentar que é can
didato não pode, no período de campanha eleitoral,
expedir boletins informativos por conta do Erário di-
vulgando a sua atuação parlamentar. .

Ora, Sr. Presidente, todos sabemos que o
Deputado Jaques Wagner pleiteia uma pré-eandidatura,
está em campanha como pré-candidato à Prefeitura
de Camaçari, no Estado da Bahia. Se não pode, em
campanha, por extensão e analogia não pode tam
bém em pré-campanha. E aqui está um documento:
"Feliz 2000", como se fosse cartão de Natal. Mas os
eleitores o estão recebendo neste momento, pelo
correio, sem data - não tem data. As correspondên
cias estão chegando agora, sem data, e pagas pela
3ª Secretaria da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, essa é uma questão que faço
não como uma denúncia vazia, tanto que:..

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Para concluir, Deputado.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço paciência a V. Exª, porque foram várias acusa
ções e gostaria de rebatê-Ias integralmente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Deputado, V. Exa. não pode pedir paciência à Mesa
porque não estava sequer inscrito. Concedi a V. Exa.
essa oportunidade e peço que seja compreensivo. Há
outros oradores inscritos.
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o SR. CLAUDIO CAJADO - Tentarei ser breve,
Sr. Presidente. Demonstro aqui, portanto, que a 311

Secretaria está pagando correspondência enviada
aos eleitores de Camaçari, pelo Deputado Jaques
Wagner, com fins eleitorais.

Por fim, ele alega que eu deveria explicar os re
cursos que foram malversados no Município de Se
abra, no valor de 1,7 milhão de reais, para o DNER.
S.Exa. incorre em erro, porque o convênio do DNER
fora firmado no valor de 150 mil reais e foram aplica
dos pelo ex-Prefeito Dalvo Leite de forma paliativa,
para manutenção da BR-242, a fim de evitar aci
dentes fatais. Os recursos foram aplicados e o con
vênio foi julgado correto pelo Tribunal de Contas da
União.

De igual forma, ele alega, em recente notícia
do jornal A Tarde, que eu teria de explicar os convê
nios de 1,7 milhão de reais atuais. Os atuais estão
sendo aplicados pela Codevasf em parceria com o
município, na pessoa do Prefeito José Athaíde, de
Seabra, e estão sendo aplicados em benefício do
povo por quem nós, como representantes, temos
obrigação de zelar.

Por fim, Sr. Presidente, peço apenas um minu
to para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Trinta segundos.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Diz S. Exa. que o
Município de Camaçari, na gestão do Prefeito Tude,
não está aplicando corretamente as verbas. E faz de
núncias a respeito de uma publicidade da empresa
MOA.

Essa empresa presta serviço ao Município, e
as contas estão julgadas e aprovadas pelo Tribunal
de Contas do Município.

Com relação à aplicação dos recursos, em vez
de S. Exa., o Deputado Jaques Wagner, alegar que
se morre de tuberculose, por que não alocou no
Orçamento Geral da União pelo menos 1 milhão,
como alocou em Vitória da Conquista? Não disponi
bilizou um único centavo para Camaçari.

Portanto, não vejo justificativa para criticar a
administração. Falar é fácil, Sr. Presidente. Difícil é
fazer. E o Deputado Jaques Wagner tem a oportu
nidade de poder fazer e não faz, apenas querendo,
com proselitismo político, ganhar o voto do eleitor
de Camaçari, o que não acontecerá. O Prefeito
José Eudoro Reis Tude tem 92% de excelência
administrativa e 82% de índice para reeleição. E te-

mos certeza de que o Município é bem administrado
e assim continuará sendo, porque além de tudo tem
a força da bancada baiana para defender aquela ci
dade pujante.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, seFei breve. Vou usar
esta tribuna com o direito de quem foi citado no dis
curso de um Deputado da Bahia. Mas não vou pro
movê-lo. Espero que ele compreenda a função de
um Deputado FederaL Ele mencionou que eu não ti
nha liberdade porque seguia a liderança de Antonio
Carlos Magalhães, mas precisa entender que liber
dade é exatamente fazer escolhas, tomar decisões
eu tomei as minhas, e ele deve ter tomado as deles.

Não concordo· com uma só palavra do dis
curso que ouvi, mas morreréi defendendo o direi
to que ele tem de falar nesta Casa. Espero ape
nas que ele fale dos temas nacionais, ou do inte
resse da Bahia. Por exempJo, poderia ter lido a
Gazeta Mercantil de ontem, que mostra a rela
ção dos investimentos privados, previstos por
Estado, no período 2000/2005. Para meu orgu
lho, a Bahia aparece acima de Estados importan
tes, como Minas Gerais e Paraná. Se ele estives
se no Governo, será que teri~ feito isso?

O Deputado Saulo pode ficar tranqüilo, que eu
não irei atacar a sua honra, mas também não irei
apartar a liderança de Antonio Carlos Magalhães.
Foi uma opção que eu fiz. No momento em que eu
entender que essa não é a melhor opção para a Ba
hia ou que ele não é um bom Presidente para o
Congresso Nacional, faço outra escolha. Aliás, o jul
gamento do Deputado quanto ao desempenho do
Presidente do Congresso N~Cional é uma pretensão
completamente descabida.

Não vou fazer o jogo do Deputado. Ele terá
sempre liberdade de falar aqui, mas espero que me
respeite, como o estou respeitando.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
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anterior, votei de,acordo com a orientação do meu
partido. ~ ,

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra;

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uma das grandes preocupa
ções hoje no mundo é com a possibilidade de o cida
dão receber informações. Isso significa a capacidade
de uma sociedade de avançar culturalmente e adqui
rir informações. No !3rasil, a partir da Constituição de
1988, foi aberto um grande leque, com a própria ne
cessidade de criação do Conselho Nacional de Co
municação, garantidp naquela Carta. Infelizmente,
porém, esse Conselho até hoje não foi instituído, im
possibilitando o avanço na democratização das co
municações neste País.

Quando me refiro a isso, lembro a posição das
chamadas rádios comunitárias, que são uma con
quista do povo brasileiro.

Mas o que acontece com o surgimento das rá
dios comunitárias e a 'possibilidade de se estabele
cerem as TVs comunitárias neste País? Há uma
grande pressão das clldeias de rádio e televisão, da
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Te
levisão ABERT, que aproveitam a força que têm
'para chamar essas emissoras, que são conquistas
do povo brasileiro, principalmente dos setores orga
nizados da população, de piratas, de irregulares.

Ora, o que acontece com as rádios comunitá
rias? Elas solicitam ao Governo, por intermédio do
Ministério das Comunicações, sua efetiva instala
ção, e o Governo protela a cada dia essa condição,
num frontal desrespeito à lei, fazendo exatamente
a manobra daqueles que não querem que essas rá
dios cresçam e se deserivolvam, porque significam
informação, cidadania e avanço para a sociedade
brasileira. .

É por isso que denunciamos as manobras
que faz hoje o Governo" por intermédi() do Mini~,té

rio das Comunicações: mais precisamente da
Agência Nacional de Telecomunicações Anatel,
no sentido de prejudicar a organização dessas
emissoras, indeferindo por qualquer motivo a soli
citação feita ao Ministério.

Fica aqui a nossa denúncia e o nosso protesto.
Cobramos do Governo a instalação das rádios co-

munitárias, por ser essa uma necessidade da popula
ção.

O SR. OSVALDO COELHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO COELHO (PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, acompanhei a orientação do meu partido.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apenas dar conhecimento à Casa de audiência
que tivemos na tarde de hoje com o Presidente da
Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, Dr.
Renato Navarro Guerreiro, em companhia do
ex-Vereador de São José do Rio Preto, Marco Rillo,
e do Prefeito de Potirendaba, Sr. José Luiz Fran
zotti.

O Sr. Marco Rillo, ex-funcionário da Telesp,
hoje Telefônica, por 28 anos, foi demitido da com
panhia, e tivemos a oportunidade de levar ao Presi
dente da Anatel nossas preocupações com os ser
viços prestados pela companhia telefônica do Esta
do de São Paulo.

Esse funcionário, conhecedor profundo da
realidade, mostrou ao Presidente, com base em
dados e conhecimento técnico, o que se passa
com a Telefônica.

Esperamos que o Presidente possa, sensível e
competente que é, tomar providências no sentido de
apurar as denúncias e fazer com que o serviço tele
fônico no Estado de São Paulo e no Brasil possa es
tar à altura da realidade brasileira e da necessidade
do povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Há sobre a mesa e vão a publicação as seguintes
emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 114,
de 2000, que "altera dispositivos da Lei Complemen
tar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe
sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação de mercado
rias e sobre prestações de serviços de transporte in
terestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá
outras providências".
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PLP 114/00, do Poder Executivo que altera dispositivos da L.ei
Complementar 87/96, que dlspéSe sobre o Imposto doa
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à
clrculaçlo de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e Intermunicipal e de comunlcaçlo, e
dá outras providências

Suprima-se do Art. 1° do PLP 11412000 a redação proposta para o art. 80 da Lei
Complementar nO 87, de 13 de setembro de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

Não deve prosperar a proposta de parcelamento da compensaçãà dos créditos
relativos às aquisições efetuados para o ativo permanente.

o aproveitamento desses créditos não pode ser considerado um benefício fiscal, que
se dá e tira conforme a conveniência do erário. O creditamento é norma universalmente
aceita; faz parte da sistemática dos impostos não-cumulativos. É o caso por exemplo,
do IVA cobrado nos palses da União Européia.

Também parece estranho que se queira colocar obstáculos aos investimentos internos,
justamente no momento em que estamos saindo de um processo de estagnação
econômica e em que se a economia começa a dar os primeiros sinais de recuperação.
Essa diluição do aproveitamento dos créditos por 48 meses acarreta, sem dúvida,
reduçao do poder de competição de nossos produtos, tanto internamente como no
exterior. É um retrocesso que não pode ser aceito.

Brasília, 04 de abril de 2000
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Suprima-se:

',I ..;.. do art. 1° a redação proposta para o § 5° do art. 20 da Lei
Complementar rio 87, de 13 de setembro de 1996;

. 11 - o art. ao.

JUSTlFICAÇAo

Nio deve prosperar a proposta de parcelamento da compensação dos
créditos relativos às aquisiçOes efetuadas para o ativo permanente.

O aproveitamento desses créditos não pode ser considerado um beneficio
fiscal, que se dá e tira conforme a conveniência do erário. O creditamento é· norma
universalmente aceita; faz parte da sistemática dos impostos nêo-cumulativos. É o caso,
por exemplo, do IVA cobrado nos países da União Européia.

Também parece estranho que se queira colocar obstáculos aos
investimentos internos, justamente no momento em que estamos saindo de um processo
de estagnação'econômica e em que a economia começa a dar os primeiros sinais de
recuperação. .'

Essa diluição do aproveitamento dos créditos por 48 meses acarreta, sem
dúvida, redução do poder de competição de nossos produtos, tanto internamente como no
exterior. É um retrocesso que não pode ser aceito.

Sala das ReUniões, em ~ de o..1w~. de 2000.

~
-VL-Y )O..-"-~

D~p.utãdo Jutahy t9únior ~ ~

.~~do~- :08JPTB.
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3EMENDA DE PLENÁRIO n.O ---..-.111&- _

SU.fRESS,IVA

PLP 114100. do Poder executivo que altera dispositivos da Lei
Complementar 87/98, que disp6e sobre o Imposto dos
estados e do Distrito Federal sobre operaç6es relativas à
clrculaçlo de mercadorias e sobre prestaçc5es de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunlcaçAo. e
dá outras providências

Suprima-se do art. 10 do PLP 11412000, a redaçAo proposta para o § 5° do art. 20
da Lei Complementar nO 87. de13 de setembro de 1998;

JUSTIFICAÇÃO

Não deve prosperar a proposta de parcelamento da compensaçé1o dos créditos
relativos às aquisições efetuados para o ativo permanente.

o aproveitamento desses créditos nao pode ser considerado um benefIcio fiscal. que
se dá e tira conforme a conveniência do erário. O creditamento é norma universalmente
aceita; faz parte da sistemática dos impostos não-cumulativos. É o caso por exemplo,
do IVA cobrado nos pafses da União Européia.

Também parece estranho que se queira colocar obstáculos aos investimentos internos.
justamente no momento em que estamos saindo de um processo de estagnação
econômica e em que se a economia começa a dar os primeiros sinais de recuperaçao.
Essa diluição do aproveitamento dos créditos por 48 meses acarreta. sem dúvida.
redução do poder de competição de nossos produtos. tanto internamente como no
exterior. I: um retrocesso que nllio pode ser aceito.

BrasUia, 04 de abril de 2000
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Emenda Supressiva n° I I
(Do SeDhorDeputado ARNALDo FARIA DE SÁ. OIl1ros~

20.
SuprimaMse do art. l° doProjeto em epígrafe, o inciso VII do § 5° , do artigo

Justificativa

A proposição contraria o inciso lI, § 2°, do artigo 155 da Constituição
Federal, ou seja, maltrata o princípio da não-cumulatividade já que ela não impõe
condicionamentos ou limitações ao direito de crédito. .

\1---=:-'

.·d~'o lo.Q;AQ.QJ 11.().

~VJi) ---toJ~. ~ C\'r-L ~
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Emenda Modificativa n° 5
(Do Senhor Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ eOutros)

Maio de 2000

Dê-se ao §5°, Incisos I aVII, do artigo 20, constante do .artigo lOdo Projeto de Lei
Complementar n~ 114, de 2000, aseguinte redação:

§5° , " .

!

I .. a apropriação será feita à razão de um doze avos por mês., a~ ao limite de
cinqüenta por cento do recolhimento mensal devendo a primeira fração ser apropriada no
mês em que ocorrer aentrada no estabelecimento;

n ..

m- para aplicação dos incisos anteriores, omontante do crédito à ser apropriado
será oobtido multiplicando-se ovalor total do respctivo crédito pelo fator igual a um doze
avos da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das
operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste
inciso, as saídas eprestações com destino ao exterior;

IV - o quociente de um doze avos, será proporcionalmente aumentado ou
diminuído, pro rata die, caso operiodo de apuração seja superior ou inferior aum mês;
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VI- ..... , , , , .

vn - ao final do décimo segundo mês co,ntado da data da entrada do bem no
estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.

JUSTIFICATIVA

Quarenta e oito meses é um prazo excessivamente longo para que as
empresas possam se apropriar do crédito. A redação proposta no Projeto em
questão transfere para as empresas individualmente consideradas um ônuns
que para o Estado se transforma num plus de caixa a despeito de, por conta,
das perdas impostas pela atual Lei Kandir,os Estados já terem obtido do
Governo federal (das empresas e consequentemente dos consumidores finais )
forma dé compensação.

- ", _-s=o--"'-
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EMENDA DE PLENÁRIO n.o
---=~---

MODifiCATIVA

PLP 114/00, do Poder Executivo que altera dispositivos da lei
Complementar 87/96, que dispõe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operaç6es relativas à
clrculaçio de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação, e
dá outras providência

Dê-se ao inciso 11I do § 5° do art. 20 da Lei Complementar n· 87, de 13 de
setembro de 1996, a seguinte redação.

Art. 20 .

§ Se .. ti' , t •••

11I - para aplicação dos incisos anteriores. o montante do crédito a ser apropriado será
o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a um
quarenta e oito avos da relação entre o valor das operações de saídas e prestações
tributadas e o total das operações de saídas e prestações do perlodo, ~quiparando-se
às tributadas, para fins deste inciso:
a) as saldas e prestações com destino ao exterior;
b) as saldas e prestações com o fim especifico de exportação, destinadas a empresa
comercial exportadora, inclusive "tradings", armazém alfandegado ou entreposto
aduaneiro;
c) as saidas de produtos industrializados de origem nacional para comercialização ou
industrialização nos municfpios ou Áreas de Livre Comércio; e
d) as sardas e prestações contempladas com manutenção de crédito.

JUSTIFICATIVA

o objetivo da emenda é assegurar o princípio constitucional da não-cumulatividade às
operações em referência, listando as várias hipóteses de crédito possível além da mera
referência às saldas e prestações com destino ao exterior, visto que se assemelham à
exportação.

Brasília. 04 de abril de 2000
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PLP 114/00, do Poder Executivo que altera dispositivos da Lei
Complementar 87196, que dispõe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de seNiços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e
dá outras providências

Acrescente-se parágrafo ao art. 20 da Lei Complementar nO 87, de 13 de
setembro de 1996, com a seguinte redação:

§ 7° • Na hipótese de a mercadoria adquirida para o ativo permanente ter vida útil
inferior a quatro (4) anos, a apropriação dos créditos se fará proporcionalmente ao
periodo de deprebiação.

JUSTIFICATIVA

--

Há casos de mercadorias adquiridas para o ativo permanente cuja vida útil é inferior a
quatro anos. Nesses casos, há o consumo no processo produtivo em periodo inferior
ao autorizado para o credenciamento. Assim, para que não seja rompido o
mandamento constitucional da não cumulatividade, impõe·se a aperfeiçoamento ora
sugerido.

Brasrlia, 04 de abril-de 2000
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Emenda Supressiva n° 8
(Do Senhor Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ e Outros)

Maio de 2000

Suprima-se do art. 10 do Projeto, o art. 33, inciso II, letras A...lt.& e ge o inciso IV, letras &
he&...

Justificativa

Esta proposta fere o princípio da não--cumulatividade inscrito no inciso 11, §
2°, artigo 155, da Constituição Federal.

Ademais, condicionar os aproveitamentos de créditos relativos a energia
elétrica telecomunicações nos moldes propostos pelo projeto significa transformar os atuais
créditos em custos para as empresa cuja conseqüencia imediata é a oneração dos produtos
para o consumidor final com reflexos inflacionários sobre a econômia como um todo.

Ainda. se aprovado o texto proposto, haverá um prejudicial retrocesso, pois
o aproveitamento dos créditos ficará sempre sujeito a regulamentações estaduais e
fiscalizações caso a caso, o que tomaria o direito ao crédito absolutamente incerto.
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Suprima-se do art. 1° a redação proposta para o inciso 11 do art. 33 da Lei
Complementar nO 87, de 13 de setembro de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

Não deve prosperar a proposta de redução temporária dos casos de
aproveitamento dos créditos relativos às aquisições de energia elétrica.

Oaproveitamento desses créditos não pode ser considerado um benefício
fiscal, que se dá e tira conforme as conveniências do erário. Ocreditamento nesses casos
é norma universalmente aceita; faz parte da sistemática dos impostos não-cumulattvos. É
o caso, por exemplo, do IVA cobrado nos países da União Européia.

Não se sabe qual o critério utilizado para considerar a energia elétrica um
insumo industrial, mas não comercial. Sabe-se, no entanto, que não se deve, neste
momento, deliberadamente elevar os custos dos contribuintes, criando pressões sobre os
preços.

Não se pode deixar de lembrar que a proposta não vem apenas na
contramão dos modernos sistemas tributários, mas também da Reforma Tributária que
tramita nesta Casa, que aponta na direção do fim dos tributos cumulativos.

Sala das Reuniões, em ~ de ~J de 2000.

G$~i(~ú~r
Vj~/~~dc
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PLP 114100, do Poder Executivo que altera dispositivos da Lei
Complementar 87/98, que dispõe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operaç6es relativas à
clrculaçlo de mercadorias e sobre prestaç6es de serviços de
transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação, e
dá outras providências

Suprima-se do Art. 1° do PLP 11412000, a redação proposta para o inciso 11 do art.
33 da Lei Complementar n.O 87, de 13 de setembro de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

Não deve prosperar a proposta de redução temporária dos casos de aproveitamento
dos créditos relativos às aquisições de energia elétrica e à prestação de serviço de
comunicação.

O aproveitamento desses créditos não pode ser considerado um beneficio fiscal, que
se dá e tira conforme as conveniências do erário. O creditamento nesses caso é norma
universalmente aceita: faz parte da sistemática dos impostos não~cumulativos . É o
caso, por exemplo, do IVA cobrado nos parses da União Européia.

Não se sabe qual o crédito utilizado para considerar a energia elétrica um insumo
industrial, mas não comercial. Sab~se. no entanto, que não se deve, neste momento,
deliberadamente elevar os custos dos contribuintes, criando pressões sobre os preços.
A proposta, é evidente, eleva os custos dos contribuintes, comerciantes e industriais
principalmente, criando pressões sobre os preços.

Não se pode deixar de lembrar que a proposta não vem apenas na contramão dos
modernos sistemas tributários, mas também da Reforma Tributária que tramita nesta
Casa. que aponta na direção do fim dos tributos cumulativos.

Brasflia, 04 de abril de 2000



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO n.O
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PLP 114/00, do Poder Executivo que altera dispositivos da Lei
Complementar 87/96, que dlsp6e sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e
dá outras providências

Dê-se a alínea b) do inciso 11 do art. 33 da Lei Complementar nO 87, de 13 de
setembro de 1999, a seguinte redação.

, .

Art. 33...."..•.............................•........•.•.........,.•. t ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••

II - ,...............•....."..

b) quando consumida no processo de industrialização e comercialização;

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa assegurar o princípio constitucional da não~cumulatividade,

estendendo o crédito do imposto incidente sobre a energia elétrica também às
atividades comerciais.

Brasilia, 04 de abril de 2000
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TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Suprima-se do art. 1°, a redação proposta para o inciso IV do art. 33 da
lei Complementar nO 87, de 13 de setembro de 1996.

JUSTIFICAÇAo

Não deve prosperar a proposta de redução temporária dos casos de
aproveitamento, pelos usuários, dos créditos relativos à prestação de serviço de
comunicação.

O aproveitamento desses créditos não pode ser considerado um beneffcio
fiscal~ que se dá e tira conforme as conveniências do erário. O creditamento, nesses
casos, é norma universalmente aceita; faz parte da sistemática dos impostos não
cumulativos, como é o casal por exemplo, do IVA cobrado nos países da União Européia.

A proposta, é evidente, eleva os custos dos contribuintes, comerciantes e
industriais principalmente, criando pressões sobre os preços.

Não se pode deixar de lembrar que a proposta não vem apenas na
contramão dos modernos sistemas tributários, mas também da Reforma Tributária que
tramita nesta Casa, que aponta na direção do fim dos tributos cumulativos.

Sala das Reuniões, em ~ de o.b~ de 2000.
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PLP 114/00, do Poder Executivo que altera dispositivos da Lei
Complementar 87196, que dispõe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e Intermunicipal e de comunicação, e
dê outras providências

Suprlma-se do art. 1° do PLP 11412000, a redação proposta para o inciso IV do art.
33 da Lei Complementar n.o 87, de 13 de setembro de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

Não deve prosperar a proposta de redução temporária dos casos de aproveitamento
dos créditos relativos às aquisições de energia elétrica eà prestação de serviço de
comunicação.

o aproveitamento desses créditos não pode ser considerado um beneffcio fiscal, que
se dá e tira conforme as conveniências do erário. O creditamento nesses caso é norma
universalmente aceita: faz parte da sistemática dos impostos não-cumulativos . E: o
caso, por exemplo, do IVA cobrado nos parses da União Européia.

Não se sabe qual o crédito utilizado para considerar a energia elétrica um insumo
industrial, mas não comercial. Sabe-se, no entanto, que não se deve, neste momento,
deliberadamente elevar os custos dos contribuintes, criando pressOes sobre os preços.
A proposta, é evidente, eleva os custos dos contribuintes, comerciantes e industriais
principalmente, criando pressões sobre os preços.

Não se pode deixar de lembrar que a proposta não vem apenas na contramão dos
modernos sistemas tributários, mas também da Reforma Tributária que tramita nesta
Casa, que aponta na direção do fir:n dos tributos cumulativos.

Brasflia, 04 de abril de 2000
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EMENDA DE PLENÁRIO n.o--=~~_

~

PLP 114100, do Poder Executivo que altera dispositivos da Lei
Complementar 87/96, que dispOe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestaç6es de serviços de
transporte Interestadual e Intermunicipal e d. comunlcaçAo, e
d.8outras providências

Di-45. ao ao inciso IV do Art. 33 da Lei Complementar nO 87, de 13 de setembro de
1996, a seguinte redação:

IV - somente dará direita a crédito o recebimento de serviços de comunicação
utilizados pelo estabelecimento:

a) ao qual tenha sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;

b) quando utilizado no processo de industrialização e comercialização;

c) quando sua utilização resultar em operação de sarda ou prestação para o
exterior, na proporção destas sobre as saldas ou prestações totais; e

d) a partir de 10 de janeiro de 2003, nas demais hipóteses.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa assegurar o principio constitucional da não-cumulatividade,
estendendo o crédito do imposto incidente sobre os serviços de comunicação também
às atividades comerciais.

BrasiEia. 04 de abril de 2000



Emenda Supressiva n° J5
(Do SeDhor Deputado ARNALDO FARIA DE sÁ e Outros)

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 013959

. . .Suprima-se a palavra" parcelada" logo após a palavra. " compensação ",
conuda no artigo 4° do presente PLP;,

Justificativa

Ao introduzir-se a palavra " parcelada " subordina-se o direito líquido e
certo do aproveitamento integral do crédito nos moldes da legislação em vigor
consubstânciada na Lei Complementar 87 à nova regra que se pretende impor,
constituindo-se em cerceamento do uso de um direito já adquirido, não existindo na
Constituição Federal qualquer condicionamento ao aproveitamento do crédito.

das essàeS, em 04 de abril de 2000.
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

PIAuf

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

CEARÁ

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSB PSB/PCdoB

Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Presentes do Piauí: 3

Amon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 5

BlocoPartido

AMAPÁ

PUPSl,.

PSDB/PTB
PFL
PSDB
PFL

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
João Caldas PL
Presentes de Alagoas: 2

PARAfBA

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB
João Calaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB
Presentes de Pernambuco: 9

Adauto Pereira
Inaldo Leitão
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB PMDB/PST/PTN
Betinho Rosado PFL
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

P"!"Marcos Afonso
Presente do Acre: 1

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN
Presente de Tocantins: 1

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSOB
Presentes de Rondônia: 2

ACRE

Anivaldo Vale
Babá
Josué Bengtson
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 7

Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes PSDB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 3

PARÁ

PSDB
PT
PTB
PFL
PT
PFL
PSDB
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SERGIPE

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PFL
,PMDB PMDB/PST/PTN

MAlOGROSSO

DISTRITO FEDERAL

Barbosa Neto
Euler Morais
Juquinha
Nair Xavier Lobo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 7

Ricarte de Freitas PSDB
Welinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso: 2

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Arlindo Chinaglia PT
Cunha Bueno PPB
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB
Gilberto Kassab PFL
João Paulo PT
José Genoíno PT
Maluly Netto PFL
Moreira Ferreira PFL
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB
Presentes de São Paulo: 12

Pedro Pedrossian PFL
Presente do Mato Grosso do Sul: 1

Paulo Octávio PFL
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 2

GOIÁS

MATO GROSSO DO SUL

Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Ribeiro PSDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Presentes do Rio de Janeiro: 12

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB
. PSDB

RIO DE JANEIRO

PPB
PFL
PT
PDT
PPB
PST PMDB/PST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN

Alcione Athayde
Arolde de Oliveira
Carlos Santana
Comélio Ribeiro
Eurico Miranda
Francisco Silva
Jandira Feghali
João Mendes

Aroldo Cedraz
Coriolano Sales
Eujácío Simões
Haroldo Lima
Jairo Azi
Jonival Lucas Junior
Leur Lomanto
Mário Negromonte
Paulo Braga
Roland Lavigne
Waldir Pires
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 12

MINAS GERAIS

C/euber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN·

Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB .PMDB/PST/PTN
Lincoln Portela PSL PUPSL
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Virgílio Guimarães PT
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais: 13

Augusto Franco
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 2

BAHIA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PL PUPSL
pedoB PSB/PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PT
PPB
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PSOB/PTB

TOCANTINS

João Ribeiro PFL
Paulo Mourão PSOB
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

PARANÁ

PSOB PSOBIPTB
PSOB PSOB/PTB
PMOB PMOBIPST/PTN

Airton Roveda
Alex Canziani
Hermes Parcianello
Presentes do Paraná: 3

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Presentes de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Moura
Paulo Marinho
Sebastião Madeira
Total de Ausentes: 3

Moroni Torgan
Rommel Feijó
Total de Ausentes: 2

PPB
PFL
PSDB

CEARÁ

PFL
PSOB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

RIO GRANDE DO NORTE

Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMOB PMOB/PST/PTN
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 6

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Total de Ausentes: 2

PARArBA

Efraim Morais PFL
Marcondes Gadelha PFL
Total de Ausentes: 2

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

AMAPÁ

PERNAMBUCO

PSB
PT
PSB
PSL
PSDB
PFL

Badu Picanço PSOB
Total de Ausente: 1

PARÁ

PSOBIPTB

Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Luciano Bivar
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Total de Ausentes: 6

ALAGOAS

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PUPSL

PSDB/PTB

Oeusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
José Priante
Nicias Ribeiro
Total de Ausentes: 5

Zila Bezerra

Total de Ausente: 1

PFL
PMOB PMOB/PST/PTN
PPB
PMDB PMOBIPSTIPTN
PSDB PSOB/PTB

ACRE

PFL

Albérico Cordeiro
Total de Ausente: 1

Jaime Fernandes
Jaques Wagner
Jorge Khoury
Nelson Pellegrino
Reginaldo Germano

Total de Ausentes: 5

PTB

BAHIA

PFL
PT
PFL
PT
PFL

PSDB/PTB
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PSOB/PTB

PMOB PMOB/PST/PTN

GOIÁS

PSOB

PMDB PMDB/PST/PTN

PT

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi

João Grandão

Total de Ausentes: 2

Pedro Canedo

Total de Ausente: 1

Wilson Santos
Total de Ausentes: 3

DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce PPB

Total de Ausente: 1

MINAS GERAIS

PSDB PSDB/PTB
PL PUPSL
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN
PMOB PMDB/PST/PTN

EspíRITO SANTO

João Coser PT
Magno Malta PTB PSDB/PTB .
Nilton Baiano PPB
Total de Ausentes: 3

Aécio Neves
Cabo Júlio
Carlos Mosconi
Glycon Terra Pinto
Narcio Rodrigues
Saraiva Felipe
Silas Brasileiro
Total de Ausentes: 7

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

. SANTA CATARINA

PARANÁ

PSDB

PSOB

PT

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biseaia PT
Ayrton Xerêz PPS
Eber Silva POT
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo POT
Mareio Fortes PSOB PSOB/PTB
Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN
Milton Temer PT
Paulo Baltazar PSB
Roberto Jefferson PTB
Total de Ausentes: 10

SÃO PAULO

Flávio Arns

Luiz Carlos Hauly

Padre Roque
Total de Ausentes: 3

Hugo Biel
Luci Choil1acki

Renato Vianna

Total de Ausentes: 3

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PP8
PT

PMOB PMDB/PST/PTN

MATO GROSSO

PT
PSOB PSOB/PTB
PT
PL PUPSL
PPB.
PT
PMOB PMDB/PST/PTN
PMOB PMDB/PST/PTN .

.. PTB PSOB/PTB
"PFL

PT

. RIO GRANDE DO SUL

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quar
ta-feira, dia 6, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

PT

PMOB PMDB/PST/PTN

PT
PPB

PMDB PMPB/PST/PTN

PMDB PMOEÚPST/PTN

POT

Adão Pretto

Germano Rigotto

Henrique Fontana
Júlio Redecker

Nelson Proença

Osvaldo Biolchi

Pompeo de Mattos
Tótal de Àúsentes: 7

pSDB/PTB
PSOB/PTB

PSOB
PSOB

Uno-Rossi
Osvaldo .Sobrinho

Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Antonio Paloeci
Bispo Wanderyal
Celso Russomanno
José Dirceu
Lamertine Posella
Marcelo Barbieri
Nelson Marquezelli
Robson Tuma
Teima de Souza
Total de Ausentes: 11
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ORDEM DO DtA
(ÀS 16 HORAS)

RITO ESPECIAL
(Artigo 1911 1, ele art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO

N° 96·8, DE 1992
(DO SR. HÉLIO BICUDO):

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de.Emenda àConstituiçao n° 96-A. de- 1992,
que introduz modific8;ões na estrutura do Poder
Judiciário; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
·admissbilklade (Relator. Sr. Luiz Carlos santos); eda
ComissAo Especial, pela aprovação, com substitutivo,

deste e"das Propostas de Emenda àConstituição nOs
112·AJ95, 500·AJ97 e 368·Al96, apensadas; pela
acInllSSibHidade de todas as emendas apresentadas na
Comissão e, no mérito, pela aprovação das de nOs
1/95, 2/95 e4/95 (apresentadas na legislatura anterior)
edas de nOs 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,
16,18,19,20,211 24,261 27,28,29,31,33,36,36,37,
39, 40, 42, 43, 44 e45; pela rejeição das Propostas de
Emenda à Constituição nOs 127·N95 e 215-Al95,
apensadas, edas emendas nOs 3/95 (apresentada na
legislatura anterior) e4,6, 17,22,23,25,30,32,34,38
e 41, nos termos do parecer da Relatora, que
apresentou complementação ereformulação parcial de
voto. Apresentaram votos em separado o Deputado
Antônio Carlos Biscaia e, em conjunto, os.Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, AntOnio Canos Biscaia, José Pimentel,
Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296,
42, 33, 293, 27, 88, 238; 187, 67, 32, 149, 73 eos
destaques dos relatórios pardais dos Deputados Luiz
AntOnio Fleury eRenato Vianna; rejeitados os de nOs
297,291,251,23,220,82,155,50,292,295,233,256,
283, 221 , 177, 184, 286, 25, 216, 219, 162, 200, 218,
240, 201, 274, 2t7, 218, 101 e os destaques dos
relatórios parciais doS Depu~dO$ José Roberto
Batochio eIbrahim Ab~ACkel; eprejudicados os de nOs
156,38,40,24.1,.71,83,37..86, 154, 13, 134, 112,208,
24,280 ,212, 213, 211,. '113,210,34,78, 111 e59
(Relatora: Sf8 Zulaiê Cobra).
Tendo apensadas.as PECs nOs: 112·Al95, 127·AJ95,
21&-AI95, 500-AJ91, 368·AJ96.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

I· EMENDAS

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA DO PRAZO •ATO DA PRESIDÊNCIA

N° 63100 (COMISSÃO ESPECIAl DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova a reforma do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

DECURSO: 138 SESSÃO.
ÚLTIMA SESSÃO: 14.()4.()O

Quarta-feira 3 013965
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL

05 4-- 'feira 15:00 Ibrahim Abi-AckeI
15:25 Ronaldo Cezar Coelho

0& S--f'elra 15~OO Coriolano Sa'es
15:25 Neuton Lima.

07 S--feira 10:00 Marcos de ,Jesus
10:25 Paulo Rocha
10:50 Dsrniêo Feliciano
11 :15 Lincoln PorteIs
11 :40 ~osé Antonio Almeida
12:05 Ubiratan Aguiar
12:30 .Jorge Pinheiro
12:55 Sérgio Miranda
13:20 Evandro MlIhornen

'10 2·- .,.ira 15:00 Marinha Raupp
15:25 ~oeJ de HoHanda
15:50 Pedro Chaves
16:15 José Chaves
16:40 Carlos Dunga
17:05 Paulo Lima
17:30 Edinho AraCjo
17:55 Marcos Afonso
., 8:20 Pinheiro Landim

'1'1 3 õ1l-1'eira 15:00 Luiz. Bittencourt
15:25 Gasta0 Vieira

'12 4""-t'elra 15:00 Bispo Rodrigues
15:25 João Coser

'13 sa-1'elra 15:00 Raimundo Colombo
15~25 Carlos Batata

'14- sa_1"ejra 10:00 Aiceste Ah"eida
10:25 .José Thomaz NonO
., 0:50 ..Jandira Feghali
11:15 Pedro Eugênio
11 :40 .Julio Semeghlni
12:05 ~errne Martins
12:30 Luiz PiauhyLino
12:55 '\Ni1son Santos
13:20 Nelson Meurer

'17 2-- 'feira 15:00 Sérgio Carvalho
15:25 Ben-hur Ferreira
15:50 Luiz Mainardi
16:15 Germano Rígot1:o
16:40 Paulo Kobeyashi
17:05 Erreirn Morais ..
17:30 ,JL)lio Redeck_r
17:55 Cabe .... 0110
18:20 Geov.n Frett••

'18 3--f'elra 15:00 Fernando OoruJ.
15:25 oJo.o Alm.lda

"19 4--f'elra 15:00 Eber SUVI!lI
15:25 Gersido SlrnOee

20 5* 'f.ira 15:00 Francisco Rodrigues
15:25 Reginaldo Germano

24 2-- 'feira 15:00 Salatiel Carvalho
15:25 AntOnio Cerlos Konder Reie
15:50 Nair Xavler Lobo
16:15 Pedro Canedo
16:40 Jorge Costa
17:05 Euniclo Oliveira
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PROJETO DE LEI N"2.515-A/96· do Sr. Adão Pretto e
outros •que 'dá nova redação à lei nQ8.847, de 28 de
janeiro de 1994, que 'dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural • ITR e dá outras
providências",
RELATOA: Deputado XlCO GRAZIANO
PARECER: contrário a este e às sete emendas
apresentadas na Comissão•

PROJETO DE LEI N!' 1.904-Al96· do Sr. Nelson Meurer
•que 'altera aLei n25,194, de 24 de dezembro de 1966,
que 'regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro AgrOnorno, e dá outras
providênoias"
RELATOA: Deputado ROMEL ANíZIO
PARECER: favorável

PARECER: faVOfâvel, com substitutivo, aeste eao PL
nQ939/95, apensado.

PROJETO DE LEI NR 687·M5· do Sr. Koyu lha· que
.tispõe sobre a polltica pesqueira nacional, ~Ia a·
. ':dade ~ll!Ii dá outras -...:.u...:......"'''',':. ~"l;J1ra e . PIUV",",,~,

(AperiJados: PLs oRa 825195, 1.273/95 2.966197 PROJETO DE LEI rf 4.169198 -do Sr. Paulo Uma· que
3,016/:17 e8.331197) " 'estabelece incentivos aos proprietários rurais com mais
RELATúA:DeputadoAOÃO PRma de 1000 (um mil) ha de área que contratem os serviços
PARECER:- favofãvef,,·.··com .substitutivo a A ....... a-" .99 agr6~omo. ou de veterinário'. (Apensado: PL ~

, VOWI, WT 543199)' •
apensados, PLs n~ 825/95, 1.273195, 2.966197,
3.016197 e3.381197, eà emenda rt2 9econtrário às de RElATOR: Deputado ANIVALDO VALLE
nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e8, apresentadas na Comissão, PARECER: fa'lOlâvel aeste, com emenda, econtrário a
com adoção pa!",:ia! do substItuIivo da CDCMAM, seu apensado, PL nll 543199

PAU TA N° 02/2000
A • Proposiç6el sujeitas à apreclaçio
conclusiva pelas Comill6ea:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6, Anexo 11

Horário: 10h

I OI COMISSÕES PERMANENTES.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POÚTICA RURAL

PROJETO Df ~EI ~ 194195 ; ciJ"St."Nicias RibIíQ •
que 'dá nova red8çãotp artiJo 111 do ~~.'13.'tIJ4,
de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria aF1orestaftlcional
" Tapajós, edá outras providências'-, (Apensado: PL
'<~195)

RELATOR: Deputado WALOEMIR MOKA

PROPOSTA DE FISCAliZAÇÃO E CONTROLE N2
85197 • dos Srs. Nelson Marquezelli eEtevakta Grassi
de Menezes • que 'propõe que a Comissão de
Agricuttura e Politica Rural fiscalize a aplicação dos
recursos e financiamentos do Programa de Crédito
Especial para aReforma Agrária· PROCERA',
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
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CONCLUSÕES DO RELATOR: pela implementação da
PFC com soIicltação de auditoria operacional do TeU
VISTA ao Deputado Abelardo Lupioo em 29/0312000

RECLAMAÇÃO Nll 1/99 - do Sr. Antônio Rocha de
Freitas (Presidente da Comlssáo Faixa de Servidão do
Linhão Ruronópolis/PA) - que "dispõe sobre o critério
diferenciado pago aos colonos por suas propriedades e
benfeitorias nas faixas. de servidão localizadas nos
trechos Rurópolis.Santarém e Rurópolls·ltaituba·,
RELATOR:' Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: pelo arquivamento
VISTA ao Deputado Valdeci Oliveira em 29/0312000

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:~ sessio
Oltima Sessão: 10/04100

P~j.tos de Lei (art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 2.262199 - do Sr. MoacIr
Mlchel~ - 'que Adispõe sObre a redução dos encargos
financeiros incIdentes Sobre os financiamentos agrlcolas
para oS agricultores que utilizarem o método do cultivo
direto-o
RELATOR: Deputado HELENILDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI NR 2.545/2000 • do Sr. Fernando
Coruja· que "altera dispositivos do Decreto-Lei nR 467,
de 13 ele fevereiro de 1969, dispõe sobre a utilização de
nomes genéricos em medicamentos de uso veterinário,
e dá outras prov.ldências",
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

DeculSo:S·sessão
Última Sessjo: 05104100

Projetos de Lei (art. .119, I e § 1°). . "

PROJETO DE LEI N2 4.356-Al9B ~ do Sr. Oanilo de
Castro - que -dispõe sobre obrigatoriedade de
realização de estudo prévio de auto-sustsntabilidade na
promoção de assentamentos rurais para fins de reforma
agrária, e dá outras provldências-, "'
RELATOR: OeP\ltadp..1GOR AVEUNO

PROJETO DE L.EI Nl! 4.378-A/98 - dos Sra. ,Milton
Men<les e João Coser - que "regula as relaçõeS
jurídicas entre a' agroindlÍStria e ú produtor rural
Integrado 9 dá outras providências",'·
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE LEI Nll 659·Al99·· do Sr. Murilo
Domingos - que "define sistema orgânico de produção
agropecuária e produto da agricultura orgânica, dispõe
sobre a sua certificação, e dá outras provídAnclu·.
RELATOR: Deputado TELMO KIRST

PROJETO DE LEI Nll1.477/99 - do Sr, Antônio Carlos
Konder Reis e Outros • que "dispõe sobre o Programa
Grande Fronteira do MERCOSUL".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI nIl 2.063199 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "dIspõe sobre o Arquivo Zootécnico Nacional dos
Animais Domésticos de interesse econômico e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROOUE

PROJETO DE LEI Nll 2.157/99 - do Sr. Bedu Plcsl'l(:o
que "acrescenta dispositivo ao Daoreto-Lei nlõl 221, dá 28
de fevereiro ele 1967, que 'dispõe sobre a proteção e
estfmulas à pescas dá outras providências'·,
RELATOR: Depu~do B. SÁ

PROJETO DE LEI NIl2.158/00· do Sr. Wilson Santos
que "dá nova redação ao art. 4Q e aCI'escenta 00 artigos
~·A e 4ll.J3 da Lei n2 9.871, de 23 de novembro de
1999, que 'Estabelece prazo para as ratificações de
concessões e alienações de terras feltas pelos Estados
na Faixa de Fronteira, e dá outras providências'·.
RELATOR: o.eputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI NlõI 2.181/99 - do Sr. Wilson Santos
que "dá nova redação ao art. 17, da Lei nR 4.771, de 15
de setembro de 1965 (Código Florestal), dispondo sobre
a reserva florestal legal em projetos de colonização, de
assentamento e de loteamento rurais".
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON

PROJETO DE LEI NR 2.183199 • do Sr. Marcos Cintra
que "dispõe sobre o dlrelto de os mutuários de crédito
rural recorrerem a instituições arbitrais para o cálculo de
seus saldos. devedores".
RELAtOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

PROJETO DE LEI NR 2.194/99 - do Sr. Hugo Biehl- que
"dispõe sobre o cultivo de florestas por assentados pala
Programa Nacional de Reforma Agrária, e dá OL.tlas
providências".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLlANDA

PROJETO DE LEI Nll 2.248199 - do Sr. Carlos Dunga 
.que "concede Isenção do ImpoSto Territorial Rural nas
condições que especifica"•
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nll 2,265/99 • da Sra, Marinha !'laupp
• que ·altera a Lei nll 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que 'dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constiluclonaIs relatliios à refól'ina agráría, previstos no
Capítulo !li, Título VII, da constiturção Federal'".
RELATOR: Deputado DIt.:.CEU SPERAFlCO

PROJETO DE LEI N2 2,35412000 • do Poder Exec.utivo 
que 'exclui uma fração da área da Reserva ExtrBlúvista
do Aio Ouro Preto. localizada nos municlpios de
Guajará·Mirim e Vila Nova Mamorá, no Estado de
Rondônia-.
AELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA



013970 Quarta·feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2eOO

PROJETO DE LEI NII 2.469r'2000 - do Sr. Fernando
Ferro - que "dIsp6e sobre a concesslo de Incentivos
liecaII U peuou ffllica8 e Jurkllcu CJ.l8 • dediquem
80 sIat8ma orgAnlco de pI'!XtuçIo agropecuária".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

c . PropoelÇÕes Sujeitas 6 AprwI.çlo
Conclusiva da Comissões:

URG~NCIACONSTITUCIONAL

COMISSÃO DA AMAZONIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 06I0412OOO)

Projetos de lei (.1'1.119, I. 110)

PROJETO DE LEI NR 2.563/00 - da Sra. Marinha Raupp
• que "concede lsençlo de impostos para OI ptQCiutCl$
dad.vados de petróleo, ulllizlldos para pIlVlmentaçáo
adltlca de rodovias 8 vias públlca9 urbanas nos
Estados e Munlclplos oornpreendldos na AmazOnla
Ulga1".
REnroS:J)oputado J~ILJUAARez

COMISSÃO-DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

MENSAGEM NR 972197 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n2 142, de 10 de março de 1997,
que renova a permIssão outorgada à MDIO
CONTINENTAL DE CURITIBA LTOA., para explorar,
sem direito de exclusividade, 88Mço de radiodifusão
sonora em frequlmcia modulada, na cidade ele Curitiba,
Estado do Paraná",
RELATOR: Detputado PAULO JOSÉ GOW~
PARECER: fallOrivel,'

MENSAGEM Nl 214198 - do Poder Executivo • que
'submete à apreclaçAo do Congresso NecIonaI o ato
constante da Portaria n2 547. de 29 de outubro de 1997,
que renova a perrnlaeão A A.e.C. RÁDIO E TELEVISÃO
LTOA., para explorar, sem dll1llto de excllllllvldade,
serviço de radiodilusiio sonora em frequência modulada,
na cidade de Barbacena~Estado de Minas Gerala".
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 1.078198 • do Poder Executivo • que
"eubmete à apreciação do Congresso Nacionel o ato
conatante do Decreto de 27 de agosto de 1998. que
'renova a concMS4o outorgada à RÁDIO
UNIVERSITÁRIA METROPOliTANA LTOA., para
explorar "rvIQo de radlocllfualo aonora em onda média.
na cidade de Brasnia, Dlatrlto Federal'".
REtATOR:DepuredoPEDROCANEDO
PARECER: favorável

PAU T A lfI 02/2000

~nárlo 13; 'Anexo It'
Horário: 10h

A - Compoaiçlo • Instlltaçlo do8
trabalbo&.daa.8ubcomi..6es:

',~, :;'"i;;'''ili:,'.~ il~ Cl6ncia, Tecnologia
,', a~e.

~..,': ' : • ~.i;;pecIaI de serviços Postai&.

MENSAGEM NR 1.451198"· do Poder Executivo • qlJ8
"IubmeI:e à apreclaçlo do Congresao Nacional o ato
constante do Decnlto de 20 de nlMlmblO de 1998, <tUfl
'renova a conceeeão outorgada à FUNDAÇAO
CULTURAL DE RADIODIFUSÃO ARmUA DE SOUZA
VAUE', para explorar serviço de radlodllusio sonora
em onda média na cidade de Nova Odessa, Estado de
São Paulo".
RELATOR: Deputado NÁRC/O RODRIGUES
PARECEA: favorável

MENSAGEM l'f 101199 • do Poder Executivo • que
"subme18 à apnlCiaçio do Congreseo NacIonal o ato
conatante da Portaria nD 314, de 21 de dezembro de
1998, que outorga pennlssAo à FUNDAÇÃO JOSé DE
PAIVA NETTO, pamexecutar, pelQ.Pf8ZQ de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de I'IIdIodifUBão
sonora em frequência moduIada, com 1Ins
exclusivamente educativos, na cidade de Santo Artllnlo
do Descoberto. Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 119199 • do Poder EX8cutlvo • que
"sut:lmete à apnlClaçio do Congr8uo NacIonal o ato
constante da POI1lIrIa n" 2!!J7, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à RÁDIO MUNDIAL FM
DE TOLEOO LTOA., para explorar, pelo prazo de dez

I - Subcom/sdo Pennlll1ente de TelecomunIcações;
11 - Suboomisdo Permanente de Comunicaçlo de

Massa:
m· '

~ '''1.''

~··.JDA Ot'ERECIDA EM PLENÁPlO ao Projeto de
.. '" -J111.204-B19S • que "dispõe tJ."lr& a periodicidade
dos censos demográfIcQS e eeonomlCO& e ~ outras
provldências."
RELATOR: Deputado PEDROCANEOO
PARECER: favorável

a .t '?s;ç6es SujeItM à AprecI8qlo pelo
Pler, .1 Cua:

ORDINÁRIA
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radJodIfuslo sonora em frequêncla modulada, na
localidade de ToIedo. Estado do Paraná".
RELATOR: peputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 813199 • do Poder Executivo - que
'submete 'à ápreciação do COngresso Nacional o ato
constante do Decreto de 16 de junho de 1999, que
'renova a 'concessão da FUNDAÇÃO NOSSA
SENHORA .DA PENHA DO EspfRITO SANTO, para
explorar sel'lliço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de .CariacÍC8, Estado do E:spfrito Santo".
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favorável

MENSAGEM NI 957199 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl 76, de 2 ele julho de 1999, que
outorga pennlSdo à RÁDIO EXCELSIOR LTOA., para
explorar, pelo prazo éfe dez anos, sem direito de
exclu8lvldade, serviço de radiodifusão sonora em
fnlq08ncia modufada, na localidade de Nova Andradlna.
Estado ele Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER:mvorável '
VISTA ao Deputado Marçal Filho. em 17/11/99

MENSAGEM NR 1.125199 - do Poder executIvo· que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl 85, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO À CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Autazes,
Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado fRIS SIMÕES
PARECER: favorável

MENSAGEM NI' 1.129199 • do Poder ~utlvo • que
"submete à apreclaçlio do Congresso Nacional o ato
conatante da Porta". nll 97, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA
DE SÃo FÉLIX DO PIAuí a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de São Félix do
Piauí, Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado EUR[PEDES MIRANDA
PARECER: favorável .

MENSAGEM Nll 1.160199 - do Poder executivo - que
"submete à apraciBÇão do Congresso Nacional o ato
COOBtante da Portaria nl 94, de 30 de julho de 1999, «!Ie
autoriza., ,,8. ASSOCIAÇÃO. DE,. .RAOIODIFUSAQ.
COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL a executar, pelo prazo de
tr6ti anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusio comunitária na localidade de Tavares,
Estado da Paralba".
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.164/99 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nlI 115. de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Belo
Horizonte a executar, pelo prazo de tras anos, sem

direito de exclusividade, serviço de mdiodífusAo
comunitária na localidade de Manaus, Estado do
Amazonas".
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado SILAS CÂMARA, em 10/11199

MENSAGEM Nll 1.168/99 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do COngresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 119, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito ele
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Barra de Santo Antônio, Estado de
Alagoas'.
REL,A1;"OR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO
e PADRE ROQUE, em 10111199

MENSAGEM Nll 1.229199 - do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 127, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO OOS AMIGOS
SOLIDÁRIOS DE FRANCISCO ALVES a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Francisco
Alves, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: favorável

MENSAGEM NO 1.461/99 - do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 141, de 2 de setembro de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL
COMUNITÁRIA CERQUEIRENSE a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de C9rqueira
César, Estado de São Paulo".
RELATOR: DepWBdoJOSÉROCHA
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 1.462199 - do Poder executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nlI142, de 2 da setembro de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO E CULllJAA DE BARRA a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Barra, Estado da Bahia".
RELATOR: ~!:lo JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 1.463199 - do Poder Executivo· que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll143, de 2 de setembro de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E
MORADORES DE BRASNORTE • AAMB, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Brasnorte. Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável
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MENSAGEM NR 1.465199 - do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll145, de 2 de setembro de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL JOSé
RIBEIRO DA CUNHA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de MontMdiu.
Estado de Goiás'.
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 4.366198 - do Sr. Hermes
ParcianeHo " que 'acrescenta o parágrafo 22 ao artlgo 38
da Lei nR 4.117. de 27 de agosto de 1962.
estabelecendo remuneração às emissoras de
radIodifusão sonora que retransmilem o programa oficlal
do8 Poderes da República'.
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorável, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NR 927/99 " do Sr. Luiz Moreira· que
'suprime o parágrafo único do art. 2R da Lei nR9.612, de
19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado SANTOS ALHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NR 1.040/99 " do Sr. João Coser·
que 'dispõe sobre o desbloqueio dos Serviços de Valor
Adicionado'.
RELATOR: Deputado íRIS SIMÕES
PARECER: favorável, com emenda

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 0610412000)

Projetos de Lei (aR. 119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 2.027/99 - do Sr. L1nco1n PorteJa •
que 'determina que o autor ou suspeito de praticar um
crlme hediondo, deverá ser representado para
responder por ele junto aimprensa'.
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NR 2.231199 • do Sr. José carlos
Elias " que 'obriga os responsáveis por 'sites'
provedores de Informações na Internet a fornecer
classificação Indicativa do conteúdo veiculado'.
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

PROJETO DE LEI NR 2.239199 • do Sr. Antônio do Valle
• que 'modifica a LeI l'.Jll 9.612, de 19 de fevereiro de
1998. que 'institui o Serviço de RadiodIfusão
Comunitária e dá outras providências', pltlvendo a
autorização para execução de serviçO de radiodifusão
comunitária pelas Câmaras MunicipaiS'.
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

PROJETO DE LEI NQ 2.269/99 " do Sr. Walter Pinheiro •
que 'dispõe sobre a utilização de programas abertos
pelos entes de direito público e de direito privado sob
controle acionário da administração pública."
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Nll 2.45812000 • do Sr. João
Hermann Neto • que 'deciara Barbosa Uma Sobrinho
Patrono da Imprensa Brasileira.' .
RELATORA: Deputada LuíZA ERUNDINA

PROJETO DE LEI NO 2.31412000 • do Sr. Alolzio
Mercadante • que ' toma obrigatória para as emissoras
de rádio e televisão a difusão de comunicados da
Defesa Civil de alerta à população relativos à previsão
de catástrofes naturais e s&us desdobramentos'.
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

PROJETO DE LEI NR 2.324/2000 - do Sr. João Caldas·
que "dispõe sobre a comunicação de infonnações
relativas aobjetos voadores não-ldenúllcados',
RELATOR: Deputado GESSIVALDO ISAIAS

PROJETO DE LEI NO 2.47212000 • da Sra. Lulza
Erundina • que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem esIImuladora do exerclclo da cidadania na
publicidade dos serviços e obras I'lilalizados pelos
órgãos públicos federais,'
RELATOR: Deputado DR. HF:L10

Substitutivo (art. 119, \I • § 1°)

AS PROPOSlçOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo

PROJETO DE LEI N9 1.787196 - do Poder Executivo·
que 'dispõe sobre a proteção da propriedade Intelectual
de topografias de circuitos integrados'.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

PROJETO DE LEI NQ Q4-A!99 • do Sr. Sitas Brasileiro •
que 'estabelece penalidades pelo uso de telefone
celular em teatros. cinemas e auditórios.·
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO·

PROJETO DE LEI N2 428199 " do Sr. Vicente Caropreso
• que "vincula a veiculação de propaganda de produtos
e serviços, tocados no sexo, à exibição de mensagens
educativas de interesse da Saúde Brasileira".
(Apensados: PL nR 717/99.1.751199 e 1.n4/94)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NR 1.325/99 • do Sérgio Reis - que
'acrescenta dispositivos à Lei nll 9.472. de 16 de Junho
de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações. a criação e funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional nR8. de 1995".
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA

PROJETO DE LEI N!l1.817/99 • do Sr. Rubens Bueno·
que 'dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
Lei nR5.250, de 9 de fevereiro de 1997'.
RELATOR: Deputado MALULY NETIO
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário:10h

PAUTA
A - Proposiç6es sujeitas a dispo,içôes
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nl!
20/1999 - do Sr. Caio Riela • que "dispõe sobre a
acumulação remunerada de cargos públicos'.
(Apensadas: PECs nRs 7811999 e 161/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PECs n%
78199 e 161199, apensadas, com emendas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!
77/1999 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que 'altera a redação
do inciso I do art. 159 da Constituição Federal".
(Apensada: PEC 174199).
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada,
com emendas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N~
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituiyão FedereI, tomando o
SelViço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares e corpos de bombeiros mlUtares a competência
para a fonnação de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Cartos Konder Reis, em
30111199.
O Deputado Ant6nlo Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15/12/99.

B - Proposiç6es sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGêNCIA

PROJETO DE LEI NP 3.24111997 • do Sr. Duilia
Pisaneschl.- QU8.•"modifica. 8 l.ei. n~ 9.429,..de 26. de
dezembro de 1996, que dispõe sobre prorrogação de
prazo para a renovação de Certificado de Entidades
Filantróplcas e recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social - CNSA e anulação dos
atos emanados do Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, contra Instituições que gozavam de
isenção da contribuição social, pela não apresentação
do pedido de renovação do certificado em tempo hábil".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, ;uridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI3.844-B11997 - que 'dispõe SObre educação em
direitos humanos e Institui a política nacional de
educação em direitos humanos para o ensino
fundame~1 e médio'.
RELATOR: Deputado LÉo ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NR 2.0n/1999 - do Senado Federal
(PLS 585199)- que "altera dispositivos da Lei n° 9.533,
de 10 de dezembro de 1997, que autoriza o Poder
Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios
que Instituírem programas de garantia de renda mínima
associados a ações socioeducativas.· (Apensados : PL
n9/1999 e 128811999).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa deste e dos apensados. com
emendas.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NP 160/1993 - do
Sr. Paulo Bernardo· que "altera a redação do art. 1D,

inciso I, alfnsa "g" da Lei Complementar nll 64, de 1990,
que declara Inelegfvel o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercfcio de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável·. Apensados :
(PLCs nRs 76196, 27195, 32195 e 62195).
RELATOR: Deputado INALOO LEITÃO.
PARECER: pela Injuridlcldade deste e dos Projetos' de
Lei ~omplementar .nl! 32195 e 62195, apensados, e, no
ménto pela sua relelçã(l; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nll 76196 a, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darci Coelho, Waldir
Pires e Luiz Antônio F1eury, em 08112199.

PROJETO DE LEI Nl! 3.875/1993 - do Senado Federal
(PLS 125190) - que 'dispõe sobre a PoIitica Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas nRs 3 e 4 da
Comissão de Oefesa do Consumidor Melo Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na forma das 13 emendas oferecidas pelo
relator- e pela inconslitucionalidad& da Emenda nll 1 e .. '.
injuridicidade da Emenda oH 2, ambas da Comissão de
Defesa do consumidor Meio AmbIente e MInorias.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23/11199.

PROJETO DE LEI Nl! 621/1999 • do Poder executIVo
(MSC 486199) • que "altera e acresce dispositivos ao
Decreto-Lei nl! 2.848, de 7 de dezembro de 1940 •
Código Penal, à Lei nl! 1.079, de 10 de abril de 1950, e
ao Decreto-Lei nll 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
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PARECER; p-ala constitucionalidade. jurldicídBde.
técnica legislativa 8, no mérito, pela aprovação, 006
termos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA 80s Deputados André Benassl,
Femando Coruja e Darci Coelho, em 19/01/2000.

c - Proposiç6ea sujeitas i apreciaçio
conclusiva das Comiss6es:

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 18 Sessão
ÚmmBsessão:11/~0D0·

DE

PRIORIDADE

PROJETC DE LEI NQ 4.7158/19lM ~ do Poder Executivo
(MSC 663194) - qW? "t"l3nefonne t} Conselho de Defesa
dos &:.. . "itos da Pessoo ~lJmal'li:! em COnselho Nacional
dos DireiW6 Humanc:. " 'J" ;,...rtr&s providflnclaa,'
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
técnica legislativa deste 9 do Substltutivo da Comiaslo
de Trabalho, de AdmlnistlaçAo e S8rviço Pllbllco e, no
mérito. pela aprovação, n08 tennoa do aub8titutlvo.

PROJETO DE LEI N'l 79/1999 - cio Sr. Enio Bacci • que
'modifica o art. 1Q e o § 1R do art. 'Zl da lei n- 9.504, de
30 de setembro de 1997, que estabelece nonnas para
as eleições. dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela COI'I&titUCionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
te/'l1\06 do substitutivo.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll2.733Af1997· do Sr. Airton Dipp·
que 'determina a obrigatoriedade de a embalagem e o
róllJlo de bebida a1ooólioa conterem adYertêncla aobre a
proibiçAo de sua venda a menONS de dezoito anos'.
RELATOR: Deputado GEOVAH FREITAS.
PARECER: pela constituclonaliclade, jurldicidade e
técnica legislativa deste, da emenda da Comissão de
Seguridade Social e FamOia e da emenda apresentada
nesta Comlsslo, hoe tennos ':!. ~IJl:'gft;,!~:'JO

~I=\OJETO DE LEI Nll 3.184":' " - do Sr. Ubiratan
Agul$'~" " .19 "altera o art, 1S ".. ~,' rtI' 9.424, de 24 de
ti",: ,~e 1996, que c,r'~':V/i: ;;obre o Fundo de
f\I' ", .:" .,,:1 e Deeenvolvlme;·~-..; do EnsIno Fund8menta1

,: ,cJórlz'~ ~,.ào do Magistério·.
..;-.TOi} .~ DARCI COELHO.

.....RECE;í: pela constitucionalidade, Jurldicidade e
*nica Iegislatr"u nos termos do suD8titutivo.

PROJETO Df' ',.E, fIJ2 3.566ll,;g7 ";,, "lr. ClJnha Bueno
- que "d9 ,,,~ ,'I;~ ,edaçã(" iiO art, r,' ja Le, ',.~ 6.015, de 31
-~ !,!.:>:~ "~ç.,::; oe 1973 - ;.el ',:' "::,;istrol Públicosw

•

tiL:.. ~\TORA: Deputada NA;". /\AVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcldade e boa
técnica legislativa deste, e no mérito, pela rejeição.

Projet08 de lei (art.119, I)

A • Da Anãllse da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI NR 9-Al1999 - do Sr. Paulo Paim 
que 'altera aLei n° 8.009, de 29 de março de 1990, que
"di8p6e sobre a Impenhorabilidade dO bem de familla'•
RElATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NO 29511999 - do Sr. Enio Bacci • que
"Regulamenta a exibição, em j6ri, de fotografias
sensaclonalistaa e dá outras provlclências". (Apensado o
PL nR 2gei1999)
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI NQ 78511999 • do Sr. Ubiratan Aguiar
- que 'dispõe sabre a diSpensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigaç* de pequeno
valor pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal'.
(Apensados 08 PLs nis. 86011999 e 1.442/1999)
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

B • Da AnAIi.. di Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI NR 2.405-Al1991 ~ do Sr. luciano
PiZzatto • que "dispõe sobre a instituição do Selo Verde,
de8IInado a atestar a qualidade dos produtos elou suas
origens quanto aoe cuidados para a consetvaÇão do
meio ambiente".
RELATOR Deputado LÉo ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NR 3.073-811997· do Sr. Hugo Biehl •
Que "acrelCellt8. dispositivo à Lei nll 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as clretrizes e bes&s
da educaçio naclonal, e dá outras providências".
(Apensado PL nIl 3.515/1997)
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NR 3.752·N1997 • do Sr. Arnaldo
Faria de Sá ~ que 'cria o Conselho Federal e os
Consefhoe Regionais dos Despachantes e dá outras
providênCias'.
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N!l 4.355·Al1998 • do Sr. Coriolano
Sales - que ·altera a Lei nR 9.503, de 23 de setembro de
1997, que ·lnstItlJl o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
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PROJETO DE LEI NQ 4.733-A/1998 - do Sr. Marcelo
Déda - que 'jnstitui o dia 8 de julho como Dia Nacional
da Ciência e dá outras providências'.
RELATOR: DepJ,rtado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N2 3S-N1999 - do Sr. Paulo Rocha 
que 'dlspõe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis,
pousadas, pensões e congêneres colocarem à
disposição de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes, tolders, panfletos e outros) sobre
Doenças Sexualmente Transmissíveis • AIOS em suas
dependências". ,
REIJ\TOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NR 147-A/1999 • do Sr. Enio BaccÍ,·
que 'altera o art. 180 do Código Nacional de Trânsito".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA .

PROJCTO DE L.EI Nll 272·Al1999 • do Sr. Enio Baccl 
que "disPõe sobre:' o funcionamento de lojas de
conveniências e congêneres junto a postos de
comercialização . de combustfveis e dá outras
providências'
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI NIl566-A/1999 - do Sr. Reginaldo de, .
Jesus • que "dispõe sobre a veiculação, pelas empresas .
concessiohárias l1e distribuição, de instruções aos
consumidores de energia elétrica no verso das contas
de luz", ,
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI Nl! 651-A/1999 - do Sr. Ademir Lucas
- que "acrescenta inciso e parágrafos ao art. 14 da Lei
nR 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece
as diretrizes e bases da Educação Nacional".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI Na 675/1999 - do Sr. Adolfo Marinho·
que 'dispõe sobre a gestão da Área de Proteção
Ambiental (APA) Jericoacoara, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI Nl! 782·A/1999 - do Sr. Ursicino
Queiroz - que "institui o dia 2 de julho como Dia da
Libertação do Brasil". .
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (3rt. 54, I)

PROJETO DE LEI NlI S26·N1995 - do Sr. Fau Rosa
que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em
estado de carência, o benefício que especifica".
REIJt.TOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N2 2.424-A/1996 - do Sr. José
Pimentel - que "dá nova redação aos artigos 402 e 403
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para
aumentar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mrnlma de ingresso do menor no mercado de trabalho".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N9 958·N1999 - do Sr. lédio Rosa
que 'dispõe sobre a instituição do Dia Nacional da
Detensoria Pública", .
REIJt.TOR: Deputado: INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NQ 1.052-Al1999 - do Senado
Federal - que "altera a lei n2 9.691, de 22 de julho de
1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo
111 da Lei n2 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe
sobre a organização dos órgãos regulador e outros
aspectos Institucionais. nos termos da Emenda
Constitucional nR 8, de 1995", e dispõe sobre as taxas
de fiscalização de Instalação e de funcionamento de
serviços de radiodifusão de sons e imagens educativa",
REIJt.TOR: Deputado: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS
Local: Plenário 8, Anexo 11
HoráriO: 10h

PAU T A N° 3/2000

Decur.so:3·Sessjo
Oltima sessão: 07/0412000

PROJETO DE LEI Nll9Q6·Al1999· do senado Federal- A· Requerimentos:
que "dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do ChOro' "
e dá outras providêl'l(:ias~. (~nsado OPL nO 90611999) " " Do ~r, :em.a~ Gabel;a - que requer a r~lfzaç~o ~e.,
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ reunião,de audfêncla"públlca"COnl.u~ta com'aeorT1lss~o'

de Direitos Humanos, para exlblçao do documentáno
que trata da situação dos carvoeiros no Brasil, oom a
presença dos senhores Nigel Nobel, Diretor e Marcos
Prado, Produtor de Fotografia".

Substitutivos (art. 119. 11 • § 1D)

AS PROPOSIÇOEs ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Do Sr. Fernando Marroni e Outros - que "requer a
realização de reunião de audiência pública, com a
presença dos Ministros do Meio Ambiente e do
Planejamento, Orçamanto e Gestão, para debater os
possíveis impactos ambientais e socioambientais
provocados pelo programa Avança Brasif ".
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Do Sr. Régia cavalcante - que 'requer a realização de
reunião de audiência pIlblica com a presença dos
Presidentes do Banco Central do Brasil; da Federação
Brasileira de Bancos-FEBRABAN e do Banco ltaó; da
Associação Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais
ASBACE; do Banco do Brasil; cio Bradesco; do Banco
de Brasllia·BRB e do Presidente da Confederação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Crédito
CONTEC; para prestarem esclarecimentos quanto ao
valor das tarifas cobradas pela rede bancária e
referentes à prestação de serviços'.

Do Sr. Régis cavalcante - que 'requer a realização de
reunlAo de audiênCia pública com a presença do
Presidente da CIlÍX!I EconOmica Federal, a fim de se
obter elementos que pennltam à C4mara dos
Deputados encontrBr SoluçÕ98 para o problema de
inadimplência dos mLlluárlos daquela instituição'•

Do Sr. Arlindo Chinaglia • que "requer a realiuçAo de
reunião de audiência pública com a presença do
Presidente da Companhia Paulista de Força e Luz·
CPFL; do Diretor-Gerai da Agência Nacional de Energia
EIétr\ca-ANEEl; do Comlssárlo-Geral da ComissãO de
Serviços Públicos de Energia do Estado de São Paulo;
de representante do Conselho de Consumidores da
CPFL; do Pl1l8idell18 do Sindicato dos 6etricitários da
Campinas e de representante do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor-IDEC, para presmrem
esclarecimentos a respeito da. cobrança de seguro
contra riscos e danos elétricos pela CPFL·.

Do Sr. Luiz Bittencourt - que 'requer a realização de
reunilío de audiência pública com a presença do
Presidente da Ag6ncla Nacional de Telecomunicações
ANATEL, para pl'8lltar eaclareclmentos sobre sua
presença em camarote de empresa operadora do
Sistema Nacional ele Telefonia, montado no
sambódromo do Rio de Janeiro. no último càma.val e,
recentemente, no camarote da Telefônica. no Grande
Prêmio Brasil de Fórmula 1".

Da Sra. Vanessa Grazziotln - que 'requer a constltulçlo
de Subcomissão especial pal8 discutir a UbereçAo e
comercialização de Produtos Geneticamente
Modificados '.

B • Pronoe'r.~":!!l Suj!!itaa à Apreci.çAo
Conclusivl"~' ·.. ·..,m;,." .... ~.

PRC' ' .. ' :f. LEI N" .... .. 999 - do Sr. Marcelo Decla •
aispóP sobre a CI8.Usula de reajustamento dos

i)(l~!'f)S ris compra 8 venda a pmzo e de
arrC'7· : . ""l"Omeroantil e dá outras pmvIcIêncialsl'-;
AELATOR: Deputado RÉGfS CAVALCANTE
PARECER: favorável

PR "E''''' JE. LB N~ 1.0nl1999 - do Sr. Eular Morais 
Que "'" a Ares de proteção Ambiental Rio-Parque do
• ..(i2 11l

,

RE;..A;'OR: Deputado FERNANDO GABEIAA
PARECER. favorável a este e à emenda apresentada
na Comissão
VISTA concedida ao Deputado João Magno, em
10111119ge

PROJETO DE LEI N2 1.21911999 - do Sr. Iécllo Rosa •
que "dispõe sobre a criação do Dia Nacional do
Consumidor".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N9 1.407/1999 - do Sr. GIycon Terra
Pinto· que 'dispõe sobre a prestaçao de serviços pelas
instituições bancárias privadas & póbllcas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ BrTTENCOUAT
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N!l 1.43611999 - do Sr. Edison
Andrino - que 'dispõe sobre a manutençio de
e1evac\oNs em ediffcloG pdblicos ou de UIO coletivo e clã
outras providências".
RELATOR: Deputaclo PAULO BALTAZAR
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 1.621/1999 - do Sr. Gilberto
Kassab • que "dI8~ sobre a identlflcaçio doe
alimentos oferecidos ao COl18Umo nos eetabelecimentoe
que especifica'.
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N'l 1.89411999 - do Sra. Lulza
Eruncllna • que "dispõe sobre Q obrigatorleclade de
cardápio em Método BraiUe llC6 restaurantes, bal1l6 e
lanchonetes".
RELATOR: Deputado exPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Sub.tltutivo {art.119. 11 e 11->

Decurso: 4- Sessão
Última Sessão: 08lO4lOO

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NR 1.208199 - do Sr Freire Júnior 
quo "inckJi. entre as áI'eQ.nAo tributáveis pelo II\1'OIlO
Territorial Rural, 81 de matas nativas", (Apensado: PL ng

1.957199)
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR

Decurso: 2" Susio
Únima Sessão: 10104100

Projetos de Lei (art.119, I .110)

PROJETO DE LEI N!l 3.794-All997 - do Sr. Paulo Paim
- qu~ "dl8p&I sobr9 o sobrestamento de matrfeulas em
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estabelaclmentos de ensino e dá outras providências·.
(Apensado: PL n1l2,~OOO)
RELATOR: Deputado JOAO MAGNO

PROJETO DE LEI NlI 988/1999 - do Sr. Cunha Bueno 
que "dispõe sobre a venda de pneus para veículos
automotores de duas ou mais rodas·, (Apensados: PLs
nlls 1.610199 e 1.677/99)
RELATOR: Deputadô PEDRO BmENCOURT

PROJETO DE LEI N~ 1.250-Al1999 - do Sr. Evlláslo
Farias - que "estabelece limites para ruído dos
brinquedos",
RELATOR: Deputado REGINALOO GERMANO

PROJETO DE LEI N1I 1.612-A11999-do Sr. Enio Bacci
que "obriga a colocação de cartazes indicativos que se
refiram a validade do produto perecfvei exposto em
promoção e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NQ 2.02011999 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "Obriga divulgação de mensagens
sobre medicamentos genéricos, nos anúncios de
remédios e similares", (Apensado: PL n1l 2.548IOO)
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI NIl 2.138/1999 - do Sr. Marçal Fllho
que "dispõe sobre o pagamento da indenização nos
sinistros de veículos automotores de vias terrestres não
conduzidos pelos próprios ssegurados".
RELATOR: Deputado ARLINDO CH1NAGLlA

PROJETO DE LEI NI! 2.16211999 - do Sr. Jaques
Wagner - que ~dispõe sobre a conversão de motores a
gasolina para utilização de Gás Natural Veicular ou para
biomassa e seus derivados em veículos automotores a
gasolina de frotas de taxis, e dá outras providências·.
(Apensado: PL nl! 2.214199)
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE LEI NQ 2.18611999 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "Institui o Dia NacIonal do cerrado".
RELATOR: Deputado FREIRE JONIOR

PROJETO DE LEI Nl! 2.197/1999 - do Sr. Airton Dipp
que ~a1tera a Lei nR 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que 'dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ,REGIS CAVALCANTE

PROJETO DE LEI Ng 2..221/1999 - do senado Federal
- ~ ·liltera.•a.redaç~,~u;~a,~j.,~ 6.463•.. lfe ,9 de.
novembro de 1977, que 'toma obrigatórla a declaração
de preço total nas vendas a prestação, e dá outras
providências', e a leI oI! 8.078. de 11 de setembro de
1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
para tomar obrigatória a declaração da composição do
preço total nas vendas a prestação, e dá outras
providências·,
RELATOR: Deputado PEDRO BITTENCOURT

PROJETO DE LEI Nl! 2.25211999 - do Sr. Sérgio Novais
- que "Institui o Dia Nacional da Água".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N2 2.258/1999 - do Sr. Wilson
Santos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
realJza.ção de estudo prévio de auto-sustentablJldade
para Implantação de asernamentos em programas de
refomna agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR

PROJETO DE LEI NQ 2.26411999 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera a Lei nQ 9.615, de 24 de março de
1998, que 'Institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências·.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR
Local: Plenário 14. Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 02/2000

A - Proposições Sujeitas à Apreclaçio
pelo Plenério da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng 33/99 - do Sr.
Flávio Ams - que "dispõe sobre o Sistema de Aquisição
da Habitação Social - SAHS - e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES
PARECER: favOfável PLP nS! 33/99 e contrário ao
apensado,

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 819199 - do Sr. Armando Monteiro
Neto - que "dá nova redação aos incisos I, 11 e m, do
art. 20 da Lei n2 8.167, de 16 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a aplicação do Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINCR e do Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM.·
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: favorável

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conctusi"fa"'daeGmiss6n':"

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 1.406/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "estende Incentivos fiscais e programas de
desenvolvimento regional que beneficiam as áreas de
atuação da Superintendência da Amaz6nia (SUDAM) E
Superintendência Do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) para a região denominada Metade Sul do
Estado do Rio Grande do Sul.·
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
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COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

LOCAL: Plenário 9, anexo 1/
HORÁRIO: 14h3Omln

PAU T A N° 0212000

Requerimentos:

00 Sr. Flávio Ama· que "requer a constituição da
SUbcomissão Permanente da Comissão de Direitos
Humanos para tratar dos temas relativos aos Portadores
de Deflclêncla".

Do Sr. João Fassarella - que "requer a constituição de
representação da ComiBaic de Direitos Humanos para
acompanhar denúncias veiculadas pelo jornal Estado de
Mínas, a respeito da expIoraçlo 88lCU81 de crianças e
adolescentes no Estado de Minas Gerais'.

Do Sr. Nilmário Miranda - que 'requer a realização de
audiência pdb/lca, pela Comi88Ao de Direitos HLITlanos,
sobre o tema: Campanha da Fratemiclade do ano 2000'.

Do Sr. Rubens Bueno que 'requer o
acompanhamento, pela ComiulO de Direitos HumarlO$,
das investigações a respeito do as8888inato, após
seqüestro, do Sr. Miguel Siqueira Donha, Diretor do
Banestado, COrretora de Seguras e Preaidente do
Diretório Munlc\p8l do PPS de Amrante TamandarélPR,
oconido em 22 de janeiro de 2000'.

Do Sr. Nilmário Miranda· que 'requer a constituição de
um grupo de trabalho, eomposto por membroG da
Comi88Ao de Direitos Humanos, para visita ao
Manlc6mlo Judicial de Sarbac9l"la, localizado no
munlcrplo de mesmo nome, no Estado de Minas
Gerais".

Do Sr. Regis Cavalcante - que 'requer a reallzaçlo de
audiência pública, pela Comissio de Direitos Humanos.
a fim de obter informações sobre a elucidação do
assasslnato do eletricista José Joaquim de Al'8ójc,
ocorrido no dia 08 de julho de 1999. no bairro de Ponta
Grosso, om Maceió'.

Do Sr. Pl!dre Roque· que -requer a real1zaç!o de
audiência pública, pela Comissão de Direitos Humanos.
para debater com representant1l8 da sociedade civil 9 do,
governo brasileiro o impacto das novas estratégias de
asslstêncla ao Braall por parte do Banco Mundial e do
Banco Interamerlcano de DesenvoMmento na luta pelos
direitos humanos-,

Do Sr. Padre Roque • que "requer que a ComissAo de
Direitos Humanos gestione junto ao govemo brasileiro e
paraguaio e à Mesa da Cimara dos Deputados a
aglllzaçlo da votação do Tratado sobre transferência de
pessoas condenadas e de menores sob tratamento
especial entre c govemo da República Federativa do

Brasil e o governo da RepúblIca do Paraguai, assinado
pelos Ministros das Relações Exteriores dos do16 pafses
em 10 de fevereiro de 2000'.

Dos Sr. Ricardo Berzolni • que 'solícita a reativação da
Subcomissão de Direitos Humanos encarregada de
acompanhar a situação da FebemlSP, no ano de 1999",

Do Sr. Marcos Ao/im - que requer a realização da V
CONFEAl:NCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
n06 dias 25 e 26 de maio de 2000. '

Do Sr. Marcos Rolim - que requer a realização de
audiêncIa pl3blica com a finalidade~ debater e definir a
posição oficial da Comissão de· Direitos Humanos a
reepeito das proposições legislativas em tramitação na
Câmara dos Deputados, dispondo sobre a redução da
idade penal de 18 para 16 anos.

Dos Srs. Marcos RoRm e Wellington Dias • que
requerem a reallzaçio de audiência pública com a
flnalldade de debater a situação da Jufza de Direito da
Comarca de Porto calvo, Estado de Alagoas, Ora.
NIVANA DE MELLO VIANNA e da Promotora de Justiça
da Comarca de C8x1as, Estado do Maranhão, Utia
Cavalcante, ambas ameaçadas de morte pela atuação
no combate à prostitulç!o infanto-juvenH em seus
municrpios e ainda debater formas de combate à
prostituiçio juvenil, objetivando integrar as atividades do
conjunto da sociedade a serem realizadas no dia 18 de
maio, Dia Nacional de luta contra a exploração sexual
infanto-juvenil, lnatiturdo pelo Projeto de Ler n~ 267199,
já aprovado pela CAmara dos Deputados.

Do Sr. Marcos Ro/lm • que reqoor a convocação do
MinIstro da Fazenda para participar de audiência
póbllca, a ser realizada por esta Comissão de Direi&08
Humanos, com a ftnalidade de debater o impacto n06
Direitos Humanos dos cortes de recursoa orçamentários
para as poIitlcas 8OClaia.

Do Sr. Marcos RoIlm • que requer a realização de
audiência pública sobre o tema: ExperiêncIas bem
sucedldaa em poIlticas de segurança ptjblica com
diretloa humanos,

Do Sr. Marcos Ronm • que requer a realização de
seminário, em conjunto com a Comlssão ele Educação,
Cultura e Desporto, com a finalidade de debater o tema:
"Direitos Humanos e Educação',

Do Sr.. Marcos... Ro/im • que. requer a realização de
inspeções da Comissão de Direitos Humanos para
estabelecer um diagnÓGtíco e recomendações a respeito
do sistema penitenciário. manicOmios e sistema de
internação de crianças s adolescentes' .

Do Sr. Marcos Rolim • que requer a realização, pela
Comissão de Direitos Humanos, em parceria com a
UNESCO e 8S Embaixadas de Israel e da Alemanha, da
palestra do Dr. Shimon SlSmuels, denominadA 'Ódio On
Une· Preconceito e Dlscrlrnlnaçio na Intemet" •



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 013979

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

ECOMÉRCIO

Local: Plenário 5. Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA
A • Requerimentos:

Do Sr. RUBENS BUENO - propondo a realização de
audiência pública, com membro da Familia Machline,
acionista controlador da SHARP, Sr. Sérgio Machline; o
Presldante do Banco central do Brasil, Sr. Armlnio
Fraga; o Superintendente da Zona Franca de Manaus,
Sr. Ant6nIo Sérgio MarUns Mello, para prestarem
esclarecimento sobre o pedido de concordata formulado
pela SHARP SA Equipamentos Eletrônicos.

Do Sr. RUBENS BUENO - propondo a realização de
audiência púbica, com o Ministro da Fazenda, Sr. Pedro
Malan; e o representante do Brasil no MERCOSUL,
Embaixador José Botafogo Gonçalves, para preatarem
es<:lareclment06 sobre a decisão bilateral adotada pelo
Brasil e pela Argentina, de criar um tribunal pennenente
para desMnde de conflitos comeroiais.

00 Sr. RUBENS BUENO - propondo a reBllzaçio de
audiência pública, com o Presidente do BNDES, para
esclarecer a liberação de empréstimos para empresas
do 88toI' de comunicações.

Do Sr. RUBENS BUENO - propondO a constituição da
Subcomissão Eapecla~ com o objetivo especifico de
inventariar as obras que receberam a Injeção de
recursos públicos e encontram-se inacabadas ou
paralisadas, bem como, aval1ar os seus impactos na
economia nacional.

Do Sr. ENIO BACCI e outros - propondo a realizaçAo de
audiência pública, com o Ministro do DesenvoMrnento,
Indl1strla e Comércio. Sr. Alcides Tápíasi do Presidente
do CADE, Sr. Gesner José de Oliveira FIlho; da Relatora
do processo de Fusão das Cervejarias, S... Hebe
Romano: do sec~rio de Direito Econ6mico, Sr. Paulo
de Tarso Ramos RIbeiro, para debater o processão de
Fusão das Cervejarias

Do Sr. RICARDO FERRAço - propondo a realização
de audiência pública, com o Procurador-geral cio CADE,
Sr. Amauri Serralvo, para debater o processo de Fuslo
das Cervejarias.

Do Sr. JOSÉ MACHADO - propondo a reinstalação da
SubcomiSsão Especlartle Emprego e Renda., ,

Do Sr. JOÃO CALDAS - propondo a criação da
Subcomissão especial de Combustfveis Renováveis.

Do Sr. JOÃO CALDAS - propondo a realização de
audiência pt1b11ca para tratar de empréstimos e
lInanciamentos concedidos pelo BNDES a outros
países.

B • Proposiç6es sujeitas à apreciaçAo pelo
Plenário da Casa:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N.ll 333199 - do Sr. Antônio Kandir
que "altera e acrescenta artigos à Lei n.ll 9.279, de 14
de maio de 1996, que regula direitos e obrigações
relativos à propriedade Inclustriar.
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAço
PARECER: favorável, com Substitutivo

c . Proposlç6es sujeitas à apreclaçlo
conclusiva pelas Comln6es:

TRAMITAÇAO ORDINARlA

PROJETO DE LEI N.ll 1.281-A/95 • do Sr. luciano
pizzatto - que "cria InstIUmentos financeiros para
modemiZação da Infra-estrublra".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NJl 1.142199 - do Sr. Avenzoar
Arruda - que "dispõe sobre as informações empresarials
a serem fornecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociac;ão coletiva'.
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: favorável, com Sub6tItutIvo
VISTA ao Deputado AntOnio do Valle, em 12/12/1999

PROJETO DE LEI N2 1.756199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que -obriga a impressão nas embalagens de plástico
do norne ou sigla do plástico do qual são
confeccionadas".
RELAtOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 1.899/99 - do Sr. luiz Blttencourt
-que "altera a Lei nD 7.827, de 27 de setembro de 1989
•.para dispor sobre a aplicação dos recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do centro-oeste".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NIl 4.908199 - do Sr. Nelson
Marchemn - que • altera a Lei nll 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, alterada pela lei nD 7.889, de 23 de
novembro de 1989, que 'dlspOe sobre inspeçio ind~stria

e sanitária dos produtos de origem animai' e dá outras
provlclências·.
RELATORA: Deputada ANA OATARINA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado José Machado, em 3OJ3I00
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AUDleNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 11 h

TEMA:
"Os impactos na educação dos acordos financeiros
firmados entre o Governo Brasileiro e o FMI"

CONVIDADOS:
•s,e MARTA MAFFEI
Diretora Executiva da IntemacionaI da Educação
• Sr. CARLOS AUGUSTO ABlCALIL
Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE
• Sr. RENATO DE OLIVEIRA
Prueldente do Sinc:licato NaclonaI das Instituições de
Ensino Superior - ANDES
• Sr. LUIZ ARAWO
Representante da Unlio Nacional do6 Dirigentes
MunJcIpaJa de Educaçio - UNOIME
- SI4 CARLA TArS DOS SANTOS
PresIdente da União Bruileira dos Estudantes
secundaristas - UBEstSão Paulo
- Sr. SÉRGIO HADDAD
Representante da Campanha pelo Direito à Educação 
Açlo educatiVa

PAUTA NO 2/00

Local: PlenárIo 10, Anexo \I
Horário: 10h

A - Requerimentos:

Do Sr. Padre Roque - que "requer a reaJiza9Io de
aemln6rlo pelll deba18r' o Programa de Melhorias e
Expanlio do Ensino Médio - Projeto Escola Jovem - e
o atendimento do direito à educação da juventude
brasileira: PotenclaIdaclea e Urnite8".

Do Sr. Watfrido Mares Gula - qui "requer a constituição
de Subcomisslio Especial de Avall&çio".

Da Sra-.·Esther. Groui·e outreG _.que. "I8quer.a '.xtinçio'
da $Ubcoml88ão Pennanente destinada a propor
soIL1ÇÕeS pera a grave crise de Alfabetização e, em
IUbetltuIçio à mesma, a constituição da Subcomistlio
Permaneme de Educação de Jovens e Adulto6".

Da Sra. Maria Elvira - que "requer a extinçio da
Subcomiuão EapecIaI Destinada ao Es11Ido da
Programação Televisiva 8 a criação de grupo de
trab8Ilo para o estudo e acompanhamento da
programação televislva no Brasil".

Da Sra. Marlsa Serrano e outros - que "requer a
extinção da Subcomissão Permanente para Atuar na
Area de Cultura 8, em substituição à mesma, a
constituição de Subcomissão Pennanente para trabalhar
o tema 'O Ano Internacional da Cultura peJa Paz e não
Violência".

Do Sr. Osvaldo Biolchi - que "requer a extinção da
Subcomissão Especial do Crédito Educativo".

Do Sr. Professor Luizlnho - ~e ~requer a constituição
de grupo de trabalho para estudar a expansão de vagas
nas universidades públicas e privadas".

B .. Proposições sujeitas à .preciaçio pelo
PleMlrio da Ca••:

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 234199 
do Sr. NeJson Pellegrino - que 'susta a aplicação do
dlsposttl no aft. 111, parte final, da Portaria n2 860, de 27
de maio de 1999, do Ministério da Educação."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário

c .. Propoalç6es sujeitas à apreci8çlo
conclusiva das Comiu6es:

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N'l 3.265197 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "profbe a criação de 1'lOV08 cursos
médicos e a amplleçlo de vagas nos cursos existentes,
nos pr6ximoe dez anos, e dá outras providências.·
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NIl 3.618/97 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "dispõe sobre o processo de autorização
de novos cursos de Medicina e odontologia'.
ApenIados: PL8 nAs 3.719197 e 4.230198.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL 3.618197 e aos PLs ~
3.719J97 84.230198, apensados

PROJETO DE LEI ~ 3.805J'97 - do Sr. Marçal Filho 
que ·altera o art. 42 da lei nll 4.324, de 14 de abril de
1964, que institui o Conselho Federal e 08 Conselhos
Regionais de OdontoI~a. e dá outras providências".
Apensado: PI. di 4.299198.
REl:ATGR:-Qeputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Martsa Serrano e
João Matos, em 1.9.99

PROJETO DE LEI N2 2B6-A199 - da Sra. Ângela
Guadagnln • que "dá B denominação de 'Aeroporto de
São José dOl5 Campos • Professor Urbano Ernesto
Stumpf ao aeroporto da cidade de São José dos
campos, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI ND 825199 - do Sr. GIycon Terra
Pinto • que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da
disciplina 'Unguagem de Programação de Computador'
nos currículos escolares dos estabelecimentos do
enslno médio, das ledes pública e privada em todo o
Pa(s."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI W 904199 - cio Sr. Freire Júnior - que
"acrescenta 'dlsposltiVo ao Estatuto da CrIança e do
Adolescente para pennitir a participação ou presença de
menores em Jogos de bilhar ou sinuca, quando
realizados em clubes sociais ou esportivos."
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI tfZ 1.317199 - do Sr. Regis
cavalcante - que "revoga o parágrafo único cio art. 13
do Decreto-Lsi nll 236, de 28 de fevereiro de 1967."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NlI 1.481199 - do Sr. Roberto
Jefferson - que "isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados os
equipamentos e materiais desportivos. sem similar
nacional, importados por desportista ou por entidade
desportiva.•
RELATOR: Deputado ÉBE:R SII.VA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 1.467/99 - do Sr. or. Roslnha •
que "altera a redação do art. 26, § 3R, e do art. 92 da Lei
rri 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'Estabelece
aS diretrizes e bases ela educação nacional', e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI ~ 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "modifica o Decreto-l.ei nll 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que 'complementa e modifica a Lei til
4.117, de 27 ele agosto de 1962', estabelecendo
horários especfficos para a veiculação de programas
educativos."
RElATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 1.471/99 - do Sr. Júlio Redecker
que "aCf98C8nta parágrafo ao art. 36 ela Lei n'l9.615, de
24 de março de .1998. q!.JIil, 1n.stitUi normas ger,aIs sobre
desporto e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS
PARECER: contrário

AVISOS

PROPOSIÇOES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÁ (DIA 08/0412000)

Substitutivos (art. 119, 11 • § 1° )

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMéNDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

PROJETO DE: LEI NR 1.037/2199 • do Sr. Wagner
salustlano • que 'revoga os arts. 59, 50. 61, 62, 63, 64.
65. 68, 70, 71, § 42, 12, 73 e 74, da leI oI! 9.615, de 24
de ma';o de 1988'. Apensados: PLs nis 1.268/99.
2.195199 e 2.124199.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N!l1.337199 - do Sr. Ronakio cezar
Coelho - que -Institui Programa de Apoio a Projetos de
Atendimento de Menores em Situação de Risco Social
por meio do Esporte, autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por entidades de
prática desportiva edá outras provIdências".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nl' 1.404/99 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre incentivo flscal a viagens de
Intercâmbio cultural".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: ~ Sessão
anima Sesslo: 06104100

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI NII 2.174/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "Institui o Dia do Hotelelro, nas
condições que especifica".
RELATOR: DeputadoWALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI Nll 2.556/2000 - do Senado Federal
(PLS nR491199)- que "altera a redação do art. 9ll da Lei
nIl 9.615, de 24 de março de 1998. destinado ao Comitê
Q/ÚJ:Ipb) Braail$il'C!. fi ao..Comitê ParaolfmpicQ. BrasJJeirQ.•..
OS recursos dos ÇonçUfSOS de prognósticos e loterias
federais e similares que especificai.
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI NO 2.562/2000 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera dispositivos da Lei nSl 9.615. de 24 de março
de 1998, que 'Institui nonnas gerais sobre desportos".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
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Decurso: 5- Sessiio
Última sessao: Q5I04Ioo

Projetos de Lei (art.119, I e § 1D
)

PROJETO DE LEI ~ 434·Af95 - do senado Federal
(PLS 16195) - que "toma obrigatória a menção do
quesito 'cor" em documentos e procedimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N2 2.264-Af96 - do Sr. Paulo Rocha
- que "instituí a Residência em Enfennagem e dá outms
providências".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI ~ 2.764-A/97 - do Sr. Salvador
21mba~1 - que -obrlga as entidades desportivas,
recreatiVas e afins e contratar seguro de
responsabllldade eM!".
RELATOR: Oeputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI ~ 3.892197 • do Sr. Marcelo Barblerl
• que "Dispõe sobre a oficialização no território nacional
do "Hino à Negritude"
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N'l B56.A/99 - do Sr. Eduardo Jorge
- que 'Institui o SeMço CIvil Profisslonal e dá outras
providências". Apensados: Pls nlls 987199 e 1.452/99.
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N2 1.133/99 - do Sr. Paulo Uma 
que "demOcratiZa a gestio dos 5erviços SOCiais
AutOnomos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE LEI ~ 1.164-A199 - do Sr. Sérgio
carvalho - que -denomina 'Aeroporto de Porto
Velho/Governador Jorge Teixeira de Oliveira' o
Aeroporto de Porto Velho, Estado de RondOnJa"
RELATOR: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI N'l1.543199 - do Sr. Freire Júnior 
que "modifica dispositivo da Lei ng 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965, que -dispõe sobre o Magistério
Superio~.

RELATOR: Deputado FV.VIO ARNS

PROJETO DE LEI N!' 1.609199 - do Sr. Pompeu de
Mdi»- qàe'''aft8ra a+leí- n/l. 4.944, de 6 de. abrif..de-.
1988, que dispõe sobra a proteção de artls1Bs.
produtores de fonogramas e organismos de
radloclfusão, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARlSA SERRANO

PROJETO DE LEI NR 1.676199 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o
uso da língua portuguesa 8 dá outras providências".
Apensados: PLs nlls 1.776199, 2.41812000 e 2.45212000.
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEl Ng 1.707199 - do Sr. Paulo
Magalhães - que "atleta a LeI nll 9.131. de 24 de
novembro de 1995".
RELATOR: Deputado NIlSON PINTO

PROJETO DE LEI Nll1.765199 - do Sr. Sérgio Carvalho
- que "institui o cun1culo mfnimo para os diversos
superiores e dá outras provfdinclas". Apensado: PL ~
1.819/99.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI NI! 1.783/99 - do Sr. WfJMM Pinheiro
- que "dispõe sobre o acesso gratuito ao serviço de
Internet via rede de TV a cabo para hospitais e postos
de saDde da. nKfe..públIca. estabeIeclmentc de ensino
de 1g ti 2'l graus da rede pObIlca, museus e blbflotecas
pI1bJicas".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI Nlll.785199 - do sr. Enio BaccI 
que "dispõe sobre a criação de Cor1fleIhos EscoIeres e
dá outras provld6nclaa".
RELATOR: Deputado PROFESSOR WIZlNHO

PROJETO DE LEI Nll1.828199 - do Sr. Gerson GaI:H1eil
- que "diBp6e sobr9 o dia nacional da microempresa'.
Apensado: PL 021.867199
RELATOR: D8plJtado PAULO UMA

PROJETO DE LEI Nll 1.855199 - do senado Federal
(PLS 225J99) - que "dispõe sobre a reutização de livros
dldáticolS no ensino fundamental e médio e dá outras
providências"'.
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N'l 1.859/99 - do 8enaclo Federal
(PLS 245196) - que ·dlspõe sobre a proteçio ao
patrimOnlo, em conformidade com o art. 216, inciso V,
da ConstltulçA.o Federal, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI N2 1.88D-A199 - do 5enado Federal
(?LS 273199) - que -mstitui o estudo dos direitos
humanos na formação policiar.
RELATOR: Deptrtado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N2 1.888/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que 'ncIui no currlculo escolar da
educação básica, superior, especieI, profissional e de
jovens e aduloe a dlsclplí'la -Educação Ambienta\"I e dá
outraI providências".
RELATOR: Dep!Jtado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI nR 1.892199 - do Sr. Ricardo Izar 
que -dispõe sobre a exclusividade de emissAo de
carteiras de estudantes pelo Ministério da Educaçio".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZlNHO

PROJETO DE LEI ~ 1.906199 - do Sr. Pompeu de
Mattos - que -altera o art. 48 da lei ng 9.394, ele 20 de
.dezembro de 1996 e dá outras providências-o .
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
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PROJÉTO DE LEI NIl1.947199- do sr. Wilson Santos
que "proibe a substltulção de nome tradicional de dube
de futebol ou seu logotipo por maroa de produta, nome
OU logotipo de empresa associada a Ululo de pa1Itlcrnlo
ou parceria".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI Nll 1.996199 - do Sr. Pedro
Femancles - que "Inclui no cumculo escolar do ensino
médio e da educação superior a disciplina "Nonnail
Gerais de Orçamento e Finanças P1lbicas", e dá outras
provid6nc:las" ~
RELATOR: Deputado JOAO MATOS

PROJETO DE LEI NR 2.015199 - do Sr. enio Bacci 
que "altera o inciso I e o parágrafo (lnico do 8ft. 22 da
Lei nlI 9.615. ele 23 de março de 1998 e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

i.
PROJETO DE LEI NIl2.030199 - do Sr. Geraldo Magela
- que "altera os arts. 23 e 55 da l.eI n'l 9.615. de 24 de
março de 1998. que 'InstI1ui nonnas gerais sobre
desporto e dá outras providências'". Apensados: PLs n"s
2.207/99 e 2.236199.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI NR 2.049/99 - do Sr. SantOs Filho 
que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nR 8.036, de 11
de maio de 1990, para permitir a movlmentaçlo da
oon1B vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
seNiço - FGTS para o pagamento, total ou parcial, das
prestações e do saldo devedor de financiamentos dos
Programa de CAkflto Educativo, e dá outras
provldênGias". Apensado: PL nll 2.076199.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOCHI

PROJETO DE LEI NlI 2.084199 - do Sr. Jorge Plnheiro
que "dispõe sobre a conc:essão de desconto para
professores na compra de Ingressos para espetáculos
culturais e desportiV06 e dá outras providênc:ias".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N" 2.11.w9 - do Sr. saraiva Felipe 
que "Institui a c:o-gestão nos hospitais filantrópicos e
universitários e de ensino Integrantes do SU$"o
RELATOR: DeputadO AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N2 2.11 SI99 - do Sr. Luis Blttencourt
- que "isenta da cobrança de taxas em processos
seletivos para a admissão nas InstitUições de ensino
super\Or os alunos comprovadamente ca~tes".

RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

PROJETO DE LEI NII2.126199 - do Sr. Roland Lavigne
- que "institui a data de 16 de março como o "DIa
Nacional da Reftexio PoIltica·,
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE LEI JIF 2.135199 - do Sr. Ronaldo cezar
Coelho - que "modifica dispositivos da Lei n" 9.131, C/e
24 de novembro de 1995~.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS .

PROJETO DE lEI NA 2.137199 - do Sr. Pastor Valdeci
Paiva - que "dispõe sobre a instalação de fixeiras para
a disposição seletiva do lixo em escolas pI1b1icas".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI NR 2.140199 - do Sr. José Roberto
Batooh\o - que "institui incentivos 1lsca1s do imposto de
"Inda e da ccntnbulçio sooial sobre o lucro lIquido aos
clubes de tutebor.
RELATOR: Deputado RENATO SILVA

PROJETO DE LEI ~ 2.199199 - do Sr. José Carlos
Vieira - que "acrescenta parágrafo ao alt 41 da lei n"
9.615, de 24 de março de 1998, que "institui normas
gerais sobre desporto e dá outras pl'Ollidências".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 2.206199 - do Sr. Paulo OCtávio 
que "acrescenta dispositivo ao art. 13 da Lei ~ 9.615,
de 24 de março de 1998, determinando que as
entlcIades nacionais de admlnlstrBçio do desporto
sejam sediadas no Distrito Federar.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI Nll 2.212J99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "Institui o Dia do Bacharel em
Turismo",
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N" 2.217/99 - do Sr. Aldo Rebelo
que "altera o art. 4lI da Lei n" 6.766. de 19 de dezembro
de 1979, e dá outras provídênclas".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N" 2.226199 - do Sr. Enio Bacci 
que -institui programa "Paz na Escola", de ação
interdisciplinar e de partlc~o comunitária para
prevenção e conlrole da violência nas escoIa.s da rede
pública de ensino no pais e dá outras provkléncias".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJeTO DE LEI Nl 2.284199 - do senado Federal 
que ·~ispõe sobre o tombamento do antigo estúdio da
Rádio Nacional. no Rio de Janeiro. e sua transtonnação
em M.aseu da História do Rádio no Braatr.
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEi NJl 2285199 - do senado Federal
(PLS 111199) - que "Institui o Dia Nacional de Luta pela
Reforma Agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Gll.MAR MACHADO

PAÔJETO DE LEI Nl 2.288f99 - do senado Féderal
(PLS 513199) - que "institui o Dia NacIonal elo Idoso".
Apensado: PL~ 2.36812000
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI NlI 2.29012000 - do Sr. Roberto
Pessoa e outros - que "denomina o canal adutor das
águas do rio São FnmcIsco de Csbrobó-PE e Jatl-CE,
Canal Deputado luis EduanJo Magalhães".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
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PROJETO DE LEI NR 2.29312000 - do S8nado Federal
(PlS 457199) - que Macl'88Centa § 6lI ao art. 26 da Lei nIl
9.394. de 20 de dezembro de 1996, que MeatabeIece as
diretrizes e bases da eclucação necionar, incluindo o
ensino da IntroduçAo à Comunicação de Massa no
Curriculo doe ensinos fundamental e médIo-.
RELATOR: Deputado NELa ROOOI..FO

PROJETO DE LEI NR 2.29412000 - do Senado Federal
(PLS 532tW) - que -acrescenta § 5l! ao art. 32 da lei nll

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que MestabeIece as
diretrizes e buea da educaçio nacional", Incluindo os
sfmbolos nacionais como tema transversal nos
currfcutos do ensino fu'Idarnentar.
RELATOR: DeputadoalSJõl,SlbVA, .

PROJETO DE LEI NR 2.30112000 - do Sr. UncoIn
Portela - que "determina a obrigatoriedade da execução
semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de
ensino prlmllrlo e rn'dio·,
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI NR 2.312J2000 - do Sr. Rican10
Noronha - que ·acrescenta inci90 ao art 20 da Lei nll

8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobra a
permisdo de saque pelo trabalhador do FGTS para
pagamento de anui~..,89COIar". Apensados: Pls n"s
2.490l200O e 2.38812000:
RELATOR: Deputado:~VIO AANS

PROJETO DE LEI' NR 2.34912000 - do Sr. luiz
BIttencOurt - CJJ8 "dIsp6e SClbre a lTIéia-entrada nos
espetáculos culturais e eeportfvos, para trabalhadores l!l

dá outras providências·,
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI NR 2.350t'2000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - CJ1e "moclflca o Decreto-l.ei nll 236, de 28
de fevereiro de 1967, que "complementa e modifica a
Lei nll 4.117, de 27 de agosto de 1962", estabelecendo
tempo mfnlmo para a veiculação de programas
educativos".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI N!' 2.35912000 - do Sr. OIfmpio Pires
- que "institui o ano de 2002 como "Ano Nacional Carlos
Drummond de Andrade", e dá outras providências".
RELATOR: Dsputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI NR 2.37312000 - do Sr. Eber Silva 
que "institui o Dia da Sibila".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO.

PROJETO DE LEI NR 2.402l200O - do Sr. José CarIoe
COUtinho - que -dispõe soble a quantidade máxima de
alunos em sala de aula, nas turmas de 11 a SI série do
111 grau·.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI NR 2.41412000 - do Sr. CarIoB Dunga
- que Mdenomina 'Palácio Oes. Rivando Bezerra
Cavalclsnti'" o eãdíclo sede do Tribunal Regional
Eleltcral do Estado da Paralba-
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI NlI 2.41912000 - da Sra. Jandlra
Feghall - que Mdiap6e sobre a regulamentaçio da
profissão de P8icomotrlclsta e autoriza a criação dos
ConseIhoe Federal e Regionais de Paicomotrlcidade".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI NlI 2.42912000 - do Sr. Dulllo
Pisaneschi- que "institui o "Dia da Televisão"
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI ~ 2.442/2000 - do Sr. Gllmar
Machado e WaJter Pinheiro - que "altera os dispositivos
da Lei ng 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI NR 2.46912000 - do Sr. José Carlos
CoutInho - que Mdispõe sobre reservas das vagas nas
escolas públicas de 111 e 2!l grau para alunos da rede
privada".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI NlI 2.47412000 - do Sr. WeIIlrvon
Dias - que "Institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dá
outras provid6ncia8.
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

PROJETO DE LEI Nll 2.50112000 - da Sra. celcita
Pinheiro - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 20
da Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelElC8 as diretrizes e bases da educação
nacional".
RELATOR:~oADEMIRLUCAS

PROJETO DE LEI N1I 2.51 0/2000 - do Sr. Alberto Fraga
- que Mdispõe sobre a sede das Confederações
Desportivas amadoras e profissionais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI NR2.515J2000 - do Sr. Paes Landim
- que "dá nova denominação ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP".
RÉLATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI NR 2.53312000 - do Poder ExecutIvo
(MSC 251/2000) • que "declara feriado nacional o dia 26
de abril de 2000".
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO

Substitutivos (.rt. 118. 11 e 11°)

AS PROPOSlçOés ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COItllSSAO

PROJETO DE LEI NR 4.572J98 • do senado Federal •
que ·cria o Programa de Estímulo ao PrImeiro Emprego
, PEPE e dá outras providências·. Apensados: PLs n'Is
76199, 98199, 541199, 618199, 1.051/99, 799J99,
1.11BJ99, 67199 ti 810/99.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
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PROJETO DE LEI Nll1.462199 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "acrescenta inciso VI e altera o § 411 do art. 62 da Lei
n1/9.615, de 24 de março de 1998".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI NQ 1.511199 - do Sr. Enio Bacci • que
"institui a 'Semana Nacional de Pessoas Portadoras De
Deficiências' e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
. TRIBUTAÇÃO

PA U T A N° 212000

A ~ Requerimentos:

Do Sr. sampaio Dóris e outros, para que sejam
prorrogados os trabalhos da Subcomissão Especial,
destinada a acompanhar junto ao Banco Central, avaliar
criticamente e dar parecer sobre a implementação de
medidas propostas visando a redução das taxas de
juros para as pessoas ffsicas e jurídicas

Do Sr. Manoel Castro, para que a Comissão convide os
Senhores Walclemar Betty Moutinho e Ricardo Vieira,
respectivamente, Presidente e Diretor da Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito 
ABECS, para prestarem informações sobre denOncias e
queixas de usuários de cartões de crédito relativas a
roubo, clonagem, erros, cobranças Indevidas,
Insuficiência de garantias em relação ao seguro cobrado
para proteção do cartão e o prazo de fornecimento de
documentação relativo às operações efetuadas com os
cartões, entre outras

B ~ Proposlç6es sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJEfO DE LEI COMPLEMENTAR NII 16/99 - do Sr.
Pedro Fernandes - que "dispõe sobre o horário de
funcionamento, para atendimento ao público, das
agências dos Bancos Múltiplos e Comerciais e das
Caixas Econômicas e dá outras providências."
(Apensado: PLC nIl 71199)
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
PARECER: pala não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da "'receità· ou da despesa
públicas. não cabendo pronunciamento .quanto à
adequação financeira e orçamentária do Projeto e do
PLP nll 71/99, apensado, e, no mérito, pela aprovação
do Projeto e pela rejeição do PLP n2 71/99. apensado,
com Substitutivo
VISTA ao Deputado Antonio Kandlr, em 29/03/00

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 870199 - do Sr. João Herrmann
Neto - que "cria artigo na Lei nl! 7.492, de 16 de junho

de 1986, determinando r esponsabllidades aos
gestores do Banco Central e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
púbicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição

c - Proposições sujeitas ii apreclaçio
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE lEI NIl 671199 - do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira· que "altera a Lei nll 9.504, de 30 de setembro
ele 1997, dispondo sobre o financiamento púbUco das
campanhas eleitorais." (Apensados: PL's nlls 830199,
1.495/99 e 1.604199)
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e dos Pl's nas 830/99 e 1.495199,
apensados, e. pela não implicação do PL nll 1.604199,
apensado, com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária
VISTA Conjunta aos Deputados Manoel Castro, Maroos
Clntra. Ricardo Berzoinl, Rodrlgo Maia e Edinho Bez,
em 15.12.99

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 2.343-8/96 • do Sr. Pauderney
Avelino • que "dispõe sobre a i~lantação de consórcios
ecológicos para a defesa ambiental da Amaz6n1a."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequação
financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI NO 3.482-Al97 - do Sr. Paulo Rocha 
que 'acrescenta ao Decreto·Lei nll 261, de 28 de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre sociedades de
capitalização e dá outras providências, artigo que dispõe
sobre titulos não resgatados."
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: pela não Implicação do Projeto, do
SUbstitutivo da Comissão de Economia. Indústria e
Coméroio e da emenda apresentada nesta Comissão,
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
p~blicas, não caI:lendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária· e, no mérito, pela
rejeição do Projeto, do Substitutivo da CEIC e da
emenda apresentada nesta COmissão
VISTA ao Deputado José Pimentel em, 29.03.00

PROJETO DE LEI Nll 3.590-AI97 - do Sr. Walter
Pinheiro e Outros - que "dispõe sobre o recebimento de
parcelas rescisórias de natureza salarial aos
trabalhadores celetistas contratados por municfpios.·
RELATOR: Deputado CUSTóDIO MATTOS
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
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A - D. Anillse da Adequaçlo Flnancelnl
e Orçamentiria. do Mérito:

PARECER: pela nIo inpllcaçAo da matéria com
aumento ou ciminul9lo da AlCElIta ou da deepeea
Pl1bllcas, nlo cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI NR 4.063-A/93 - do Sr. Jackaon
Pel9lra • que "clspOe IObre a c:omen:iallzaçlo, por
reme88U poetaIs. de bens de origem estrangeira.
adqulrldoll sob o regime aduaneiro e8p8CIal da Zona
Franca de ManBUll". (Apensados: PL's nDa 496J96 •
4.051/98)
RELATOR: DeputIKio GERMANO RIGOiTO

PROJETO DE La-NO 519-AI9õ - do Sr. Joú Janen8 
q...."~ eoI:Ne llteraçõe& na I.ei na 6.02.... de 13 de
l1'\8f9O de 197.... ~ dlspOe sobre a intervenção e a
IlqUidaçlo extrajudicial de instituf9ões financelras e dá
outras providêncIaB".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI NR 631-A/95 - do Sr. JOOo Redeck8r •
que "acrescenta pe.r8grato ao artigo 477 da
Con8oIld8çIo das LeIs do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nQ 5.452, de 11l de maio de 1943".
RElATOR Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI NR 3.136-A/97 • do SUperior TrIbunsJ
de Justiça - que "clspOe sob.. a criação da gratllcaçlo
pelo efetivo exerclclo em v.... Federais de diftcil
provlmtnto aos Juizes FodenIiI e Juizes Federais
SubetiIutos, • dá outras provid6nciaa".
RELATOR Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI t.JIl 3.167-AI97 • do Sr. Moeclr
Milmeletto ~ que "clUlPõ8' 806i'e a concusIo' de
financiamento para a aqulslylo de tra1Of8a,
colheitadeiras, máquinas, implementos e equlpementoa
agricoI8s, e dá outras provldlncl..••
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI NR 3.658-AI97 • do Sr. Paulo Paim 
que "dllpõe 8Cbre o destino dos r8CU11I0I financak08
arrecadados pelo Tesouro Nacional provenientes cIas
C:õidU inativas do sistema bancário brasIleiro".
RElATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnos

EM
DE

FASE DE
EMENDAS (5

AVISOS

PROPOSIÇOes
RECEBIMENTO
SESSOES)

Decurso: sa 5esdO
Último di.: O5JOWO

P'1b11oas. nlo C8bGndo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e. no mérito. pela
apl'OWlÇio nos termoe do Substitutivo da Comiulo ciII
TrabaIIo, de Adminiatração e Serviço Pl1b11co

PROJETO DE LEI NR 4.075198 - do Sr. Edison Andrino 
que "estabelece limite para ele juros de llnanclamentos
habitacionais da carteira hlpgtecárfa, no 6mbito do
Sistema BraalJelro de Poupança e Empréstimo."
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: pela ~ Impllcaçio da matéria com
aumento ou dlmlnuJçlo da receita ou da deepeea
pllbllcu, nlo cabendo pronunciamento CII*\lO à
adequaçio financeira e OfÇ8l11efl1árla e, no mérito, pela
aprovaçio, com emenda

PROJETO DE LEI NlI105199 - da ar- Matia EMra - que
"d~ sobre o pagamento de ~itDs fiscais com bem
1rnóII8I. . .t/' I

RELATOR: Deputado CORI~O'SALES
PARECER: pela compatIblldade e pela adequação
financeira e orçamentária e.~~, peJa aprovaçIo
VISTA, em 2W03IOO. ao Depi'.ia~Pimentel

PROJETO DE lEI NO 404199 • cio Sr. Joeé Pimentel 
que "torna obrigatória a inatalação de porta de
SfOAnça. n88 aglncl8a b8n0éri1lS e dA outras
provld6ncia8." (Apenlado: PL fllI62&'W)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela nlo implicação do Projeto. do PL nR

62&'9&. apensada. e da emenda apresentada ao
substitutivo. com aumento ou diminuição da receita ou
da deepesa públlcas, nio cabendo pronunc:illrrlMto
qusmo à adequaçlo ftnancelra e orçamentál1a e. no
mérito, pela aprovação do projeto e do PL nll 628199,
apensado. com subatItutivo, e pela rejeiçio da emenda
apresentada a este
VISTA Conjoota aoe DeputIIdos Jorve Khoury 8 BasRlo
VlIItvaI, em 10111199

PROJETO DE LEI NR liMI99 - do Sr. Witeon sanro. .
que "eatabeIece aliquota mais graVOGa, no irnblto do
impoeto de renda, para a renn.l'l8f8Çio peJa 83CplorBÇio
de abl'lltl audiovisuais eel1'angei1'8ll."
RElATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela COfJ1PIIIIbilidade e p.1& adequaçIo
financeira e orçarnentárie e. no mérito. pela aprovaçio
VISTA, em 29lO3lOO, ao Deputado José .RonaIcIo

PROJETO DE LEI NR 1.193199 • elo Sr. Neuton Uma·
que "permite que o contran.linte, peesoa ffsica, deduza
do Im~ df, Renda devido•. C$lCUIado na DecIa1'8ç,ip.
de AjuI18 Anual, o montante pago como CPMF-
Contribuiçio Provisória sobre Movimentaçio
F"ananceIra.•
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela Incompatibilidade e pela Inadequação
financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI N!I 1.416/99 - do Sr. Marcos C1ntra •
que iplJ)~ 8 deItInaçlo de t8CUJ8OI p(lbIicos pera
~-~nai8'."

RELATOR: Deputado RICARDO BEAZOINI
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PROJETO DE LEI ~ 4.103-AI98 • do Sr. José Pimentel
• que "dispõe sobre 8 comprovação da quitação de
tributos de contribuições federais e dá outras
J)I'OVldências"•
RELATOR: Deputado MANOEL SAlVIANO

PROJETO DE lEI NO 115-A/99 - do Sr. Pedro Celso
que "jsenta a operação de crédito que especifica do
Imposto sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro,
ou relativas a Tftulos ou Valores Mobiliários· IOF".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI Nll 120-A/99 • do Sr. Rubens Bueno e
Osmar 8erragUo - que "cria área de livre comércio no
Municrpio de Guarra, no Estado do Paraná, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI NI:I 197·A199 - do Senado Federal
(PlS nll 126/98) • que "dá nova redação ao art. 52 da
Lei nll 8.171. de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre
a poIftica agrlcola".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N!! 373·A199 • que "modifica os arts.
211 e 3l! da lei ~ 9.491, de 9 de setembro de 1997, para
considerar prioritária a desestatização das instituições
financeiras federais, e dá outras providências".
(Apensados: PL's n~ 821/99 e 1.381199)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N!! 646·Af99 - do Sr. lédio Rosa - que
"altera o art. 320 da Lei ~ 9.503, de 23 ele setembro ele
1997, que InstlIul o Código de Trânsito Brasileiro".
(Apensados: PL's nlls 840/99 e 1.035/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO

PROJETO DE LEI NQ 999/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que 'dlspõe sobre a concesdo de
concIições especiais de crédito para empresas que
investirem na redução e tratamento de resrdUos
poluentes".
RELATOR: Deputado CAFlLlTO MERSS

PROJETO DE LEI Nll 1.2SO-A199 - do Sr. Freire Júnior •
que 1nstitui incentivos para doações ao Fundo Nacional
de Meio Ambiente". .
RElATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NIl 1.313-A/99 - do Sr. Pedro
Fernandes • que "dá nova redação ao art. 411 da lei nll

7.827,. de. 27 de setelmbro dI:!. 1989, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE lEI Nll 1.970/99 - do Sr. JosêMachado
que "dispõe sobre a concessão de financIamentos cio
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social· BNDES a empresas estrangeiras".
RElATOR: Deputado: ROBERTO BRANT

Projetos de Lei (1rt.119.1 e § 1Q
)

Decurso :3· Sesdo
Último dIa: 07104100

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54. 11):

PROJETO DE LEI Nll 4.155-AI98 - do Sr. Ivan Valente e
Outros • que "aprova o Plano Nacional de Educação '.
(Apensado: PL nll 4.173198)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

B - Da Análise da Adequaçilo Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NIl 3.902-8197 • do Senado Federal
(PLS nll 31197) • que "autoriza a inclusão do Banco
Meridional do Brasil S.A çomo participação brasileira na
estruIUra de organJ.zaçlio do Banco do Meroosul. ".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTIO

PROJETO DE LEI NI:I 4.446-A198 • do Sr. Feu Rosa 
que 'dispõe sobre Impedimento aos bancos de
efetuarem lançamentos atrasados a débito ou a créãlto
nas contas de depósito ••
RELATOR: Deputado MARCOS C1NTRA

PROJETO DE LEI N!2 4.530-A/98 • do Sr. Luiz Csl10c
Hauly - que "extingue 08 Conselhos de Cornribuintes do
Ministério da Fazenc:la e dispõe aobre o processo
administrativo fiscal".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI NIl 1.13B·AI99· do Sr. Rubens Bueno
• que "institui o Programa de Incentivo à Geração de
Emprego no Terceiro Setor, o Fundo Nacional de
Geração de Emprego e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR

PROJETO DE LEI N2 1.376-A/99 - dos Sm. Geraldo
MageJa e Marcata Decla - que "institui a permissão para
dedução de percentual da dfvida dos Estados, Distrito
Federal e Municrplos, a ser apUcado em programa de
combate à fome e à mtsérla, que especifica, e dá outJ'a!:;
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E'CONTROLE

LocaI: Plenário 09, Anexo 11 .
Horário: 10 h

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEIIA: -As denúncias sobre as fraudes com os recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FA1".



o13<;;.,8 QuarU1~leira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

CONVIDADO: SR. FRANCISCO DORNELLES 
Ministro do Trabalho e Emprego.

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PAUTA N° 212000

Local: Plenário 16· Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimentos:

Dos,Sl'&tFemando'Feno 8 WaII8r Pinheiro - solicitando
convocar o Minlstro-Chefe da Casa Civil da PresIdência
da R~blica, Dr. Pedro Pullen Parenta, assim como
convidar o Diretor-Geral da Agência Nacional de
Petróleo· ANP. Dr. David Zylben:ztajn, o Diretor-Gerai
da Agência NacIonal de Energia Elttrica • ANEEI., Dr,
José Mário Miranda Abdo, o Diretor-Presidente da
Federaç,o Nacional dos Urbanitários • FNU. Dr. Luiz
Gonzaga Ulhoa Tenório. fi o Coon:Ienador-Geral da
Presidência da Fedemção Única dos Petroleiros - FUP,
Dr. Maurfclo França Rubem. para prestarem
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nll 2.549, de
2000. que "dispõe sobre a gestIio de recursos hUrnarlO6
das Agln:i8s Reguladoras e dá outras provlcfênclas."

Do Sr. I..W: Sérgio - solicitando a realizaçio de
Audl6ncia PllbIIca. com o Dlretor·Presldente Interino da
CompanhIa de Pesquisas de Recursoa Minerais 
CPRM, Dr. Umberto Raimundo Costa. e o VIC6
Presidente do SINDIMINASIRJ, Dr. José Ribeiro
f..MndeS, para prestarem eIlCIan3clrnentos sobre a
tlansferência do escritório centrai da CPRM do Rio de
Janeiro para Srufrla.

Do Sr. Fernando Feno - sollcltando realização de
Seminário para dl8cutir as fontes altematlvas de
geração de energia elétrica na matriz energética do
Brasil.

Do Sr. Fernando Ferro - solicitando convidar o
Presidente cta Companhia Paulista de Força .. Luz •
CPFL, Dr. Wilson Pinto Ferreira, O Diretor-Geral da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Dr. José
Mário Abdo, o Comlssárlo-Geral da Comissão de
Serviços Públicos de Energia do Estado de São Paulo, o
representante do Conselho de Consumidores da CPF!.,
o Presidente do Sindicato dos E1etr1c1tár108 de
0ampInae:e'O"~.do'-tnstituto"·BlUit8if'O"de
Defesa do Consumidor • IDEe, para preetarem
escIareclmenlDs sobre 8 cobrança de seguro contra
ri8C08 & d8no8 elétricos pela CPFL.

B - Proposlç6ea su)eltu i apreclaçlo pelo
Plenário da casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO NlI 84199 • do
Senado Federal (PDS 01/97) • que 'susta os efeitos da

Nota Conjur-Minfra nIl 24192, aprovada pelo Senhor
Presidente da República, segundo despacho publicado
em 24 de malÇO de 1992. na Exposição de Motivos n"
19192, do Ministro de Estado da lnfra-E8trulura."
RElATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER: favorável
VISTA aos Deputados Ricardo Barros e Romel Anízio,
em 24111199

c • Proposlç6es suJltitu i apreclaçlo
conclusiva pelas Comln6es:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 3.973/97 • do Sr. SlIas Brasielm 
que "toma obrfgai6rio o uso de etanol conio combustível
da troca ofIclBl de vefculos e dá outras provId6ncias.'
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER:contr4I'io

PROJETO DE LEI NlI 1.275199 - do Sr. DeU9deth
Pantaja - que 'concede isenção do Imposto de
ImportaçAo para equipamentos de geração
termoefétrica."
RELATOR: Deputado JUQUINHA
PAREeER~ favorável. com substitutivo
VISTA 808 Deputados SaIatieI Carvalho e Gerváslo
Silva, em 17111199

COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA 212000

A - Proposições Sujeitas à Apreciaçlo do
Plltnirio d. Cu.:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 1.813-A191 - EMENDAS DE
PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NR 1.813-AI91 • que
"define a situação Jurídica do estrangeiro no BratiI e dá
outras providências.'
RELATORA: Deputada aCIONe BARBALHO
PARECER: favoniYel às EMENDAS nlls 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9,10.11,12,13,14,15,18.19.20,22.23.24.26.
29,31,32.33,36,37,38,39.40,41,42,43,44.46,46.
47, 48, 49, 50, 51 e 52, fi contrário às de nDa 16, 17, 21,
25,27, 28, 30. 34, 35,53.

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
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PROJETO DE LEI W 3.585197 • do Sr. Eduardo Jorge •
que "proibe a fabrlcaçio, 8 comercialização e o
emprego de minas terrestres antIpessoals."
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: favorável

B - Proposições SuJeilas i Apreclaçlo
Conclusiva das Comiaa6es:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 1.748/99 • do Superior Tribunal
MiUtar • que "extingue a 51 e a ea Auditorias da 11

C1rcunscriçio JudIclárla Militar. extingue cargos da
Magletratura e do Quadro Permanente das Auditorias da
Justrça Militarda União 8 dá outras providências.'
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável

TRAMITAÇAO ORDINARIA

PROJETO DE LEI NIl3.833-AI97 • do Sr. Inácio Anuda •
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do aparelho
sensor de vazamento de gás nos estabelecimentos
comerciais e Industriais e prédios residenciais, e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PAAECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 473199 - do Sr. João Coser - que
"determina a realização de Referendo popular SObre os
acordos do Brasil com o Fundo MonethfQ
Internacional."
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: Deputados LUIZ MAINARDI e
WERNER~ANDERER,em23~~

PROJETO DE LEI NR 705·A/99 - do Sr. Enio Bacci - que
·prolbe a iJlSefÇão de propaganda de armas de fogo na
mldia escrita e televisiva, e dá outras providências
RELATOR: Deputado ClóVIS VQlPI
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado RENILOO LEAL, em 21.10.99

PROJETO DE LEI Nll 865199 - do Sr. Cunha Bueno 
que - "f8lJtlga o inciso IV dO art: 49 e dá nova redaçAo
ao art. 51 da Lei nll 6.815. de 19 de agosto de 1980,
Estatuto do Estrangeiro".
RELATOR: Deputado AlDO REBELO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 1.344199 do Sr. Alberto Fraga 
que "determina a parada obrigatório dos veIculas de
alugel (táxis) nos postos policiais".
RELATOR: Deputado NEIVA MOREIRA
PARECER: favorável

AVISOS

Decurso: :J- Sessio
Oltlma sessão: 07104100

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Projetos de Lei (art. 119,'8 § 111)

PROJETO DE LEJ NR 533·Af99 - do Sr. Enio Bacci • que
"limita alienação ou concessão de terras pllblicas na
faixa de fronteira e dá outras providências'
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO

PROJETO DE LEI NQ 1.023-A jgg • do Sr. Eduardo Paes
- que "dá nova redação ao § 111 do art 61! da Lei na
9.519,d& 26 de novembro de 1997".
RELATOR; Deputado WERNER WANDERER

PROJETO DE LEI NI! 2.097/99 • do Sr. MÁRIO
NEGROMONTE • que 'cria o Sistema Nacional de
PJe\I8f1CI.ão, Flscaliação e Repressão ao Furto e Roubo
de VeIculas e cargas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON DI??

PROJETO DE LEI NR 2.352/2000 • do Sr. NEUTON
UMA - que "dispõe sobre valores de gratllicaQão a ser
paga a policiais pela apreensão de armas de fogo".
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

PROJETO oe l.el ND 2.40112000 • do Sr. JOSÉ
RONALDO· que " acrescenta o art. 182-A à Lei nla

9.472, de 16 de julho de 199r.
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

COMISSÃO DE SEGURIDADE
;

SOCIAL EFAMIUA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA N° 02/2000

A • Requerimentos:

Do Senhor Deputado'Vlcente eatopreso -.que "solicita·
a realização de audlêncla para debater o PL nll 505J91,
que propõe a extinção do seguro Obrigatório de D8l106
Pessoais Causados por VefculoB Automotores ou por
Sua Carga, a P/:Issoa Transportadas ou Não· DPVAT".

Do Senhor Deputado Dr. Hélio - que "requer a
constituição de Subcomissão Especial para
acompanhamento e diagnóstico da situação atual dos
hospitais públicos e filantrópicos do paIs, no que se
refere ao programa a apMcação ele recursos
REFORSUS".
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B - ProposlçOes Sujeita .. Apreclaçlo
pelo PlenArlo da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 132196 cIo(a)
Sr.(a) Mansa serrano - que "dá nova redação ao art. 27
da Lei Complementar nll 31, de 11 de out.OOro de 1977,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NfI8047186 do Senado Federal (PLS
ng 57183) - que "obriga o registro dos estabeleclmentoe
hospitalares nos Conselhos Re"on8Ís de Medici'la.·
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável com 2(duas) emendas

PROJETO DE LEI Nll 3847197 do senado Federal (PLS
, 76/97) - que "dispõe sobre a gestio das enIIcIBdes
fechadas de previdência pri\lada e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N'l1759-B/89 -Emenda de Plenário •
que "suprime a exigência de Idade pera a aposentadoria
nas entidades de previdência complementar".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI
PARECER: favorável

B - Proposiç6es Sujeitas à Apreclaçio
conclusiva das Comlas6es:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N" 1814-8191 do Senado Federal
(PLS nO 64/91) - que "exige au1orização prévia do
Ministério da Saúde e do órgAo Ambientai Fed8f1ll para
a importação de l'98íduos para reciclagem industrial e
outros fins, em conformidade com o artigo 225 da
comrtItulçio".(Apensados os PI..'s nAs 1.137191,
1.154191, 4.131189, 0447191 e 2.932/92)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável a este e aos projetos de lei nRa
4.131189. 447/91, 1.137191, 1.154/91 e 2.932192,
apensados, na forma do Sllbslitutlvo adotado na
ComissAo de Defesa do Consumidor. Melo Ambiente e
Minorias.,,· .... ,'.
VISTA CONJUNTA 80s Deputados Dr. RosInha e
Angela Guadagnin

PROJETO DE lEI NR 3800193 do senado Federal (PLS
nQ 170191) - que "altera o artigo ""IV da Lei nll 8.134. de
27 de dezembro de 1990. para pennltlr novas deduçOes
no Imposto de renda das petlS088 f1'sIcas".(Apensad08:
PL's n'Ia 273196, 322195, 412195, 4S6I95, 1.472196,
1.623/96, 3.860197, 4.563198, 152199 e 1.538199)
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PARECER: P8J'8C8r do Aeletof favorével a 88l:e e aos
ProjEitos de Lei nRs 273195, 322195, 412195, 436195,
1.472196,3.880197,4.563198 e 152199. apensados, com
substitutivo, e contrário aos Projetos de Lei nlls 1.623196
e 1.538199, apensados

PROJETO DE LEI N'l1936199 do Senado Federal (PLS
ng 235199) - que "Institui o Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertençio Arterial e dá outras
providltnciss".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 4S65I94 OO(a) Sr.(a) Paulo Paim 
que "cflapõe sobre a conc98Sio de. adicional de
insalubridade e aposentadoria eapeciaI aos
trabettadores em empresas mebllú\ljcas, de mecânica,
de materlal8 eJéttlco8, de recuperação de vefculos 8 de
máquinas agricolas". .
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável, com emenda

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI ~ 4573194 do(a) Sr.(a) Paulo Paim 
que "dispõe sobr8 aposentadoria especial de barbeiro e
cabelerelro."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N" 213195 do(a) Br.(a) João
Fasearella - que "acrescenta parágrafos 5" e 6" ao
artigo 57 da Lei fll! 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência
Social e dá outras providências" ".(Apensado o PL na
3.68Q197)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável a este. com substitutivo e contrário
ao PL n" 3.680197, apensado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 264196
do(a) Br.(a) Agnelo Queiroz - que ·susta a aplicação da
Portaria 3.015. de 15 de fevereiro de 1996, do Ministério
da Previdência e Assistência Social".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEll'fI1966-A/96 do(a) Sr.(8) AntOnio do
Valle - que "acrescenta parágrafo 3Il ao artigo 23 da LeI
nJ18.212. de 24 da julho de 1991, que reduz encargos
sociais em 5<l% para o trabalho avulso ou temporário de
A8UUBZa>AM'lil." ,
RELATORA: Deputada JANDIAA FEGHALI
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Alberto e
Airton Roveda

PROJETO DE I.EI ~ 20041'9G do(a) Sr.(a) Jair
BoIsonaro - que "dispõe sobre o valor da pensão
deferido aos beneftciários dos servidores público6
mortos em consequência de ato ou fato relacionado com
o movimento de repressão. no período de 2 de



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 013991

setembro ele 1961 a 15 de agosto de 1979. é dá outras
providências'.
RELATORA: Deputada JANOlRA FEGHAU
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Costa e
Eduardo Jorge

PROJETO DE LEI N'l 3453-A197 do{a) Br.(a) 5erafim
Venzon - que "obriga as agências de vIagem e turismo
a fazerem seguro para seus cHentes e dá outras
providências'•
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 3584-AI97 do(a) Sr.(a) Amido
Cedraz - que °dlspõe sobre a suspensão do pagamento
dos débitos das Prefeituras Municipal6 junto ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço· FGTS e ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, no caso de
munlcfpios atingidos por seca ou enchente'.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NIl3814197 do(a) Sr.(a) Luiz Alberto
- que 'estabelece a obrigatoriedade da identificação
étnlco-raciaJ nos serviços de saúde públicos e privados'.
(Apensado: PL nll 3.875197)
RELATOR: Deputado ARMANDO AB(UO
PARECEA: favorável a este e contrário ao PL nll
3875197, apensado

PROJETO DE LEI NR 3786197 doCa) Sr.(a) Fernando
ZUppo - que 'dispõe sobre nscriçõea em Braile nos
medicamentos'.
RELATOR: Deputado DARCrSIO PERONDI
PARECER: favorável a este e ao Emenda apresentada
na Comissão, com substitutivo

PROJETO DE LEI NIl4026197 do(a) Br.(a) Paulo Paim
que 'altera o 8rt. 29 da Lei nll 8.212, de 24 de ;ulho de
1991".
RElATOR: Deputado DARC(SIO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI t\f 4089198 do(a) Sr.(a) enio Baccl 
que 'Institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamografia, custeados pelo SUS.'
(Apensados: PL's nlls 441199 e 848199)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PAReCER: favorável, com subst1tutlvo, a este e aos
projetos ele Lei nlls 441199 e 848/99, apensados

PROJETO DE LEI ~ 4214198 do(a) Sr.(a) Lidla Qulnan
- que "isenta 06 trabalhadores deficientes ffsicos e
visuais do Imposto de renda e da contribuição do INSSo.
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável. com emenda .

PROJETO DE LEI NSl4713198 do(a) Sr.(a) Paulo Paim 
que "altera dispositivos da Lei nll 8.212, de 24 de julho
de 1991 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NSl4~ doCa) Sr.(a) Veda Cruslus
- que Italtera o Inciso V do art. 88 da 1..&18.069, de 13 ele
julho de 1990 - Estatuto da Criança e cio Adolescente, e
dá outras providências."
RElATORA: DeputaCIa UDIA QUINAM
PARECER: favorável
VISTA conced1da ao Deputado Dr. Rosinha, em
10.11.99.

PROJETO DE LEI Nil 4823198 doCa) Sr.(a) RIta camata
e Hélio BicUdo - que "altera a Lei nll 8.069, de 13 de
julho de 1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente.'
RELATOR: Oeputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável

PROJcro DE LEI NO 169/99 doCa) Sr.(a) José Pimentel
- que '~ncede Isenção do Imposto de I~ortaçãoe do
Imposto sobre Produtos Indu8lJ1allzados (IPI) Incidentes
sobre equipamentos e medicamentos destinados ao
tratamento de <fl8betes".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados: eartos
Mosconi. Dr. RoeInha, Jorge Alberto e Vicente
Caropreso, em 15/09199

PROJETO DE LEI NI2 220199 dO{a) Sr.(a) Pedro
Valadares - que "Acrescenta incisos ao alt. 473 da
consolidação das leis do Trabalho, para dispor sobre
faltas justificadas em casos de enfermidades de fRho".
(Apensado: PL nll1.214/99)
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nR
1.214199, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI NQ 467199 doCa) Sr.(a) Coriolano
sales - que "altera a Lei n2 1.060, de 05102150, que
estabelece normas para a concessão de assistência
Judiciária aos necessitados, para concecler a gratuidade
do exame de DNA. nos casos que especlftca",
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável

PROJETO DE lEI Na 554199 doCa) Sr.(a) Sampálo Dóris
- que· Instituí remll'1eraçíio safarial mfnima para o setor
privado da economia desvinculada do salário mínimo.'
RElATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NI2 715199 do(a) Sr.(a) José Unhares'
- que "assegura acesso de reDglosoB, para fins de
assistência, nos hospitais. c1fnicas e similares de ordem
plJbliea ou privada", (Apensados: PL's nas 881199 e
1.293199)
RELATOR: Deputado SÉÀGIO CARVALHO
PARECER: favorável a este e contrário aos Projetos ele
Lei nIIs 881/99 e 1.293199, ~nsaclos

PROJETO DE LEI Na 1294199 doCa) Br.(a) Ivan Paixão
que 'dlspõe sobre a distribuição gratuita de produtos
farmacêuticos e orientação terapêutica para tratamento
do tabagismo pela rede pUblica de atenção à salJde°.
RELATOR: Deputado DR.ROSINHA
PARECER: favorável
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PROJETO DE lEI NQ 14S2I'9D do(a) Sr.(a) AJoIone
Athayde - que ·inetltul o 12 de agom como Dia
N8clonal ela JLIII'8ntuc1e'.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 4891J9Q do(a) Br.(a) ZUI8ll Coàra
- que·aItera a Lei nli 8.212. de 24 de julho de 1991. e a
Lei na 8.218. de 24 de Julho de 1991, ntltulndo nova
categoria de segurado obrigatório da Previdênci8
Social',
RElATOR: Deputado OSMANIO PEREIRA
PARECER: favorável

COMISSÃO·'DE-TRABAlHQ"Di· .
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBUCO
Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 0112000
A· Requerimento.:
Do sr. Paulo Paim. I8qUerendo a formaçio de Lmll
SUbcomIedo ElIpecIaI plua debatlr os PluntIoa:
'Salárlo Mfnlmo' ti' "Po11tIca saJartal do& TI'8baI'1adorH
da Álea Nbllca 8 Prtvada". .

Do Sr. Paulo Paim, requnndo a reaJizaçIo de
AucIl6ncIa PI»:lIIca para diecua8Io do Projeto de Lei n"
2.087198, que "dlllp~ sobre • CO!'IClllllo de acIcionaI
de pericuk)Iidade 101 portelroe, zeladOl1l8, vIgiII,
garagi8tu, vIgIIentes 8 guardai ele aegurança'.

00 sr. Paulo Paim, requerendo a IHlIzaç10 de
AudIIncia Pdblica para dilculir OI probIerI'l88 dos
1nIbd1adores da Emp..... lpenema que preeta 88fVÍ9Cl8
à Empresa MlI1dIaII'l8It8 eua L.es;IIdva,

Doa Sl1il. Paula Paim e Babá, 8OIicltando sejam
convidado8 o Preeldente da VASP. Sr. Wagner
canhedo, e repl'8ll8l1tantea dai entidades doe
funcionáriol da -V1\SP. "1il.Ótllm':" de preataI'8m
eaclareclmer lIoê:~ atNléiriÇl1ll:nia remuneradaa e
demiMOee que estio ocorrendo na emprBlll.

00 Sr. AvenzJJ81 AnucIa, requerendo audi6ncia pIlbIca
com o SecnItúio da Receita FeclaraJ. o PI8IIdent& da
Uiillô NÍlCIOO8I dó FfiCo - UNlFTSCO'-e~r.
da comlsBAo do Movimento dos Funcionários do Plano
de CIa8Iificaçio de C8rgoB (PCC) da Receita Federal,
para dlscJ,l'tlr ,polflica de peuoal • deSvio de fu1çlo na
8ecrelM8"dá-Recelta Feder8I.

DO-St;~venzo'u Anuda,~ aud16ncia pIlbIlca
com o Pl'8Iidente NIcIonII do SEBRAE, o Pretidente
da Confaderaç60 Nacionlll das Pequenas e Micro
Empresas. e um repnllentante da A8Ioc/aÇIo do
Shopping SEBRAE, J*& diIcutlr 8 ccrnerclaliDÇio de
produtos e a geraçio de emprego e renda.

Do Sr. Awnzoar ArrucIIl, l'8C\U8f'8ndo a constitui9Io de
uma SUbcomiedo &peclaI para estudar, acomP4ldlar.
avaliar a apIlcaçAo da. recul'BOla do Fundo de Amparo
ao Trab8lhaclor - FAT. e sugerir medidas a eerem
executadas.

Do Sr. Avenzoar Arruda, convocando O Sr. Minietro do
Orçamento e 1388t1o para preetar esclarecimentos
llObre a poIft1ca salarial doe sarvldoru póblicoa da
UniAo.

00 Sr. Airton CascaY81, lIOIIcItancIo a reeIIzaçAa de
audi6ncla p(j)lica de enticladea da IOCledade eMI e a
convocaçio do Ministro do Trabalho • Ernprwgo. Dr.
Frane:llco..o.waIdo Nevee Dornelles, com a finalidade
de 88 obIer infonnaç6ee que viabillzem a ftxaçIo de um
88IdrIo mfnimo apIC a prqlOlCionar urntl vida digna 8011

trabaJhadorel.

B· PropoeIç6es Sujeltu i Apreclaçlo do
Plen'rto da c.a:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.201198 - do Ministério Público
da UnIIo (MSC PGR rf> 01198) • que .dispõe sobre a
oriaçIo de Procuradorias da RepóbIca em Munlcfpios e
dá outras prcMdlnciaa·.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favoráVel

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.01O·N88 • que 'dllpOe eobre o
trablllho do menor aprendiz e dá outras provkI6nc1as'.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: favorável à8 Emenda de P1enérlo nfIa 1,
com 4 subemenda8. 3 8 4; • contrál'Io às de n'I8 2 • 5.
VISTA CONJUNTA 80e~ Pedro Henry e
Fátima PeIaes, em 11108199

c .- Proposiç6ea Sujaltu • Apreciaçlo
ConclUtllva das ComllSS6ea:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO <C01·AI91 • do Sr. Paulo Paim •
que "define OI aerviçoa ou atividades ....nciaiI. para
08 ef8Ito8 do dirul1lo de greY9, previslols no parjgl1lfo 18

"'.Migct.-."'.,da·~ ,iederal, e dá outras
providências'. (Apen8ados: PL's n~ 1.802I9B G

2.18MJ6)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável a eBte e contrário aos Projet08 de
lei nIa 2.180198 e 1.S02J98, apensados. e às emendas
de n"111, 2,3,4,5.6.7.8,9,10.11, apl8aentada. ao
Projeto de LeI n" 1.802196. apensado

PROJETO DE LEI NR 4.671·A194 • do Poder Executivo
(MSC rfl 465t'94) • que "altera os artigoII 63 a fI7 ela lei
nQ8.212, de 24 de Julho de 1991'.
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RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PAREceft: contrário
VISTA ao ~utadO Pedro Celso, em 10/11199

PROJETO DE LEI ~ 1.916/99 • do Senado Federal
(PLS nl'l 2(3199) • Que "acrescenta § 32 ao art. 643 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nll 5.452, de 1R de maio de 1943".
RELATOR: Deputado·PEDROCORR~
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 694-AI95 • do Sr. Alberto
GoIdman • que 'institUi as Diretrizes Nacionais do
TransPorte Coletivo Urbano e dá outras providências".
(Apensado: PL nll 1.974196)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável aos arts. ~ a 511 e contrário aos
arts. 7fJ., Sll, 11 El 12 do Projeto de Lei nll 694·AI95; pela
incompetência da Comissão para se pronunciar sobre
os artig061 12, ev,911, 10 e de 13 a 35 do Projeto de lei nll

694-AI95; e contrário ao Projeto de lei nll 1.974196,
apellSl:1-do

PROJETO DE LEI Nll2.783197· do Sr. José de Abreu·
que "dispõe sobre a regulamentação" da profissão de
Terapeuta Holrstico e dá outras provk.lênciasa•

AELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NQ 3.034-AI97 • do Sr. Cunha Bueno
- que 'dispõe sobre o exercfcio da profissão de
musicoterapeuta edetennina outras providências'.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.338198 - do Sr. Severino
cavalcanti· que "dispõe sobre o exercício da profissão
de despachante aduaneiro e sobre a criação,
organIzação e competência cio Conselho Federal e cios
Conselhos Regionais de Despachante Aduaneiro, e
determina outras providências'.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NR 4.433-A198 • do Sr. Cunha Bueno
• que "estabelece normas para identificação das
empresas executoras de obras públicas'.
REtATOR: Deputado HEl=lCULANO ANGHINETTI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N12 4.748/98 • do Sr. Antônio do Valle
- que "dispõe sobre a profissão de Despachante
Documentalista°•
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELU
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nll 85·A199 • do Sr. Uno Rossi - que
"dispõe sobre o Exercício Profissional do Técnico
Comunitário especializado em oependêncla Química".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N'l162199 - do Sr. Rubens Bueno
que "cOncede adlclonaJ de periculosidade aos
motoristas proflsslonals".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 263199 • do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "autortza a clfaçAo doa Conselhos Federal
e Regionais de Massoterapla e dá outras pl'OYidênclas".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NIl 658199 - do Sr. Paulo Octávio 
que "dispõe sobre a alienação dos bens imóveis
residenciais de propriedade da União. nas concflÇóes
que menciona".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NR 714199 • do Sr. Geddel Vieira
Uma .. que "altera a redação dos arts. 91 e 93 da lei nll

7210, de 11 de julho de 1984 • Lei de Execuçio Penal.
e dispõe sobre a prlvat!zação das CoI6nlas Agrícolas.
Industriais e das casas do Albergado'. (Apensado: PL
nll 2.003199)
RElATOR: Deputado UrRE ROSADO
PARECER: favorável, com emenda, ao Projeto de Lei nR
714199 EI contrário ao Projeto de Lei nll 2.003199.
apensado

PROJETO DE LEI NII 862199 .. do Sr. Albérico CoJtlelro ..
que "restabelece a cobrança do Adicional de
IndenlzaçAo do Trabalhador Portuário Avulso· AITP e o
suprlmento do Fundo de IndenlzaçAo do Trabalhador
Portuário AvullSO • ATP. aos quais se referem os arts.
61 a 67, da Lei n'l8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
que dispõe sobre o regime jurfdlco da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias e dá
outras providências'. (Apensado: PL nll 1.152199)
RELATOR: Deputado WIlSON BRAGA
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nll 862199;
contnlrio às emendas de nIls 01/99. 02199. 03199. 04f99,
05/99 e 08199, apresantad.9B na Comissão, e contrário
ao Projeto de Lei nll 1.152199, apensado
VISTA ao Deputado Paulo Rocha, em 06110199

PROJETO DE LEI NR 873199 .. do Sr. Alberto Fraga ..
que 'institui a identificação genética aos mHitares e
seMd0f98 ptlbIlco& edá outras provid&ncil.;';"•
RELATOR: Deputado LArRE ROSADO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NG 878199 - do S· .': ';;0 Bacol .. que
"acresce os Indaos)(Vl.e XVII ao ó!'l'(. -ZiJ da..Lei.n!' 8.036.
de 1990. permitindo saque do FJTS ap63 çinco anos
lnintetnlptos na mesma emORlSC.'. (Apensado: PL na
1.762199)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nQ 87Bf99 e ao
Projeto de Lal n1l 1.762199. apensado

PROJETO DE LEI N" 1.339199 • do Sr. Freire Júnior ..
que "dispõe sobre a prestaçio de contas de A!CU1'B08

traneferidos pela União aos Municípios",
RELATOR: Deputado EDUARDO.CAMPOS
PARECER: contráno
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que "estabelece regras gerais para a aquisição de
viaturas policiais operacJonala".
RELATOR: Deputado AVENZQAR ARRUDA
PARI:CER: contrário

PROJETO DE LEI NR 1.766199 • da Sra. Ãngela
Guadagnln - que "modifica a lei nl 5.584, de 26 de
Junho de 1970, que "dlfll)l5e sobre nonnaa ele Dlrwlto
Processual do Trabalho, altera di8poeltivo8 da
ConaoIldaçio das LeIs do Trabalho, disciplina a
concessão e prestaçfio de assistência Judiciária na
Justiça do Trabalho e dá outra. provld6ncia8".
RELATOR: Deputado JOVAlR ARANTES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NDo1.775199 - do Sr. SéJVjo NovaIs
que "altera o 8rt.:~ da COnaoIldaçIo das LeI8 do
Trabalho - CLT, perá 'dispor IObre compoalçlo da
diretoria e do conselho fiscal dos 1indIcatos·.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N'21.761199· dO sr. Jovair Arantes
que "dlspiSe 80bré o cancelamento das sanções
admInlstratlvu que dI9crImlna. aplicadas a servidores
ptlbllcos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 1.789199 - do Sr. FreIre JlÍllÍOl' 
que "regulamenta o custo e o pagamento de servlço8
gráficos oficiais quando organlzadoa em autarquias,
ernpre888 públicas ou sociedade de economia mista".
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 1.804199 - do sr. Freire J(lnlor 
(lue ·dispõe &Obre o pagamento de dívidas da entidades
sindicais resultantes de proceaoe jud/c\ais e dá outras
providências·,
RELATOR~ DepuIadoLUOIANO CASTRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 1.8ZW9 - do Sr. AbMto Fraga·
que 'dlsp6e sabre promoções de pnlÇaS, por tempo de
serviço, na PoIfc1a MilItar do DIstfltlo Federal".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA.
PARECER: favorável

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° Q2/2000

A • Propoaiç6ea Sujeita à Apreciaçlo
Conclusiva das Cam"'~:

PRIOItlDAD!

PROJETO DE LEI NR 1.919199 • do Senado Federal
(PLS rfl402l99) - que ·altera a redaçlio da LeI nl 5.917.
de 10 de setBmbro de 1973, para incluir o Porto Barra
do Riacho na r8IaçIo descl1tlva cIoB portos marftlmos,
fluviais e lacUatru do Plano Nacional de VlBÇio, de que
trata o Itsm 4.2·.
RElATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL
PARECER: favorável

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 78199 - do Sr.~ BaccI - que
"Isenta do pegamento de ·Pedágloe"j em todo o território
nacional, os caminhões que trafegam das 24 horas até
às 5 horas, B dá outras providências·.
RELATOR:De~oFEUROSA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NR 1.310199 • do Sr. W8lJ)8r
satustiano - que "Isenta 08 condutores estudantes do
pagamento de pedágios nas rodoYIas federais·.
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: contr4rto

PROJETO DE LEI tf' 1.548199 • do Sr. Alberto MolJrio •
que .dIspõe sobre o transporte ferroviário ele
passageiros',
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: contrérIo 80 projeto e à emenda
apresentada na ComlssAo

PROJETO DE LEI W 1.574199 - do Sr. Valdemar CosIa
Neto • que ·dá danominaçlo a viaduto na rodovia
Preeidente Dutra'.
RELATOR: Deputado DulLIO PISANESCHI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Edlnho Araójo, em 29.03.2000

PROJETO DE LEI NR 129-A199 • do Sr. ênIo Bacoi • que
·d1aclplna o recolhimento de multas em verculoB
licenciados no exterior".
RELATOR: Deputado JOÃo HENRIQUE
PARECER: favorávéI, nos tenno8 do luba1ItutiVo da
Comiulo de ReIaç6es ExterionMI e de Defesa Nacional

PROJETO DE LEI !fi 419199 (apensados 08 PLa. n!la.
697199 e 1.496199) - da SrI EJcione Barbalho • que
'aItel1l o § 2' do art. 148 da Lei ~ 9.503, de 1997. e dá
outras provld6nclas·.
BSLAT,OR:J)epC1I8dOAIiIACE!.Y. DSJ?AULA
PARECER: favorável ao PL nR e97/99, apensado, com
substlt1dlVo, 8 contr4rlo 80 PL nll 419199 e ao de nll

1.49&'99, apensado, com complementação de voto

PROJETO DE LEI NIl1-.537199· do Sr. Roberto P8880B
- que "altera a Lei nll9.503. de 23 de setembro de 1997,
para cliaciplinar a obrigatoriedade do uso do regiB1lador
Ins1arlI4neo Inalterável ele velocidade e tempo •
taoógráfo",
RELATOR: Deputado LUIZ SI:RGIO
PARECE": favorável
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11 .. COMISSOES TEMPORÁRIAS

·COMISSÃO ESPECIAL
PEC 137-A/99 .. SUBTETO

Local: Plenário 11, Anexo"
Horário: 14h3Om1n

CPI - MEDICAMENTOS
L.ocaI: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIINCIA PÚBLICA

CONVIDADOS
Dr. JOSé LUIZ DA SILVA VALENTE, Diretor do
Departamento de DesenvolvImento do Ensino
Superior da Secretaria de Educação SuperIor do
MInistério da Edc.Icaç4o;
Dr. BARJAS NEGRI, Secretárlo-Executivo do
Ministério da S8llde;

- Oro GERALDO BlASOTO JÚNIOR, Secretário de
Gestão de Investimento em Sa6de;

- Dr. GONZALO VECINA NETO, Diretor-Presidente
daANVS;e

- Dr. JORGE ANTONIO ZEPEDA BERMUDEZ,
Presidente .da ALFOB - Associação dos
Laboratórios Fannacêuticos Oficiais do Brasil.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 .. AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

Votaçlo do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 137-A,
DE 1999 - do Poder executivo (MSC nll 1.543199) - que
·estabelece limite para remuneração, subsklio, proventà -
ou pensio, aplicável aos três Poderes Públicos e ao
Ministério Pl1blicO·.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: favorável, com substitutivo.

Local: Plenário 14. Anexo 11
Horário: 14h3Ornln

AUDI~NCIA PÚBLICA

Convidados:
Brigadeiro MAURO JOSÉ MIRANDA GANDRA.
Presidente do SIndicato NacIonal das Empresas
Aerovlárla8;e
Sr. GELSON DAGU1MAR FOCHEBATO,
Preaidente da Associação de PilOtos da Varig.

PROJETO DE LEI NIl 1.615·A, 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 Transporte, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ELISEU RESENDE.

NOTA:

F0~r': _, '\1'10 r':';-'F ::1.~::hLJ';:·) [1!sr-(;rJl':::".
í]f~;" ~;f'C :-~;':T,\::"; / i: rl '::- ~~ C>Lt: ::::{;E~

;',

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 36 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
" alrnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nS! 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, ponto
nll 12098, do cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce na Secretaria-Geral da Mesa.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, atrnea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA SOARES,
ponto nº 10931, do cargo de Assessor Técnico
Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete do lí
der do Partido Comunista Brasileiro, a partir de 30
de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
" al(nea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
1990, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ponto nº
13372, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I,
alfnea 8, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOSÉ GARCEZ ROCHA ponto nll 12429, do cargo de
Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA GORETII ALVES DE SOUSA, ponto nº
13045, do cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Par
tido Socialista Brasileiro, a partir de 29 de março do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, RIOGRANDINO TABAJARA BARBOSA
ALVES BRANCO, ponto nº 13285, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11.
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Líder do Partido dos
Trabalhadores, a partir de 4 de abril do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
VERA LÚCIA CANFRAN MAS, ponto nº 13555, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B,
CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Parti
do Socialista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000.
Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, re
solve dispensar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JAMES
LEWIS GORMAN JÚNIOR, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 4S, ponto nº 3893, da fun
ção comissionada de Chefe de Gabinete, FC-08, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido Socialista Bra
sileiro, a partir de 29 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item 11, alí
nea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de 1990,
resolve dispensar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAGDA
SUELV ROSA OYO VALENTIM, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assis
tente Administrativo, Padrão 30, ponto nº 4329, da função
comissionada de Assistente de Gabinete, Fe-oS, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia
no Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasileiro, a
partir de 29 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 4 de abril 2000. - Mi
chel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 23 de março
de 2000, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 24 de março de 2000, que nomeou
MEUSSA CONCEIÇÃO GUIMARÃES E SILVA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Tra
balhista, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,

alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, r~solve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei n2 8.112, citada, EUZABETH CRISTINA
RABELO para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Social Trabalhista, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 2º do Ato da
Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei n2 8.112, citada, FRANCISCO PEREIRA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Tra
balhadores, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 32

do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, combi
nado com o parágrafo único do artigo 1º do Ato da
Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, JANE CRISTINA AFONSO
DUARTE LIMA para exercer, na Secretaria-Geral da
Mesa, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 1º da Resolução
nº 43, de 30 de junho de 1973, combinado com o pa
rágrafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº 1, de 24
de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
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de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, RONALD CAVALCANTI
FREITAS, para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Comunista Brasileiro, o cargo de Assessor Técni
co Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, criado pelo artigo 112 do Ato da
Mesa nQ 8, de 29 de março de 1995, combinado com
o parágrafo único do artigo 1Q do Ato da Mesa nQ 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n\2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9!!, item
11, da Lei nº 8.112, citada, VERA LÚCIA CANFRAN
MAS para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Socialista Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 1Q do Ato da
Mesa nQ 82, de 11 de março de 1998, combinado com
o parágrafo único do artigo 12 do Ato da Mesa nQ 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 112 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nQ 8.112, citada, VÂNIA LÚCIA
RODRIGUES para exercer, no Gabinete do Tercei
ro-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll

165, de 13 de setembro de 1989, combinado com o
parágrafo único do artigo 1Q do Ato da Mesa nl! 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
MAGDA SUELY ROSA OVO VALENTIM, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati
vo - atribuição Assistente Administrativo. Padrão 30,
ponto nS! 4329, para exercer, a partir de 29 de março
do corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido So
cialista Brasileiro, a função comissionada de Chefe
de Gabinete, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, nos termos da lotação fixada pelo
artigo 1º do Ato da Mesa nº 8, de 8 de abril de 1991,
combinado com o artigo 55 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Solicito a retirada do Requerimento
de Informações n2 1.716 de minha autoria.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 104, ca

put, do Regimento Interno, a retirada do Requerimen
to de Informação nº 1.716, de minha autoria, que soli
cita informações à secretária do Ministério da Justiça.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2000.
José Carlos Coutinho, Deputado Federal, PFL 
RJ

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS/1.716, DE 2000

(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Solicito informação da Secretaria de
Política Econômica quanto as providên
cias que têm sido tomadas para coibir os
abusos nos preços dos livros didáticos.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da Cons

tltulçlo Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Secretário de Política Econô
mica do Ministério da Justiça, no sentido de esclare
cer a esta Casa as providências administrativas toma
das para que se solucione os problemas referente a
aumento de materiais escolares.

Justificação

Como acontece a cada ano nos meses de janei
ro e fevereiro, o reinício do ano letivo nas escolas pú
blicas e particulares em todo País parece despertar o
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dragão da inflação, que gostaríamos de acreditar esti
vesse acorrendo e dominado pelos grilhões do Real e
pela atuação firme, e' segura de nossas autoridades
econômicas, atentas às tentativas de abusos e re
marcações injustificâdas de preços.

Mas não é isso que vem ocorrendo! Alimentado
pela ganância incontrolável de fabricantes e revende
dores, os livros e matériais escolares, triplicam, levan
do angústia e aflição aos pais de família, assim como
manifestou o Exmº Sr.Presidente da República, tam
bém acreditamos na Educação.

Diante dos fatos acima mencionados, requeiro
que seja encaminhado através da Mesa, Pedido de
Informações à Secretaria de Política Econômica
quanto as providências que têm sido tomadas no sen
tido de coibir os abusos cometidos por fabricantes e
revendedores de materiais escolares.

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2000. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

Voto
O pedido possui amparo regimental (art. 104).

Voto pelo deferimento.
Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep.

Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

OFíCIO Nº 55/2000 - CD

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito, no~ termos regimentais, a retirada

de tramitação do Requerimento de Informações
nº 1.802/00 de minha autoria.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Marcos Afonso, Deputado Federal- PT/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.802, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça referente a escravização de 22
índios em fazendas no Município de Ca
beceiras de Goiás.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 2º da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Justiça o seguinte pedi
do de informação:

Autoridades governamentais brasileiras anun
ciaram a libertação de 22 índios que trabalhavam em
condições de escravidão em três fazendas localiza
das no Estado de Goiás. A equipe de funcionários go
vernamentais que vistoriou as fazendas, acompanha
das por técnicos da Fundação Nacional de Apoio ao
índio (Funai), constatou que os índios passavam
fome e estavam alojados numa habitação sem quais
quer condições de higiene. Os 22 índios tinham sido
contratados por sete reais mensais para a colheita de
feijão em propriedades do fazendeiro Antônio de
Almeida Neto, no município de Cabeceiras de Goiás.
Com o que foi exposto solicito as seguintes informa
ções:

a) que tipo de assistência os índios estão reco
lhendo do governo;

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

O pedido possui amparo regimental (art. 104).
Voto pelo deferimento.

Sala de Reuniões, 4 abril de 2000. - Dep. Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.898, DE 2000

(Do Sr. Eduardo Campos)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro da Educação e Cul
tura, Dr. Paulo Renato, sobre o número
de alunos matriculados nas Universida
des Federais, oriundos de escolas públi
cas e privadas.

Senhor Presidente,

De Norte a Sul neste País, tem-se veiculado
na imprensa as dificuldades do ensino público fun
damentaI e médio, nos Estados e Municípios, onde
as instalações físicas das escolas não oferecem
condições adequadas, as questões da segurança a
cada dia se agravam e a aviltante remuneração dos
professores que não estimulam essa tão sublime e
insubstituível prática de difusão do saber.

Esta situação estaria prejudicando o aprendiza
do e, conseqüentemente, o ingresso nas Universida
des brasileiras dos alunos oriundos das escolas públi-
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cas, em relação àqueles que vêm de instituições de
ensino privadas.

Como forma de acompanharmos e discutirmos
esta grave questão, requeremos a Vossa Excelên
cia, como base no art. 50, parágrafo 22 da Constitui
ção Federal, combinado com os art. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que
sejam solicitados ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Educação e Cultura os seguintes dados sobre
cada Estado, individualmente, nos últimos cinco
anos:

a) evolução do número de matrículas nas Uni
versidades públicas, por curso;

b) percentual, em cada um dos desses cursos,
dos alunos oriundos de escolas públicas e privadas.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000.
Atenciosamente, Deputado Eduardo Campos.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 4-4-00. - Dep. Heráclito For
tes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito For

tes. - 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nli! 1.899, DE 2000

(Do Sr. Edinho Araújo)

Requer informações ao Sr. Ministro
de Estado dos Transportes sobre fiscali
zação no setor ferroviário brasileiro.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 22 do artigo 50 da

Constituição Federal, combinado com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam
solicitadas ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes,
as seguintes informações:

I) O jornal Diário da Região, da cidade de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, registrou no
dia 13 de fevereiro deste ano, em editorial, o que clas
sificou como irresponsabilidade da empresa Ferro
ban, ex-Fepasa, pois esta promoveu a retirada de
cancela que servia para dar maior segurança ao tráfe
go de automóveis num importante cruzamento da ci
dade. De acordo com o editorial, a inexistência de
cancela de passagem de nível na Rua General Glicé-

rio, em São José do Rio Preto, fez crescer o risco de
acidentes na área, já que circulam pelo local cerca de
350 veículos por hora. Segundo o periódico, o diretor
de trânsito da cidade não for sequer comunicado.

Em vista disso, indaga-se:
1) Quais as providências as autoridades res

ponsáveis pelo transporte ferroviário podem tomar
para garantir a segurança dos cidadãos em caso
como esse;

2) o que, de fato, tem sido feito para coordenar e
fiscalizar as ações das ferrovias - especialmente da
Ferroban - no tocante às zonas urbanas e à seguran
ça da população.

11) No editorial já referido, o Diário da Região
menciona descarrilamentos de trens da ferrovia No
voeste em Penápolis e Andradina. Mais recentemente,
em 15 de março último, o Diário menciona mais três
descarrilamentos de trens, dois na cidade de Valen
tim Gentil e um em São José do Rio Preto, desta vez
com composições da Ferroban. Na última semana,
em 21 de março, o jornal novamente trouxe matéria
sobre um descarrilamento ocorrido na zona urbana
de Votuporanga, com trem da Ferronorte. O jornal re
gistrou que foi o quarto acidente no mesmo local nos
20 dias anteriores. Os outros três haviam ocorrido no
trecho vicinal de Sebastianópolis do Sul e em Meri
diano.

Em virtude do exposto, que envolve descarrila
mento de trens de duas empresas: Ferroban e Novoes
te questiona-se:

1) Por que há tantos descarrilamentos?

2) Quais providências as autoridades
responsáveis pelo transporte ferroviário no Pars
tomaram para investigar responsabilidades nos
casos mencionados?

3) Quais foram as conclusões?

4) Quais as penalidades impostas?

5) Quais medidas foram tomadas para que se
diminuam os descarrilamentos naquela região

6) Se o número de descarrilamentos ocorridos
em nosso País está dentro dos níveis aceitos
internacionalmente - fornecer cópia da tabela
comparativa.

Justificação

Os .problemas em alguns aspectos do
funcionamento das ferrovias precisam ser melhor
esclarecidas para a sociedade.
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Por se tratar de tema da maior relevância para
o País, é a nosso, ver imprescindível colher um le
vantamento da condução do setor ferroviário brasile
iro, especialmente. no tocante à relação das ferrovi
as com o trânsito d~s cidades e com a segurança
da população. .,.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. 
Deputado Edinho Araújo.

Voto

Estando de ac'ordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da' Casa, voto pelo encaminha-
mento. '

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. '- Dep. Heráclito For·

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.900, DE 2000

(Do Sr. Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi·
nistro da Saúde sobre a Liberação da ver·
ba para assistência financeira a manuten·
ção do Hospital e Maternidade de Rancha·
ria, do Município de Rancharia, Estado de
São Paulo, no valor de R$50.000,OO, con·
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programática
13.075.0428.2646.0356).

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e nos artigos 115, inciso I, 'e 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or·
çamentária de R$50.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1998 (funcional
pragmática 13.075.0428.2646.0356), através de
Emenda Parlamentar de minha autoria, destinada a
assistência financeira a manutenção do Hospital e
Maternidade de Rancharia, do Município de Rancha
ria, SP?

Sala das Sessões, 29 de março de 2000. 
Deputado Cunha Bueno•.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo enca- minhamento.

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep. He·
. ráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Heiator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE !NFOiU~AÇÕ~S

Nº 1.901 , DE 2000
(Do Sr. Serafirn Venzon)

Solicita Informações a@ Senhor Mi
nistro de Estado da Saúde, Sr. José Serra,
sobre o Programa "Campanha Nacional
de Mutirões de Cirurgias Eletivas".

, Senhor Presidente,

. ,Considerando a el.evada relevância que poderá
adquirir para a saúde pública a Campanha Nacional
de M,utirões de Cirurgias Eletivas, requeiro a Vossa
Excelência, com base no art. 50, § 2º da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, do inciso Ve § 2º, inciso
I do Regimento Interno, seja encaminhado ao Sr.
Ministro de Estado da Saúde o seguinte pedido de
informações:

1) Quais são as cirurgias programadas para o
presente exercício?

2) Quais são os hospitais cadastrados junto ao
SUS, por estado da federação, que es'tão credencia
dos para participar da Campanha?

3) Quais enfermidades já forarrt atendidas pela
Campanha e qual o número de pac1en~es operados?

4) Quais as metas - se existentes - de amplia
ção da Campanha.

5) Qual o balanço, em gera!, que se faz, até
agora, do programa Campanha Nacional de Mutirões
Eletivas?

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. 
Deputado Serafim Venzon, PDT-SC.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts., 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
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Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Her6clito For

tes, 112 Vice-Presidente, no exercrcio da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N5l 1.902, DE 2000

(Do Sr. José Pimentel)

Requer informações ao Exmll Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda, acerca de
aplicações de créditos no Banco do Bra
sil S/A.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 29, art. 50 da Constitu

ição Federal, combinado com o art. 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputaçlos, sejam solicitadas
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes
informações:

1 - Volume de operações realizadas pelo Banco
do Brasil S/A., por linha de crédito, distribuídas por re
giões e, dentro destas, por Unidades da Federação,
separadas por ramo de atividade - agropecuária, co
mércio e serviços, e indústrial- e por classificação do
tomador - agricultor familiar, micro, mini, pequeno,
médio e grande -, no período de 1995 a 1999;

2 - volume de inadimplência das res- pecti
vas linhas de crédito, distribuídos por uni- dade da
federação, por ramo de atividade e classificação
do tomador, referente ao período de 1995 a 1999.

Justificação

As informações supra-solicitadas são de capi
tal importância para que possamos acompanhar o
desempenho do Banco do Brasil como principal
agente do Governo Federal na distribuição do crédi
to e fomento às atividades nos setores primário, se
cundário e terciário da economia nacional.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. 
Deputado José Pimentel, PT - CE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.903, DE 2000

(Do Sr. Sérgio Novais)

Requer que seja encaminhado ao
Ministério da Fazenda, pedido de infor
mação sobre o Programa de Reestrutura
ção e Ajuste Fiscal do Estado do Ceará,
anexadas as avaliações do cumprimento
do contrato, referentes aos anos de 1998
e 1999.

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115,
inciso I, e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que seja encaminhado ao Ministério da
Fazenda, pedido de informação referente ao Progra
ma de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do
Ceará, que é parte integrante e dá cumprimento ao
disposto nas cláusulas décima quarta, décima quinta
e décima sexta do contrato STN/COAF/003/92, firma
do entre o Governo Federal e o Governo do Estado do
Ceará, em 17 de outubro de 1997, no âmbito da Lei nº
9.496/97 e da Resolução do Senado Federal nº
123/97. Solicitando cópia de inteiro teor, inclusive das
avaliações de cumprimento do referido contrato, cor
respondente aos anos de 1998 e 1999.

Sala das Sessões, 30 de março de 2000. 
Deputado Sérgio Novais.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep. He
ráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito For-

teso

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.904, DE 2000

(Do Sr. João Herrmann Neto)

Solicita informações ao Ministro da
Defesa, Sr. Geraldo Magela da Cruz Quin
tão sobre a visita do porta-avião fOCH,
de origem francesa, ao Brasil.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 24, inciso V, do Regimento
Interno, seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Defesa, Geraldo Magela da Cruz Quintão
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o presente requerimento de informação, com base,
ainda, no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, a fim
de esclarecer a esse Colegiado os termos em que
estará ocorrendo a visita do porta-avião FOCH, de
origem francesa, ao Brasil com notícias de possível
aquisição pelo Governo brasileiro.

São as seguintes informações pretendidas:

1 - Qual o interesse brasileiro na possível
aquisição do porta-aviãO FOCH desativado pelo
Governo francês?

2 - Qual o ônus brasileiro para propiciar a
referida visita? e

3 - Quais os estudos e levantamentos feitos
pelas Forças Armadas, referente ao porta-avião
FOCH?

Plenário Franco Montara, de março de 2000.
- Deputado João Herrmann Neto, Líder do PPS.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL

OF. Nº CREDN/S-34/00

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
A Comissão de Relações Exteriores e de Defe

sa Nacional, em reunião realizada hoje, aprovou re
querimento de autoria do Deputado João Herrmann
Neto, em que "solicita informação ao Ministro da De
fesa, Dr. Geraldo Magela da Cruz Quintão sobre visita
do porta-avião FOCH, de origem francesa, ao Brasil".

Sendo assim, encaminho, em anexo, cópia do
referido requerimento para as providências regimen
tais cabíveis.

Na oportunidade, apresento a V. Exª protestos
de elevada estima e alta consideração. - Deputado
Luiz Carlos Hauly, Presidente.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

OF. Nº CREDN/P-35/00

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputado

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

Nacional, em reunião realizada hoje, aprovou requeri
mento de autoria do Deputado João Herrmann Neto,
em que "solicita informação ao Ministro da Defesa, Dr.
Geraldo Magela da Cruz Quintão sobre aluguel de
aeronave e custos da reforma do avião presidencial".

Sendo assim, encaminho, em anexo, cópia do
referido requerimento para as providências
regimentais cabíveis.

Na oportunidade, apresento a V. Exª protestos
de elevada e distinta consideração.

Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!? 1.905, DE 2000

(Do Sr. João Herrmann Neto)

Solicita informações ao Ministro da
Defesa, Sr. Geraldo Magela da Cruz
Quintão sobre aluguel de aeronave e
custos da reforma do avião presidencial.

Senhor Presidente,
Nos termos so art. 24, inciso V, do Regimento

Interno, combinado com o art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, solicito a Vossa Excelência requerer ao Senhor
Ministro de Estado da Defesa, Geraldo Magela da Cruz
Quintão o encaminhamento a esta Casa dos critérios
adotados e para o edital de aluguel da aeronave utiliza
da pela Presidência da República

Permita-me, ainda, solicitar, informações
quanto à anunciada reforma do "avião presidencial" e
seu eventual custo, bem como se há estudos e quais
são eles para aluguel da aeronave posta no
atendimento da Presidêncía da República.

Plenário Franco Montoro, de março de 2000.
Deputado João Herrmann Neto, Líder do PPS.

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 encami
nhamento.

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
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Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000. - Dep. Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

OF.!P. Nº 23/2000

Brasília, 31 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no

sentido de numerar e encaminhar à Mesa o
Requerimento de Informação, em anexo, de autoria
desta Comissão, que "solicita informações ao senhor
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex
terior sobre o Programa de Recuperação e Ampliação
de Meios Físicos das Instituições de Ensino Superior',
conforme Requerimento nº 5/2000, de autoria dos
Deputados Gilmar Machado e Walter Pinheiro,
aprovado na reunião ordinária do dia 29-3-2000.

Certo de contar com sua atenção, renovo a
Vossa Excelência os meus protestos de estima e
consideração. - Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.906, DE 2000

(Da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle)

Solicita informações ao Senhor
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior sobre o Programa de
Recuperação e Ampliação de Meios
Físicos das Instituições de Ensino Supe
rior.

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por este

Colegiado na reunião ordinária realizada em 29 de
março de 2000, requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, e arts.
115 e 116 do Regimento Interno desta Casa, que,
ouvida a Mesa, seja enviado pedido de informação ao
Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior sobre o Programa de Recuperação
e Ampliação de Meios Físicos das Instituições de
Ensino Superior, especialmente no que se refere a:

1 - Data de criação do Programa e suas motiva
ções;

2 - Especificações técnicas: taxas de juros,
prazo de carência, critérios exigidos para que as
instituições tenham acesso aos recursos;

3 - Origem e montante dos recursos disponibili
zados;

4 - Relação das instituições já atendidas pelo
Programa até a presente data, com os correspon
dentes montantes repassados a cada uma delas;

5 - Relação das instituições que estão solicitan
do estes empréstimos.

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. 
Deputado Mãrcio Reinaldo Moreira, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 4 de abril de 2000. - Deputado
Herãclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-4-2000., - Dep. Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

COMISSÕES

ATAS OS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

51!! LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA

Ata da 4!! reunião ordinária, realizada em 4 de
abril de 2000

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil, às
quinze horas e cinqüenta e cinco minutos, no Plenário
1 do Anexo 1\ da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, sob a Presidência do Deputado Ronal
do Cezar Coelho, estando presentes os Senhores
Membros Titulares, Deputados Inaldo Leitão, lédio
Rosa, Ary Kara, Vice-Presidentes, Deputados André
Benassi, Antônio Carlos Konder Reis, Bispo Rodri
gues, Caio Riela, Cezar Schirmer, Coriolano Sales,
Eduardo Paes, Fernando Coruja, Fernando Gonçal
ves, Geovan Freitas, Geraldo Magela, Ibrahim
Abi-Ackel, Jaime Martins, José Roberto Batochio, Ju
tahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Osmar Ser
ráglio, Roland Lavigne, Sérgio Miranda, Waldir Pires,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Senhores Mem
bros Suplentes, Deputados Dr. Benedito Dias, Jair
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Bolsonaro, José Machado, José Ronaldo, Júlio Del
gado, Luís Barbosa, Max Ronsemann e Nelo Rodolfo.
Deixaram de registrar suas presenças os Senhores
Membros Titulares, Deputados Antônio Carlos Bisca
ia, Augusto Farias, Ayrton Xerês, Ciro Nogueira, Dar
ci Coelho, Edmar Moreira, Freire Júnior, Henrique
Eduardo Alves, José Antônio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, Luciano Bivar, Marcelo Déda, Mendes
Ribeiro Filho, Moroni Jorgan, Nair Xavier Lobo, Nel
son Marchezan, Ney Lopes, Osvaldo Sobrinho, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Vicente
Arruda e Vilmar Rocha. Abertura: Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a re
união, passando ao exame da Ata da Terceira Reu
nião Ordinária, realizada no dia trinta de março do
corrente ano. A requerimento do Deputado Léo
Alcântara, foi dispensada a leitura da ata. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimida
de a Ata. Ordem do Dia: 1) Substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de Lei nº 3.844-8/1997 - que "dis
põe sobre a educação em direitos humanos e institui
a política nacional de educação em direitos humanos
para o ensino fundamental e médio". Relator: Deputa
do Léo Alcântara. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Foi adiada a discus
são, a requerimento do Deputado Mendes Ribeiro Fi
lho, no dia trinta de março do corrente ano. Discutiram
a matéria os Deputados Waldir Pires, Léo Alcântara,
Geraldo Magela, Inaldo Leitão, Zenaldo Coutinho, lé
dio Rosa e Roland Lavigne. Foi adiada a discussão,
por decisão do Senhor Presidente. O Deputado Geo
van Freitas apresentou requerimento de inversão de
pauta, para apreciar-se o oitavo item da de número
quatro, tendo o plenário anuído à solicitação. 2) Pro
jeto de Lei nº 2.733-A/1997 - do Sr. Airton Dipp - que
"determina a obrigatoriedade e a embalagem e o rótu
lo de bebida alcoólica conterem advertência sobre a
proibição de sua venda a menores de dezoito anos".
Relator: Deputado Geovan Freitas. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa
deste, da emenda da Comissão de Seguridade Social
e Família e da emenda apresentada nesta Comissão,
nos termos do substitutivo. Discutiram a matéria os
Deputados Fernando Coruja e Roland Lavigne: Foi
adiada a discussão, a requerimento do Deputado Ge
ovan Freitas. O Deputado Fernando Coruja apresen
tou requerimento de inversão e de pauta, para apreci
ar-se o primeiro item da de número quatro, tendo o
plenário anuído à solicitação. 3) Proposta de Emenda
à Constituição nº 20/1999 - do Sr. Caio Riela - que
"dispõe sobre a acumulação remunerada de car
gospúblicos". Foram apensadas a esta as Propostas

de Emenda à Constituição nºs 78/99 e 161/99. Rela
tor: Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela admis
sibilidade desta e das apensadas, com emendas. Dis
cutiram a matéria os Deputados lédio Rosa e Fernan·
do Coruja. Em votação foi aprovado por unanimidade
o parecer do Relator. 4) Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 77/1999 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que "al
tera a redação do inciso I do art. 159 da Constituição
Federal". Foi apensada a esta a Proposta de Emenda
à Constituição nº 174/99. Relator: Deputado Jutahy
Júnior. Parecer: pela admissibilidade desta e da
apensada, com emendas. O Deputado Inaldo Leitão
procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Re
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. 5) Projeto de
Lei nº 4.715-B/1994 - do Poder Executivo (MSC nº
663/94) - ''transforma o Conselho de Defesa dos Di
reitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos
Direitos Humanos e dá outras providências". Relator:
Deputado Jutahy Júnior. Parecer: pela constituciona

·lidade, juridicidade, técnica legislativa deste· e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público e, no mérito, pela aprovação,
nos termos do substitutivo. O Deputado Léo Alcânta
ra procedeu à leitura do parecer, em substituição ao
Relator. Os Deputados Waldir Pires e Fernando Co
ruja solicitaram vista conjunta da matéria, tendo esta
sido concedida pelo Senhor Presidente. 6) Projeto de
Lei nº 79/1999 - do Sr. Enio Bacci - que "modifica o
art. 1º e o § 1Q do art. 2Q da Lei nQ 9.504, de 30 de se
tembro de 1997, que estabelece normas para as elei
ções e dá outras providências". Relator: Deputado
Waldir Pires. Parecer: pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção, nos termos do substitutivo. Discutiram a matéria
os Deputados Fernando Coruja, Coriolano Sales,
Inaldo Leitão e Waldir Pires. A requerimento do Depu
tado Waldir Pires, foi adiada a discussão. 7) Projeto
de Lei nº 3.566/1997 - do Sr. Cunha Bueno que dá
nova redação ao art. 50 da Lei nº 6.015, de 31 de de··
zembro de 1973 - Lei de Registros Públicos". Relato
ra: Deputada Nair Xavier Lobo. Parecer: peja consti
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
deste e, no mérito, pela rejeição. O Deputado Coriola
no Sales procedeu à leitura do parecer, em substitui
ção à Relatora. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer da Relatora.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente reunião às dezessete
horas e trinta minutos, convocando outra para a próxi
ma quarta-feira, às dez horas. E, para constar, eu,
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Damaci Pires de Miranda, Secretária-Substituta, la
vrei a presente Ata, que, depois de aprovada será as
sinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A OFERECER
ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DO
SALÁRIO MíNIMO. (Salário Mínimo)

Ata da 11 reunião realizada em 16-2-2000
(Instalação da Comissão)

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois
mil, às quinze horas e quinze minutos, no Plenário 11,
do Anexo 1/ da Câmara dos Deputados, reuniram-se os
Deputados membros da Comissão Especial destinada
a realizar estudos com vistas a oferecer alternativas
em relação a fixação do salário mínimo. Assumiu a
presidência dos trabalhos, nos termos do art. 39, § 4º,
o Deputado José Thomaz Nonô. Compareceram os
Deputados Alceu Collares, Avenzoar Arruda, Damião
Feliciano, Djalma Paes, Eduardo Paes, Jair Meneguel
li, José Thomaz Nonô, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Marcos Cintra, Medeiros, Nice Lobão, Paulo Paim, Pe
dro Celso, Pedro Corrêa, Pedro Eugênio, Pedro Henry,
Ronaldo Vasconcellos e Wilson Santos, titulares.
Babá, João Tota, Luiz Bittencourt, Paulo Rocha, Pedro
Fernandes e Ricardo Barros, suplentes. Compareceu,
ainda, o Deputado José Pimentel. Deixaram de com
parecer os Deputados Almerinda de Carvalho, Barbo
sa Neto, Dino Fernandes, Enivaldo Ribeiro, Feu Rosa,
Herculano Anghinetti, Inaldo Leitão, Luiz Ribeiro, Mag
no Malta, Paulo Lima, Paulo Magalhães, Romeu Quei
roz e Synval Guazzelli. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos desti
nados à instalação da Comissão, declarando-a instala
da. Anunciou a ausência de indicações referentes aos
cargos da mesa, com exceção das Lideranças do PT,
indicando o Deputado Paulo Paim para segundo Vi
ce-Presidente e Liderança do PPB, indicando o Depu
tado Herculano Anghinetti para terceiro Vi
ce-Presidente, motivo pelo qual a eleição da mesa
dar-se-ia na próxima reunião. O Deputado Paulo Paim
usou da palavra para cumprimentar o Deputado Michel
Temer pela instalação da Comissão, enaltecendo a
importância do assunto para o País e demonstrando
intenção de realizar visitas em diversas instituições
em alguns estados. O Senhor Presidente, ponderou
ser mais prudente aguardar a constituição da mesa
para que pudesse haver deliberação sobre as ativi
dades da Comissão, no que recebeu o apoio do Depu-

tado Eduardo Paes, procedendo, a seguir, à leitura do
ato de criação da Comissão. Às quinze horas e trinta
minutos suspendeu a reunião para aguardar a chega
da do Deputado Michel Temer, Presidente da Câma
ra dos Deputados. Às quinze horas e quarenta e sete
minutos, os trabalhos foram reiniciados com a pre
sença do Deputado Michel Temer, que usou da
palavra para discorrer sobre a relevância do tema a
ser estudado pela Comissão para a Câmara dos
Deputados e para toda a sociedade, principalmente
para os trabalhadores de menor renda, afirmando
que a Comissão cumprirá um papel social importan
te e constituirá uma oportunidade para harmonizar
as diversas tendências representadas na Casa. O
Senhor Presidente, Deputado José Thomaz agrade
ceu a presença do Deputado Michel Temer e, às
quinze horas e cinqüenta e sete minutos, encerrou a
reunião, convocando nova reunião para a próximo
dia vinte e três, quarta-feira, às quinze horas, para
eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. A pre
sente reunião foi gravada e suas notas taquigráficas,
após decodificadas farão parte integrante desta Ata.
E, para constar, eu, Maria Auxiliadora B. Montene
gro, Secretária, lavrei a presenta Ata, que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e
irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonô) - Srs. Deputados, declaro abertos os traba
lhados da presente reunião convocada pelo Presi
dente desta Casa, nos termos regimentais, para ins
talação da Comissão.

Na forma do art. 39, § 4º, do Regimento Interno,
compete-me assumir a Presidência dos trabalhos.

Declaro instalada a Comissão Especial desti
nada a realizar estudos com vistas a oferecer alter
nativas em relação à fixação do salário mínimo. Nes
ta oportunidade, gostaria de esclarecer aos mem
bros da Comissão que não houve acordo nem indi
cação total quanto aos membros da Mesa da Comis
são. Recebi apenas indicação do PT, subscrita pelo
Deputado Aloizio Mercadante, indicando o Deputa
do Paulo Paim para ocupar o cargo que couber, uma
vez que ainda não há acordo partidário quanto à fun
ção.

Da mesma forma, recebi ofício dirigido pelo
Líder do PPB, Odelmo Leão, ao Presidente da Casa
indicando o Deputado Herculano Anghinetti para a 3D

Vice-Presidência da Comissão.
A. circunstância é insólita. Na realidade, talvez

por força dos desencontros dos últimos dias, não
houve ainda acordo partidário e não há indicação das
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pessoas, pelo que apenas estamos instalando a
Comissão. Deixamos, evidentemente, de proceder à
eleição dos membros da Mesa, uma vez que não há
ainda as indicações partidárias:

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonê) - Com a palavra o Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, primeiro gostaria de cumprimentar o
Deputado Michel Temer pela iniciativa. Somei-me aos
diversos Parlamentares no apelo para que fosse
instalada esta Comissão. 'S.Exa. atendeu a esse
pedido. Trata-se de matéria que está na Casa há
praticamente cinco anos, sem que possamos votá-Ia,
fruto de medidas provisória's. '

Neste momento, quero fazer um encaminhamen
to. Os Parlamentares têm vontade de começar a traba
lhar. A informação que rE!cebi de um grupo de Parla
mentares não vou citar nomes, mas posso assumir a
responsabilidade do que vou dizer é de que estariam
dispostos a, amanhã, cOr1leçar a fazer algumas visitas
a outros Estados, para diJcutirmos a questão do salá
rio mínimo.

O Governador do Rio de Janeiro, Anthony Garo
tinho, como também a Federação da Indústria e do
Comércio e o Movimento Sindical dos Aposentados
do Estado, estão na expectativa de que a Comissão
vá visitá-los para obter os primeiros subsídios sobre
essa questão. Como tenho dito, o assunto interessa a
150 milhões de brasileiros, a quem recebe e a quem
paga. De uma forma ou de outra, interessa a toda a
sociedade.

Sr. Presidente, diante da boa vontade dos
Parlamentares em fazer diligência, primeiro no Rio de
Janeiro depois, naturalmente, visitaremos. outros
Estados para percebermos a real situação em que
vive o cidadão que ganha salário mínimo no País, é
que levanto esta questão, para vermos como
poderíamos encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonê) - Pergunto se mais algum Parlamentar deseja
fazer ponderação prévia, para depois discutirmos a
questão do Deputado Paulo Paim.

Com a palavra o Deputado Babá.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, s6 a

título de esclarecimento, ° Deputado Severino
Cavalcanti, durante a sessão de hoje, manifestou que
vários partiClos tinham feito indicação para esta
Comissão não sei se é do conhecimento de V. Exa. O
Deputado, há 'pouco, na sessão da Câmara, tomou a

palavra e disse que seria instalada esta Comissão e
os partidos iriam apresentar a indicação de nomes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonê) - Ouvi, nobre Deputado Babá. Ocorre que
temos aqui uma questão de forma. Quer dizer, minha
investidura na Presidência decorre tão-somente de
eu, dentre todos os integrantes da Comissão, ser o
que mais tem mandatos parlamentares. Na realidade,
não podemos..

(Não identificado) - (Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz

Nonê) - Sou jovem, mas apenas..
(Não identificado) - (Intervenção inaudível.)

.O SR. 'PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonê) - Evidente. Isto é uma determinação partidária
do PFL, mas não vem ao caso.

Vejam bem: na realidade, temos que receber a
manifestação oficial. Os partidos têm que ir ao
Presidente da Câmara dos Deputados, e é S. Exa.
quem remete à Comissão a relação dos membros.
Nós' só recebemos, até a presente data, as
comunicações a que aludi, do PT e do PPB.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo
Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, desejo apenas fazer uma consideração
acerca da sugestão do Deputado Paulo Paim.

Em princípio fica para a próxima semana a
definição da composição da Mesa da Comissão. Por
isso, mesmo que tenhamos o desgaste inicial de
desmarcar um encontro marcado para amanhã com
diversas entidades e com o Governo do Estado do
Rio de Janeiro, parece-me que seria bom deixarmos
esse encontro para outro momento, pedindo que seja
adiado para a próxima semana.

Acho que esta é a melhor maneira de se agir
para que, no momento em que esse encontro se
realizar, as coisas já estejam bem definidas.

Era esta a consideração que eu queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz

Nonê) - A Presidência gostaria de esclarecer que
entende perfeitamente e acha oportuna e inteligente,
até para a defesa da Câmara dos Deputados, a
sugestão do nobre Deputado Paulo Paim. Há,
entretanto, nobre Deputado, alguns impedimentos a
que ela seja acatada.

Todo e qualquer requerimento desse tipo tem
que ser submetido a votos e, via de regra, é o
Presidente permanente que conduz essas gestões.
Além disso, eu tenho certeza de que nós teremos uma
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perda maior se agirmos dessa forma, porque, por
exemplo, o Relator desta Comissão, seja lá quem for,
sem dúvida alguma será um integrante quase que nato
nessas tratativas, e nós privaríamos a Relatoria da
Comissão de usufruir dessa oportunidade.

Conhecendo como conheço o Governador
Garotinho e as outras entidades, eu acho que
qualquer Parlamentar interessado poderia se acoplar
ou sentir o que lá for discutido, mas me parece de
bom alvitre só fazermos gestões de natureza oficial
quando realmente procedermos aos ulteriores
trâmites da Comissão.

Eu espero que V. Exa. acolha a decisão, que é
ditada, repito, por uma certa prudência, até no sentido
de realmente introduzir a Relataria em todas as
etapas do processo.

Mas a Mesa agradece a oportuna sugestão de
V.Exa.

Concedo a palavra ao Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente,
outro esclarecimento.

Na verdade, não havia compreendido logo no
início. V. Ex!! estava falando da indicação de
Presidente, de Vice-Presidente etc.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - Exato. Esta é a indicação partidária.

O SR. DEPUTADO BABÁ - É, porque, na
verdade, o Deputado..

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - Eu inclusive posso ler a indicação dos
membros da Comissão, até para que os Srs.
Deputados os conheçam.

O SR. DEPUTADO BABÁ - (Intervenção simul
tânea ininteligível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - O PFL indicou a nobre Deputada Almerinda
de Carvalho, o Deputado José Thomaz Nonõ , a
Deputada Laura Carneiro, o Deputado Medeiros, a
Deputada Nice Lobão, o Deputado Paulo Magalhães
e o Deputado Ronaldo Vasconcellos.

O PMDB, o Deputado Barbosa Neto, o Deputado
Damião Feliciano, o Deputado Júlio Delgado, o De
putado Paulo Lima, o Deputado Synval Guazzelli e o
Deputado Wilson Santos.

O PSDB, os nobres Deputados Dino Fernandes,
Feu Rosa, Inaldo Leitão, Luiz Ribeiro, Pedro Henry e
Romeu Queiroz.

O PT indicou os Deputados Avenzoar Arruda ,
Jair Meneguelli , Paulo Paim e Pedro Celso.

O PPB, os Deputados Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti e Pedro Corrêa.

O PTB, os Deputados Eduardo Paes e Magno
Malta.

O PDT indicou o Deputado Alceu Collares.
O Bloco PSB/PCdoB, Deputado Djalma Paes.
Estes, os titulares.
Suplentes do PFL: Deputados Átila Lins, Costa

Ferreira, IIdefonço Cordeiro, Luciano Castro, Neuton
Lima, Pedro Fernandes e Wilson Braga.

Do PMDB: Deputada Ana Catarina, Deputado
Luiz Bittencourt e Deputado Nela Rodolfo, haven
do mais três vagas a serem preenchidas pelo
PMDB.

Do PSDB: Deputada Fátima Pelaes, Deputado
Jovair Arantes, Deputada Marisa Serrano e Deputado
Sérgio Carvalho, restando duas vagas.

PT: Deputados Babá, Carlos Santana, Paulo
Rocha e Waldomiro Fioravante.

PPB: Deputados Almir Sá, João Tota e Ricardo
Barros.

PTB: Deputados Caio Riela e Silas Câmara.
PDT: Deputado Eurípedes Miranda.
Resta ao Bloco PSB/PCdoB a indicação de um

Deputado para a vaga de suplente.
Esta é a composição dos senhores membros,

que entendo não será alterada.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, desejo fazer uma retificação: o Bloco PL
também já fez a indicação do meu nome e do
Deputado João Caldas como suplentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - Não chegou à Comissão.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Cons
ta do documento entregue na própria Comissão. Deve
estar na segunda página, que V. Exa. esqueceu de ler.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonô) - Ah, sim, perdão. (Risos.)

Culpa da Mesa, que pede desculpas.
Há o nobre Deputado Marcos Cintra (pelo Bloco

Plarlamentar PUPST/PMN/PSD/PSL, tendo como
suplente o nobre Deputado João Caldas.

Do PV, que cedeu sua vaga para o PPS, há o
nobre Deputado Pedro Eugênio e o nobre Deputado
João Herrmann Neto, como suplente.

Evidentemente esses quatro Parlamentares
estão na segunda página formal mas, sem dúvida
alguma, estarão na primeira linha de combate da
Comissão.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014009

Srs. Deputados, tendo em vista a ausência de
acordo quanto aos cargos da Mesa e com essas
considerações iniciais, a Presidência declara
instalada a Comissão.

A Mesa recebe a comunicação de que S.Exa. o
Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, pede
um tempo para vir aqui se reunir conosco e, sem
dúvida alguma, prestar esclarecimentos quanto à
matéria.

Vamos aguardar o Presidente da Casa.
Suspendo a reunião por cinco minutos.
(Reunião suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz

Nonô) - Declaro reaberta a reunião, após a
interrupção regimental.

Recebemos, com satisfação, o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, a
quem passo a palavra.;

O SR. PRESIDENTE MICHEL TEMER - Bem,
meus amigos, eu quero, em primeiro lugar, dizer que
aqui me faço presente tendo em vista naturalmente a
importância desta COl1)issão, que trata de um tema,
digamos assim, polêmico ao longo do tempo, de
modo que a cada ano em que se cuida da revisão do
salário mínimo há sempre discussões amplas a
respeito.

Vários Deputados e Líderes trouxeram-me a
idéia de constituir nesta Casa uma Comissão Especial
para tratar do salário mínimo, o que desde logo me pa
receu extremamente útil, por duas razões. Em primeiro
lugar, porque, como sabemos todos, pelo menos des
de o ano passado, nós estamos transformando esta
Casa num grande centro de debates dos grandes te
mas nacionais. Assim foi com a Reforma do Poder Ju
diciário, assim está sendo com a Reforma Tributária e
assim será, certa e seguramente, com a questão do
salário mínimo.

Acho, portanto, extremamente útil, por este
primeiro aspecto, a criação desta Comissão Especial.
Mas há outro aspecto igualmente importante. Eu
sempre ouço, ex-Governador Alceu Collares,
discussões a respeito do salário mínimo, sem que as
pessoas tomem contato com números reais e
efetivos. Muitas e muitas vezes eu verifico que de fora
parte aqueles que, naturalmente, como todos os
senhores que estão aqui, mais agudamente tratam do
tema do salário mínimo dificilmente a realidade dos
números que envolvem a questão do salário mínimo é
considerada quando se discute o tema.

Desde o instante em que, muito ao meu gosto, a
Constituição Federal brasileira estabelece que o salá-

rio mínimo há de ser suficiente para satisfazer as ne
cessidades do trabalhador e dos de sua família, muitas
e muitas vezes eu ouvi debates em congressos jurídi
cos sobre a eventual inconstitucionalidade do salário
mínimo. Se há uma determinação constitucional no
sentido de que o salário há de prover as necessida
des do trabalhador e de sua família, é claro que ao
longo do tempo.. Isso não é uma inconstitucionalida
de de hoje, mas, digo, desde a origem do salário míni
mo nunca se cumpriu adequadamente esse preceito
constitucional. Ou seja, no fundo, pratica-se, ao longo
do tempo, uma inconstitucionalidade em matéria de
salário mínimo.

É interessante verificar exatamente essa ques
tão do direito formal e do direito real. Estou falando
aqui um pouco do direito formal. Em qualquer país do
mundo se decretaria logo a inconstitucionalidade do
salário mínimo, pelo aspecto formal. Mas o aspecto
real é outro. Nesse aspecto, curiosamente, entra fenô
meno inverso: ao invés de a norma jurídica influenciar
o fato, o fato é que determina, digamos, a inação da
norma jurídica.

Neste caso, especialmente, do salário mínimo
por isso aludi a esse segundo aspecto - é muito
importante que esta Comissão levante números e,
digamos assim, que as várias correntes de opinião
possam chegar, como temos chegado em vários
temas, a uma composição, a um acordo. Não temos
tido essa oportunidade.

O Deputado Paulo Paim, no passado, o
Deputado Medeiros agora e tantos de V. Exas.
debatem este tema aqui nos corredores, no plenário,
quando falam no Pequeno Expediente ou no Grande
Expediente, mas não há um estudo mais acurado,
mais aprofundado, mais aguçado do tema. Por isso,
dizia que aqui nesta Comissão V. Exas. terão essa es
pecial tarefa de detectar números, possibilidades e,
especialmente, para o meu gosto também - meu
gosto político, no caso, - talvez chegar a um
consenso, de maneira a que todos estejamos
convencidos de que o índice "x" há de ser o índice
tolerável pela sociedade brasileira.

De modo que venho aqui com essa satisfação
de instalar uma Comissão que na verdade prestará
um serviço social de grande relevância. E ao fazê-lo
vai também harmonizar as suas tendências.

O Deputado José Thomaz Nonô já instalou a
Comissão. Dou-lhe seqüência, augurando a todos os
senhores um trabalho muito profícuo nesta
Comissão.
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De logo, anuncio que, quanto à questão da
Presidência e da Relataria, já determinei que se
deixasse para a semana que vem essa decisão. Devo
reunir-me com os Líderes partidários para
verificarmos a questão do equilíbrio partidário para a
escolha do Presidente e do relator.

Mais uma vez desejo, por meio do Deputado
José Thomaz Nonô e dos Srs. Deputados que estão à
Mesa, que V. Exas. tenham sucesso nessa tarefa.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonô) - Sr. Presidente, a Mesa agradece a presença
de V. Exa.

À vista da inexistência ainda da indicação for
mai, como já havia sido declarado, dos membros
para compor a Mesa, encerro os trabalhos, antes
convocando reunião para quarta-feira vindoura, às
15 h.

Está encerrada a reunião.

Ata da 21 Reunião Realizada em
23 de Fevereiro de 2000

(Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes)

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois
mil, às onze horas e dez minutos, no plenário dez,
Anexo 11 da Câmara dos Deputados reuniram-se,
ordinariamente, os Deputados membros da
Comissão Especial destinada a realizar estudos com
vistas a oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo. Na forma do § 411, do art. 39, do
Regimento Interno, assumiu a Presidência dos
trabalhos, o Deputado José Thomaz Nonô.
Compareceram os Deputados, Alceu Collares,
Almerinda de Carvalho, Avenzoar Arruda, Damião
Feliciano, Dino Fernandes, Eduardo Paes, Herculano
Anghinetti, Inaldo Leitão, Jair Meneguelli, João
Caldas, José Thomaz Nonô, Júlio Delgado, Magno
Malta, Medeiros, Nice Lobão, Paulo Lima, Paulo
Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Romeu Queiroz,
Ronaldo Vasconcellos, Synval Guazzelli e Wilson
Santos, titulares; Almir Sá, Babá, Carlos Santana,
Costa Ferreira, Eurípedes Miranda, IIdefonso
Cordeiro, João Tota, Luiz Bittencourt, Marisa Serrano,
Nela Rodolfo, Neuton Lima, Paulo Rocha, Pedro
Fernandes, Ricardo Barros e Wilson Braga,
suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Barbosa Neto, Djalma Paes, Enivaldo Ribeiro, Feu
Rosa, Laura Carneiro, Luiz Ribeiro, Paulo Magalhães,
Pedro Eugênio e Pedro Henry. Compareceu ainda o
Deputado José Pimentel. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente abriu a reunião destinada à

eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da
Comissão. ATA - O Deputado Jair Meneguelli
solicitou dispensa da leitura da ata da reunião ante
rior, dada a distribuição antecipada da mesma. O
Senhor Presidente colocou a ata em discussão e
votação, a qual foi aprovada, sem restrições.
EXPEDIENTE - O Senhor Presidente comunicou o
recebimento de ofício da liderança do Bloco PUPSL,
indicando o Deputado João Caldas como membro tit
ular, em substituição ao Deputado Marcos Cintra e o
Deputado De Velasco como membro suplente.
ORDEM DO DIA - Eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes. O Senhor Presidente esclareceu
que, por acordo de Lideranças, haviam as seguintes
indicações para os cargos da mesa: para Presidente,
Deputado Paulo Lima, pelo PMDB, para primeiro
Vice-Presidente, Deputado Medeiros, pelo PFL, para
segundo Vice-Presidente, Deputado Paulo Paim,
pelo PT e para terceiro Vice-Presidente, Deputado
Herculano Anghinetti, pelo PPB. O Senhor
Presidente convidou o Deputado Babá para auxiliá-lo
no processo de votação. Encerrada a votação e
abertura da urna, verificou-se a coincidência entre o
número de sobrecartas e votantes (22); apurados os
votos, obteve-se o seguinte resultado: para
Presidente, Deputado Paulo Lima, para 1º
Vice-Presidente, Deputado Medeiros, para 22

Vice-Presidente, Deputado Paulo Paim e para 32

Vice-Presidente, Deputado Herculano Anghinetti,
todos com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 1 (um)
voto em branco. Participaram da votação os
Deputados Almerinda de Carvalho, José Thomaz
Nonô, Medeiros, Ronaldo Vasconcellos, Damião
Feliciano, Júlio Delgado, Paulo Lima, Synval
Guazzelli, Inaldo Leitão, Romeu Queiroz, Jair
Meneguelli, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa e
Eduardo Paes, titulares, Costa Ferreira, IIdefonso
Cordeiro, Pedro Fernandes, Luiz Bittencourt, Babá,
João Tota e Eurípedes Miranda, suplentes.
Proclamado o resultado, o Deputado José Thomaz
Nonô convidou os eleitos para tomarem posse nos
respectivos cargos, passando assim, a Presidência
ao Deputado Paulo Lima. O Senhor Presidente
chamou para compor a Mesa os Vice-Presidentes
eleitos, designando para assumir a Relataria o
Deputado Eduardo Paes e discorreu sobre a
importância desta Comissão Especial e de sua
intenção de conduzir os trabalhos de maneira
democrática. Concedeu a palavra ao Relator,
Deputado Eduardo Paes para suas considerações e
aos Deputados abaixo relacionados, que renderam
homenagens e cumprimentos pela instalação da
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Comissão: Júlio Delgado, Carlos Santana, José
Thomaz Nonõ, Vivaldo Barbosa, Alceu Colares,
Barbosa Neto, João Caldas, Babá, Synval Guazzelli,
Luiz Bittencourt, Aldo Leitão, Pedro Celso, Almerinda
de Carvalho, Paulo Paim e Medeiros. O Deputado
Carlos Santana sugeriu que a Comissão, em visita ao
Presidente da República, levasse o pleito de que o
Executivo evite a edição de medida provisória sobre o
salário mínimo, até que a Comissão conclua seus
trabalhos. O Deputado Paulo Paim entregou
requerimento de convocação de várias autoridades a
serem ouvidas, em audiência pública, pela Comissão.
O Senhor Presidente solicitou que as demais
sugestões aos trabalhos fossem encaminhadas à
mesa, por escrito. Nada mais havendo a tratar, às
treze horas e sete minutos, o Senhor Presidente
encerrou a reunião, antes, marcando outra para hoje,
às quinze horas, para elaboração dos roteiros dos
trabalhos. E, para constar, eu, Maria Auxiliadora B.
Montenegro, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente e irá à publicação, juntamente com as
notas taquigráficas, após decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - Srs. Parlamentares, havendo número regi
mental, declaro aberta a presente reunião, para
eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da
Comissão Especial destinada a realizar estudos com
vistas a 'oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo.

Em discussão e votação a ata da reunião anteri
or, anteriormente distribuída aos Srs. Parlamentares.

O SR. DEPUTADO JOEL DE HOLLANDA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - Tem a palavra o Deputado Joel de Hollanda.

O SR. DEPUTADO JOEL DE HOLLANDA 
Como a ata foi distribuída anteriormente e todos
tiveram oportunidade de lê-Ia, acho que podemos
dispensar a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - A Mesa acolhe a proposição do nobre Depu
tado.

Não havendo quem queira discuti-Ia, em
votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam perma
neçam como estão.

Aprovada a ata.
Expediente. Comunico o recebimento de ofício

da Liderança do Bloco PUPFL, indicando o Deputado

João Caldas como membro titular, em substituição ao
Deputado Marcos Cintra, e o Deputado De Velasco
como membro suplente.

Esclareço aos integrantes da Comissão que ela
é composta de 32 Deputados titulares e de igual
número de suplentes, sendo, portanto, seu quorum
de dezessete Parlamentares.

Antes de iniciar o processo de votação, desejo
esclarecer a V. Exas. que, por acordo de Lideranças,
encontram-se sobre a mesa de votação as seguintes
indicações para chapa:

Para Presidente, o nobre Deputado Paulo Lima,
do PMDB.

Para Primeiro-Vice-Presidente, o Deputado
Medeiros, cuja indicação por escrito ainda não
chegou à Mesa, mas vamos proceder à votação
mesmo assim, uma vez que, em contato pessoal com
a Liderança do PFL, o nome do Deputado Medeiros
foi confirmado.

Para Segundo-Vice-Presidente, o Deputado
Paulo Paim, indicado pelo Partido dos Trabalhadores.

Para Terceiro-Vice-Presidente, o Deputado
Herculano Anghinetti, indicado pelo PPB.

Peço aos Srs. Parlamentares que, se houver
alguma manifestação, depois da eleição evidente
mente, que declinem seus nomes, para facilitar os
assentos taquigráficos.

Convocarei o Deputado Babá para me auxiliar
no processo de votação.

Esclareço outrossim que, à medida que forem
sendo chamados, os Srs. Deputados, depois de
assinarem a folha de votação e de posse da
sobrecarta, devem dirigir-se ao local, selecionar as
cédulas, colocando-as no mesmo envelope. que será
depositado nessa uma.

Solicito ao Deputado Babá que proceda à
chamada dos membros titulares e, em seguida, do
suplentes, até que se complete o número da referida
bancada.

O SR. DEPUTADO BABÁ - PFL: Deputados
Almerinda de Carvalho; José Thomaz Nonõ; Laura
Carneiro, ausente; Medeiros; Nice Lobão, ausente;
Paulo Magalhães; Ronaldo Vasconcellos.

PMDB: Deputados Barbosa Neto, ausente;
Damião Feliciano, ausente; Júlio Delgado, ausente;
Paulo Lima; Synval Guazzelli; Wilson Santos.

PSDB: Deputados Dino Fernandes; Feu Rosa;
Inaldo Leitão; Luiz Ribeiro; Pedro Henry; Romeu
Queiroz.
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PT: Deputados Avenzoar Arruda; Jair
Meneguelli; Paulo Paim; Pedro Celso.

PPB: Deputados Enivaldo Ribeiro, ausente;
Herculano Anghinetti, ausente; Pedro Corrêa.

PTB: Deputados Eduardo Paes; Magno Malta,
ausente.

PDT: Deputados Alceu Collares, ausente;
Djalma Paes.

PL: Deputado João Caldas.
PV: Deputado Pedro Eugênio.

Algum titular deixou de voltar?

Deputado Damião Feliciano, do PMDB.

Suplentes:
PFL: Deputado Costa Ferreira.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO BABÁ - Prosseguindo, PFL:

Deputados IIdefonço Cordeiro; Pedro Fernandes.

PMDB, suplentes: Deputados Luiz Bittencourt;
Nelo Rodolfo.

PSDB: Marisa Serrano; Sérgio Carvalho.

PT: Deputado Babá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - Com o voto do Deputado Babá, comple
tam-se os votos do PT. Está dispensada a valorosa
colaboração eleitoral do Deputado Carlos Santana. S.
Exa. pode colaborar como membro, mas como eleitor
não.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO BABÁ - PPB: Deputados

Almir Sá; Ricardo Barros; João Tota.

PTB: Deputados Caio Riela; Silas Câmara.

Peço ao companheiro Carlinhos..

PDT: Eurípedes Miranda.

Deputados De Velasco e João Herrmann Neto.
Não estão presentes.

Por favor, atenção para a última chamada para
ver se algum titular presente ainda não votou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz
Nonõ) - O PMDB tem ainda um voto. Algum titular ou
suplente do PMDB deixou de votar? (Pausa.)

O PSD tem três votos ainda. Algum titular ou
suplente do PSDB deixou de votar? (Pausa.)

Do Bloco PSB/PCdoB? (Pausa.)

Do Bloco PUPST/PMN/PST/PSL? (Pausa.)
Do PV? (Pausa.)

Declaro encerrada a votação.

Votaram 22 Srs. Parlamentares

Peço a abertura da urna e encareço ao
Deputado Babá que confira o número de sobrecartas.
(Pausa.)

O SR. DEPUTADO BABÁ - Vinte e duas. Con
fere.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO BABÁ - Cuidado que o Euri

co Miranda está no seu pé. Não vou responder às pro
vocações do Deputado Carlinhos. (Risos.)

(Processo de apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz

Nonõ) - A Mesa vai proclamar o resultado: houve um
voto em branco e 21 votos que respeitaram o acordo.

Para Presidente declaro eleito, com 21 votos, o no
bre Deputado Paulo Lima; para Primeiro Vice-Presidente
o nobre Deputado Medeiros, também com 21 votos; para
Segundo VICe-Presidente o Deputado Paulo Paim, com
21 votos; e para Terceiro Vice-Presidente o nobre Depu
tado Herculano Anghinetti, também com 21 votos.

Proclamado o resultado, a Presidência manifesta
sua satisfação com o clima fraterno no qual começa
ram os nossos trabalhos na data de hoje e convida o
Sr. Deputado Paulo Lima para assumir a Presidência
da Comissão, declarando-o devidamente empossado.
(Palmas.) ~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Convido os Srs. Deputados Medeiros, Paulo Paim e
Herculano Anghinetti para assumirem, respectiva
mente, a Primeira, a Segunda e a Terceira Vi
ce-Presidência da Comissão, declarando-os empos
sados.

Nos termos do art. 41, § 4º, do Regimento
Interno, designo para a Relatoria o Sr. Deputado Edu
ardo Paes, a quem convido para compor a Mesa.

Gostaria, primeiramente, de parabenizar todos
os Deputados da Comissão. Espero podermos, em
conjunto, realizar um trabalho, em nome da Câmara
dos Deputados e também do povo brasileiro, e de
bater todas as questões deste nosso Brasil tão
divergente no aspecto social das regiões.

Temos visto a importância que recaí sobre o
salário mínimo, no que tange à Previdência Social, às
Prefeituras Municipais. Temos visto também que, pelo
Brasil afora, o salário mínimo é apenas uma
referência maior da Previdência.

Dentro desse processo, quero realmente acredi
tar que esta Comissão, com Deputados de primeiro es
calão, de primeiro nível dentro desta Casa, vamos,
com criatividade, com sugestões, desenvolver um tra
balho de debate com a sociedade, na Câmara, e com o
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Governo e alcançar dessa forma, se não o ideal, o pos
sível no que tange ao salário mínimo.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado Eduar
do Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, Srs. Vice-Presidentes, Sras. e Srs.
Deputados, agradeço desde já a indicação, feita pelo
Sr. Presidente, para a Relataria desta Comissão.

Temos um desafio daqui para frente. O
Presidente Michel Temer, na última semana, quando
foi instalada esta Comissão, deixou muito claro: na
verdade, a discussão do salário mínimo cada vez
mais se tem transformado, ao longo dos anos e por
diversos motivos - não vou aqui ficar acusando uma
parte ou outra -, em uma verdadeira "caixa preta".
Este é um ótimo momento para que esta Comissão,
numa iniciativa do Presidente da Câmara dos
Deputados, possa, de uma vez por todas, abrir os
números e entender bem a questão do salário
mínimo.

Como disse o Presidente há pouco, temos
Deputados comprometidos com o trabalhador, com a
remuneração do trabalhador, com a questão social. E
acho que, desde já, temos de pensar que, de um lado,
vamos trabalhar com a responsabilidade de quem
não quer que o País tenha dificuldades nas suas
contas públicas, mas sempre com um olho
imaginando que o salário mínimo para o Brasil
significa, acima de tudo, um instrumento de combate
à pobreza, através de uma política de renda. E, como
tal, ele deve ser tratado com o máximo de carinho,
com o máximo de cuidado, para que possamos fazer
com que o salário mínimo e os reajustes dados ao
salário mínimo gerem impactos que possam diminuir
a pobreza da população.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que os
grandes ganhos e a diminuição do espaço e da
distância entre as faixas de pobreza, em nosso País,
e as classes sociais mais altas se deram nos últimos
anos, principalmente quando tivemos um reajuste
significativo no salário mínimo em 1995, com o
projeto de autoria do Deputado Paulo Paim. Naquele
momento, a faixa de pobres no Brasil diminuiu de um
terço para um quarto da população. Isso mostra que o
salário mínimo funciona como um instrumento de
política de combate à pobreza. E, mais, ele significa
certamente um farol para nossa economia. Digo isso
com base nos estudos do Ipea. Os setores informais,
até a década de 80, não eram tão atingidos pelo
salário mínimo como são agora, como foi na década
de 90 e como certamente será neste novo milênio.

Temos que tratar a questão com o máximo de
seriedade. Vamos aqui discutir. É óbvio que a
colaboração, a parceria, a participação de todos os
Deputados é vital para que possamos sair, ao final
desta Comissão, com um relatório, um substitutivo,
um projeto que seja de consenso da Câmara dos
Deputados e que possa efetivamente melhorar as
condições de vida da população brasileira.

Para completar, Sr. Presidente, quero dizer que
acho interessante começarmos imediatamente esse
trabalho tentando identificar áreas mais sensíveis na
questão do salário mínimo: a Previdência, a questão
orçamentária e recursos para um eventual reajuste do
salário mínimo, para que as contas possam suportar
o reajuste que vamos conceder aqui em conjunto.
Enfim, temos que nos debruçar sobre alguns
números, para que possamos efetivamente fazer uma
proposta responsável, concreta e que seja palatável
para nosso País e para a sociedade.

Eram estes os meus comentários, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sr.
Presidente, eu gostaria de saudá-lo, em nome dos
companheiros do meu partido, o PMDB. V. EXª está
assumindo a Presidência desta importante
Comissão, juntamente com os Deputados Eduardo
Paes e ao lado de dois batalhadores, Deputados
Medeiros e Paulo Paim.

Desejo solicitar a V. Exª, como representante do
nosso partido na Presidência desta Comissão, que o
PMDB possa ter uma proposta compatível com a
sociedade brasileira.

Eu disse a V. Exª que existe uma proposta
encabeçada pelo PFL e outra que já foi dita pelo
Governo Federal. Que tenhamos, o PMDB,
independência, como disse o Relator, numa
discussão que vá atender aos anseios da sociedade
por um salário mínimo compatível e que V. Exª possa
ter êxito nessa luta. Estou aqui como companheiro do
partido, para que possamos realmente mostrar um
perfil, uma postura do partido à frente das discussões
que serão feitas nesta Comissão.

Gostaria de levantar uma questão, não sei se
apropriada para o momento, mas é importante.
Independentemente do anseio partidário ou do
desejo da cúpula dos três Poderes da União, que a
Comissão Especial para discutir o salário mínimo
tenha a determinação de solicitar a todos Poderes
que se discuta o teto salarial dos Poderes Legislativo,
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ciário depois de definido o salário mínimo, por ser ético
para a sociedade. Não podemos discutir o teto salarial
dos representantes dos Poderes Legislativo, Executi
vo e Judiciário sem termos definido um salário mínimo
que seja digno, que seja ético para a sociedade brasi
leira. Posteriormente, vamos discutir o teto daqueles
que ganham cem vezes o salário mínimo hoje pago ao
trabalhador brasileiro.

É a solicitação que faço a esta Comissão, e dese
jo êxito à sua Presidência à frente desta Comissão.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Obrigado, Deputado. Realmente, acredito que V. Ex!!
vai representar à altura as propostas do PMDB.

Passo a palavra ao Deputado Carlos Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr.
Presidente; Sras. e Srs. Deputados; nobre Deputado
Paulo Paim, que conheci na CUT quando S. Exa. era diri
gente no Rio Grande do Sul e eu no Rio de Janeiro; no
bre Deputado Medeiros, a quem respeitamos e cuja im
portância conhecemos, tanto à frente da Força Sindical,
quanto nos movimentos dos metalúrgicos de São Paulo;
e Deputado Eduardo Paes, nosso Relator, companheiro
vinculado às áreas carentes do Rio de Janeiro, mais es
pecificamente em Jâcarepaguá, e que desenvolve gran
de trabalho neste Parlamento, quero endossar as pala
vras do deputado anterior, nosso companheiro de Minas,
e, ao mesmo tempo, dizer que para mim seria muito triste
se começássemos os trabalhos nesta Comissão e
saísse uma medida provisória sobre o salário mínimo.
Acho que os quatro deputados que estão na Mesa - e
esse seria o nosso pril11eiro embate - deveriam pedir
uma audiência com o Presidente da República, porque
foi montada esta Comissão. Nos últimos anos, o salário
mínimo tem sido decidido por medidas provisórias. Acho
que hoje temos tempo para isso. É fundamental não ser
mos pegos no meio do caminho, no mês de abril, por
uma medida provisória dizendo quanto vai ser o salário
mínimo. Podemos aprofundar a discussão. Essa regra
tem que estar estabelecida antes do jogo.

É como acontece no nosso Estado, e o nosso
relator sabe muito bem disso: quando vamos jogar
bola numa favela que não é nossa, a gente já tem
uma regra antes. A gente vai lá para fazer amizade,
mas sabendo que a gente vai perder, até para mais
tarde, depois de um tempo, a gente conseguir alguma
vitória. Mas acho que esta regra aqui na Comissão é
fundamental. Quer dizer, temos que ter um acordo
hoje com o Executivo no sentido de não se editar
medida provisória para definir o valor do salário
mínimo, senão a Casa vai ficar desmoralizada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sr. Deputado, sem dúvida, após a palavra de todos os
Deputados, vamos discutir a respeito da elaboração
do nosso planejamento, da pauta. Assim, tenho
certeza de que vamos conversar com o Presidente,
porque estamos falando em nome da Comissão
oficialmente instalada, em nome da Câmara dos
Deputados.

Passo a palavra, inicialmente, ao Deputado
José Thomaz Nonõ e, em seguida, aos Deputados
Vivaldo Barbosa e Alceu Collares.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ 
Sr. Presidente, em primeiro lugar, meus
cumprimentos à Mesa recém-empossada, ao Relator
designado e a confiança absoluta de que vamos fazer
um trabalho memorável.

Uma das questões que eu iria apresentar - e
parece-me fundamental - já foi de certa forma
tangenciada por V. Ex!!, mas a resposta deve ser mais
pertinente ao Relator do que propriamente ao
Presidente da Comissão. Estou me referindo a um
roteiro, a um esboço de trabalho.

Acho que a questão apresentada pelo nobre
Deputado Carlos Santana sobre medida provisória
vai ocorrer se formos ineficientes. Estamos em
meados de fevereiro. O reajuste do salário mínimo
normalmente ocorre em 1Q de maio. Acho que temos
tempo mais do que suficiente, salvo se a Comissão
ceder a uma tentação muito comum na Casa, de
prolongar demais os trabalhos. Se fizermos um
trabalho objetivo - e tenho certeza de que este é o
objetivo do Relator e do Presidente, teremos
condições de, muito antes da data, digamos assim,
lamentavelmente rotineira da edição de medida
provisória, fixar a posição do Parlamento, antes
mesmo que o Executivo faça.

Não se pode, entretanto, também respondendo
ao que anteriormente foi dito, pedir ao Governo que
não discuta a questão do teto e do subteto, até porque
já está sendo discutida. Eu próprio venho trabalhando
nela há mais de trinta dias. Já temos um texto con
sensual na Câmara dos Deputados, que está sendo
neste momento examinado pelo Ministro do Supre
mo, pelo próprio Palácio, enfim, pelos outros Pode
res, uma vez que, nos termos do art. 49 da Constitui
ção, é uma iniciativa conjunta a proposição para fixa
ção de vencimentos de Ministros do Supremo Tribu
nal Federal, aos quais vão se igualar, digamos
assim, os postos maiores do escalonamento dos
servidores dos Poderes Executivo e Legislativo. A
discussão já está em curso. O que me parece ser
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sobremaneira inadequado não é uma questão ética,
mas uma questão política. Parece-me politicamente
inconveniente tratar de salários de 8, 10, 12 mil reais
antes de fixar a expectativa da grande massa de as
salariados brasileiros. Não que isso constitua algum
vício ético, mas, sim, uma incompetência de natureza
política que nem nós, nem o Governo vamos perpe
trar.

É muito importante colocar esses balizamentos,
porque há a tendência de confundir valores. Ética é a
ciência do comportamento, e aqui estamos discutindo
não ciência do comportamento. Valores éticos devem
presidir decisões de natureza política, mas a decisão
é de natureza política. O teto e o subteto já estão
tramitando e são também uma necessidade da
sociedade brasileira, para que os Governadores dos
Estados possam fixar, em parâmetros suportáveis, as
remunerações dos servidores estaduais. Isso já é
uma discussão - e quero dar conhecimento aos
colegas da Casa - em fase de conclusão. O que se vai
discutir aqui é a oportunidade.

Politicamente, como membro da bancada do
PFL, de antemão antecipo a posição do partido, que é
muito clara no que giz respeito ao salário mínimo: a
equiparação do salário mínimo a valor correspondente
em reais a 100 dólJres norte-americanos. Para isso
não precisa de grande estudo científico, filosófico, mui
to mento menos econômico, basta olhar nossos vizi
nhos. O Paraguai, que não é propriamente uma potên
cia econômica, tem Om salário mínimo de duzentos e
oitenta e poucos dólares americanos; a Argentina, que
é um parceiro no Mercosul e tem uma economia, sem
dúvida nenhuma, de dimensão muito menor que a
nossa, tem um salário mínimo de 400 dólares. Então,
não precisa ser filósofo, nem erudito, nem economista,
nem sábio para constatar o óbvio: o nosso salário anda
num patamar verdadeiramente insuportável. Partida
riamente, a posição que o PFL vai defender é a que foi
lançada pioneiramente, em nível nacional, pelo Depu
tado Medeiros, que tem assento à mesa.

Eram essas as considerações, pedindo apenas
ao Relator que ainda hoje, se possível, faça pelo
menos um esboço do trabalho, uma vez que o Relator
já estava, vamos dizer, adrede e antecipadamente,
escolhido e deve ter alguma idéia de como vamos
nortear os trabalhos na Comissão.

Muito obrigado.,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado José Thomaz Nonô, com alegria temos a
sua participação e sabemos que V. Ex!! vai qualificar
os trabalhos desta Comissão. Nós nos conhecemos

há muito tempo, e V. Ex!! bem sabe como é o nosso
trabalho na Câmara desde 1990. Posso afirmar que o
Presidente da Comissão vai democratizar o debate e
o trabalho de forma muito transparente, muito clara:

Como eu disse agora há pouco, após a palavra
de cada Parlamentar, vamos fazer um roteiro e
convidar autoridades do Governo, confederações,
sindicatos, federações, Governadores, para que,
juntos, possamos debater a questão, na qual,
obviamente, cada partido tem interesse. Sabemos do
PT, do PFL, do PSDB, do PMDB e o PMDB com
certeza gostaria de dar 100 libras, porque 100 libras
daria mais de 120 dólares de salário mínimo. Mas
essas questões serão debatidas aqui e dentro disso..

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - O PSDB está
propondo 100 libras?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não, eu estou falando que poderia ser mais viável,
não é Deputado?

Então vamos ouvir todos, vamos voltar a palavra
para os Vice·Presidentes da Comissão e o Relator e
depois vamos finalizar os trabalhos.

Tem a palavra o Deputado Vivaldo Barbosa.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, muito obrigado pela deferência de V. Exª
ao me permitir o uso da palavra.

Quero saudar todos integrantes da Comissão,
que, sem dúvida alguma, representa um marco, um
avanço, uma conquista na luta, na busca de um
salário mínimo mais justo para o povo brasileiro. E
saudar a investidura de V. Ex!! na Presidência desta
Comissão. Creio que será um fator de muita
importância para garantir o avanço o equilíbrio, o bom
senso e a dignidade que V. Exª tem demonstrado no
exercício do mandato, que já acompanho há algum
tempo.

Fico alegre pela escolha do nome do relator,
esse jovem brilhante e operoso Deputado, cujo
trabalho já conhecemos na Câmara e que, acima de
tudo, procura trabalhar com as razões e o interesse
público e saberá, realmente, qualificar a razão supe
rior e o interesse público sobresselente de todo o
Brasil hoje em ter um salário digno e justo para o povo
brasileiro.

Evidentemente, esta também é uma saudação
ao Primeiro Vice-Presidente, Medeiros, e ao Segun
do Vice-Presidente, Deputado Paulo Paim, dois
grandes baluartes e companheiros nessa luta que,
sem dúvida alguma, está começando a ter êxito já com a
instalação desta comissão.
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Sr. Presidente, o salário do trabalhador
brasileiro tem muitos ângulos e muitas maneiras de
ser encarado. É uma luta sindical, a mais justa
possível das lutas sindicais, das razões maiores da
organização sindical. Ela é a razão de todos aqueles
que têm um mínimo de sentimento de justiça, ao
verem a sociedade brasileira com essa hierarquia
cruel, poucos que ganham tanto e tantos que ganham
tão pouco, um salário tão baixo. Essa imagem do
Brasil propicia aos trabalhadores brasileiros os piores
salários da atualidade no mundo inteiro, não apenas o
menor salário da América latina, mas os piores níveis
de salário do mundo inteiro.

E, Sr. Presidente, há outra questão: o salário é a
sobrevivência do ser humano e de sua família. O
salário possibilita a sobrevivência de um povo, de
uma nação. Diz respeito às questões relevantes da
nacionalidade. É, por isso, uma das razões maiores
da minha presença nesta Comissão, porque gostaria
de ter a compreensão de V. ExIl, do Relator, da Mesa,
enfim, de todos os colegas companheiros presentes.
Organizamos, instituímos no final do ano passado,
depois de um longo ano de articulação, a Frente
Parlamentar em Defesa do Brasil, que é a
continuidade da luta nacionalista que marcou muito a
história do Parlamento brasileiro.

Compreendemos que o salário diz respeito à
nacionalidade brasileira, diz respeito à sobrevivência
do povo brasileiro, é o nosso conceito de pátria. Não
estamos, nem podemos estar orgulhosos de uma
pátria que oferece salário tão indigno, tão vil para o
povo brasileiro; salário que não dá para alimentar, não
dá para a sobrevivência física de um ser humano e de
um povo; salário que não dá para construir um
casebre e, dentro de um casebre, não dá para ter um
banheiro digno para as pessoas tomarem um banho
pelo menos uma vez ao dia; salário que não dá
condição de as pessoas se vestirem com um mínimo
de dignidade, para merecerem o respeito da
sociedade. Isso fere o nosso sentimento patriótico,
que é o que preside a nossa Frente Parlamentar.

Fui designado, ainda na fase de implantação,
pelos companheiros para presidir a Frente e quero
dizer a V. Exll, ao Sr. Relator, aos demais integrantes
da Mesa e a todos os companheiros que encaramos a
bandeira do salário mínimo como uma questão da
sobrevivência da nacionalidade brasileira. Ela diz
respeito à nossa visão de pátria, e queremos trazer
essa contribuição. Quero acompanhar em nome da
Frente, outros colegas também estarão acompa
nhando em nome da Frente, e certamente muitos

Parlamentares estarão acompanhando muito de
perto os trabalhos desta Comissão. Nós, da Frente
Parlamentar em Defesa do Brasil, que temos
integrantes de todos partidos nesta Casa, que temos
subscrição inicial de 132 Parlamentares, a maior
Frente organizada nesta Casa, queremos dar a nossa
contribuição para puxar a discussão do salário
mínimo para uma visão de nação, uma visão de fu
turo, de sobrevivência do povo brasileiro. Sem dúvida
alguma, todos aqui estão atentos, todos estão com a
sua acuidade agudamente ferida e sensibilizada para
essa visão, e nós gostaríamos de dizer a V. Ex!! que
iremos acompanhar, prestigiar os trabalhos desta
Comissão, especialmente o trabalho de V. Ex" e de
todos os seus colegas de Mesa, do Sr. Relator, no
sentido de darmos em 2000, depois de cinco anos, a
contribuição do Congresso Nacional para que a
nação brasileira seja uma nação de respeito.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra para o Deputado Alceu Collares e
logo após para o Deputado Barbosa Neto.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, Deputado Paulo Lima, dignos integrantes
da Mesa, tenho quase 35 anos de vida parlamentar, e
é a primeira vez que estou assistindo à constituição
de uma Comissão Especial para discutir o salário
mínimo.

Acho que os integrantes desta Comissão, a
partir de V. Exª, assumem uma responsabilidade so
cial e política muito forte, porque o salário mínimo tem
sido uma vergonha nacional e um roubo oficializado
pelo Governo contra, no mínimo, 30 milhões de
irmãos.

Se o Governo tivesse sensibilidade, saberia que
é pelo salário mínimo que começa o processo de des
nutrição. Se a Constituição Federal determina que é
garantido, assegurado um salário mínimo para atender
às necessidades básicas e fundamentais do trabalha
dor e de sua família, como alimentação, habitação,
vestuário, higiene, transporte e previdência, educação
e lazer, isso que estamos vivendo hoje é indiscutivel
mente repugnante. Os efeitos disso, a partir da saúde
pública, do SUS, das filas na Previdência Social, são
monumentais. Exemplo: se a pessoa precisa de 100%
para sozinha se alimentar e recebe apenas 20%, tem
um déficit de 80%. Se o trabalhador e a família preci
sam de 200% e ganham só 20%, a família está sendo
submetida ao mais violento processo de desnutrição.

Para que possamos entender a tragédia do
salário mínimo no Brasil, o menor da América Latina,
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vejamos: o salário mlnJmo na Argentina é 200
dólares; no Uruguai, 140 dólares; no Paraguai, passa
de 120 dólares. Como eles calculam não sabemos.
Queremos saber como nós, nesta Comissão, vamos
contribuir para que o salário mínimo tenha
respeitabilidade, para que não chegue o homem do
salário mínimo e diga: Olha, votaram lá numa
Comissão, mas não resolveram nada.

Vejo essa mobilização, essa movimentação de
todos os partidos com muita sensibilidade. Acho que
é um momento diferente que o Brasil está vivendo.
Até há pouco, era o Deputado Paim o homem do
salário mínimo. Agora aparece o Medeiros. Que bom
se aparecessem dez Paim, dez Medeiros com a sua
liderança, com a sua capacidade!

Houve um momento, Deputados Paim e
Medeiros, que V. Exas. foram chamados de pais do
salário mínimo. Eu sou avô (Risos.), porque houve
uma época em que fui chamado de Deputado do
salário mínimo. Houve uma época em que peguei o
que o Figueiredo fixou para o salário mínimo, fui ao
supermercado, fiz uma cesta e levei para o Murillo
Macedo, para ele passar um mês com a família dele.

Temos que fazer alguma coisa que possa
efetivamente mover a cabeça deles. Aceito que se
fixem 100, 150, 200 dólares, mas acho que a
Comissão, Sr. Presidente, pode fazer um exame mais
técnico, mais sério.

Tenho um projeto determinando que se façam
pesquisas. Hoje se fazem pesquisas de mercado para
fazer investimentos. O capital estrangeiro faz
sondagens as mais diferenciadas. Qualquer um que
queira fazer um investimento faz uma pesquisa para
saber se o produto tem aceitação. No salário mínimo
nós estamos.. Bola para frente! Cem dólares é bom?
Mas cem já estão achando que não é bom, 180, 150
ou 160 dólares que o Paim..

Eu acho, Deputados Medeiros e Paim - V. Exas.,
que têm mais responsabilidade que nós, que esta
Comissão precisa apoiar o que é possível no salário
mínimo, mas devem-se estabelecer alguns critérios
para que automaticamente, daqui para frente, se
possa ter um salário mínimo capaz de atender às
necessidades básicas do cidadão, conforme manda
a Constituição, porque não demora muito o Judiciá
rio vai estar decidindo a respeito de que o Governo
tem que pagar um salário mínimo capaz de atender
basicamente àquilo que é a sua necessidade.

Espero e rogo a Deus que sejamos iluminados.
A luta mais difícil nós pegamos: a do salário mínimo.
Se não conseguirmos· mudar a estrutura do salário

mínimo no Brasil, nós vamos ser responsabilizados
perante nossos filhos, perante nossos netos, por não
termos tido competência para cumprir nosso dever.
Não sei se serão 100 ou 200 dólares. Mas, daqui para
frente, tem que fazer pesquisa para ver quanta se
gasta com alimentação, com habitação, com a
Previdência, com transporte, com educação, com
lazer, se é que quem ganha salário mínimo tem
possibilidade de lazer. Não vamos ficar no discurso
eufórico, metafórico, inútil, estéril, sem que o pobre
possa ter confiança, consciência de que aqui há uma
Comissão de Parlamentares que, ao longo do tempo,
em dois, três, quatro anos, vai estabelecer critérios
para efetivamente mudar a estrutura do salário
mínimo.

Roosevelt, em 1933, por sugestão do Keynes
Act, triplicou os salários, deu um abalo sísmico na
economia americana, mas surgiu o maior mercado, o
maior poder de compra do mundo, o americano, a
partir de 1933.

Esses economistas, os Pedros Malans da vida,
que dizem que não se pode aumentar o salário
mínimo porque ele tem repercussões em toda parte..
Isso é balela, é falácia daqueles que estão a serviço
do capital, principalmente estrangeiro.

Ora, se se fazem pesquisas em tudo, por que
não fazer pesquisas sobre o salário mínimo, para sa
ber de quanto efetivamente se precisa? Eu não teria
coragem de fazer o que o Medeiros fez, até porque
S. Exa. não sabe se 100 dólares são suficientes.
S. Exa. está colocando aquilo que é possível diante do
quadro que estamos vivendo, e vamos apoiar porque
nem 100 dólares querem dar.

É hora de estabelecer critérios técnicos para
que uma pesquisa, noventa dias antes da fixação do
salário mínimo, aponte o valor mínimo necessário
para atender às necessidades básicas e
fundamentais para a sobrevivência razoavelmente
digna do trabalhador brasileiro. Fora disso, vamos só
fazer de conta que estamos exercendo nosso
mandato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Muito bem, Deputado.

Passo a palavra ao Deputado Barbosa Neto e
logo após aos Deputados João Caldas e Babá.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, quero, inicialmente,
cumprimentar todos os companheiros da Mesa, na
pessoa do companheiro Paulo Lima, que preside esta
Comissão, desejando a todos que possam, no
exercício da função de cada um, refletir durante o
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trabalho desta Comissão aquilo que a sociedade
brasileira espera de nós como membros e de V. Exas.
como dirigentes desta Comissão. Tenho certeza de
que essa discussão vai se aprofundar. Bem destacou
o colega que me antecedeu que, durante os seus 35
anos de vida pública, nunca viu isso na Câmara. E
aqui parabenizo o Deputado Michel Temer não só
pela iniciativa de dar as condições necessárias, mas
também por, politicamente, ter-se esforçado para que
a Comissão pudesse ser instalada.

Acredito, Sr. Presidente, que, a partir deste mo
mento, temos de começar a delinear os caminhos que
vamos percorrer. V. Exa. e o Relator têm uma respon
sabilidade muito grande sobre os ombros. O salário
mínimo é anseio de quem recebe e preocupação de
quem paga. O que temos de focar é o quanto vamos
pagar e de onde vamos tirar. Essa é uma discussão e
foi colocada de forma brilhante pelo Deputado José
Thomaz NonO. Temos que ter a coragem de dar um sa
lário mínimo a quem necessita e, se precisarmos, tirar
daqueles que não necessitam e que têm, no decorrer
dos anos neste Brasil, adquirido e acumulado privilégi
os e privilégios em cima de corporações que, em de
terminados momentos, incluíram em legislações muni
cipais, estaduais e federais vírgulas e vírgulas, senões
e senões para garantir benefícios e muitos a determi
nados segmentos.

Quero aqui, terminando minhas palavras, mais
uma vez demonstrar a convicção de que, sob a
Presidência de V. Exa., sob a Relatoria do nobre
colega, teremos um brilhante trabalho nesta
Comissão e teremos que ter coragem de dizer à
Nação que vamos fazer um trabalho tecnicamente
profundo, politicamente justo. Teremos a sabedoria
de dizer à população brasileira para quem e quanto
queremos dar de salário mínimo e de onde e de quem
nós vamos tirar os recursos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Muito bem, Deputado. Temos certeza de que a sua
presença vem engrandecer ainda mais o debate
desta Comissão.

Passo a palavra ao Deputado João Caldas.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr.

Presidente, gostaria de corroborar as palavras dos
Deputados José Thomaz NonO, Vivaldo Barbosa e
Alceu Collares. Sei da luta incansável do Deputado
Paulo Paim, que vem-se esgoelando esse tempo todo
para ver se o debate acontece, e dos demais
Deputados que compõem esta Comissão, Deputado
Medeiros.

Chegou a hora de se atacar com seriedade
esse problema, que chega a ser vergonhoso para
nós, Parlamentares. E, como disse aqui o Deputado
José Thomaz NonO, é bom anteciparmos, darmos
celeridade aos trabalhos desta esta Comissão para
oferecermos o resultado em breve espaço de tempo,
porque podemos ser pegos de surpresa por mais
uma medida provisória. Até porque, pelo que me
parece, a medida provisória não será regulamentada
pelo Congresso Nacional em hipótese alguma, haja
vista a atual celeuma: mais uma Comissão para
discutir o que já foi acertado e que não querem
promulgar.

Com qualquer artifício o Governo baixa uma
medida provisória e descaracteriza todo o nosso
trabalho. Precisamos ver as estatísticas, os números.
Esse valor de 100 dólares, 150 dólares, 10 dólares é
um fato irrelevante. Mas a comparação feita há pouco
pelo Deputado Collares, que apresentou aqui o
quadro dos países do Mercosul, deixa-nos
estarrecidos até por saber que nossa economia está
melhor do que a desses outros países. O salário, em
dólares, no Brasil, é de 74 dólares; no Uruguai, 185;
no Paraguai, 144 e na Argentina, 206 dólares. Quer
dizer, estamos muito aquém e precisamos avançar o
máximo possível, principalmente quando sabemos
que o empresário brasileiro é difícil quando se trata de
negociar. Ou se impõe a ele um salário mínimo, ou ele
não vai negociar por não achar que o cidadão está
ganhando pouco e não terá responsabilidade com
aquilo que ele merece. E, num país que deixa muito a
desejar no que se refere à habitação, à moradia, à
segu ridade social, com tantas carências, devíamos
com bom senso, é claro, trabalhar para fixar um
salário mínimo mais ou menos justo e mais ou menos
digno.

Vamos ver se saímos daqui com uma proposta e
não vamos entrar no discurso do Governo, porque o
rombo da Previdência não é causado pelo salário
mínimo. Ele vem de outras coisas: da Rio-Niterói, da
TransamazOnica, de fraudes, etc. Não vamos
responsabilizar os trabalhadores nem o salário
mínimo pelo rombo que existe na Previdência. Esse
discurso de querer vincular a Previdência ao salário é
um engodo e nós não vamos entrar nessa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo ~ palavra ao nobre Deputado Babá.

OSR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, este
é um debate muito importante a ser travado nesta
Casa. E sem sombra de dúvida o Deputado Paulo
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Paim - e sempre brinco com S. Exa. dizendo que o
Paim é o pai da idéia - vem há longos anos se
debruçando nesta Casa sobre a questão do salário
mínimo. Se o Deputado Alceu Collares é o avô, o pai
efetivamente é o Deputado Paulo Paim. O Deputado
Medeiros e o PFL encamparam a proposta. Nesse
debate não podemos nos esquecer de que há um
ano, Deputado, os 180 reais que V. Exa. propôs e que
não foi votado nesta Câmara equivalia a mais ainda
de 100 dólares, uma vez que à época o real estava
mais valorizado do que hoje. Infelizmente, o Governo
não escutou o Deputado Paulo Paim, mas a
necessidade do povo. E agora o Governo tenta jogar
novamente que não houve aumento do valor do
salário mínimo porque o ônus iria recair sobre a
Previdência, por causa dos aposentados.

É lamentável ver que um país pequeno como o
Paraguai, que o brasileiro tenta achincalhar, com todas
as condições econômicas por que passa, tem hoje um
salário mínimo de 144 dólares, segundo os dados aqui
apresentados pelo Deputado Alceu Collares. E já os
gastos com alimentação, enquanto no Paraguai são de
29 dólares, no Brasil são 37 dólares.

Digo isso porque hoje mesmo um cientista
político, em entrevista publicada nos jornais, mostrou
que bastava o Governo reduzir em 1% a taxa de juros
que já garantiria o salário mínimo de 100 dólares,
conseqüentemente iria reduzir os gastos do Governo
com as dívidas externa e interna, o grande câncer
deste País. Uma dívida interna que começou no
Governo Collor em 10 bilhões, terminou no Governo
Itamar em 69 bilhões de reais e hoje está em
quinhentos e poucos bilhões de reais.

É isso que está consumindo e corroendo não ape
nas os trabalhadores que ganham salário mínimo, mas
os desempregados ou mesmo outros trabalhadores,
como os servidores públicos municipais, estaduais e fe
derais, cujos salários estão congelados, e na iniciativa
privada também. O que leva o Brasil, infelizmente, com
toda essa sua economia, a ter hoje 32 milhões de pes
soas, segundo dados da Organização das Nações Uni
das - não são dados de partido de esquerda, mas da
ONU -, vivendo abaixo do índice de indigência estabe
lecido pela própria organização. Ou seja, pessoas que
estão "subvivendo".

Sem sombra de dúvida, aumentar o valor do
salário mínimo seria o mínimo a ser fornecido a essa
população. Na verdade, a proposta ideal seria a que
foi apresentada pelo Senador Suplicy, inclusive já
votada no Senado: a da renda mínima, em torno de
300 reais por família. Esse seria o mínimo.

Nesta discussão o Deputado Medeiros tem
permanecido favorável aos 100 dólares. Não
queremos que este debate seja levado para o
caminho que quero Governo: nós damos 7% e depois
chega a 150 reais, com abono de 4 reais ou algo no
estilo. Temos de levar esta Comissão a lutar para
votar o equivalente a 100 dólares. Não estamos com a
economia dolarizada e ninguém quer dolarizá-Ia. Não
existe nenhuma proposta no País nesse sentido, o
que seria um caos, como aconteceu no Equador. Não
queremos dolarizar a economia, repito, mas seria o
equivalente a 100 dólares.

O Deputado Medeiros, com sua representação
na Força Sindical, o companheiro Paim, intrinseca
mente ligado à Central Única dos Trabalhadores
também nós somos, podem fazer com que as centra
is sindicais conduzam um movimento para não ficar
mos aqui apenas num debate parlamentar, mas que
o povo se envolva nesse debate a fim de conseguir
mos daqui para maio estabelecer a meta mínima dos
100 dólares no Brasil. Devemos sempre levar em
consideração que temos de votar algo neste Con
gresso que estabeleça progressividade daqui para a
frente. Se este ano' é 100, que possamos votar o
equivalente a 100 dólares, mas que possamos atin
gir, no mínimo daqui para o ano que vem, o que está
estabelecido hoje no Paraguai: um salário de 144 dó
lares, que já seria um avanço.

Esse debate será muito rico. Nós, da bancada
do Partido dos Trabalhadores, estamos muito interes
sados em que esta Comissão convide as centrais sin
dicais e as federações representativas, tanto da clas
se dos trabalhadores quanto dos empresários, para
um debate envolvendo as duas partes. Esperamos
que saia não apenas no debate eleitoral, como estão
tentando caracterizar, mas que os partidos envolvi
dos nessa proposta não se submetam à proposta de
Malan. É impossível contarmos com a sensibilidade
do Malan, porque ele pensa como americano, não
como brasileiro. O Ministro da Fazenda brasileiro se
comporta muito mais como americano ou inglês. To
dos sabem que S. Exa., aqui no Brasil, nada mais faz
do que representar os banqueiros do capital interna
cional e sua polftica de retirar dinheiro deste País para
alimentar os banqueiros internacionais. Infelizmente
esta tem sido a polrtica deste Governo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Muito bem, Deputado.

Gostaria de lembrar que logo após a fala dos
Deputados vamos propor a pauta em conjunto. Já
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marcamos para as 15 horas a reunião neste plenário,
a fim de discutirmos esta pauta.

Quero também dizer que todo convite ou
convocação de palestrante tem de ser feito por
escrito. Então, que todos tragam à tarde essa
questão. Também já temos proposta verbal do
Deputado Carlos Santana para fazermos uma visita
de trabalho ao Presidente da República, Sr. Fernando
Henrique Cardoso, a fim de discutirmos a orientação
que S. Exa. tem em mente para que a equipe de
Governo e a Câmara possam trabalhar com
independência também analisando esses quesitos.
Peço a. todos que permaneçam aqui para discutirmos
esses quesitos.

Passo a palavra ao Deputado e sempre
Governador Synval Guazzelli. Logo após ao
Deputado Luiz Bittencourt.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Vice-Presidentes, cole
gas Parlamentares integrantes desta Comissão, par
tícipo do pensamento de nosso colega Deputado
Alceu Collares quando diz da extrema responsabili
dade desta nossa Comissão. Penso até e me atrevo
a dizer, Sr. Presidente e prezados colegas, que aqui
nós estamos para defender o conceito moderno de
um Estado democrático.

À época do liberalismo clássico, do lais
sezwfailte, laissez-passer, ainda se admitia como
princípio exclusivo da democracia a liberdade, no
sentido econômico e político. Mas o conceito moder
fiO de democracia evoluiu desde o liberalismo clássi
co até nossos dias. E hoje o regime democrático,
para ser democrático no conceito moderno e atual,
traz consigo um grande compromisso de ordem soci
al: o princípio do respeito à dignidade do ser huma
no, Quer dizer, o conceito moderno de democracia
consagra dois princípios: um essencialmente políti
co, da liberdade; e outro essencialmente social, o
princípio da dignidade humana. São os dois indisso
ciáveis, de forma que não podemos conceber liber
dade no seu conceito lato sem que o seu titular este
ja resguardado para exercer o princípio da sua dig
nidade como criatura humana, nem poderemos ad
mitir o exercício da dignidade da pessoa humana se
não lhe for assegurado o princípio da liberdade. Li
~.:~dade e dignidade humana é que formam, por
tanto, um novo conceito de democracia, a democra
cia social.

Acredito que estamos aqui para inclusive
resguardar e defender a democracia brasileira que

queremos ampla no seu sentido e conteúdo, tanto no
político como no social.

Vamos trabalhar, portanto, com dedicação e
zelo para que possamos cumprir essa elevada tarefa
que nos cabe nesta hora.

Relativamente à pauta dos trabalhos, aos
caminhos que devemos seguir nas próximas
reuniões, nós a discutiremos de forma muito objetiva
e de maneira que possamos, por meio do racional,
conseguir, dentro do prazo máximo de dois meses
quem sabe um pouco mais? , ultimar nossos trabalhos
e levarmos ao plenário desta Casa e à sociedade
brasileira uma solução que seja a mais compatível
com as nossas preocupações de ordem política e so
cial e com a realidade brasileira. Estimo que V. Exa.,
na condução dos trabalhos, e o nobre Relator, na sua
difícil e pesada tarefa, possam contar sempre com o
apoio de todos os colegas que integram esta bancada
para o êxito que todos nós aqui desejamos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Luiz Bittencourt, do
PMDB de Goiás.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Vice-Presidentes, Sras.
e Srs. Deputados, quero também inanifestar minha
satisfação de integrar esta Comissão ao lado de tão
ilustres companheiras e companheiros e dizer que
ela começa seu trabalho diante de um dilema. Nós já
sabemos, por manifestações públicas de autorida
des, do próprio Presidente da República, dos princi
pais Líderes que comandam a base de sustentação
do Governo no Congresso Nacional, da indisposição
de o Governo conceder o salário de 100 dólares.

Talvez a grande discussão que se dará aqui
nos próximos meses seja sobre o modelo neoliberal,
o Estado mínimo que se implementa hoje no Brasil.
Comparar o Brasil com o México, com o Chile, com a
Venezuela, seria até prudente, porque são países vi
zinhos, com história recente e similar à nossa. Mas
comparara Brasil com a Inglaterra, berço do neolibe
ralismo, que teve seu PIB reduzido aos níveis de Por
tugal, da Espanha, que hoje é a metade do PIB da
Itália, seria considerado até um exagero. É aí que te
mos de ver as raízes desse processo de desmante
lamento do nacionalismo; não o nacionalismo xenó
fobo, mas o nacionalismo que sustenta o desenvolvi
mento socioeconômico das diversas estruturas, dos
níveis sociais que temos construídos aqui.

Analiso superficialmente a tabela distribuída a
todos pelo ilustre Deputado. Alceu Collares. S. Exa.
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apresenta alguns indicativos extremamente
preocupantes. O fato de o Brasil estar já na rabeira de
países muito mais insignificantes do que o nosso no
conjunto da economia mundial é extremamente
alarmante: perder para o Paraguai, o Uruguai e a Ar
gentina na questão salarial. Perder no futebol seria
até tolerável, mas na questão salarial, um país que
tem a economia da dimensão do nosso, é
extremamente preocupante.

Queria acrescentar alguns pontos. A questão
salarial não está ligada a partido, a Deputado, a dogma
ideológico. Trata-se de uma questão que interfere no
mecanismo simples da relação trabalho/emprego,
distribuição de renda. Por isso temos de ter
sensibilidade nesta Comissão. A bandeira do salário
mínimo já foi objeto de revoluções lendárias na história
do ser humano. Tivemos na história do Brasil, no
período monárquico, grandes discussões sobre a
questão salarial. Também na República Velha houve
grandes debates. Na implantação do Estado Novo,
com Getúlio Vargas, houve outros momentos
importantíssimos e, na história recente do País,
grandes mobilizações se fizeram em torno da
discussão sobre a remuneração justa do trabalhador.

Quero dizer que os indicativos são os piores
possíveis. A quantidade de moradia que precisamos
construir para os carentes é enorme; temos
dificuldades com relação a investimentos na saúde.
Aqui em frente está funcionando a CPI dos
Medicamentos, que mostra que 45 milhões de
brasileiros não têm acesso aos remédios, não
conseguem comprá-los. No meu Estado, 62% das
pessoas que vão aos postos de saúde, à farmácia
que distribui medicamentos na rede pública, não têm
acesso aos medicamentos. Quer dizer, todos os
indicativos são extremamente perversos, ruins e nos
envergonham no conjunto das nações desenvolvidas
do mundo contemporâneo.

Portanto, esta Comissão tem a tarefa, além de
enfrentar e discutir, o que já é um desafio, uma ques
tão que já foi colocada de pronto pelo Governo como
inviável - de pronto o Governo já disse que era inviá
vel aumentar o salário -, de reverter, inverter essa po
sição do Governo sobre o assunto e iniciar uma dis
cussão em que possamos até sair desse conceito de
salário mínimo. Nós temos de ter aqui o conceito de
salário merecido, de salário necessário, de salário
digno, de salário cidadania, de salário que possa esti
mular e ser uma alavanca para o desenvolvimento do
Brasil. Estamos hoje atrelados a um ciclo vicioso onde
não se aumenta o salário com a expectativa de que

seria um desarranjo enorme da economia, enquanto
o trabalhador brasileiro, que depende desses recur
sos, que depende desse valor para sobreviver, aca
ba nãe;> encontrando mecanismos para romper essa
relação de pobreza, miséria e dificuldade a que secu
larmente vem sendo submetido.

Quero registrar minha satisfação de estar pre
sente com esses Deputados que se têm esforçado
com denodo nesta discussão, com os partidos mais
à esquerda, que se tem posicionado em confronto
permanente com este debate e com aqueles parti
dos que se têm posicionado também nessa discus
são. Esperamos que não seja um posicionamento
provisório, demagógico, mas um posicionamento en
volvente, ideológico, coerente, para que possamos
fortalecer esta Comissão, dar-lhe um perfil de respe
ito à sociedade brasileira e fazer que o Congresso
Nacional dê sua contribuição, porque a par de discu
tir aqui um salário mínimo justo, temos também de
acelerar as reformas do Estado, a reforma tributária,
a reforma judiciária, a reforma administrativa, a re
forma da Previdência, mas voltadas para os interes
ses do Brasil. Quando se falava aqui em democracia,
o ex-Governador Synval Guazzelli, brilhante em sua
exposição, esqueceu-se de manifestar uma preocu
pação que todos os grandes cientistas políticos do
mundo contemporâneo têm expressado: a democra
cia perdeu seus conceitos institucionais. Estamos
discutindo aqui os mecanismos de democracia: vo
tar, escolher, igualdade, ter oportunidade, mas esta
mos esquecendo que as intervenções externas na
nossa democracia têm desmantelado a estruturação
do tecido social brasileiro.

Entendo que esta Comissão, até pelo fato de ter
sido criada pela primeira vez nesta Casa para tratar
deste assunto, desta forma, enfrentando o desafio de
combater o Governo, frontalmente contrário, é um
estímulo enorme para que possamos abrir, desfraldar
um debate novo sobre a questão do salário. Não do
salário mínimo, mas da remuneração justa, digna
para o trabalhador brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Muito bem, Deputado.

Passo a palavra ao Deputado Inaldo Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o salário mínimo nunca
entrou na agenda do Governo, da sociedade, do
Brasil, com o mesmo vigor com que entrou neste
momento que resultou na criação desta Comissão. E
como um dos responsáveis, dentre os muitos
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responsáveis por esta façanha, cito o Deputado
Paulo Paim, defensor permanente do salário mínimo.
Eu tive inclusive a curiosidade de fazer uma pesquisa
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
e pude testemunhar documentalmente sua
preocupação permanente não apenas em apresentar
o projeto de lei que fixa uma política nacional de
salários e do salário mínimo, mas sobretudo sua
preocupação em atualizar permanentemente o
projeto, dentro do novo cenário econômico que se
desenha no Brasil a cada ano ou a cada período. Por
isso presto minha homenagem ao Deputado Paulo
Paim, assim como ao -Deputado Luiz Antônio
Medeiros, que conseguiu dar essa pujança, essa
força ao salário mínimo ou à agenda do salário
mínimo, que resultou nesta Comissão. E homenageio
todos aqueles e todos os partidos envolvidos nessa
difícil tarefa. Por exemplo, quando lemos o inciso IV
do art. 7º da Constituição Federal, vemos para que se
destina o salário mínimo, qual deve ser o seu valor e
qual é o seu conceito. Ou seja, diz a Constituição
Federal, de forma mandamental, que o salário
mínimo deve ser capaz de satisfazer às
necessidades vitais básicas dos trabalhadores, e
enumera uma série delas, a exemplo da saúde, da
educação, da alimentação, do vestuário, do
transporte e até da própria previdência social.

E pergunto: o salário atual de 136 reais é
suficiente para satisfazer essas necessidades vitais
básicas? Todos sabemos que não. E aí faço outra
pergunta: e 180 reais, ou 100 dólares, é um valor
também capaz de satisfazer essas necessidades
vitais básicas? Também não é. É o valor que estamos
defendendo, mas sabemos que nem ele é capaz de
suprir as necessidades vitais básicas dos
trabalhadores. E o pior é que há estados e muitos
municípios já dizendo que não têm condições de
pagar 180 reais, ou os 100 dólares, porque também
não pagam os 136 reais. E aí? O que devemos fazer?
Particularmente não observei com muito cuidado se
em todas as proposições há qualquer sanção,
qualquer penalidade, para que os Estados, os
Municípios, o Poder Público e também o setor privado
paguem efetivamente o salário mínimo fixado
nacionalmente. É uma lei que é jogada na lata do lixo
por muitos administradores públicos e até por alguns
empresários, como se ela não existisse. No entanto, é
uma lei para ser cumprida, mas não é e nada
acontece com os administradores, que a cada ano
têm suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas.
Pelo menos se tivessem as contas rejeitadas! Mas

não têm, como nunca tiveram, porque o
administrador não cumpriu a lei que fixa o salário
mínimo como valor mínimo a ser pago aos
trabalhadores. Então, devemos estabelecer uma
sanção, se bem que como regra de transição, para o
não-cumprimento da lei, porque senão ela não vai ter
a eficácia desejada por todos nós.

Esta é a sugestão que ofereço. Se já existir na
norma a sanção, que ela seja aperfeiçoada desta
forma para que haja um período em que os Governos
Estaduais e Municipais se adaptem ao novo valor e
que, de certa forma, nós possamos fazer de conta
que 180 reais é um valor capaz de satisfazer às
necessidades vitais básicas dos trabalhadores.

Esta é uma bandeira que não é de nenhum par
tido, mas de todos nós. É uma questão suprapartidá
ria, institucional, de sensibilidade humana que nós
devemos ter para com a classe trabalhadora, num
País que concentra a renda excessivamente, que
concentra a propriedade e cria um tipo de brasileiro
que não está no ápice da pirâmide, mas que vive em
condições subumanas, abaixo da linha de pobreza.
Citaria aqui cerca de 30 milhões de brasileiros, se
gundo estatísticas oficiais, que vivem abaixo da linha
de pobreza.

Deixo aqui para o Relator, nobre Deputado e
meu amigo Eduardo Paes, essa observação sobre o
estabelecimento de uma penalidade para quem não
cumprir a lei que fixa um salário mínimo
nacionalmente unificado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Passo a palavra ao nobre Deputado Pedro Celso.
O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Srs. Vice-Presidentes, Sras. e
Srs. Deputados, também quero externar minha
satisfação de participar desta Comissão, de
finalmente vermos aberto este debate nesta Casa, a
luta travada e liderada pelo Deputado Paulo Paim, o
papel importante desempenhado neste momento
pelo Deputado Luiz Antônio Medeiros. Que
consigamos de fato fazer este debate chegar a bom
termo e vencer esta batalha, que é um pedido muito
simplório, Sr. Presidente, eu considero assim; um
pedido muito pequeno, muito acanhado de pura e
simplesmente 100 dólares para o salário mínimo. E já
foi mostrado aqui por outros Parlamentares que em
países em condições econômicas muito inferiores à
nossa esse salário é muito maior.

Também seria muito importante que esta
Comissão se posicionasse a respeito das muitas
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especulações feitas na imprensa a respeito da
questão do salário mínimo. Para tristeza nossa
alguns segmentos do Governo voltam a colocar na
ordem do dia a regionalização do salário mínimo. É
verdade que o Palácio do Planalto já se posicionou
sobre isso, mas é preciso que esta Comissão também
se posicione contra esse fato de querer vincular a
discussão do salário mínimo a uma outra que está
sendo feita nesta Casa, a contribuição previdenciária
dos inativos da União, esse velho debate. É preciso
que o Sr. Relator, os Srs. Vice-Presidentes, o Sr.
Presidente desta Comissão, os demais Deputados se
posicionem também a respeito dessa matéria, porque
querer vinculá-Ia parece-me muito perigoso. Nós
precisamos firmar posição sobre essa questão.
Nesses momentos sempre volta uma velha e
derrotada proposta de desvincular o salário mínimo
dos trabalhadores da ativa dos benefícios concedidos
a pensionistas e aposentados da União. É preciso
também que esta Comissão se posicione firmemente
a respeito desse assunto.

Portanto, Sr. Presidente, temos uma grande
batalha pela frente e, como já foi dito aqui pelo nobre
Deputado Sérgio Bittencourt, entristece-nos ver que
de antemão o Presidente da República, por seu
porta-voz, já, disse que, se for aprovado por nós o
salário mínimo de 100 dólares, S. Exa. vai tomar
medida que acha impopular: vetar o salário mínimo
de 100 dólares. Isso nos deixa tristes, mas não nos
encabula, nem desanima. Portanto, temos de levar
com muita firmeza o debate e buscar alterar alguns
conceitos tão arraigados, especialmente na equipe
econômica, ~e ver o salário mínimo tão-somente
como uma despesa. Nós entendemos o salário
mínimo como um investimento capaz de ajudar a
alavancar a economia brasileira, gerar mais
desenvolvimento, mais emprego e distribuir melhor a
renda.

Portanto, Sr. Presidente, é com satisfação que
participamos desta Comissão e vamos canalizar toda
nossa energia no sentido de vencer esta batalha.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Passo a palavra à nobre Deputada Almerinda de
Carvalho, PFL - RJ.

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE
CARVALHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de
parabenizar a Comissão, em especial meu colega do
Rio de Janeiro, Deputado Eduardo Paes. Que
tenhamos sucesso nesta longa caminhada de luta
pela . questão do salário mínimo. O Deputado

Medeiros, também do PFL, levantou essa bandeira
que não é partidária, mas uma luta de todos nós:
Espero que possamos no dia 1Q de maio estar
concretizando nossa luta e dar essa resposta ao povo
brasileiro, que tanto necessita viver com dignidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, Deputado Paulo Lima, é uma satisfação
vermos V. Exa. presidir esta Comissão, já que no
plenário, por diversas vezes, temos conversado sobre
a importância da elevação do salário mínimo, enfim,
de caminharmos para uma melhor distribuição de
renda em nosso País.

Deputado Medeiros, Presidente da Força
Sindical, naquela sessão histórica do dia 24 de ja
neiro, quando requeri uma sessão de homenagem à
primeira Comissão Especial do Salário Mínimo, V.
Exa. disse da tribuna que esta bandeira não seria só
do PT. Quero reafirmar que está sendo coerente,
disse que estaria conosco defendendo seu ponto de
vista para que de fato o salário mínimo chegasse a
100 dólares.

Quero dizer também ao Deputado Eduardo
Paes que estou muito feliz no dia de hoje e tenho
certeza de que não vou me decepcionar. O Deputado
Eduardo Paes, no ano passado por diversas vezes na
TV Câmara travamos debates sobre a questão do
salário mínimo, tinha uma proposta no sentido de
regionalizá-Io ou não. Depois de amplo debate S.Exa.
deixou de lado essa proposta. Isso tem de ser dito
aqui só para buscarmos os fatos na história. Quando
entrei com requerimento para formação desta
Comissão Especial, todos me diziam que ela não
aconteceria. Uma porque o Governo não deixaria,
porque ele não me deixou formar uma subcomissão
na Comissão do Trabalho, não permitiu que se
formasse uma subcomissão para discutir o salário
mínimo. Ora, é muita ousadia do Paim querem formal'
uma Comissão Especial de 31 membros para discutir
matéria tão importante. Enganaram-se os que
disseram isso. Quero elogiar o Deputado Michel
Temer, que acatou meu requerimento. S.Exa. estava
em São Paulo e por telefone me disse: "Paim, na
terça-feira vou pedir que seja acatado seu
requerimento e vamos instalar a Comissão Especial".
Foi pressionado, eu sei, para que recuasse, mas não
recuou. Então, ficam meus cumprimentos ao
Deputado Michel Temer.

De fato este é um momento histórico. Quem está
nesta Casa há tanto tempo sabe que nunca consegui-



014024 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

mos instalar uma Comissão como esta. Fizemos greve
de fome todos sabem, vigília, carreata, passeata, trou
xemos carrinho de supermercado, ficamos instalados
em frente ao Palácio com uma cesta de alimento. E
nada fez com que nos últimos cinco anos o Congresso
sequer discutisse uma medida provisória reeditada
mensalmente, durante quase cinco anos.

Neste momento estou contente, Deputado Edu
ardo Paes, e tive outra felicidade. V. Exa. estava no
plenário quando eu lhe disse: "Deputado Eduardo
Paes, vai sair a Comissão do Especial do Salário
Mínimo. Você não quer fazer parte?" "Quero fazer
parte, sim", E de imediato procurou o seu Líder, que o
indicou, e hoje V. Ex!! é o Relator de matéria que
interessa a 160 milhões de brasileiros. Para mim esta
é principal e a mais importante Comissão instalada
no Congresso Nacional. Há matéria nesta Casa que
interessa diretamente a 160 milhões de brasileiros?
Duvido. Não existe. Éesta Comissão. E por isso nossa
responsabilidade, tanto aqueles que vão pagar
quanto aqueles que vão receber. O piso das
categorias, o impacto no seguro-desemprego, no
plano de carreira das empresas. Sabemos disso tudo,
desse impacto nos benefícios pagos a 18 milhões de
aposentados e pensionistas. Queiramos ou não é
referência para o próprio servidor p.úblico, cujo salário
está congelado há tantos anos. Então este, de fato, é
um momento singular.

Queria também dizer neste momento que vou
passar à mão do Relator 27 projetos sobre salário
mínimo. Por coincidência, Deputado Medeiros e
falamos um pouco dessa citação, o primeiro projeto
que fala de 100 dólares e 180 reais, de 1995, é meu.
Mas o que fecha essa capa é o de V. Exa., que mostra
que nos encontramos neste momento, que a proposta
acaba sendo a mesma. Há também outros projetos
que falam em 180 reais. O projeto do Medeiros só não
está aqui porque ainda não foi impresso nos avulsos.
Já pedi à Assessoria, mas ainda não foi impresso
porque, se não me engano, foi protocolado no dia 16
de fevereiro. Mas já está no organograma que o
primeiro projeto é o de 1995, o número um, e o último
apresentado na Casa é o de S. Exa. O Deputado
Medeiros, de forma correta digo isso para que fique
bem claro a todos, trouxe o PFL para esta luta. E claro
que o fato na mídia é este. Quando me perguntavam
se o PFL não estava disputando conosco, eu
respondia que no meu entendimento não estava não.
Nós queremos mais que todos os partidos como foi
dito pelo Deputado se somem nesta luta e possamos
ver o projeto da miséria de 180 reais aprovado.

Contribuição neste momento. Não vou fazer
aqui um debate técnico. Estamos iniciando a discus
são sobre o salário mínimo, mas já vou encaminhar à
Mesa requerimento, que será apreciado junto com
outros na sessão da tarde, em que solicito seja
convocado representante da COBAP, por exemplo.
Deputado Eduardo Paes, nosso Relator, V. Exa. me
dizia o seguinte: "Paim, pode ter certeza de uma
coisa. Para a conta do aposentado o aumento do
valor do salário mínimo não vai". Não vai haver dis
cussão aqui, em hipótese alguma, na visão do Re
lator e S. Exa. permitiu que eu dissesse isso, que tra
ga prejuízos aos aposentados aqui presentes. Isso
para mim é importantíssimo. Nós vamos discutir,
sim, salário mínimo, mas não é o aposentado quem
vai pagar a conta, pelo contrário. Em 1995 trata-se
de um projeto unitário, o projeto não tem dono apro
vamos a proposta de 110 dólares. Cento e dez dóla
res era o valor do salário mínimo na época, que cor·
respondia a 100 dólares, e os 42% foram estendidos
aos 18 milhões de aposentados e pensionistas. E a
Previdência não faliu, não quebrou. A inflação não au
mentou e não houve desemprego.

O salário mínimo chegou a 114 dólares em
1998, durante este mesmo Governo. Então, podemos
a 62 mãos, já que somos 31 Deputados, fazer um
grande relatório, capitaneados pelo Relator,
Deputado Eduardo Paes, que garanta a elevação do
salário mínimo pelo menos no patamar que estamos
solicitando. Não é porque o Medeiros fala mais ou eu
fale menos, mas duvido que haja um Deputado aqui
que não defenda um salário mínimo em torno de 180
reais.

No requerimento solicitarei que a Comissão de
preferência trabalhe pelo menos dois dias por
semana. Tomara que trabalhe cinco dias. Se
escolhermos uma terça-feira para fazermos a
audiência pública, na quinta-feira poderíamos ir aos
Estados e escolher quais serão eles. É importante
ouvirmos as centrais sindicais, as confederações, a
Cobap, aqui presente também, os Ministros das áreas
correspondentes: Previdência, Trabalho, Fazenda.
Que visitemos, quem sabe?, uma família no Nordeste
que vive, como muitos, com um salário mínimo oito
pessoas que vivem com 136 reais, para nos mostrar
qual é essa mágica de viver com 136 reais. Aponto a
importância de o DIEESE também participar desse
debate. Enfim, são propostas de contribuição ao de
bate. V~jam bem, a bancada do PT sequer assinou o
requerimento. Nós discutimos e achamos que a
questão não é entrar com requerimento dessa ou
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daquela bancada. É uma contribuição ao debate para
estabelecermos um grande diálogo com o povo sobre
essa questão que, repito, interessa a toda a
sociedade brasileira.

Ouvi hoje de manhã, na TV que chamo de
oficial, a seguinte notícia: quando querem fazer uma
coisa não funcionar, eles criam uma Comissão. Por
isso criaram a Comissão do Salário Mínimo. É isso o
que eles querem, e nós vamos provar o contrário.
Daqui vai sair uma proposta, com certeza absoluta,
que vai representar não a opinião de um Parlamentar,
mas a opinião dos 32 Parlamentares desta Comissão
capitaneada pelo nosso Presidente e pelo nosso Re
lator.

Era isso o que tinha a dizer.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Medeiros.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presidente,
Deputado Paulo Lima, quero cumprimentar todos os
Deputados aqui presentes, de todos os partidos. Meu
cumprimento especial ao nosso companheiro Paim,
batalhaor por um salário mínimo' mais digno.

Nós nos engajamos nessa luta e é natural que
eu esteja aqui, porque sempre disse que, antes de ser
Deputado, solJ sindicalista. É natural que eu esteja
tratando da quéstão do salário. Nós conseguimos um
grande tento: a formação da Comissão, uma vitória
nossa, mas isso não é o mais importante. O mais
difícil está para vir.

De certa forma o Brasil está olhando para esta
Comissão, o que vai acontecer, o que ela vai fazer. A
luta por um salário mínimo correspondente a 100
dólares ganhou as ruas, fugiu do controle. Nosso
Governo queria que o debate fosse somente no mês
de abril. Hoje o debate é público, está nas televisões.
Ontem à noite assisti aos noticiários em todas as
televisões e todas estão discutindo a questão do
salário mínimo.

Qual a grande dificuldade que temos pela
frente? Por que tanta dificuldade? Por que tanta gente
afirma que não é possível, que vai quebrar
Municípios, vai quebrar a Previdência? É que por trás
do aumento do salário mínimo está a redistribuição
de renda no País. Podemos crescer. Para este ano
está previsto o crescimento de 4%, mas redistribuição
de renda não vai ter. O País pode crescer, mas não di
vide a renda. Na época do milagre econômico o País
cresceu, mas também não dividiu a renda.

N8sso grande desafio é redividir o bolo da rique
za. Para/isso temos de tirar de alguém: do banqueiro,

do grande industrial; de alguém temos de tirar para
dar aos que têm menos. E aí a grataria é muito gran
de. Atrás disso, então, está a luta pela posse de uma
parcela da riqueza para nossa população. Sabemos
que se não vencermos esse desafio, este País não
cresce, este País não tem justiça social. Quando as
pessoas ganham um pouco melhor, é mais fácil re
solver o problema da saúde, da educação, é mais fá
cil resolver todos os outros problemas. Não há cres
cimento econômico auto-sustentado com salários
baixos. Todo crescimento, americano, europeu, to
dos têm por trás um salário digno. E no Brasil tei
ma-se em querer crescer sem salário. Esse é nosso
desafio.

Aqui não há Governo. Aqui não tem Oposição.
Nós não trabalhamos para agradar Governo ou
Oposição. O objetivo desta Comissão é melhorar um
pouco as condições de vida da nossa população. Se
não fizermos isso, vamos sair frustrados daqui. Estou
trabalhando aqui não com a perspectiva de governo,
de oposição, de quem ganha, de quem perde, isso é
bobagem. Estou trabalhando - e passamos uma
mensagem positiva - no sentido de darmos alguns
passos para a redivisão da renda. Que os Deputados
possam andar na rua. Um Detutado citou aqui o
problema muito sério do subteto. Como esta Câmara
vai aprovar aumento de 60%, 70% e depois para os
de baixo aprovar um aumento de 7%? Como vamos
andar nas ruas? Esse é um problema político.

Antes do aumento - e pode ser justo o aumento
de salário dos juízes, eu não discuto, é justo - esta
Comissão tem de resolver o problema do salário
mínimo, senão vamos levar uma rasteira. Depois que
resolver o subteto, dane-se o salário mínimo. O
Governo não vai ter de dizer de quanto é o aumento
~o salário mínimo em abril, não; vai ter de dizer agora.
E agora, antes da discussão do subteto, senão todos
nós aqui vamos sair enganados. A nossa força acaba.

Eram essas as ponderações que queria fazer,
na certeza de que vamos chegar lá, porque aqui há
vontade, na certeza de que estamos sendo bem
presididos. Eduardo Paes é um homem em quem
podemos confiar; o Deputado Paim também. Esta é
minha disposição. Nossa disposição aqui não é de
confronto, mas de uma saída positiva, que tenha
algum resultado para nossa população.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr.
Presidente, já foi sugerido aqui - não me recordo qual
foi o Deputado - ao Relator, ao Presidente, aos
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componentes desta Comissão, que tirássemos de
pauta e não aceitássemos discutir o chamado abono.
Nós vamos discutir aqui salário. Abono é uma fraude.
Neste instante falar em abono é querer enganar,
burlar a legislação, principalmente as leis trabalhistas
e a Constituição. Então, vamos ver se aqui não entra
esse debate sobre abono, se se proíbe essa palavra
aqui.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - O
abono é para prejudicar os aposentados.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS 
Justamente, como disse o Deputado Wilson Braga.

Então, não vamos entrar nesse engodo. Não
vamos permitir aqui essa discusssão sobre abono.
Vamos ver ser fazemos um pacto para esta Comissão
não discutir o famigerado abono.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Paes
para suas considerações finais.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, Sr4s e Srs. Deputados, ouvi atentamente
as exposições e não tenho dúvida de que é só o início
dos debates, de que esta Comissão vai se aprofundar
muito na questão.

Sr. Presidente, a decisão da nossa indicação
para a Relatoria foi tomada ontem no final do dia. Já
refleti um pouco sobre a questão do cronograma e
queria consultar o Presidente. Sei que estaremos de
volta aqui às 15 horas para tentar fechar essa
questão, mas gostaria de já introduzir o tem até para
que se faça uma reflexão. Já ouvi alguns Deputados
hoje, mas temos de ter em mente que no máximo
temos seis semanas de trabalho. Estou imaginando a
semana do dia 10 de abril como semana mais do que
o limite para votarmos o relatório. Temos a semana
que vem, a semana do Carnaval, a semana do dia 13,
a semana do dia 20, a seana do dia 27, a semana do
dia 3 de abril e a semana do dia 10. Quer dizer, esse é
o nosso limite de qualquer forma. Então, temos seis
semanas.

Sr. Presidente, poderíamos, até seguindo su
gestão do Deputado Paulo Paim, trabalhar numa
vertente com audiências públicas, ouvindo, de um
lado, entidades, sindicatos, sociedade civil organiza
da e, de outro, os entes políticos, Governo Federal,
Governos Estaduais e Municipais, uma vez que são
o tempo todo citados nos argumentos para um rea
juste menor do salário mínimo. Temos a obrigação e
a necessidade de ouvir acadêmicos, pessoas que
debatem este tema. No requerimento do Deputado
Paulo Paim estão os nomes do Dr. Marcelo Neri, do

IPEA, e do Márcio Pochmann, professor da
UNICAMP, pessoas essenciais que temos de ouvir.

Desde já, Sr. Presidente, poderíamos acolher a
sugestão do Deputado Paulo Paim, e o próprio
Deputado Carlos Santana havia me dito para
tentarmos fazer algumas visitas aos grandes centros.

Também me encanta esse trabalho duas vezes
por semana e eventualmente vamos ter de fazer três,
mas poderíamos iniciar pensando sempre em terças
e quintas-feiras, já que nas quartas-feiras na Casa
há reuniões de outras Comissões, Comissões per
manentes. Temos de fazer um esforço para estabele
cer terças e quintas-feiras como data de reuniões.
Na terças, audiências públicas nossas e talvez quin
tas-feiras para as visitas externas. Quarta-feira é
sempre um dia mais confuso em Brasília, em que
todos têm uma série de afazeres.

Sr. Presidente, só como sugestão também,
podemos decidir isso à tarde. Parece-me que teremos
pouco tempo para convocar pessoas para a próxima
semana, mas já poderíamos começar ouvindo o
Governo Federal e os Ministros que vão estar em
Brasília: Pedro Malan, Martus Tavares, Waldeck
Ornélas, Dornelles, pessoas que necessariamente
vamos ter de ouvir.

Só para concluir minha fala - depois poderemos
discutir isso com mais calma com os Deputados, uma
vez que vamos ter de democratizar esse relatório,
solicitar auxílio de todos os Deputados e identificar
três áreas: a Previdência, a questão orçamentária e a
questão dos impactos de um reajuste na economia-,
sugiro criarmos grupos de trabalho, sub-relatarias.
Podemos dividir entre aqueles que têm mais
interesse nessa ou naquela área. Assim, podemos
identificar algumas questões importantes.

Ontem, num debate com os Deputados
Medeiros e Pedro Celso, o Deputado Medeiros
levantava a questão da dívida ativa do INSS, questão
que temos de imediatamente começar a tratar e
identificar algum grupo que possa já abordá-Ia
profundamente.

Enfim, podemos trabalhar nessa linha nesse
período que nos resta, que não é um período longo,
mas suficiente para chegarmos a um grande
consenso na Comissão. E, é claro, sempre com a
preocupação de que esse consenso vá para fora
também, porque senão fazemos aqui uma coisa
bonita que nos derrubará depois.

É isso, Sr. Presidente. A sugestão que faço é
trabalhar nessa semana de 10 de abril para votarmos
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o relatório, porque depois tem de ir a plenário, ao
Senado, enfim.

Eram esses os meus comentários.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, quero falar a propósito das considerações
do nobre Relator.

Para que possamos concluir nossos trabalhos
no prazo estipulado pelo nobre Relator, vamos ter de
ter muito cuidado com as audiências públicas. Se
começarmos a realizar muitas audiências públicas
com a presença de dois, três técnicos, pessoas
representativas, nós não vamos concluir nossos
trabalhos no prazo que desejamos.

A propósito, quero deixar uma sugestão com o
nosso Presidente, com o Relator e com a Comissão.
Sempre que se tratar de ouvir entidade, que se esco
lha uma autoridade representativa daquela entidade
e que apenas essa autoridade compareça à audiên
cia pública. Se houver três, quatro representantes da
mesma entidade para falar, não vamos concluir nos
sos trabalhos no prazo previsto.

Recordo-me, Sr. Presidente, da Comissão Es
pecial da Seguridade Complementar, em que houve
muito atraso em nosso trabalho em face da
multiplicidade de audiências públicas de diversas
autoridades representativas da mesma entidade.

É a sugestão que deixo à consideração da
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Ótimo.

Já temos prevista reunião para ter início às 15
horas de hoje, quando iremos discutir elaboração do
pauta. É importante a presença de todos, porque será
deliberada, será votada a matéria.

Também já vamos encaminhar ao Presidente
Fernando Henrique solicitação de audiência com a
Comissão o mais brevemente possível, de
preferência amanhã de manhã, para conhecermos o
posicionamento de S. Exª em relação ao assunto.

Também é óbvio o convite aos Ministros Malan e
Dornelles para discutirmos a questão do Trabalho, da
Fazenda, da Previdência. Esses convites poderão ser
imediatamente deliberados aqui por todos, visto ser
unânime a questão.

Gostaria de agradecer a todos a manifestação e
a preocupação. O Presidente Michel Temer quer dar
uma resposta à sociedade e ao País. Que a Câmara
se manifeste da forma mais competente, para, com
rapidez e agilidade, darmos um parecer, uma
proposta ,para o País. Também agradeço ao Líder

Geddel a indicação pelo partido. Espero trabalharmos
a distribuição de renda, assunto tão importante, como
foi citado pelos Deputados Alceu Collares, Paulo
Paim, Synval Guazzelli.

Em' 1988, quando FHC era Líder na Constituinte.
pelo PMDB, fizeram a Constituição cidadã. Proponho
que nesta Comissão façamos não o salário mínimo,
porque ele não alcança todos os índices, mas o
salário cidadania. Que esta Comissão se proponha a
fazer o salário cidadania, de respeito à dignidade dos
trabalhadores e aposentados.

Não havendo mais quem queira fazer uso dél.
palavra, convoco reunião para hoje, dia 23 de
fevereiro, qUarta-feira, às 15h, com a seguinte pauta:
elaboração do roteiro. É importante a presença de
todos para que possamos discutir e deliberar.

Está encerrada a presente reunião.

Ata da terceira reunião realizada
em 23 de fevereiro de 2000

(EXTRAORDINÁRIA)

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois
mil, às quinze horas e quarenta minutos, no plenário
nove, Anexo 11 da Câmara dos Deputados
reuniram-se, extraordinariamente, os Deputados
membros da Comissão Especial destinada a realizar
estudos com vista a oferecer alternativas em relação
à fixação do salário mínimo. Sob a presidência, no
início, do Deputado Medeiros e, a partir de quinze
horas e cinqüenta e cinco minutos, do Deputado
Paulo Lima. Compareceram os Deputados Almerinda
de Carvalho, Avenzoar Arruda, Damião Feliciano,
Dino Fernandes, Eduardo Paes, Feu Rosa, (naldo
Leitão, João Caldas, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Medeiros, Paulo Lima, Paulo Paim, Pedro Celso,
Pedro Eugênio, Romeu Queiroz e Synval Guazzelli,
titulares; Babá, Caio Riela, IIdefonço Cordeiro, João
Tota, Luiz Bittencourt, Paulo Rocha, Pedro Fernandes
e Ricardo Barros, suplentes. Deixaram de
comparecer os Deputados Alceu Collares, Barbosa
Neto, Enivaldo Ribeiro, Herculano Anghinetti, Jair
Meneghelli, José Thomaz Nonô, Luiz Ribeiro, Magno
Malta, Nice Lobão, Paulo Magalhães, Pedro Corrêa,
Pedro Henry, Ronaldo Vasconcellos e Wilson Santos.
Compareceu ainda o Deputado Vivaldo Barbosa.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
abriu a reunião. ATA - O Deputado Babá solicitou
retificação da ata da reunião anterior, já distribuída,
ressaltando a existência de um voto em branco na
apuração da votação na reunião de eleição dos car
gos da Mesa. O Senhor Presidente autorizou a
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retificação e colocou a ata em discussão e votação, a
qual foi aprovada. ORDEM DO DIA - Elaboração do
roteiro dos trabalhos. O Senhor Presidente anunciou
a existência de requerimento da autoria do Deputado
Paulo Paim encaminhando várias sugestões aos
trabalhos da Comissão, entre elas a convocação dos
Ministros de Estado do Trabalho e Emprego, Senhor
Francisco Dornelles e da Assistência e Previdência
Social, Senhol' Waldeck Omellas, bem como, convite
para participar de audiência pública aos Senhores
Marcelo Neri, do IPEA, Márcio Pchman, professor da
Unicamp, Presidente da Associação Nacional de
Fiscais da Previdência, ANFIP, Presidente da
Confederação Brasileira de Aposentados COBAP e
representantes das Centrais Sindicais(CUT, Força
Sindical, CGT e SDS) e entidades patronais. O
requerimento foi discutido pelos Deputados: Eduardo
Paes, Inaldo Leitão, Pedro Eugênio, Paulo Paim,
Ricardo Barros, Caio RieJa, Medeiros, Babá, Vivaldo
Barbosa e Pedro Eugênio. O Deputado justificou o
atraso do Deputado Paulo Lima pela tentativa de
obter do Presidente da República o compromisso de
não editar medida provisória sobre o salário mínimo,
até a conclusão dos trabalhos da Comissão. O
Senhor Presidente anunciou, também, a existência
dos seguintes requerimentos: de autoria do Deputado
Paulo Paim, solicitando audiências públicas com a
presença dos Ministros da Fazenda, Previdência e
Assistência Social, Trabalho e Emprego e
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, centrais
sindicais, CNI, CNC e Associação dos Municípios
Brasileiros; de autoria do Deputado Pedro Eugênio,
solicitando discussão pela Comissão, do documento
"Por uma política nacional de redistribuição de
renda", que resume a proposta do Partido Popular
Socialista na questão do salário mínimo; de autoria
do Deputado Pedro Eugênio, propondo a realização
de audiências públicas com a presença dos Ministros
Waldeck Omellas, da Presidência e Assistência So
cial e Francisco Dornelles, do Trabalho e Emprego; e,
de autoria do Deputado Ricardo Barros, propondo a
convocação de.:> presidentes das centrais sindicais,
das Confederações da Agricultura, Comércio e
Indústria, bem como, do representante do Fórum dos
Secretários de Fazenda dos Estados e da
Associação de Prefeitos das Capitais, Os
requerimentos foram discutidos pelos Deputados
Eduardo Paes, Ricardo Barros, Inaldo Leitão,
Avenzoar Arruda e Paulo Rocha. Em votação, foram
aprovados, por unanimidade. O Relator sugeriu a
criação de grupos de trabalho nas áreas de
Economia, Orçamento e Previdência Social, que

produzissem estudos que subsidiariam o seu
relatório. A sugestão foi aprovada, ficando para
depois a composição dos grupos. O Relator, também
sugeriu a programação de atividades da Comissão
para a próxima semana: audiência pública na
terça-feira, dia vinte e nove próximo, com a presença
dos Senhores Marcelo Cortês Ner;, do IPEA, Márcio
Pochman, da Unicamp e Sérgio Mendonça, do
Dieese e quarta-feira, dia primeiro de março, visita de
uma comitiva da Comissão ao Rio de Janeiro, para
debates com entidades sindicais de trabalhadores e
aposentados. A sugestão foi aprovada. Nada mais
havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta e
cinco minutos, o Senhor Presidente encerrou a
reunião, antes, marcando outra para o dia vinte e
nove, terça-feira, às quatorze horas e trinta minutos.
E, para constar, eu, , Maria. Auxiliadora B.
Montenegro, lavrei a presenta Ata, que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e
jrá à publicação, juntamente com as notas
taquigráficas, após decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Declaro abertos os trabalhos da presente reunião da
Comissão Especial destinada a realizar estudos com
vistas a oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo.

Srs. Deputados, na falta do Presidente assume
o Vice-Presidente. Desculpem-me não estou
acostumado ao ritual.

Devido à distribuição antecipada de cópias da
ata reunião anterior, indago da necessidade da sua
leitura.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, só
uma pequena correção. Não verdade, dos 22 votos,
havia um voto em branco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Tinha um voto em branco, eu me lembro. Aceita e feita
a correção.

Coloco a ata em discussão e votação. Os
Deputados que a aprovam, com a ressalta feita pelo
Deputado Babá, permaneçam como estão. (Pausa.)

A ata foi aprova por unanimidade.

Ordem do Dia.

A presente reunião foi convocada para
elaborarmos o roteiro de trabalho. Solicito mais uma
vez que as sugestões de autoridades e entidades a
serem ouvidas em audiência pública sejam
encaminhadas à Mesa por escrito. Informo que a
Comissão terá de deliberar sobre elas.
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.Está franqueada a palavra aos autores de
requerimento e propostas. Há mais três
requerimentos.

Vou ler os três requerimentos.
O primeiro é o seguinte:

Sr. Presidente, nos termos
regimentais, requeiro a V. Exa., ouvido o
plenário desta comissão, seja convidado a
comparecer a este órgão técnico, em
reunião de audiência pública para debater a
questão do salário mínimo Excelentíssimo
Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, Sr.
Francisco Dornelles.

Justificativa.

Preciso ler a justificativa? Não é necessário
ler, não é? Está justificado, não é?

O requerimento é do Deputado Pedro Eugênio.
Este é preciso ler, evidentemente. É mais um do

Deputado Pedro Eugênio, que solicita seja convidado
o Exmo. Sr. Ministro da Previdência e Assistência So
cial, Waldeck Ornélas, a comparecer a esta
Comissão para debater o assunto relativo ao salário
mínimo.

Mais um do Deputado Pedro Eugênio:

Nos termos regimentais, requeiro a
V. Exª, ouvido o plenário desta comissão,
incluir na pauta para discussão o
documento, em anexo. 'Por uma Política
Nacional de Redistribuição de Renda', que
resume a proposta do PPS - Partido Popu
lar Socialista da linha de discussão que
deve esta comissão adotar, na questão do
salário mínimo.

o próximo requerimento é de autoria do
Deputado Ricardo Barros:

Sr. Presidente, proponho a convocação
dos Presidentes das Centrais Sindicais e das
Confederações de Trabalhadores da Indl.ís
tria, Agricultura eComércio.

Basicamente, temos a convocação de quatro
Ministros: Ministro Pedro Malan, da Fazenda, Ministro
Francisco Dornelles, do Trabalho e Emprego; Ministro
Waldeck Ornélas, da Previdência e Assistência So
cial; e Ministro Aloysio Nunes Ferreira. Estão
convocadas também entidades aqui relacionadas.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre

sidente, tínhamos sugerido no início dos trabalhos,
hoje, na parte da manhã, quando se definiu a Mesa,
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que a princípio faríamos reuniões sempre às terças e
quintas-feiras. Terça-feira é sempre o dia de audiên
cia pública em Brasília, quinta-feira é feito visita a al
gum Estado, ou seja, visitas externas.

Depois, conversando um pouco com o
Presidente e o Deputado Paulo Paim, entendemos
por bem, tenho em vista a exigüidade do tempo, que
seria interessante iniciar os trabalhos, tentando pegar
o maior número possível de dias na semana.

Na verdade, temos seis semanas até o dia 10.
Portanto, teremos quatro semanas de trabalho, porque
a do dia 10 seria a da discussão e votação do relatório
final de um trabalho apresentado e, na semana anterior
certamente precisaremos ter um espaço de tempo para
discutir e fechar esse trabalho final.

Em realidade, vamos ter quatro semanas
inteiras de trabalho, sendo que uma agora, antes do
Carnaval, e três após o Carnaval.

A sugestão que faço, Sr. Presidente, e a dirijo a
todos os membros da Comissão, é de que
procurássemos ampliar um pouco mais o número de
dias de trabalho definido, desde agora, na Comissão.
Se o tempo for excessivo, se não houver
necessidade, obviamente não faríamos as reuniões
pré-agendadas.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de sugerir
a esta Comissão que, no lugar de convocar neste pri
meiro momento os Ministros, fossem feitos os convi
tes para que eles possam, espontaneamente, vir à
Comissão. Tenho certeza de que virão. Esse é um
formato que adotamos, por exemplo, na CCJR e fun
cionou bem. Parece-me que o convite é até mais ele
gante por parte da Comissão em relação aos Minis
tros do Governo.

É uma sugestão que faço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) - O

que é? Perdão.
O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Seria

substituir a convocação pelo convite aos Ministros.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 

Perfeito, perfeito. Acho que ninguém tem nada a opor,
não é?

Com a palavra o Deputado Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO 
Considero esse método mais adequado, até para

termos uma relação positiva com o Executivo, mas
lembro-me de que, na Comissão de Trabalho,
tentamos ouvir o Ministro do Previdência inúmeras
vezes, e S. Exa. não compareceu. De modo que
talvez fosse mais adequado que houvesse um
contato da Presidência com os Ministros, para nos
certificarmos de que eles estão imbuídos desse
mesmo espírito, porque, se por acaso não estiverem,
acho que devemos usar da nossa prerrogativa regi
mental e, em vez de convidá-los, convocá-los.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO 
Concordo que seja um convite, o qual, na hipótese de
não ocorrer a vinda por motivo não justificado, seria
convertido com convocação.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, quero só fazer um pequeno esclarecimen
to.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) - Só
um minutinho, por favor. Segundo 'me informa a
assessoria, de acordo com o Regimento, primeiro a
Comissão convida. Vamos convidar todos. No caso,
Deputado Pedro Eugênio, de haver uma resposta
negativa, vamos fazer as devidas convocações.

Deputado Paulo Paim, por favor.
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Eu queria só

esclarecer que a ausência do Deputado Paulo Lima,
que é o Presidente da Comissão, deve-se ao fato de
que, pela manhã, deliberamos que uma das primeiras
visitas seria ao Presidente da República, e S. Ex!!
estaria fazendo gestões, neste momento, no sentido
de que a visita aconteça ainda esta semana.
Solicitaremos que S. Exa. assuma conosco um
compromisso - que seria na linha do Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, hoje Secretário-Geral da
Presidência da República - para que não haja a
edição de medida provisória. Tem que haver esse
compromisso.

Entlo, o Deputado Paulo Lima não está
pre8ente no momento devido a essa missão
solicitada a S. EX8. pela Comissão.

Segunda questão. Quando aqui propusemos
que na terça-feira se realize audiência pública na
Casa e na quinta ou na sexta se visitem outros
Estados, Municípios, enfim, para buscar mais
subsídios para a proposta de salário mínimo, foi com
o objetivo de, além de fazer o debate interno, haver
também um debate com a sociedade. E a assessoria
da Mesa também me alerta de que audiência fora do
espaço físico da Câmara teria aspecto mais informal.
E quando colocamos no requerimento "com custas
para a Casa", seriam somente passagens, seria o
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máximo que a Casa assumiria, as passagens de
Deputados para os respectivos Estados onde vamos
realizar essa audiência pública informal.

Quero dizer também que a proposta do
Presidente Paulo Lima é de que não sejam só às
terças e quintas... (falha na gravação.) Também
comungamos com esse pensamento. Se depender de
nós, talvez tenhamos de trabalbar às terças, quartas,
quintas, sextas e até sábados, se necessário, para
que, de fato, como propôs o Relator, no máximo até o
dia 10 ou 11 de abril, consigamos ter uma decisão
desta Comissão para ser submetida à respectiva
Comissão, ao Plenário e também ao Senado.

Os nomes levantados por nós são uma
contribuição, pod~rão ser retirados, outros poderão
ser incluídos. Por exemplo, chegou agora à Mesa um
pedido para incluir a USI, a CNTC e um representante
das confederações. São propostas que a Mesa
recebe e vai fazendo a agenda dentro do possível,
com o calendário por nós pré-estipulado.

Como disse,. eu estava justificando a ausência
do Deputado Paulo Lima porque S. Exª estava
articulando essa visita ao Presidente da República
para obter o compromisso de que não se edite
medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Encontra-se presente o Deputado Paulo Lima, a
quem passo a Presidência, com prazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado P~ulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, estamos tratando do andamento dos tra
balhos e da proposta do Deputado Paulo Paim. Gos
taria apenas, no que diz respeito a ordenar e buscar
produtividade nesses assuntos, que buscássemos
manter os convites aos Ministros para o final dos tra
balhos, ou, não vou dizer final dos trabalhos, após ou
virmos as áreas técnicas, o Ipea, o Dieese, após ou
virmos as confederações de trabalhadores e confede
rações patronais, de modo que a vinda dos Ministros
pudesse esclarecer posicionamentos e dúvidas que
surjam justamente desse debate com a área técnica.
Vamos fazer o debate político. Com a contribuição
dos Ministros, serão esclarecidas eventuais contradi
ções e dúvidas que possam surgir, além de ouvirmos
o posicionamento da área política do Governo.

Gostaria também de fazer uma ressalva. Solicito
ao Deputado Paulo Paim que nos explique o sentido
da convocação do Ministro Aloysio Nunes Ferreira, já
que é coordenador político. Estarão presentes os
Ministros Pedro Malan, Waldeck Ornélas e Francisco

Dornelles. A ação política do Governo estará
representada.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Como este
assunto é polêmico, já me submeti à vontade maior do
Presidente da Casa, que acatou encaminhamento do
Plenário pela manhã. Em vez de se convocar o Ministro
Aloysio Nunes Ferreira, deverá ser feita visita ao Presi
dente da República para trocarmos informações e esta
belecer diálogo, a fim de que não seja feita edição de
medida provisória sem que primeiro a Comissão tenha
concluído seu trabalho. Essa proposta partiu do Presi
dente, veio do Plenário. Conseqüentemente, estaria dis
pensado o Ministro Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Esse
convite ficaria para depois, em função do resultado
dessa negociação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado Edu
ardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, como estamos no final do dia de quarta-feira,
queremos iniciar os trabalhos na próxima semana.
Concordo com o Deputado, talvez fosse mais interes
sante que os Ministros comparecessem em fase pos
terior. Minha idéia inicial era que viessem semana que
vem. Mas, como os juízes estão estudando e traba
lhando, talvez valesse a pena ouvirmos primeiro a
área técnica.

O Deputado Paulo Paim, no seu requerimento,
sugere que se convidem dois estudiosos do assunto,
o Dr. Marcelo Neri, do Ipea, e o Sr. Márcio Poch
mann, professor da Unicamp. Seria bom se conse
guíssemos, na terça-feira, na primeira audiência pú
blica, receber esses dois especialistas. Um deles
tem uma visão mais governista e faz uma análise
muito interessante do impacto do salário mínimo so
bre a área social, e o outro tem uma visão menos go
vernista. Seria um debate interessante para se inicia
rem os trabalhos desta Comissão na terça-feira.

O Deputado Carlos Santana propôs hoje que o
início dos trabalhos poderia acontecer na semana
que vem. Seria no Rio de Janeiro. Estamos tentando
avançar nos trabalhos. Provavelmente aprovaremos o
convite e todas essas solicitações feitas pelos Srs.
Deputados.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Presiden
te, pelo que vejo são convergentes as manifestações
com relação à metodologia que será usada na Comis
são no que se refere aos convidados. Reforço o que
foi dito pelo Deputado Paulo Paim e concordo com o
que disse sobre o Presidente da República. Se de re-
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pente - como o Presidente chegou atrasado, porque
estava em missão, designado pela Comissão - hou
ver a aquiescência, o aval, o sinal positivo do Presi
dente de ouvir a Comissão e não editar medida provi
sória em relação a esse assunto, até que avancemos
nos trabalhos, será importantíssimo, tanto para a Co
missão quanto para o Governo. Gostaria que o Presi
dente decidisse sobre o ponto de partida, a partir de
quem manda no País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Medeiros.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Farei uma
ponderação. Concordo com que temos que fazer uma
visita ao Presidente para que possamos garantir que
o Governo não nos atropele editando uma medida
provisória. Não podemos perder tempo.

Há uma pessoa no Governo que decide essa
questão, que é o Ministro Pedro Malan. Acho que S.
EXª deveria ser um dos primeiros convidados, porque
é um Ministro decisivo. E temos pressa. Ninguém vai
decidir subteto antes do salário mínimo. Nós, do PFL,
não vamos aceitar aumento de 50%, 60%, 70% para
os juízes e nenhum para o salário mínimo. A
discussão do salário mínimo não pode ficar com as
autoridades para o final de abril. O Governo vai ter de
dizer agora qual a sinalização que tem para o salário
mínimo; caso contrário, não vamos votar o subteto no
Congresso. Não há clima para isso. Se nós,
Deputados, deixarmos que se vote o subteto e depois
que se dê um aumento mixa para o salário mínimo,
não vamos andar nas ruas deste País.

Essa é a ponderação que quero fazer a esta
Comissão.

O Brasil todo está de olho nesta Comissão. A
discussão do salário mínimo é nacional, não está só
nesta Comissão. O Brasil todo está discutindo o
salário mínimo hoje, se vai sair dos 136 reais atuais
para 180 reais, para equivaler a cem dólares. Aqui
não existe uma briga entre Oposição e Situação, não
é isso. O que ocorre aqui é que temos de dar uma
resposta para o País. E não podemos levar uma
rasteira de ninguém, muito menos do Governo. Na
condição de Parlamentar do PFL, sentir-me-ei
ludibriado e enganado se primeiro o Congresso
Nacional votar o subteto e só depois o salário mínimo,
quando não haverá mais nada a fazer.

Faço essa ponderação aos Deputados: vamos
ao Presidente da República, vamos trazer o Ministro
Pedro Malan à Comissão. S. Exil é quem vai decidir ao
final a questão. Os demais Ministros seguem o

Ministro da Fazenda. Faço esse apelo, porque
precisamos decidir para onde vamos.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Deputa
do Medeiros, permite-me um aparte rápido?

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Pois não, De
putado.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - É só
para fazer uma outra ponderação. Eu acho que a hora
de o Ministro da Fazenda vir... Sr. Presidente, desejo
apenas dar uma informação ao Deputado Medeiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não. Tem a palavra o Deputado Inaldo Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - A vinda
do Ministro da Fazenda, que é quem de fato decide
essa matéria, só deveria ocorrer quando a Comissão
dispuser de dados mais substancias para um debate.
Não podemos discutir com S. Exª sem elementos que
nos conduzam a um debate mais rico, para que pos
samos ter contra-argumentos perante o Ministro.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, permita-me. Só aprqveitando a oportuni
dade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Só um minuto. Tem a palavra agora o Deputado Babá,
que já estava aguardando.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu só queria cha
mar a atenção para o problema do cronograma e até
pedir esclarecimentos. Há um prazo para esta Comis
são, que é dia 10 de abril.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Até dia
10 de abril, se pudesse...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pois é, eu queria
chamar a atenção e pedir esclarecimentos em rela
ção ao seguinte: depois que se fechar esse processo
nesta Comissão, tem ainda de ir para a Comissão de
Justiça, ou vai direto para o Plenário? Estou chaman
do a atenção para isso porque, se for o caso de ir dire
to para o Plenário, talvez não tivesse problema.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Só para es
clarecer. É uma Comissão Especial de estudo. Con
versamos sobre isso, foi feito um acordo no sentido de
que o trabalho construído por nós vai para a Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e também para a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Então, se é isso,
acho que há necessidade de anteciparmos nossa de
cisão, e explico. Se somente no dia 10 de abril formos
repassar para a Comissão de Trabalho e a Comissão
de Justiça, vamos terminar o mês sem uma posição
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desta Casa. Deveríamos agilizar para o final de mar
ço, na pior das hipóteses. Caso contrário, nosso tra
balho será em vão. Vamos fazer todo um debate, de
pois vai para as Comissões de Trabalho e de Justiça
e acaba o mês. Sugiro a ponderação relativa ao pra
zo. Se os encaminhamentos são esses, precisamos
urgentemente de uma posição, porque vamos fazer
um debate público, vamos às capitais para ampliá-lo.
Mas há quase uma unanimidade - pelo menos da
parte dos Deputados - em relação à necessidade de
se estabelecer um valor equivalente a cem dólares, a
não ser que haja um atropelo pelo meio.

Sugiro a discussão no sentido de apressar os
trabalhos na Comissão - por mais que aumentemos o
número de dias - para podermos conduzir essa
situação.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Peço a pala
vra para uma questão de ordem, Sr. Presidente..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Só um minuto. Primeiro, vamos conceder a palavra
aos Deputados inscritos, para fazermos uma análise.
Se não o mesmo fica se repetindo e não vamos fazer
o debate anterior. Primeiro, cada um esclarece e se
posiciona.

Com a palavra o Deputado Caio Riela.
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO MEDEIROS- Desculpe-me,

Deputado Caio Riela, mas acho que o Deputado Pau
lo Paim levantou um assunto importante, que não fi
cou claro para mim. Ele disse que o resultado desta
Comissão vai para a Comissão de Trabalho e outras
Comissões e depois para o Plenário. É isso que eu
entendi?

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Essa é a in
formação que recebi do Secretário-Geral dà Mesa, Sr.
Mozart, que me disse que o trabalho...

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Não...
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - É questão

regimental. Se eu puder mudar Regimento, levo direto
para o Plenário e aprovo já o Projeto n9 ·1. de 1995,
que estipula 180 reais para o salário mínimo. Então,
não é essa a questão.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Eu acho que
nós...

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Paulo Lima) 
Com licença. Essa questão já foi levantada. Para onde
vai depende do encaminhamento do nosso projeto,

se é uma PEC ou lei complementar. E isso quem vai
decidir é o Presidente da Câmara, o Deputado Michel
Temer. Então, mais adiante ir:emos discutir isso.
Agora, não é o momento. Estamos discutindo a
elaboração da pauta. Eu gOf;taria de ouvir as
sugestões do Srs. Parlamentares, por escrito ou não.
Fora disso, não adianta discu;t!rmos agüra. Esta
reunião extraordinária é apen~s pa.ra discutir a
elaboração da pauta que iniciaremos na semana que
wm. '

Com a palavra o Deputado ;Caio Riela.
O SR. DEPUTADO CAIO RIIEU - Sr, Presid€m

te, acho bom seguirmos a ordert;l das inscriçõas, até
para que' não haja repetições.
:' Acredito que o Deputado Babá tocou em um pon

to crucial. O Relator, Deputado Eduardo Paes, precisa
ter subsídios, argumentos, uma série de dados para
que possamos ouvir depois os MinistroG. Precisamos
ter essa pauta, mas o tempo é categórico; realmente,

.. passando pelas Comissões de Trabalho e de Justiça,
vai ser uma loucura, não vamos conseguir chegar até
abril. Então, é importante que se abrevie. O Deputado
Babá falou isso com toda a propriedade, e é uma ver
dade. Se não abreviarmos eformos bastante objetivos,
indo ao fundo da questão, que é abrir a discussão com
as confederações e os organismos ligados ao salário
mínimo, não conseguiremos chegar a uma conclusão
em tempo hábil.

. Trata~se apenas de uma contribuição, dentro da
linha da preocupação dos Deputado Babá e do
Deputado Paulo Paim, quando justificou a ausência
do Deputado Paulo Lima, nosso Presidente, por já
estar cumprindo a missão de agendar uma reunião
com o Presidente. Já é uma tentativa, pelo menos, de
barrar a intenção, se é que existe uma, de criar ou
reeditar uma medida provisória para o salário mínimo.

.. 'Éntão, ganhando um prazo de quinze, vinte, trinta,
sessenta ou noventa dias, já é um saldo posWvo para
o debate da Comissão. Destaco que \~m relação à
pauta devemos abreviar, trabalhando de maneira a
mais dinâmica e ágil possível.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Vivaldo
Barbosa.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BAR~©SA - Sr.
Presidente, não sei se V. Exª já vai trazer alguma pala
vra definitiva à Comissão, mas esses importantes e
sólidos argumentos acolhidos pelo Relator, no senti
do de que a presença dos Ministros se toma mais
conveniente em uma fase posterior dos trab~lhos da
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Comissão, ficam ainda mais fortalecidos quando pen
samos na audiência com o Presidente da República.
Seria até respeitoso um diálogo com o Presidente,
mas quando a Comissão já tivesse algumas idéias.

Edição de medida provisória nunca acontece
antes de 12 de maio. Será sempre a última coisa a
acontecer. Portanto, não há necessidade de a
audiência com o Presidente da República acontecer
nesta semana.

A conveniência, em relação ao diálogo com o
Presidente, é no sentido de que a Comissão deveria
amadurecer algumas questões e formular alguns
parâmetros. O Presidente tem as suas idéias a
respeito do assunto; S. EXª as exporá, e nós, da
Comissão, não teremos nada a dialogar.

A menos que V. Exll já tenha uma palavra
definindo essa agenda com o Presidente, diria que
esses argumentos ficam mais fortes quando
pensamos que o diálogo com o Presidente da
República deveria ser em estágio mais avançado dos
trabalhos da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Correto. Foi feito contato com o Planalto para
sabermos a possibilidade dessa audiência de acordo
com a agenda do Presidente. Ainda não houve re
torno. Vamos fazer posteriormente algumas análises
a respeito desse assunto nesta Comissão.

Passo a palavra ao Deputado Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr.
Presidente, ouvimos o Deputado Babá anteriormente
fazer uma referência a um eventual consenso entre os
Parlamentares desta Comissão referente ao valor de
cem dólares para o salário mínimo. Sem querer adi
antar a discussão, que evidentemente deverá ser
agendada para as próximas reuniões, ressalto que
estamos trazendo proposta de valor diferente com re
ferência ao valor da cesta básica levantado pelo Diee
se. Não vou discorrer sobre a proposta, porque ela
deverá ser debatida no momento apropriado, mas é
uma proposta que diverge em relação ao número.

Tive oportunidade inclusive de debater
recentemente com o Deputado Medeiros sobre isso,
num programa transmitido ao País, e chamei a
atenção para a questão do dólar. Se, por um lado, é
uma referência, por outro, escamoteia a questão prin
cipal, que é colocar o salário mínimo face a face com
o custo de vida. Essa é a essência da proposta que
trazemos, para a qual gostaria de chamar a atenção.

Resumindo, em primeiro lugar, ainda não há
necessariamente um consenso em torno de número
nesta Comissão. é importante que a Comissão se

debruce nessa questão, principalmente nos efeitos
que qualquer um dos números em torno do qual se
crie um consenso irão acarretar sobre a Previdência
Social e sobre os órgãos públicos, os estados e os
municípios. Esse será o argumento que ouviremos do
Governo no sentido de se colocar uma pedra sobre a
discussão, se é que o Governo tomará uma posição
contrária por causa da Previdência.

Temos convicção de que há saída. Temos como
encontrar caminhos para que a Previdência Social
tenha o financiamento necessário a fim de que haja
compatibilidade com um salário mais elevado, como,
por exemplo, 216 reais, que estamos propondo.
Temos essa convicção, mas temos de discutir
tecnicamente, para que nosso discurso não fique
absolutamente sem respaldo. Essa é nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de iniciar a votação dos requerimentos, há mais
um requerimento que eu quero ler a todos os
presentes:

Requeiro, na forma regimental, que a
Comissão Especial destinada a realizar
estudos com vistas a oferecer alternativas
em relação à fixação do salário mínimo ouça,
em audiência pública, representantes das
seguintes organizações: Ministério da
Fazenda (Ministro); Ministério da Indústria
(Ministro); Ministério do Trabalho (Ministro);
Centrais Sindicais (Força Sindical, CGT e
CUT); Confederação Nacional da Indústria 
CNI; Confederação Nacional do Comércio 
CNC; Associação dos Municípios Brasileiros
e Ministério da Previdência (Ministro).

Sala das sessões, 23 de fevereiro de
2000.

Paulo Lima.

Já está encaminhada também, em conjunto,
tal solicitação.

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo
Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu
gostaria apenas de aditar a todas as entidades já cita
das os representantes dos estados e municípios.

Na prática, Sr. Presidente, falar com representan
tes da indústria e do comércio não alterará nosso pro
pósito, pois dificilmente se paga salário mínimo nessas
áreas de atuação. Quem será realmente afetado serão
os Municípios, os Estados, a União, com o INSS. É aí
que o cinto vai apertar. Essa discussão não terá gran
de reflexo na economia formal.
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Além de sugerir qu.e incluamos os representan
tes dos estados e municípios - talvez algum colega
queira sugerir algum -, lembro que haverá o Fórum
dos Secretários de Fazenda dos Estados. O Presi
dente desse fórum poderia vir a esta Comissão para
falar efetivamente sobre a capacidade de os estados
pagarem isso. Quanto àos , municípios, da mesma
forma, temos a Confederação dos municípios e as vá
rias associações que os representam.

Como diz o nome, esta é uma Comissão Especial
destinada a realizar estudos. Portanto, os resultados
que obtivermos serão frutos de debate nas Comissões
de Trabalho, de Finanças, de Justiça e de Seguridade 
necessariamente nessas quatro Comissões.

Temos de considerar também o prazo em que
vamos concluir os estudos, para que não fiquemos
preteridos na discussão das Comissões Temáticas.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo lima) 
Respondendo ao Deputado Ricardo Barros, as
primeiras solicitações devem ser encaminhadas por
escrito à Mesa. Não pode ser verbal, mas pode ser de
próprio punho.

Quanto a debatermos com as outras
Comissões, dependerá do trabalho realizado dentro
da Comissão e do acordo fe'ito com a Mesa, pois ele
pode ir a plenário, e deve ir em regime de urgência. A
previsão da leitura do relatório é para 10 de abril, para
ser votado em plenário nos próximos vinte dias de
abril. Esse é o acordo que n~s queremos realizar.

Tem a palavra o Deputado Inaldo Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Eu que
ria fazer uma sugestão à Mesa e ao Relator para que
tivessem imediatamente contato com o Presidente da
Casa, a fim de definir a tramitação dessa matéria.
Para definir a pauta é preciso saber o tempo da trami
tação; e para saber o tempo da tramitação também é
preciso saber qual é o tempo que a Comissão tem.
Portanto, não adianta discutir pauta e tempo sem sa
ber qual é a tramitação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo lima) 
Correto. Na próxima audiência pública, prevista para
a próxima semana, já teremos resolvido essas
questões de pauta, tempo e todas as necessidades
da Comissão.

Com a palavra o Deputado Avenzoar Arruda.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Sr.
Presidente, ouvi as intervenções dos diversos cole-

gas Parlamentares e penso que temos duas questões
básicas, de cujas soluções decorrem as demais.

A primeira é um cronograma genérico sobre a
atividade dentro do Parlamento e fora. Fala-se, por
exemplo, em ouvir os Prefeitos. Considero isso absolu
tamente justo. Agora, eu não sei se é justo trazer sim
plesmente um represente da Confederação. Seria inte
ressante, portanto, que fossem feitas audiências publi
cas pelo menos em algumas regiões-chave, já que são
utilizadas como argumento muitas vezes pró ou contra.
Assim, atingiríamos exatamente aquelas lideranças lo
cais.

Sou do Nordeste e sempre escuto o argumento
de que o problema é, mais uma vez, o Nordeste. Não
é possível isso. É preciso fazer essa discussão.
Muitas vezes usa-se o argumento de que não se
reajusta o salário mínimo para defender os Prefeitos.
Os Prefeitos poderão ter outras alternativas que
poderiam ser tomadas pelo próprio Governo.

Mas não quero antecipar-me, já vi que essa é
uma questão básica. A outra é sobre o compromisso
referente à edição ou não de medida provisória.
Essas duas questões são básicas. Ou seja, ter o
compromisso de que vamos trabalhar interna e
externamente é importante. Ademais, não estou
querendo definir o calendário, mas acho que
precisamos ter esse compromisso - é preliminar 
para depois montarmos o calendário. Poderíamos ter
esse compromisso e também a discussão prévia com
o Governo, não sei se necessariamente uma
audiência com o Presidente. Também não quero
entrar no mérito. Somente digo que ela é preliminar,
porque, se houver uma media provisória, teremos
uma crise previsível.

Não adianta. Essa questão é básica, é funda
mental. Já foi motivo de discussão na Comissão de
Trabalho e certamente será aqui, porque, depois de
todo o esforço do Presidente, do Relator e de todos,
vamos deparar-nos com uma medida provisória.
Acho que esse compromisso do Governo tem que
existir. Pode até ser que haja condicionantes, mas ele
não pode deixar de ter esse compromisso; se não,
vamos simplesmente fazer um belíssimo relatório,
talvez transformar em um livro e fim de papo. Acho
que isso não pode acontecer.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de ver esse
compromisso como preliminar.

A Comissão se compromete - tem que ser uma
posição tomada aqui - a fazer trabalhos internos e
externos. Portanto, vamos ouvir também as regiões.
O Governo deve assumir o compromisso conosco de
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que não vai editar medida provisória. Evidentemente,
ele pode até fazer restrições, mas esse compromisso
prévio tem que existir, porque ele já está trabalhando
numa medida provisória. Imaginem que, amanhã,
saia a posição da Comissão e o Governo anuncie que
o reajuste vai ser X ou Y. Sinceramente, Sr.
Presidente, acho que isso vai minimizar o trabalho
desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Essa questão de audiências fora da Casa o
Regimento não contempla. Apenas em casos de CPI
podem ser feitas reuniões fora da Casa. Poderemos
aprovar reuniões informais, de acordo com o
Presidente da Casa, porque, volto a dizer, isso o
Regimento prevê. E teremos que pedir uma
autorização do Presidente Michel Temer para que
possamos realizar essas reuniões fora da Câmara
dos Deputados, do nosso plenário.

Com a palavra o Relator, Deputado Eduardo
Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, mais uma vez, para tentar organizar os traba
lhos, ouvi atentamente a ponderação de todos. Tenho
certeza, como disse o Deputado Inaldo Leitão, de
que, no que se refere a essa questão do rito - que se
vai utilizar para aprovar aqui um projeto ou não, um
substitutivo ou não, ou se ele vai ter que passar pelas
outras Comissões -, é vital que possamos definir
esse prazo. Por isso, Deputado Inaldo Leitão, desde o
início definimos as semanas de que dispomos. Esta
mos trabalhando, na verdade, com quatro semanas:
uma semana agora e mais três, chegando ao máximo
na primeira semana de abril, o que me parece que
nos dá tempo suficiente para discutir essa questão,
desde que acatemos a sugestão do Presidente,
Deputado Paulo Lima, de que vamos trabalhar terça,
quarta, quinta, sexta e sábado, se for necessário. Pa
rece-me que há uma série de requerimentos de con
vocação de diversas pessoas, mas tenho uma preo
cupação muito grande: definir a questão da próxima
semana, antes de mais nada, porque, se não, vamos
perder uma semana das quatro de que dispomos.
Isso é algo que não gostaria que acontecesse.

Estou tentando organizar os trabalhos e dar al
gumas sugestões. Acho que na próxima semana, na
terça-feira, poderíamos realizar uma audiência públi
ca para ouvir, repito, o Dr. Marcelo Neri, do Ipea, o Dr.
Márcio Pochmann, da Unicamp, e o representante do
Dieese, conforme sugerido pelo Deputado Paulo
Paim. São pessoas ou instituições que tratam da
questão do salário mínimo, são profundos conhece-

dores do assunto. Portanto, podem trazer esclareci
mentos para todos os membros da Comissão e prin
cipalmente para o Relator. Poderíamos, na quarta
ou na quinta-feira - não sei, temos que decidir isso
aqui; o Deputado Carlos Santana, repito, já vinha or
ganizando uma reunião desde a última semana, e,
inclusive, o Deputado Paulo Paim, na reunião de ins
talação desta Comissão, lembrou-nos disso -, reali
zar uma reunião no Rio de Janeiro. Seria a primeira
reunião externa. Então, deixaríamos essa agenda
com o Deputado Carlos Santana, conversaríamos
com S. Exª, mas faríamos a primeira reunião externa
no Rio de Janeiro. A partir daí, Sr. Presidente, nesse
primeiro vetor dos trabalhos da Comissão, creio que
poderíamos solicitar aos demais membros da Co
missão que, aprovados todos esses requerimentos
de convocação e de convite para todas essas pesso
as, deixassem que a Mesa, o Presidente, o Relator,
o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente elabo
rassem esse cronograma e, na terça-feira, apresen
tassem uma agenda - o Ministro da Fazenda vem
em tal dia, o Ministro do Trabalho vem em tal dia, a
CUT vem em tal dia, a CNI vem em tal dia.

Parece-me que não vamos conseguir aqui, com
todas as pessoas, definir essa agenda. Mas acho que
nossa preocupação é fechar a agenda na próxima
semana. Essa é a sugestão que faço para que
possamos evoluir, iniciarmos os trabalhos e
caminharmos para sua conclusão.

Sr. Presidente, quero desde já solicitar a V. Exª,
tendo em vista a exigüidade de tempo, que criemos
parece-me que não há a menor dificuldade ou o óbi
ce regimental para isso - dentro da Comissão sub
grupos ou sub-relatorias, seja lá o nome que se der,
para tratarmos de alguns temas. Há três temas espe
cíficos que me preocupam, e certamente o Relator
vai precisar do auxílio dos demais Deputados para
discuti-los. Primeiro, a questão do impacto na econo
mia; entender por que aquele reajuste do salário mí
nimo de 1995 causou impacto na economia e de que
forma um eventual reajuste poderia afetar a econo
mia neste momento, para que tenhamos argumentos
e possamos dizer: "Olha, estamos reajustando assim,
porque isso não vai afetar a inflação".

Outro ponto é o orçamentário. Seria interessante
se formássemos um grupo de dois, três, cinco Deputa
dos, não sei quantos, que pudessem identificar fontes
orçamentárias, para reajustarmos, no final, o salário
mínimo.

Sr. Presidente, sugiro a V. Exª que os Deputados
Paulo Paim e Paulo Magalhães - e até o próprio
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Deputado Medeiros - tratem do assunto imediatamen
te, ou seja, identificar a questão da Previdência, muito
especificamente uma fonte existente na Previdência, a
dívida ativa do INSS. Temos que levantar essas
questões imediatamente. Por isso, solicito a alguns
Deputados que comecem também a desenvolver essa
questão para ajudar o Relator em seu trabalho.

Dessa forma, Sr. Presidente, as nossas
reuniões seriam definidas hoje, e faríamos, na
próxima semana, as audiências públicas e as visitas.
A Comissão poderia fazer uma delegação à Mesa, a
fim de apresentarmos um calendário, com os
requerimentos aprovados, a partir da semana poste
rior ao Carnaval, e também a definição de um
trabalho em conjunto com o Relator para tratar de
algumas questões específicas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Essa é a proposta do Relator. Acredito que seja o
caminho para fecharmos a questão em relação às
audiências públicas para a próxima semana.
Sugeriu-se que as reuniões sejam marcadas para
acontecer nas terças e quartas, à tarde, e, quando
necessário, nas quintas pela manhã. Em relação às
reuniões informais externas, se necessário, nas
sextas e nos sábados. Seria esse o critério.

Inicialmente, quero colocar em votação todos os
requerimentos e também um adendo, de autoria do
Deputado Ricardo Barros, que pretendo ler agora.
Acrescenta também os representantes de Estados e
Municípios, obviamente via associações, como já foi
proposto em outros ofícios, e representantes do
Fórum dos Secretários de Fazenda dos Estados e
dos Prefeitos. Então, há mais esse adendo. Portanto,
são cinco requerimentos. Vamos organizar essa
agenda segundo o que foi sugerido pelos Deputados.

Em votação os requerimentos.
Os Srs. Deputados que os aprovam permane

çam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
Quero ressalvar que o convite ao Ministro Aloysio
Nunes Ferreira ficou suspenso até a definição da
audiência com o Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo lima) 
Correto. A audiência com o Presidente já foi

solicitada. E o Deputado Vivaldo Barbosa acredita
que o melhor momento da audiência seja no meio do
andamento.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Vou
permitir-me discordar do Deputado Vivaldo Barbosa,
porque é importantíssimo que conversemos com o
Presidente da República e tenhamos o compromisso
de S. Ex!! em relação a essa questão de medida
provisória. O trabalho desta Comissão é sério, para
valer.

Disse isso aqui, já com responsabilidade,
entendendo a importância social do salário mínimo. E
me parece, Deputado Vivaldo Barbosa, que, se essa
reunião com o Presidente da República pudesse ser
marcada para amanhã, seria bom.

Então, esse é o meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Correto. Vamos ver, então, a agenda do Presidente.
Colocaremos agora em votação a proposta do

Relator, no sentido de marcar, na próxima semana, as
audiências públicas que serão montadas em torno
dos requerimentos já aprovados.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, desejo fazer mais uma observação. Já as
sistimos nesta Casa a diversas audiêncías públicas
com oito, dez expositores. Na ânsía de querer dar a
todos a oportunidade de falar, tiramos da Comissão a
oportunidade de debater, porque depois de oito ou
dez expositores falando não há mais ambiente e nem
condições de debate. Os assuntos são tão amplos e
diversos que não há objetividade, especialmente
quando se trata de Ministros. É comum ver na Casa
dois ou três Ministros à Mesa e os Deputados queren
do debater mais a fundo determinados assuntos. O
debate acaba pecando por falta de objetividade. Os
companheiros mais assíduos na Comissão sabem da
grande dificuldad,e que isso representa.

Então, seria\ideal que limitássemos, na medida
do possível, o número de expositores, para que não
se perca a objetividade. E é muito difícil cada exposi
tor, depois de falar durante vinte minutos, e com os
apartes e as consiQerações, e cada Parlamentar
utilizando o tempo de\cinco minutos, ao final de tudo
isso, respondera dez, quinze Parlamentares. Isso nos
acaba tirando, às vezes, a oportunidade de obter
dessas pessoas informações preciosas para o
andamento dos trabalhos;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tenho convicção de que a Mesa, compreendendo
essa situação, vai chamar no máximo três ou quatro
debatedores por audiência pública, até para haver um
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espaço para o debate e a manifestação dos
Parlamentares.

Em votação a proposta encaminhada pelo Rela
tor, Deputado Eduardo Paes.

Se todos aceitam, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Só para
lembrar, Sr. Presidente, tenho a dizer que, na ter
ça-feira, teríamos aqui a presença de Marcelo Neri,
do Ipea; de Márcio Pochmann, da Unicamp, e do re
presentante do Dieese. E tentaríamos, na quarta ou
quinta-feira, fazer a primeira visita externa. Essa seria
uma proposta.

A outra seria organizarmos, depois desta
reunião, de alguma maneira, como se fossem
subcomissões ou sub-relatorias, não sei, grupos de
Parlamentares que pudessem aprofunãar-se
especificamente em alguns temas e ajudar o Relator
nesse trabalho.

Essas são as duas propostas que o Presidente
está colocando em votação agora.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA -Ilus
tre Relator, permita-me fazer uma observação. É que
as visitas devem ser programadas, para causar real
mente um impacto no que diz respeito ao trabalho e à
presença da Comissão em cada cidade, em cada
Estado. A próxima semana é muito atípica na vida
brasileira, em que realmente os preparativos para o
Carnaval já estão muito adiantados. Algumas cidades
já estão iniciando no meio da semana atividades car
navalescas..

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Não é o
caso do nosso Rio de Janeiro. (Risos.)

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA 
Então, ponderaria se a primeira visita não poderia
acontecer na semana exatamente seguinte ao Carna
val, porque aí esse fato já estaria superado e o impac
to e a conseqüência da visita seria mais duradouro.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, vou concordar com o posicionamento do De
putado Vivaldo Barbosa, mas me parece que precisa
mos conseguir programar uma agenda em que a visi
ta seja na quarta-feira. Acho impossível fazer qual
quer coisa, por exemplo, na sexta-feira desta semana,
até na quinta-feira já acho meio difícil; mas na ter
ça-feira uma audiência pública aqui e na quarta-feira
uma visita, que já estava sendo programada, sim. O
Deputado Paulo Paim, o Deputado Carlos Santana e
o próprio Deputado Medeiros já estavam programan
do uma visita ao Rio de Janeiro, parece-me que isso
já está meio organizado. Então, na quarta-feira não

vejo dificuldades, até porque parece que a população
do Rio de Janeiro, pelo menos até sexta-feira, vai es
tar trabalhando.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO 
Deputado Eduardo Paes, o problema não é chegar ao
Rio, é sair do Rio depois que chegar lá. (Risos.)

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Bom, aí,
é realmente um problema... ·

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Coloco a questão já aprovada das audiências
públicas para terça e quarta da semana que vem. A
pauta será realizada e encaminhada aos gabinetes
dos Srs. Deputados. Também gostaria de propor a
formação de grupos. Cada Parlamentar tem que
conversar com a Secretária, a Celi Montenegro.
Impacto na economia, questão orçamentária,
questãõ da dívida ãtiva do INSS, esses são os
assuntos a serem debatidos por três grupos iniciais
em formação, com a participação de cada
Parlamentar, levantando esses dados e os trazendo à
Comissão.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para um es
clarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exll a palavra.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - É um
esclarecimento sobre as subcomissões propostas.
Eu havia entendido que o Relator sugeria a terceira
Comissão a respeito da questão da Previdência, e ti
nha chamado a atenção para o item de dívida ativa,
mas que não seria a subcomissão apenas sobre dívi
da ativa, mas sobre a questão da Previdência.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Dei
xe-me esclarecer. Efetivamente, é isso. O terceiro gru
po seria Previdência, impacto na Previdência. Obvia
mente, vamos ter que conversar depois, constituídos
esses subgrupos, com cada um deles. E uma questão
para a qual eu chamaria a atenção, a fim de termos o
mais rápido possível algum posicionamento, refe
re-se à dívida ativa do INSS.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Pois
não. O terceiro grupo é sobre Previdência.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exll a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Gostaria
de dar uma sugestão. Não sei se poderiam ser dois
grupos - Orçamento e Previdência. Sugiro à Mesa
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que cada Vice-Presidente coordene um grupo. O
Deputado Medeiros coordenaria um, o Deputado Pa
ulo Paim, outro, e outros Deputados da Comissão se
agregariam nesses grupos de trabalho. O primeiro
analisaria o impacto sobre a economia, e o outro, a
questão do Orçamento e da Previdência.

O SR. PRESIDENTE: (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, acho que a proposta do Deputado Eduar
do Paes está correta. O Deputado Herculano Anghi
netti não está presente no momento, mas também é
Vice-Presidente da Comissão. O REFIS, agora, con'
templa os recursos do INSS, as dívidas do INSS, in
clusive as referentes ao empregado, que vão ser tam
bém refinanciadas. Isso vai gerar uma nova visão do
processo da dívida ativa em relação ao pagamento
dessa dívida, uma vez que o REFIS estabelece per·
centual de faturamento para o pagamento. Então, as
empresas terão prazos extremamente diversos para
o cumprimento dessa obrigação. Isso pode gerar um
perfil diferenciado no recebimento desses créditos da
Previdência. Então, sugiro que se mantenham as três
áreas de trabalho, com os três Vice-Presidentes coor
denando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Em votação a sugestão do Deputado Ricardo Barros,
no sentido de que os Vice-Presidentes sejam os
coordenadores dos grupos de estudo. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.

Precisamos que os integrantes de cada grupo
se manifestem em uma, área: da 'economia,
orçamentária e da dívida ativa do INSS.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para uma in
formação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Tem V. Exª a palavra. .

O SR. DEPUTADO SVNVAL GUAZZELLI 
Perdão se cheguei um pouco atrasado à nossa reu
nião, o que se deve ao motivo de estar em consulta
médica. Mas eu gostaria de saber, diante da informa
ção dos grupos que serão constituídos, se haverá
também relatores parciais ou não. Era essa minha in
dagação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
São apenas grupos de trabalho que irão adiantar, dar
apoio e subsídios ao Relator. Então, acredito que
possamos fazer o trabalho com Relator único. Serão
apenas grupos de trabalho, não haverá sub-relatores.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - A idéia,
que expliquei aqui antes - V. Exª mesmo disse que
não hàvia chegado -, é, tendo em vista o tempo exí
guo de que dispomos, para que a Comissão toda pos
sa participar efetivamente do processo de construção
da nossa proposta final, termos grupos de trabalho
que se aprofundem nessas questões. Depois, vou
conversar com os três Vice-Presidentes e designar
uma área para cada um. E que possamos, a partir daí,
ter acesso a dados suficientes que nos ajudem a ela
borar essa proposta final. Na verdade, é isso, são gru
pos de trabalho para chamar à participação todos os
Deputados, principalmente os Vice-Presidentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Aprovada a agenda para a semana que vem. O Rela
tor vai indicar cada Vice-Presidente, em relação aos
grupos de estudo.

O SA. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exª a palavra.

O SA. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, creio que a organização dos trabalhos
pelo Relator vai incluir o exame e o acolhimento de to
dos os projetos já apresentados na Casa a respeito
do salário mínimo. Também creio que, além disso 
talvez regimentalmente haja espaço para o procedi
mento -, membros ou não da Comissão possam
apresentar ao Relator sugestões, propostas. E essas
propostas, acolhidas ou não pelo Relator, poderiam
até ser destacadas para uma eventual votação.

Então, essa forma de trabalhar na Comissão,
para que não fiquemos reproduzindo, enviando mais
projetos, talvez simplificasse. A idéia é encaminhar
mos propostas, sugestões ao Relator, para ele aco
lher ou não, segundo as suas decisões, que depois
seriam votadas mediante destaques, por ocasião das
votações.

Creio que essa idéia de o Relator trabalhar com
os projetos já em andamento na Casa e com as
sugestões da Comissão seja bem frutífera quanto ao
desempenho das tarefas do Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sr. Deputado, os projetos da Casa poderão ser
estudados, e o Relator e a Comissão poderão
debatê-los, mas não podem ser apensados e nem
apreciados pela Comissão.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Paes.
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o SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Tenho a
esclarecer que, em relação a toda proposta que for
encaminhada, mesmo que informalmente, em uma
conversa, ou formalmente, estou completamente à
disposição para ouvir. Não tenho a menor dificuldade
para discutir todas essas propostas. Estou no meu
gabinete, com meus celulares ligados. Quero que es
sas sugestões venham, para que saia daqui uma pro
posta de toda a Comissão, pois a responsabilidade é
de todos nós.

V. EXª fez menção a destaque. Acho que aí
vamos ficar na dependência de ver como a Comissão
vai trabalhar no final: se vamos ter uma votação aqui,
se a matéria irá ou não direto para o plenário, se terá
que ir para a Comissão de Trabalho. Uma decisão do
Presidente da Casa ainda precisa ser tomada,
parece-me.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de encerrar, pergunto aos nobres Deputados
se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra.
(Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, desejo apenas referir-me à questão dos
grupos que o senhor citou. Os Vice-Presidentes que
vão coordenar os grupos devem procurar entre os co
legas aqueles com mais afinidade com cada área. Na
próxima reunião se poderia sugerir, então, a apresen
tação da lista, até porque muitos não estão presentes,
e eventualmente o Deputado poderá manifestar-se,
ou o Vice-Presidente coordenador convocá-lo para o
grupo.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, só vou passar aos coordenadores dos subgru
pos um trabalho na área da Previdência que temos
acumulado ao longo desses dez anos, assim como
trabalho sobre o impacto na economia. Vou deixar
como responsabilidade do Relator que indique quais
os grupos que cada Vice-Presidente deve coordenar.
A partir daí, conversaremos com os Parlamentares.
Vamos levantar subsídios para construir a proposta.

Particularmente, acho, Sr. Presidente, que o
Carnaval não é empecilho para esse trabalho. Neste
momento, mais do que nunca - afinal de contas,
sabe-se que não tem mais ninguém da imprensa aqui
-, creio que esses grupos poderão estudar com
profundidade durante o próprio Carnaval proposta
para subsidiar o Relator. E temos que assumir o
compromisso de que, não importa se sub-relator ou
coordenador, não vamos divulgar nada sem primeiro

passar para o Relator. O Relator e o Presidente farão
a devida divulgação dos trabalhos por nós realizados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Quanto ao Relator dividir os grupos de trabalho, já
tinha sido encaminhado. O Relator vai conversar até
amanhã com cada Vice-Presidente.

Antes de encerrar os trabalhos da presente
reunião, agradecendo a presença dos Srs.
Parlamentares, convoco os ilustres membros para a
próxima reunião, dia 29 de fevereiro, terça-feira, às
14h30min, com a seguinte pauta: audiência pública.

Está encerrada a reunião.

Ata da 41 reunião, realizada em 29 de fevereiro
de 2000

(Audiência Pública)

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de
dois mil, às quinze horas, no plenário nove, do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a "Comissão
Especial destinada a realizar estudos com vistas a
oferecer alternativas em relação à fixação do salário
mínimo". Compareceram os Deputados Alceu
Collares, Almerinda de Carvalho, Barbosa Neto,
Djalma Paes, Eduardo Paes, Inaldo Leitão, Júlio
Delgado, Medeiros, Paulo Lima, Paulo Magalhães,
Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro
Eugênio e Synval Guazzelli, titulares; Átila Lins, Babá,
de Velasco, Eurípedes Miranda, IIdefonso Cordeiro,
Jovair Arantes, Luiz Bittencourt, Marisa Serrano,
Paulo Rocha, Pedro Fernandes e Ricardo Barros,
suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Avenzoar Arruda, Damião Feliciano, Dino Fernandes,
Enivaldo Ribeiro, Feu Rosa, Herculano Anghinetti,
Jair Meneguelli, João Caldas, José Thomaz Nonô,
Laura Carneiro, Luiz Ribeiro, Magno Malta, Nice
Lobão, Pedro Henry, Romeu Queiroz, Ronaldo
Vasconcellos e Wilson Santos. Compareceram ainda
os Deputados José Pimentel, Simão Sessim e
Henrique Fontana. Compareceu, também, a
Senadora Marina Silva. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente, Deputado Paulo Lima, deu
início aos trabalhos. Expediente - O Senhor
Presidente leu -o Of. nº 6/2000, da Deputada Nice
Lobão, justificando a impossibilidade de seu
comparecimento à reunião. Ata - Tendo sido
distribuído cópia da atada reunião anterior, foi
dispensada a sua leitura. Não havendo nenhum
Deputado inscrito para a discussão, em votação, foi a
ata da reunião anterior aprovado por unanimidade.
Ordem do Dia - O Senhor Presidente anunciou ser
objeto da Reunião de Audiência Pública ouvir palestra
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dos Senhores: Sérgio Mendonça, Diretor-Técnico do
Dieese; Márcio Pochmann, Professor de Economia
da Unicamp e Marcelo Côrtes Neri, Chefe do Centro
de Políticas Sociais do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas. Estabeleceu,
consoante regra regimental contida no § 2º, do art.
256, do Regimento Interno, o prazo de 20 (vinte)
minutos para cada um do's palestrantes e, após, três
minutos para interpelações pelos parlamentares
inscritos para os debates, tendo aqueles igual tempo
para resposta. Em seguida passou, respectivamente,
a palavra aos convidados. Participaram dos debates
os Deputados Pedro Eugênio, Alceu Collares, Babá,
Synval Guazzelli, Almerinda Carvalho e Inaldo Leitão.
Encerrados os debates o Senhor Presidente leu
requerimentos propondo convites, para participarem
de Reuniões de Audiênéia Pública, às seguintes
personalidades: 1 - Do Deputado Ricardo Barros,
convite aos Senhores: José Pastare, professor titular
aposentado da Faculdade de Administração e
Contabilidade da USP; Hélio Zylberstajn, professor
livre docente da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP; e Ricardo
Paes de Barros, diretor de Estudos e Políticas Sociais
do IPEA. 2 - do Deputado Pedro Corrêa, fossem
convidados os senhores: Hélio Zylberstajn; professor
e sociólogo da USP e José Márcio Camargo, profes
sor e economista da PUC. 3 - Do Deputado Pedro
Corrêa, os senhores: Manoel Ferreira, Presidente da
Confederação Nacional dos Evangélicos; Antônio
Augusto Anastasia, Secretário-Executivo do
Ministério da Justiça; Edward Amadeo, Secretário de
Política Econômica do Ministério da Fazenda; Maria
Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho de Minas
Gerais; e Gilberto Palmares, Secretário do Trabalho
do Rio de Janeiro, para participarem de Reunião de
Audiência Pública. 4 - Do Deputado Inaldo Leitão, os
senhores: Presidente da Central Única dos
Trabalhadores - CUT; Presidente da Confederação
Geral dos Trabalhadores - CGT; Presidente da So
cial Democracia Sindical- SDS; Presidente da Força
Sindical; Representantes da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB; Dr. José Márcio
Camargo, professor da PUC/RJ; Dr. Hélio Zilberstajn;
Dr. Ricardo Paes de Barros, do IPEA; Dr. José Paulo
Chaad, professor da USP; Dr. Carlos Ivan Simonsen,
professor da FGV e Dr. Walter Barelli, Secretário do
Trabalho do Estado de São Paulo, para participarem
de Reunião de Audiência Pública. 5 - Do Deputado
Paulo Lima, para a Audiência Pública a ser realizada
na Assembléia Legislativa de São Paulo,
representantes das seguintes entidades: Sindicato da

Pequena e Média Indústria do Estado de São Paulo 
Simpi; Associação Comercial de São Paulo; Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo;
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
São Bernardo do Campo e Diadema. E ainda, na
ocasião, visita ao Governador Mário Covas e à sede
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;
6 - Do Deputado Paulo Lima, fosse convidado
representante da Associação Brasileira das
Indústrias de Máquinas e Equipamentos - Abimaq. 7
- Dos Deputados Herculano Anghinetti, Pedro Corrêa
e Ricardo Barros, os senhores: Antônio Ernesto
Werna de Salvo, Presidente da Confederação
Nacional da Agricultura; Antônio Oliveira Santos,
Presidente da Confederação Nacional do Comércio;
Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Presidente da
Confederação Nacional da Indústria; Cristiano
Buarque Franco Neto, Presidente da Confederação
Nacional das Indústrias Financeiras e Paulo Pereira
da Silva, Presidente da Força Sindical. Leu, também,
Requerimento do Deputado Pedro Eugênio,
propondo a inclusão para discussão na Comissão Es
pecial, de "proposta do PPS para financiamento de
um novo salário mínimo de R$216,68". Antes de
passar à votação dos mesmos, o Senhor Presidente
passou a palavra aos Deputados: Eduardo Paes (Re
lator) fez conhecer ao Plenário contato seu com o
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Michel Temer, que solicitou, em razão das
circunstâncias políticas envolvidas no tema, o
encerramento dos trabalhos da Comissão até o dia
16 (dezesseis) de março próximo; Paulo Paim:
declarou-se favorável à aprovação elos
requerimentos, mas ressaltou a importância de se
cumprir o prazo, inicialmente estipulado, de até à
primeira semana de abril, para a conclusão dos
trabalhos da Comissão. Dando prosseguimento, o
Senhor Presidente pôs em votação os requerimentos,
os quais foram aprovados por unanimidade.
Concedeu a palavra, pela ordem, aos Deputados:
Inaldo Leitão: requereu o encerramento da reunião,
em face do início da Ordem do Dia no Plenário da
Câmara; Pedro Eugênio: solicitou fosse justificada a
ausência dos parlamentares que participariam dos
trabalhos que seriam desenvolvidos na cidade do Rio
de Janeiro no dia seguinte; Ricardo Barros: requereu
o desmembramento da Reunião de Audiência Pública
una, prevista para ouvir palestra dos Ministros Fran
cisco Dornelles, do Trabalho e Emprego, e Waldeck
Ornellas, da Previdência e Assistência Social, para
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que se pudesse ouvi-Ids s1arad~mente,. em
reuniões distintas. O Se,.yhor Pr siden e r~spondeu

afirmativamente aos re~u~rim ntos verbãis dos
parlamentares. Ao encerr~ment dq>s trabalhos, o
Senhor Presidente solicitou ai reunião dos
parlamentares, membros d~ Comissão Especial, no
Plenário da Câmara, em seguida à reunião, quando
solicitariam, ao Presidente da Câmara, a dilatação do
prazo da Comissão Especial por, pelo menos, duas
semanas. Encerramento - Nada mais havendo a
tratar, às dezoito horas e vinte minutos, o Senhor

I

Presidente encerrou a reunião, antes, marcando
outra para o dia 14 de março, terça-feira, às catorze
horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Silvio
Sousa da Silva, Secretário em exercício, lavrei a
presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação,
juntamente com as notas taquigráficas, após
decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro abertos os trabalhos da presente reunião da
Comissão Especial destinada a realizar estudos com
vistas a oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de
cópias da ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, indago da necessidade de sua leitura.
(Pausa.)

Dispensada a leitura.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a ata.
A presente reunião se destina à realização de

audiência pública com os Srs. Sérgio Mendonça,
Diretor Técnico do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE;
Márcio Pochmann, Professor de Economia da
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; e
Marcelo Côrtes Neri, Chefe do Centro de Políticas
Sociais do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas. Convido todos os
expositores a tomarem assento à mesa.

Para melhor andamento dos trabalhos, adotare
mos os seguintes critérios: cada expositor terá o tem
po de vinte minutos para sua exposição, não podendo
ser aparteado. Encerradas as exposições, os Depu
tados interessados em interpelar os convidados de
verão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposi
ção, pelo prazo de três minutos, tendo o expositor

igual tempo para responder; aos Deputados são fa
cultadas a réplica e a tréplica, pelo prazo de três mi
nutos; os Srs. Deputados que desejarem participar
dos debates deverão inscrever-se junto à Secretaria.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA - Antes
de V. Exª dar a palavra aos ilustres conferencistas,
gostaria de saber de V. Exª se o requerimento que
apresentei será analisado agora ou depois das expo
sições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos analisar neste momento, Deputado.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, acho que poderíamos discutir essa questão
depois, até porque há questionamento do Presidente
da Câmara dos Deputados em relação ao prazo da
Comissão. Caberia a nós, após a exposição e os de
bates, ficarmos aqui para discutir como os trabalhos
irão desenrolar-se.

É a sugestão que faço.

O SR. PRESIDENtE (Deputado Paulo Lima)
Vamos passar aos convidados.

Inicialmente, concedo a palavra ao Sr. Sérgio
Mendonça, Diretor Técnico do Dieese, que disporá de
vinte minutos.

O SR. SÉRGIO MENDONÇA - Boa-tarde. Gos
taria de agradecer a esta Comissão Especial da Câ
mara dos Deputados que estuda alternativas em rela
ção à fixação do salário mínimo, através de seus Pre
sidente e Relator, a oportunidade desta participação.

Historicamente, o Dieese, organização que re
presento, vem tratando, desde sua criação, em mea
dos da década de 50, desse debate. Rapidamente
vou fazer um histórico sobre essa discussão, divul
gando as informações que mensalmente estudamos
sobre o salário mínimo, que, parece-me, são impor
tantes para a Comissão apreciar. Evidentemente,
estarei à disposição no momento dos debates para
responder às perguntas a serem feitas nesta audiên
cia pública.

Simbolicamente, neste momento, o debate é
importante, porque o salário mínimo completará, em
julho de 2000, sessenta anos - ele foi criado em julho
de 1940. É aniversário importante para sua história. A
lei. de sua criação é de 1936, o decreto que
regulamenta a ração especial mínima é de 1938,
mas, de fato, o primeiro salário mínimo passou a
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vigorar em julho de 1940, mês muito próximo daquele
que se vem constituindo sua data-base: maio.

Vamos fazer um balanço desses sessenta anos.
Quando foi criado, havia previsão em lei de ser
reajustado de três em três anos. Isso foi feito em
1943, e depois, pelas razões históricas e políticas da
época, ficou até 1952 sem reajuste, ou seja, mais de
oitos anos. De 1952 até 1961/1962, podendo-se
estender até 1964, tivemos, talvez, o período mais
favorável da política do salário mínimo, quando teve
seus maiores valores reais.

Para trabalharmos com dados e informações
objetivas, se voltássemos ao poder aquisitivo de julho
de 1940, estaríamos falando num valor em torno de
570 reais. Para atualizá-lo, basta prever taxa de
inflação de cerca de 0,5% para os próximos dois ou
três meses. ~ evidente que a realidade do País era
outra; a porcentagem de trabalhadores que recebia
um ou menos do que um salário mínimo e a estrutura
da economia brasileira eram outras. Mas, como
referência, podemos verificar que ele já teve poder
aquisitivo muito superior ao de hoje.

De 1964 em diante, a pol ítica de salário mínimo
foi praticamente abandonada. É evidente que a eco
nomia brasileira se estruturou de outra maneira, fi
cou mais complexa, passamos a ter uma economia
industrial, urbana. Todas essas dimensões devem
ser analisadas. Mas diria que estamos há muito tem
po sem política de salário mínimo, mesmo quando,
no início dos anos ao, houve a política de sua unifica
ção. Em 1984 o salário mínimo foi unificado nacional
mente, por ser o menor poder aquisitivo em relação a
todos os salários mínimos regionais, ao longo de
toda a sua história. Como a maioria dos senhores
sabe, ele foi criado com vários valores regionais, e o
maior er~ o do Rio de Janeiro. A partir de 1960, com a
mudança da Capital Federal, duas regiões passaram
a ter o mesmo valor, e de 1963 em diante São Paulo
também passa a tê-lo igual ao do Distrito Federal e do
Rio de Janeiro.

Não temos,. nos últimos anos, uma discussão
estruturada sobre a política de salário mínimo. Mais
recentemente, como todos sabem e os meios de
comunicação têm apontado isso à exaustão, a
discussão sobre o salário mínimo se transformou
numa discussão de recursos fiscais: se há ou não
recursos, se há despesa ou receita, se há impacto
sobre a Previdência, e assim por diante. Em 1991, por
iniciativa do Deputado Paulo Paim, foi criada,
Comissão Especial para estudar o salário mínimo.
Realizamos estudo com organismos como Ipea,

IBGE, Ministério da Previdência e Assistência Social,
Ministério do Trabalho, Dieese, e infelizmente não
fomos capazes, naquela época, já pelas razões
apontadas hoje, de dificuldades de financiamento e
do impacto do avanço do salário mínimo, de caminhar
substancialmente numa política de salário mínimo.

Do ponto de vista dessa rápida visão histórica,
tivemos, ao longo desses sessenta anos, valores
reais muito mais substantivos do que os atuais. Para
os senhores terem uma idéia, pelos cálculos do
Dieese, hoje, janeiro de 2000, pelos deflatores que
usamos em relação ao salário mínimo de São Paulo
a série histórica que conhecemos nesses sessenta
anos, e podemos comparar -, ele vale 23% do valor
de julho de 1940. Ou seja, seu poder aquisitivo é
menor do que um quarto. A média de 1999 é em torno
de 26%, aproximadamente um quarto do valor que
teve na data de sua criação. No ano de maior poder
aquisitivo, 1957, tivemos o valor de 22% superior ao
de julho de 1940, ano de sua criação. Já tivemos a
referência importante de 1940 e, em 1957, um valor
22% acima do de 1940.

Esses dados por si sós já demonstram o
abandono da política de salário mínimo no Brasil
nesses anos. A despeito das inúmeras lutas que têm
sido travadas nesta Casa, no Congresso Nacional 
sazonalmente, em função da proximidade da
data-base, maio -, o que parece ser muito importante
nesse debate, o salário mínimo, de 1964 para cá,
praticamente vem descrevendo uma trajetória de
queda do seu poder aquisitivo. Há oscilações, em
alguns anos apresenta pequenas recuperações, mas,
de maneira geral, pode observar-se uma trajetória de
queda do valor do salário mínimo.

Nesse mesmo período de sessenta anos, da
dos que estão sendo trabalhados à exaustão pelo
Congresso Nacional e pelos meios de comunicação,
o PIB por habitante - estamos contando o cresci
mento da população - avançou cinco vezes. Se to
marmos um ponto de partida igual ao de 1940, o PIB,
a quantidade de riquezas produzidas, nesse perío
do: passou de um valor igual a 100 para um próximo
de 600, quase cinco vezes maior, descontado o cres
cimento da população, enquanto o salário mínimo
caiu de 100 para 25%, um quarto do seu poder aqui
sitivo, levando-nos a um cálculo praticamente impos
sível de ser feito neste momento: seria preciso multi
plicar o salário mínimo praticamente por vinte, caso
ele tivesse acompanhado a evolução da economia
brasileira.
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É evidente que o Brasil foi um dos países que
mais cresceram no mundo, industrializou-se,
urbanizou-se. Mas esse dado sintético da evolução do
PIB por habitante, ou, se quiserem, da renda nacional
e do salário mínimo, demonstra, na verdade, que todo
o processo de crescimento e de evolução da
economia brasileira não foi apropriado pelos mais
pobres, o que leva - como todos os senhores sabem,
os dados também são repetidos à exaustão - o Brasil,
pelos últimos indicadores clássicos de distribuição de
renda, a estar em terceiro lugar. Só Malavi e África do
Sul estão a nossa frente, em termos de concentração
de renda. O salário mínimo, na nossa opinião, por ter
sidoabandonado, foi o instrumento que contribuiu
para esses indicadores tão lamentáveis.

Os dados a respeito de um impacto do salário
mínimo também estão sendo debatidos, vale a pena
registrar. É evidente que a Previdência é o choque
maior. Mais de 12 milhões de pessoas recebem salá
rio mínimo, e um eventual reajuste mais expressivo
vai atingi-Ias - como V. Exas. sabem, elas estão pró
ximas do valor entre um e dois salários mínimos.
Segundo declarações públicas, mas os dados não
são muito conhecidos, aproximadamente 3 milhões
de trabalhadores na ativa recebem salário mínimo.
V. Exas. podem ver que o choque incidirá direta
mente sobre 15 milhões de pessoas, imediatamen
te, com suas famílias. E há a velha discussão do sig
nificado do salário mínimo enquanto farol de remu
neração dos baixos rendimentos, do chamado setor
informal, dos trabalhadores assalariados sem cartei
ra, dos que trabalham por conta própria, autônomos.
É discussão muito interessante.

Parece-me que as estatísticas autorizam,
mesmo em áreas mais desenvolvidas, como a região
metropolitana de São Paulo, por exemplo, a dizer que
o quarto inferior de renda, os 25% de trabalhadores
mais pobres, tenham seus níveis, no conjunto dos
ocupados, caminhando muito perto do valor do
salário mínimo. Não é conclusão matemática, mas
autorizaria o debate que tem de ser aprofundado
sobre a importância do salário mínimo como farol da
economia. Vale lembrar, como parêntese, que o
Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, foi
grande polemista dessa tese, ao longo dos anos 70,
quando discutia se o salário mínimo era ou não
referência para a remuneração da cauda inferior da
distribuição de rendimentos dos trabalhadores. Esse
debate é extremamente importante.

Encontra-se a meu lado o Prof. Marcelo Neri,
que vai falar - e não me vou antecipar -, que traz

conclusão importante da década de 90 sobre
impactos do aumento do valor do salário mínimo
sobre a redução da pobreza. O dado mais expressivo
é o de maio de 1995, quando deu um salto de 70 reais
para 100 reais. Foi constatada, pelos números do
Ipea, redução expressiva da pobreza que, segundo
esse estudo, não se atribui apenas ao sucesso, em
termos de estabilização monetária do Plano Real,
mas, mais do que isso, à elevação dos níveis de
renda per capita nas famílias do impacto do aumento
do si3.lário mínimo.

Temos ouvido em todos os debates, e talvez já
tenhamos ouvido os senhores dizerem, o eventual
impacto do salário mínimo-=-é. nessa linha que-p.re·
tendo caminhar, ao final da minha exposição - sobre
mercado de trabalho e finanças públicas. Nenhum
de nós, especialistas, que participa desta Mesa, vai
apresentar respostas definitivas. Mas devo dizer que
ao longo dos anos 90 o mercado de trabalho no Bra
sil transformou-se significativamente. Em que dire
ção? Na redução da participação dos trabalhadores
assalariados com carteira e no crescimento do cha
mado setor informal, o que preferimos chamar de
trabalho precário, o aumento do trabalho assalariado
sem carteira, que é ilegal, e dos trabalhadores por
conta própria ou autônomos.

Se é verdade que o salário mínimo tem
significado para os trabalhadores da ativa ou para
aqueles da Previdência Social, também é fundamen
tai investigar, e advogamos que sim, seu impacto
como farol para uma proporção cada vez maior de
brasileiros que se encontram no chamado setor infor
mai do mercado de trabalho. Essa discussão do farol
do mercado de trabalho é extremamente relevante,
porque hoje, nas regiões metropolitanas que o IBGE
aponta pela pesquisa mensal de emprego, mais de
50% das pessoas que estão fora do assalariamento
com carteira ou do setor público sofreriam impacto
direto do salário mínimo.

Se esse salário mínimo desemprega, isso é algo
que vamos precisar avaliar, porque de um lado pode
haver efeitos diretos sobre o mercado de trabalho 
pelo desemprego, e isso não é algo que esteja com
provado -, mas de outro lado o efeito de aumento da
renda do salário mínimo sobre as famílias - a idéia do
salário mínimo é de salário familiar - permitiria estraté
gias de sobrevivência das famílias muito mais razoáve
is, que impediriam provavelmente pressão do cresci
mento da população economicamente ativa. Essa é
uma pergunta fundamental. Se a renda das famílias
sobe, e eventualmente há mais de uma pessoa traba-
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Ihando, e o impacto do salário mínimo é relevante so
bre essa renda, provavelmente se estará exercendo
um efeito positivo sobre a entrada de jovens e crianças
no mercado de trabalho. As análises têm que ser dinâ
micas no tempo, no sentido de interpretar esse efeito
que normalmente é tido da seguinte maneira: o salário
mínimo sobe, as pessoas não vão recebê-lo porque ou
vão para a informalidade ou os empregadores não vão
pagá-lo. Mas o efeito de que o pagamento do salário
mínimo seja diretamente como farol tem também dado
positivo sobre a pressão que existe sobre a população
economicamente ativa e, portanto, no sentido de não
pressionar o aumento do desemprego.

Com relação à Previdência Social, ninguém igno
ra o fato de que o aumento do salário mínimo, que hoje
é o piso da Previdência Social, significará impacto so
bre as finanças públicas. Seria muito ingênuo imagi
nar isso ou equivocado do ponto de vista técnico. O
que precisamos estudar é a capacidade de transfe
rência de renda através do Estado. Com a desvalori
zação cambial, houve uma transferência brutal de
renda para, por exemplo, os credores do Estado, ao
longo de 1999. Só de juros da dívida pública, foram
mais 100 bilhões de reais. Isso virou um estoque da
dívida que implica pagamentos no futuro, a não ser
que se imagine que o Estado brasileiro vá dar um ca
lote.

Por que não se calcula a discussão do salário
mínimo dessa forma? Por que só ouvimos dizer que o
impacto do aumento do salário mínimo é 800 milhões
de reais por mês a mais ou 120 ou 150 ou 1 bilhão ou 6
bilhões de déficit sobre a Previdência? Por que não
calculamos com relação ao PIB? Porque toda a dis
cussão é de que o déficit público foi a mais de 11 % no
ano passado. O estoque da dívida pública subiu mais
de 100 bilhões de reais, mas não nos preocupamos. O
importante é a relação entre a dívida pública e o PIB.
Se ela não cresce muito, não assusta os mercados, a
economia vai bem. Por que não discutir essa transfe
rência de renda da Previdência, sim, do salário míni
mo, é óbvio que combinada com discussão de refor
ma tributária, reforma da Previdência, nesses ter
mos? É possível avançar nesses termos. O PIB e a ar
recadação vão crescer este ano, significando 2 ou 3
bilhões de reais a mais em termos de proporção do
PIB, uma grandeza muito maior. Essa discussão tem
de ser feita também nesses termos e não do jeito que
o está sendo: aumenta tantos milhões de reais sobre
o salário mínimo.

Acreditamos que a política de salário mínimo,
esta é uma oportunidade nobre, tem de ser estrutura-

da em termos de visão de médio e longo prazo. Não
há como ultrapassar um debate político sobre a fixa
ção de um valor do salário mínimo, porque não há nú
mero mágico ou relativo à inflação passada que vai
dizer qual o impacto sobre o desemprego, sobre fi
nanças públicas e taxas de juros. Aliás, há estimati
vas de que, se o salário mínimo subir para 177 reais,
a taxa de inflação vai subir 1%. É praticamente im
possível fazer esse tipo de avaliação. É terrorismo
dizer que a taxa de inflação terá um impacto de 1%.
Alguns esperavam que a desvalorização cambial
fosse provocar 50% de inflação no ano passado, e
ela não chegou a 10%. Há um conjunto de fatores re
levantes em discussão.

Para nós, é preciso que o debate, neste mo
mento, vá ao encontro da discussão de uma política
de médio e longo prazo de recuperação do salário
mínimo, que, como já disse, tem efeitos importantes
sobre o mercado de trabalho e a distribuição de ren
da. Discutimos isso no início dos anos 90, através do
exemplo de um aumento no seu valor, que, em 1940,
chegava a 460 reais aproximadamente, e não havia
nem PIB no Brasil nem renda por habitante para dis
tribuí-Ia para todas essas pessoas. É preciso pensar
uma política de oferta e atrelar uma discussão de
crescimento do salário mínimo, supondo que se con
siga atingir objetivos de melhoria da distribuição de
renda com crescimento da oferta de alimentos e de
moradias, ou é evidente que se vai esbarrar em gar~

galos de oferta que vão eventualmente produzir défi
cits públicos e inflação.

O debate do salário mínimo tem de ser feito
olhando deste momento para frente, com uma políti
ca de sua recuperação. Inclusive, se fizermos os nú
meros sobre a distribuição de renda, como o peso do
salário mínimo é pequeno, porque a concentração
de renda é enorme no Brasil, vamos ver gente dizen
do: "Olha, o impacto sobre a distribuição de renda é
pequeno". É claro, porque a proporção de renda que
se paga a esses milhões de brasileiros que recebem
salário mínimo, seja pela Previdência, seja pelo mer
cado de trabalho ativo ou como farol, ainda é peque
na, porque o peso dessa renda é pequeno no con
junto da renda, em função da nossa concentração.
Mas a médio prazo vamos corrigindo essa distorção,
e o impacto do salário mínimo passa a ser muito mais
expressivo sobre os indicadores de distribuição de
renda e sobre a pobreza. Creio que o Prot. Marcelo
Neri vai tratar desse assunto na sua apresentação.
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Como exposição inicial, fico por aqui,
agradecendo, mais uma vez, o convite feito ao
Dieese.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Muito obrigado, Prof. Sérgio Mendonça.

Passo a palavra ao Prof. Márcio Pochmann,
Professor de Economia da Universidade Estadual de
Campinas, que disporá de vinte minutos.

O SR. MÁRCIO POCHMANN - Sr. Presidente,
Deputado Paulo Lima, Sr. Relator, Deputado Eduardo
Paes, Srs. Deputados membros da Comissão Espe
cial do Salário Mínimo, caros colegas Sérgio
Mendonça e Marcelo Neri, gostaria de fazer duas
análises, antes de entrar de fato na temática.

Em primeiro lugar, cumprimento os Deputados,
que já vem tratando do tema há algum tempo, e a
Casa, que chamou para si a discussão. Desde 1991,
como Sérgio Mendonça lembrou, não estamos diante
da vontade de discussão tão séria. Certamente esta
Comissão e esta Casa poderão colocar o piso dos
mais baixos salários no Brasil na agenda como tema
central, retirando o enfoque tecnocrata, em que tem
ficado a discussão dos valores do salário mínimo nos
últimos anos.

A segunda abordagem diz respeito ao fato
reconhecido de que o salário mínimo é uma variável
simples. Discuti-lo significa debater mazelas
nacionais e problemas que envolvem grande parte da
população brasileira. Como estamos fechando uma
década, um século, mais um milênio, certamente as
comparações com períodos anteriores são sempre
importantes.

Levanto aqui dado que se encontra nos meios
de comunicação, apresentado pelo próprio IBGE,
avaliando que na década de 90 a renda média dos
ocupados caiu 8%. O saldo da década é negativo
para os rendimentos do trabalho, nos locais onde o
IBGE fez o levantamento. Durante esse mesmo
período, a riqueza nacional cresceu 19,6%. Então, a
década de 90 impôs prejuízo de 8% ao conjunto dos
trabalhadores, a despeito de a produção ter
aumentado cerca de 20%. Os que ganham em torno
de um salário mínimo apresentaram queda de 36%.
Obviamente, isso tem implicações inexoráveis, do
ponto de vista da distribuição pessoal e funcional da
renda.

Portanto, os anos 90 fecham como sendo dos
piores do século Xx. Do ponto de vista da produção,
isso é indiscutível. A variação média do PIB brasileiro

nessa década foi de apenas 1,7%, sem paralelo em
qualquer outra.

Sérgio Mendonça foi muito feliz na análise tra
tando dos salários, justamente o Dieese, uma das
principais instituições do País, que tem historica
mente mantido acesa a luz do tema.

Vou aqui fazer esta exposição breve, tratando
basicamente de três pontos: o Brasil como sendo uma
economia de baixos salários; o papel da política do
salário mínimo e o salário mínimo na sua atualidade,
nos últimos dez anos, relacionando-o com outras
variáveis que têm sido sínteses do ponto de vista da
sua compreensão em relação ao emprego, às
finanças públicas, à Previdência Social e assim por
diante.

Sr. Presidente, gostaria de usar retroprojetor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Perfeitamente, está a sua disposição. Onde ele se
encontra há um microfone que o senhor pode usar.

Peço que sejam apagadas as primeiras
lâmpadas do plenário, para ficar mais nítida a
imagem. (Pausa.)

O SR. MÁRCIO POCHMANN - Este é um gráfi
co que procura analisar, ao longo do tempo, o conjun
to dos trabalhadores que estariam recebendo o salá
rio mínimo, a partir dos valores do salário mínimo real
e nominal.

Em 1940, as estimativas a que se pode chegar
indicam basicamente que 10 milhões de trabalhado
res recebiam um salário mínimo. Tomei por base os
dados do Dieese, usando seu indexador, e fiz um
gráfico da evolução do poder aquisitivo em cada uma
das décadas. O que se percebe é que vem caindo a
proporção dos trabalhadores que recebem um salário
mínimo, desde 1940, quando se leva em considera
ção exclusivamente o salário mínimo nominal, inde
pendentemente da sua relação com algum outro mo
mento.

Se estabelecermos o salário mínimo igual a
cem, em 1940, chegaremos à conclusão de que em
1998, se tivesse guardado o mesmo poder aquisitivo
pelo qual foi criado, 56,5% dos trabalhadores
brasileiros estariam recebendo até um salário
mínimo, algo como 40 milhões.

Como, na verdade, o salário mínimo vem
perdendo poder aquisitivo, ao longo da história, pelos
dados do IBGE de 1998, um trabalhador a cada cinco
recebe um salário mínimo. Mesmo com ele tão
defasado como atualmente, ainda não é pequeno o
número de pessoas que dependem ou vivem com
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esse valor: 21 % do mercado de trabalho, algo como
15 milhões de pessoas.

Este outro gráfico não isolou exclusivamente
os efeitos do salário mínimo, no que diz respeito à
distribuição funcional da renda, que trata fundamen
talmente da divisão da renda nacional: uma parte
para o rendimento do trabalho e a outra para demais
formas de renda, lucro, juro, aluguel etc. Percebe-se
que em 1949 - está aqui em azul-, segundo o IBGE,
os rendimentos do trabalho representavam quase
57% da renda nacional. A estimativa para 1998 é de
que representaram apenas 36,7%. Inequivocamente
houve queda na participação da renda do trabalho na
renda nacional, ou seja, temos um movimento de con
centração forte da renda nas outras formas de renda
que não sejam do trabalho,

Todavia, quando olhamos o período de 1949 a
1959, ano em que houve a informação, percebe-se
que a participação da renda do trabalho na renda
nacional caiu levemente, justamente no período em
que houve elevação do poder aquisitivo do salário. Ao
mesmo tempo em que cai o poder aquisitivo do
salário, também acompanha a queda na participação
do salários na renda nacional. Gostaria de tratar mais
do assunto, mas o tempo é pouco. Vou usar
linguagem telegráfica.

Inequivocamente, como Sérgio Mendonça
apresentou, apesar de a renda per capita ter sido
multiplicada por cinco de 1940 para cá, o Brasil con
tinua pagando salários muito reduzidos. A despeito
de ter sido a segunda economia do mundo a ter
apresentado maior expansão entre 1890 e 1980,
ainda continua sendo uma economia sustentada por
baixos salários. Isso nos leva a questionar as razões
de ordem econômica apresentadas para restringir
uma elevação do mínimo neste momento, porque o
País cresceu, hoje é um pouco mais eficiente do que
foi no passado e, mesmo em condições piores como
as de hoje, foi possível pagar salários maiores do que
o atual.

Qual é o papel da política do salário mínimo?
Sobre o grande debate dos anos 20 e 30, Francisco
de Oliveira Vianna, um dos ideólogos da legislação
trabalhista, assim como outros autores importantes,
diz que para um país em industrialização, cujo objeti
vo é o desenvolvimento urbano, é necessário que a
renda não fique concentrada apenas e tão·somente
entre aqueles que são os proprietários, os respon
sáveis pela industrialização, segundo ele, os empre
sários. É necessário que haja por parte do Estado for
te compromisso com a elevação dos salários mais

baixos. Então a política do salário mínimo é constitu
ída num contexto de desenvolvimento do mercado
interno, que na verdade é o motor do desenvolvi
mento nacional, o compromisso com o mercado in
terno.

Esse compromisso com o salário mínimo era
importante do ponto de vista do consumo do
desenvolvimento nacional, mas também estava
associado ao fato de que cabe à política pública
procurar contra-arrestar as tendências inerentes do
funcionamento do mercado. No caso, quanto mais
livre o funcionamento do mercado de trabalho, mais
leva quase que inexoravelmente à desigualdade e ao
rebaixamento dos salários.

Por isso, o papel da política pública do salário
mínimo é fundamental para atuar contra essa
tendência que se expressa no funcionamento do
mercado de trabalho de levar a um rebaixamento do
salário, a maior desigualdade. Cabe à política do
salário mínimo seu compromisso com os
trabalhadores de salário de base. Pelo menos esse
tem sido o objeto na defesa do salário mínimo para a
Organização Internacional do Trabalho, desde 1928,
quando surgiu o primeiro compromisso internacional
de estabelecê-lo no País.

A política do salário mínimo guardou alguma
relação com o custo de vida, com as tendências
inerentes ao mercado de trabalho, até o início dos
anos 60, como Sérgio Mendonça chamou a atenção.
A partir dessa década, o salário mínimo perdeu seu
compromisso com o custo de vida e se transformou
numa variável de ajuste, ora no combate à inflação,
como foi a política ortodoxa de 1964 a 1966, ora como
mecanismo de recessão, por exemplo, no programa
de ajuste exportador de 1981 a 1983.

Atualmente, ele é política de ajuste da
Previdência Social - vamos discutir no final os
problemas dela, para chegarmos à conclusão de que
são problemas estruturais. A se manter o quadro que
hoje vigora no setor previdenciário, talvez no próximo
ano o Congresso Nacional seja convidado a discutir
uma redução do salário mínimo, mesmo porque seu
valor já não é compatível com o equilíbrio da
Previdência Social. Talvez o salário mínimo de
equilíbrio seja de setenta reais. Isso mostra que o
salário mínimo vem perdendo seu compromisso com
o custo de vida do trabalhador. Esse é o compromisso
principal e é assim que consta da Constituição de
1988.

Olhando a experiência brasileira recente de
salário mínimo, nos últimos dez anos, o que se pode
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deduzir pelos dados? Na década de 1989 a 1999, nos
anos 90, percebe-se que a renda per capita nacional
praticamente se manteve estagnada (é esta linha
cor-de-rosa). A renda per capita de 1999 estaria
0,6% superior à de 1989. Todavia, avaliando o
comportamento do salário mínimo, percebe-se que
houve profundo ajuste do seu valor, ao longo dos
anos 90.

Mantendo esse indicador do salário mínimo em
termos reais e incorporando outras variáveis como
emprego formal e ocupação informal, percebe-se que
salário mínimo e emprego formal apresentam
tendência de queda, ao contrário da ocupação infor
mai, que cresceu violentamente nos anos 90.
Diferentemente do que muitos têm comentado, se
fosse consistente a hipótese de que uma elevação do
salário mínimo implicaria maior desemprego e
trabalho informal, possivelmente no momento em que
o salário mínimo caísse, o emprego informal deveria
ser reduzido, o que não se percebe nos dados oficiais
do IBGE.

No que diz respeito à Previdência Social e à
receita tributária, o gráfico apresenta a evolução do
salário mínimo - em azul - e da receita líquida da
Previdência - em rosa. Comparando-se os dados de
1999 com relação a 1998, percebe-se que a receita
da Previdência Social cresceu 55%, enquanto o
salário mínimo registrou queda de 36,2%. A receita
da Previdência vem aumentando, e o salário mínimo
vem caindo, permanecendo o desequilíbrio na
Previdência. Isso leva à discussão de outros
possíveis fatores responsáveis por esses problemas,
e não exclusivamente o salário mínimo, que inclusive
já deu sua cota ao apresentar valores decrescentes
em termos de poder aquisitivo.

Tomei a liberdade de fazer alguns cálculos,
levando em consideração a situação da Previdência:
em 1979, 49,1% dos trabalhadores ocupados
contribuíam para ela; em 1989, isso se manteve,
50,5% dos trabalhadores ocupados contribuíam; em
1998, apenas 44% dos trabalhadores. Houve redução
do número de trabalhadores que estão contribuindo
para a Previdência, que foi maior entre as pessoas
com menos de 24 anos de idade, sugerindo uma crise
estrutural do emprego geral, concentrada sobretudo
entre os trabalhadores mais jovens.

Mais do que isso, nos últimos anos a
Previdência vem jogando fora 2 bilhões de reais por
causa do fenômeno do "desassalariamento" - perda
de trabalhadores com carteira assinada. Em 1979,
havia cerca de 25,5 milhões de trabalhadores com

carteira assinada, portanto, que contribuíam para a
Previdência Social. Segundo os últimos dados
divulgados pelo Ministério do Trabalho, em 1999
houve queda do emprego formal, e há a estimativa de
que, em 1999, 23,3 milhões de trabalhadores tinham
carteira assinada, 2,2 milhões de trabalhadores a
menos.

Considerando o salário médio do setor formal e
retirando os 8% correspondentes à contribuição previ
denciária, calcula-se que a Previdência perde 2 bi
lhões de reais justamente por causa do problema que
o mercado de trabalho apresenta hoje. Dessa forma, é
possível dizer com clareza que as implicações do salá
rio mínimo não estão na Previdência. Há outros ele
mentos, outras razões que devem ser investigadas.

Sr. Presidente, o último gráfico relaciona carga
tributária bruta, receita do setor público e evolução do
salário mínimo. Também aqui é difícil encontrar
nesses indicadores as razões que poderiam impedir o
salário mínimo, já que a carga tributária bruta, pelo
menos a de 1999, é cerca de 32,5% superior à de
1989. O contrário ocorreu justamente em relação ao
salário mínimo, 36,2% inferior ao registrado em 1989.

O salário mínimo não cobre o que a Previdência
diz. Não sou advogado para afirmar que há
inconstitucionalidade nessa matéria. De toda
maneira, utilizando os dados do Dieese, percebe-se
que a cesta básica vem atendendo apenas ao gasto
de um trabalhador - essa foi a relação verificada ao
longo da década de 90. Estamos diante de uma
discussão que não é meramente orçamentária. Qual
é ela, em última análise? É alocativa do orçamento
público? Em parte, certamente. Não diria que
estamos diante de um quadro de escassez de
recursos, no qual não há alternativa. Basta olhar a
composição do gasto e perceber que há recursos
comprometidos com determinados pagamentos que
poderiam ser reavaliados.

Estima-se que sejam 28 milhões os trabalhado
res ocupados que recebem em torno de um salário mí
nimo e os aposentados, ou seja, estamos tratando de
tema que diz respeito aos 25% mais pobres, mas cer
tamente representam o segmento de menor pressão
social. Dificilmente haverá atores que poderão defen
dê-los com tanta clareza como hoje faz o Congresso
Nacional. Há estimativas de que o impacto de elevação
do salário mínimo, 41 reais adicionais, implicaria des
pesa líquida para a Previdência de 4,1 milhões de re
ais. É despesa líquida porque se deve levar em consi
deração, toda vez que se faz cálculo sobre impacto na
Previdência, tanto a despesa que ela terá imediata-
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mente, ao pagar o salário mínimo, como também a re
ceita que ela obterá pelo pagamento do próprio salá
rio, uma vez que haverá..

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Só para
esclarecer: qual foi o número que o senhor usou? Qu
atro milhões e cem mil?

O SR. MÁRCIO POCHMANN - Quarenta e um
reais de adicional ao salário mínimo. Podemos fazer
outro cálculo, só estou dando exemplo para chamar a
atenção para o fato de que 4,1 bilhões de reais é sig
nificativo, é líquido, levando-se em consideração as
receitas que o Tesouro vai receber, porque obviamen
te todo salário-mínimo gasta o que ganha. Se ganhar
mais, vai gastar mais, portanto vai mover a economia
nacional, sobretudo os setores de alimentação, calça
dos, indústria nacional, causando impacto importante
para o crescimento econômrco, especialmente nos
setores que têm maiores implicações sobre o empre
go.

Essa despesa é importante, significativa - é
relativa a doze meses - e poderia ser contida, por
exemplo, com uma redução de apenas oito pontos
percentuais na taxa básica do sistema financeiro, a
Selic. Estamos com uma taxa de 19%, mas a adição
de apenas 0.8 pontos percentuais seria suficiente
para gerar uma folga no compromisso financeiro
atualizado para financiar essa elevação. Mais do que
nunca, a discussão do salário mínimo é política.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Muito obrigado, Prof. Márcio Pochmann.
A Presidência da Comissão agradece a

presença da Senadora Marina Silva, do PT do Acre.
Passo a palavra ao Prof. Marcelo Côrtes Neri,

Chefe do Centro de Políticas Sociais do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas,
que disporá de vinte minutos.

O SR. MARCELO CORTES NERI- Boa-tarde a
todos. Gostaria de agradecer o convite, em meu nome
e em nome da Fundação Getúlio Vargas.

Foi muito feliz a organização da Mesa. Sérgio
Mendonça deu boa perspectiva histórica sobre o
salário mínimo, Márcio Pochmann centrou seu
enfoque nos anos 90, e pretendo abordar, pelas
análises feitas, os impactos da pobreza sobre a
desigualdade, analisando-os como medida sintética,
a soma de vários efeitos do salário mínimo sobre as
condições de vida das pessoas. Depois, procurarei
isolar cada efeito que pode exercer sobre
desemprego, informalidade, renda das pessoas,
Previdência e assim por diante.

Passarei às transparências. Este primeiro
gráfico se refere à proporção de pobres, usando
renda do trabalho da pesquisa mensal de emprego do
IBGE, nas seis principais regiões metropolitanas
brasileiras, a evolução desde 1991. Basicamente o
que observamos é um crescimento da pobreza muito
grande, no começo da década de 90; depois, uma
queda e um ligeiro aumento no final do período.

Primeiramente, chamo a atenção para um ponto
conceitual. Estamos tratando de pobreza, medida a
partir de renda domiciliar per capita. O que é isso?
Soma-se a renda de todas as pessoas do domicílio e
se divide pelo número de pessoas do mesmo
domicílio. Aqui é só a renda do trabalho. Portanto,
estou somando a renda daqueles que têm trabalho,
daqueles que não têm, daqueles que têm trabalho
precário. Acredito que a medida de pobreza ou
qualquer medida baseada em renda domiciliar per
capita é uma boa medida de síntese do mercado de
trabalho. No caso do salário mínimo, por exemplo, ela
incorpora tanto os bons efeitos - sobe o salário
mínimo, sobe a renda das pessoas que continuam
empregadas -, como os maus efeitos que pode gerar
- aumenta o salário mínimo, aumenta o desemprego,
aumenta a informalidade, se isso for verdade.

Este é o momento de lançamento do Plano
Real; depois, a já conhecida redução da pobreza que
aconteceu nesse período. Este é o gráfico do Rio de
Janeiro, mas o do Brasil, que vimos anteriormente, é
muito parecido.

Se colocarmos lado a lado a série do salário
mínimo real - vermelha - e a de pobreza - azul -,
observamos no período de alta inflação uma
correlação negativa, ou seja, quando o salário
mínimo está no pico, a pobreza está no fundo do vale
e vice-versa. O salário mínimo sobe, a pobreza cai, e
vice-versa. Depois, a inflação ia comendo o valor do
salário mínimo, e a pobreza voltava a subir.

Mas o que mais chama a atenção neste gráfico
é o episódio de maio de 1995, quando o salário
mínimo tem o reajuste de 43% e a pobreza sofre uma
grande queda, no conjunto das regiões
metropolitanas, caindo 10,5%; isso só captando os
efeitos de mercado de trabalho. A TMA não capta a
renda da Previdência. É uma discussão só de
mercado de trabalho. Ou seja, os efeitos positivos
estão dominando os efeitos negativos do salário·
mínimo sobre o mercado de trabalho, usando a
pobreza. Qual a virtude da pobreza? Uma é a que
citei para os senhores, sintetizar várias interações, na
medida em que se baseia em renda per capita do
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domicílio; a segunda característica importante é que
eJa olha para a cauda da distribuição, para os pobres.
Trunca-se a medida e só se olha para a cauda da
distribuição.

Se analisarmos o gráfico da desigualdade de
renda, da medida 2050, observamos - aqui é maio de
1995 - algum efeito negativo, não tão expressivo
quanto o observado na pobreza, do aumento de
salário mínimo sobre a desigualdade, desse episódio.
Obviamente também não podemos ficar restritos a
apenas alguns episódios, como maio de 95 ou
década de 90. Este, peço desculpas aos senhores, é
um exercício mais técnico, que vê a relação do salário
mínimo, taxa de inflação e desemprego quanto à
pobreza e desigualdade, nos últimos dezoito,
dezessete anos, de 1980 a 1997. Captamos uma
relação negativa entre salário mínimo, de um lado, e
pobreza e desigualdade de outro. Historicamente, a
pobreza e a desigualdade tenderam a cair quando
houve aumento de salário mínimo. É efeito que
estatisticamente averiguamos que existe. Não o
podemos considerar nulo.

Vamos verificar a distribuição de renda per ca·
pita do trabalho - faço o mesmo exercício -, vemos
que o salário mínimo... Esta é a renda média de cada
décimo de renda. Dividimos a população em dez
pedaços iguais, os dez mais pobres, entre os dez e os
vinte mais pobres, e assim por diante, até chegarmos
aos 10% mais ricos. Calculamos a sensibilidade da
renda média de cada pedaço da distribuição em
relação ao mínimo e vemos que ela é maior no
segundo décimo, vai caindo e, surpreendentemente,
sobe no último décimo. Portanto, os 10% mais ricos
também se apropriam de ganhos do salário mínimo.
De qualquer maneira, o efeito mais forte se dá entre
os mais pobres. Chamo a atenção para o fato de que
a correlação do salário mínimo com a renda desses
diferentes décimos se apresenta mais forte do que
inflação e desemprego juntos. Ou seja, o salário
mínimo tem alto poder explicativo, em relação a essas
medidas de bem-estar social.

Este é um exercício em que dividimos a renda
do trabalho da população em três grupos. Os 10%
mais ricos se apropriam de quase 50% da renda. Os
50% mais pobres se apropriam de quase 10% da
renda - isso é válido também para o conjunto
brasileiro. De acordo com os dados da PNAD, há essa
inversão. Os 10% mais ricos se apropriam de quase
50% da renda, e os 50% mais pobres, de 10% da
renda, ou seja, os 10% mais ricos têm uma renda 25
vezes maior do que os 50% mais pobres. É dado

recorde, que se situa entre os mais desiguais do
mundo. Aqui temos o que podemos chamar de
classe média, que são 40% das pessoas ali no meio,
que se apropriam de 40% da renda. Essa é a questão
do nível.

Isso mudou, para dar um foco no episódio de
maio de 1995, que considero importante para nós, no
momento atual, quando foi dado reajuste substantivo
ao salário mínimo e a inflação já estava baixa.
Estamos falando de reajuste real. Como a inflação
permaneceu baixa, foi reajuste em larga medida real.

Esta é a taxa de variação da renda desses
diferentes grupos, em julho de 1994, data de
lançamento do Plano Real. Observamos que os 10%
mais ricos estão tendo ganhos de renda do trabalho....
domiciliar per capita, só do trabalho, sem levar em
conta ganhos financeiros etc., de cerca de 15%. Os
40% mais pobres, neste momento - olhando em
relação a dozes meses atrás -, têm ganhos de 2,5%.
E os 50% mais pobres, de 6,6% na queda de renda. É
um processo de concentração de renda até o
lançamento do Real.

Em dezembro de 1994, seis meses depois do
lançamento do Real - esta é uma média móvel de
doze meses, então já há seis meses de Real
incorporados na minha medida -, não observamos
grandes diferenças no formato das distribuições. Os
pobres continuam perdendo, e os ricos continuam
tendo ganhos mais expressivos.

O que chama a atenção aqui é o quadro de abril
de 1996. São exatamente doze meses após o
reajuste de maio de 1995. Vemos completa inversão
do quadro. Doze meses após o reajuste do salário
mínimo, os 50% mais pobres são aqueles que estão
tendo maiores ganhos, e os 10% mais ricos
continuam ganhando, mas a taxas inferiores.

Esta primeira parte procura mostrar algumas
evidências de como o salário mínimo teve
importância sobre medidas de desempenho social do
mercado de trabalho. A idéia é tentar afinar um pouco
o estudo desses efeitos.

Vou mostrar um gráfico da distribuição de sa
lários para as seis principais regiões metropolitanas
brasileiras em janeiro de 1994. Isso é válido para qual
quer período, não é um período arbitrário. Esta é a por
centagem dos trabalhadores, do mais pobre para o
mais rico; de 1% mais pobre até 100%, o topo da dis
tribuição. E este é o valor dos salários. Observamos
neste gráfico que há muita gente em torno deste pon
to, desta cauda da distribuição, que é o valor do salá
rio mínimo. Ou seja, muita gente recebe um salário
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mínimo nas diferentes regiões metropolitanas bra
sileiras.

A idéia que vou tentar passar a V. Exas. é
indicadora do poder do salário mínimo de afetar o
mercado de trabalho, isto é, o número de pessoas
que ganham exatamente o mínimo. A distribuição de
renda é algo incontínuo. As pessoas ganham
determinados valores. Não existe nenhuma razão
para alguém receber valor específico. Por exemplo,
estamos usando a PNAD de 1996, que tem o mesmo
exercício da PNAD de 1998, mas a de 1996 é
interessante porque o salário mínimo, na época, era
de 112 reais. Então, estamos analisando o número de
pessoas que ganham exatamente 112 reais. Como
não existe nenhuma razão para as pessoas
ganharem 112 reais, a não ser o salário mínimo, esta
constitui medida de efetividade do salário mínimo.
Quer dizer, o que o salário mínimo procura fazer?
Quando se introduz o salário mínimo na economia,
espera-se que ele desloque as pessoas que ganham
abaixo para o valor do .salário mínimo. Ele pode,
nesse processo, causar desemprego, informalidade,
mas essa medida, para as pessoas que ganham um
salário mínimo, é de sucesso. São as pessoas
afetadas.

Esta tabela aqui mostra, em diferentes
segmentos do mercado de trabalho, a proporção de
trabalhadores que recebem o mínimo, no conjunto
dos empregados - aí incluindo os autônomos -, no
setor público, com carteira e sem carteira. Então, do
conjunto dos trabalhadores, 9% recebiam um salário
mínimo em 1996. Agora, quando olhamos a
distribuição deles, com carteira e sem carteira, vemos
que 8% desse segmento recebem um salário mínimo,
mas especialmente entre os que têm carteira muitos
recebem múltiplos de mínimo; três por cento recebem
dois salários mínimos; 1% recebe três salários
mínimos, ou seja, o mínimo afeta também as pessoas
que são indexadas, em particular o segmento com
carteira de trabalho. Este é o primeiro ponto: o mínimo
é um numerário, é um indexador, como todos
sabemos no dia-a-dia, de outras faixas salariais.

Outro ponto para o qual chamo atenção: os
trabalhadores sem carteira são mais afetados pelo
mínimo do que os que têm carteira. É quase o dobro
da proporção dos sem-carteira que percebem um
mínimo em relação aos trabalhadores com carteira,
fato que chama a atenção, porque os trabalhadores
sem carteira, aos quais o Sr. Sérgio se referiu, são
ilegais, estão à margem da lei. Então, a lei causa mais
impacto no segmento ilegal do que no segmento le-

gal. Essa é uma questão surpreendente, mas os da
dos mostram isso com bastante clareza para vários
períodos. E é isso que confere ao salário mínimo
grande poder de afetar as condições sociais no
mercado de trabalho. Por quê? Porque afeta os
informais, os pobres. Todo o aparato institucional
trabalhista brasileiro está muito voltado para o
trabalhador formal, que, em geral, não é pobre; pobre
é o trabalhador informal. Na medida em que o salário
mínimo impacta esse segmento, tem o poder de
aliviamento de pobreza substantivo.

Algumas evidências aqui mostram que o salário
mínimo parece exercer efeitos adversos sobre
empregos, sobre informalidades. Em datas normais,
que não são de reajuste do salário mínimo, a
probabilidade de um trabalhador com carteira se
tornar sem carteira é de 4%; de um trabalhador com
carteira se tornar não ocupado é de 4,5%. Em datas
de reajuste do salário mínimo, entre 1988 e 1995, a
probabilidade de um trabalhador com carteira se
tornar sem carteira é de 8%, ou seja, o dobro. Se não
é data de reajuste, é de 4%; se é data de reajuste, é
de 8%. A probabilidade do trabalhador com carteira
perder o emprego em datas de reajuste é de 6,5%.
Em datas fora do reajuste é de 4%. Então, existem
evidências preliminares de que, quando se aumenta o
mínimo, o desemprego e a informalidade sobem.
Apesar desses efeitos adversos, a pobreza cai. Isso
significa que os efeitos positivos dominam os
adversos, mas estes estão lá.

Hoje em dia, com os altos índices de
desemprego, talvez um dos principais problemas da
precariedade e da grande informalidade no mercado
de trabalho, é importante termos em mente que o
aumento do salário mínimo pode acirrá-los. Temos de
olhar os lados positivo e negativo do aumento. Então,
se a Comissão decidir por valor mais alto ao salário
mínimo, e se esse valor for, de fato, implementado,
poderá piorar esses problemas, ou seja, o
desemprego e a informalidade.

Vou apresentar agora tabela que usa a idéia de
pontos de pressão, ou seja, estou medindo as
pessoas que ganham exàtamente o salário mínimo
ou os múltiplos do salário mínimo, em diferentes
segmentos do mercado de trabalho público e privado,
para termos uma idéia de onde o mínimo afeta mais.
No Brasil, segundo a PNAD de 1998, existiam quase
8 milhões de funcionários públicos, sendo que 1
milhão recebiam um mínimo ou múltiplos, este
número aqui. O salário mínimo parece ser muito mais
efetivo entre os funcionários públicos municipais do
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que entre os federais ou mesmo estaduais. Ou seja,
21 % dos funcionários públicos municipai~/ecebem

um salário mínimo. Essa proporção é coMparável,
por exemplo, ao segmento das empn;~gadas

domésticas. Sabemos que o mínimo deveria ser
muito efetivo. O mínimo tem grande impacto sobre a
folha de pagamento do funcionalismo no âmbito mu"
nicipal, menos nos âmbitos estadual e federal. Mais
da metade de 1 milhão dos trabalhadores do setor
público que seriam afetados pelo mínimo são
funcionários públicos municipais.

Em termos de segmentos do mercado de
trabalho privado, a grande efetividade, como disse
antes - e esse dado da PNAD bate com o da PME -,
está entre os sem carteira: 18% percebem
exatamente um mínimo ou múltiplos do mínimo.

Agora, a Previdência Social. Pelas contas da
PNAO - esta é uma fonte diferente dos registros
administrativos da Previdência -, entre aposentados
e pensionistas públicos, aí incluindo INSS e
servidores públicos inativos, 59% recebem mínimo ou
múltiplos ou 55% recebem exatamente o salário
mínimo. Segundo as estimativas da PNAD, no
conjunto de aposentados e pensionistas, ou seja, dos
benefícios previdenciários -INSS mais setor público
inativo -, 55% recebem exatamente o mínimo.'

Nesse sentido, como já foi mencionado
anteriormente, os aposentados são a grande clientela
do salário mínimo brasileiro, como confirmam esses
dados da PNAD.

Esta é uma simulação. Vamos calcular a
pobreza, não só aquela que se baseia em renda
advinda do trabalho, mas de todas as fontes:
Previdência, aluguéis, juros, enfim, todas as fontes.

A renda domiciliar per capita das famílias,
somando todas essas fontes, está numa linha de 69
reais por pessoa. É um critério mínimo. Se a pessoa
tem uma renda abaixo de 69 reais, é considerada po"
bre. Acima desse valor, não é pobre. Conforme essa
linha e a PNAD de 1998, 29,4% dos brasileiros pode"
riam ser considerados pobres. E o exercício consiste
no seguinte: vamos dar reajuste real de 10% ao salá
iio mínimo, em diferentes segmentos do mercado de
trabalho. O primeiro segmento compõe"se de traba"
Ihadores privados com carteira e que recebem um
salário mínimo, aqueles que estão no ponto de pres
são da distribuição. Quando se dá reajuste real de
10%, a pobreza cai de 29,4% para 29,3%.

Neste gráfico a taxa de variação fica mais
visível. O aumento real de 10% faria com que a
pobreza, só para aqueles que têm carteira de

trabalho - isso se assumíssemos que só estes são
afetados pelo mínimo -, caísse para 0,4%. Se
incorporarmos os efeitos informais do salário mínimo,
ol,! seja, os que trabalham sem carteira ou por conta
própria, esse número será multiplicado por três. O
efeito do salário mínimo, uma vez levado em conta
esse efeito farol, o fato de, que trabalhadores ilegais,
informais ou autônomos também recebem pelo
mínimo, esse efeito será. multiplicado por três. Na
primeira lição, é muito importante olhar não SÓ para o
segmento formal, mas para o segmento informal,
principalmente se a preocupação for a pobreza.

Agora, o grande impacto sobre a pobreza se dá
via setor público, aí incluindo funcionalismo público e
Previdência. Se eu excluir esses benefícios da minha
simulação, esses efeitos, a pobreza cai 1,3%. Porém,
se eu incluo todo mundo, funcionários públicos dos
três níveis de governo e aposentados, esse efeito é
multiplicado por mais de três. Então, o grande impacto
do salário mínimo sobre a pobreza se dá via setor
público, por meio d~sses mecanismos de
transferência de renda a que o Srs. Sérgio e Márcio se
referiram.

Acho' importante termos isso em mente: o
salário mínimo, no Brasil, não é uma questão só de
mercado de trabalho, mas principalmente fiscal, de
transferêrcia de renda, a partir do Estado, em particu"
lar da Previdência.

Já em busca de uma conclusão, que acho ser o
principal ponto da minha apresentação, vou fazer
algumas simulações sobre a Previdência Social. O
exercício. é o seguinte:.se eu der um reajuste real de
10% ao salário mínimo, haverá dois cenários, sendo
que o primeiro segue o preceito constitucional de que
o menor piso da Previdência será igual ao salário
mínimo. Portanto, esses 10% de reajuste real só são
dados para quem percebe um salário mínimo na
Previdência. Os demais aposentados e pensionistas
do INSS e do funcionalismo público inativo não
recebem aumento. Numa segunda conta, o cálculo
inclui o reajuste real de 10% para todo mundo.

Realmente, se dermos a um número maior de
pessoas o mesmo aumento, a pobreza cairá mais.
Neste caso, a pobreza cai de 29,4% para ,28,6%, na
hipótese do mínimo constitucional; e de 29,4% para
28,5%, ganhando-se relativamente pouco, em termos
de imp~cto na pobreza, se for generalizado esse
aumento.

Mais uma vez me referindo ao ocorrido em
1995, foi o que aconteceu quando o Governo deu

, grande reajuste ao salário mínimo e que se estendeu
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a todos os benefícios do INSS, somado ao fato de
que o funcionalismo público também havia recebido
aumento.

Esta é a variação da pobreza, a taxa de variação
daqueles cenários. Se eu conceder aumento só para
a faixa que recebe o salário mínimo constitucional, a
pobreza cai 2,6%; se eu concedo para todos, a
pobreza cai 3%.

Entretanto, é importante olhar o outro lado: o do
custo fiscal. Qual o benefício nos dois cenários? É
este. E o custo? O custo fiscal é completamente
diferente. Se todos receberem reajuste real de 10%,
essas despesas sobem 10% em termos reais. É o que
está representado nesta coluna aqui. Se o aumento é
concedido apenas para quem percebe o piso mínimo
da Previdência, o custo fiscal só aumenta 2%, ou
seja, um quinto do valor.

Aqui estamos retirando o custo fiscal sobre o
benefício social medido em termos de redução pro
porcionai de pobreza; o custo fiscal e o aumento pro
porcionai das despesas previdenciárias. Podemos
observar que a relação custo/benefício dessas duas
modalidades de reajuste são completamente dife
rentes: uma é quatro vezes o tamanho da outra. O
ponto para o qual eu queria chamar a atenção é o
seguinte: hoje, de acordo com as regras constitucio
nais vigentes, existe a possibilidade de concessão
de reajustes previdenciários diferenciados, e as
duas modalidades que simulei - poderia simular ou
tros tipos de efeito - tiveram resultados relativamen
te próximos aos obtidos, pelo menos em termos fis
cais, nas contas públicas. Essas duas modalidades
produzem efeitos fiscais completamente diferentes, e
efeitos sociais similares.

Nos anos ao, em termos de política salarial, o
Governo, com seu aparato legal, regulava toda a
estrutura de salários. Quem ganhava um, dois, três,
cinco ou vinte salários mínimos, enfim, todos estavam
submetidos a uma regra de indexação salarial ditada
pelo Governo e algumas vezes até pelo Congresso
Nacional. Existia a chamada lei salarial, que afetava
toda a distribuição de salários. Mais recentemente
isso mudou. Hoje em dia, em termos de mercado de
trabalho, o Governo só atua na cauda inferior da
distribuição: só salário mínimo. E acho que esse foi
um ganho importante, porque quem merece maior
atenção são as pessoas que estão na cauda inferior
da distribuição, os pobres. E hoje, de acordo com as
regras constitucionais vigentes, é possível fazer o
mesmo para os benefícios previdenciários, ou seja,
pode dar reajustes maiores a quem está na cauda in-

ferior da distribuição. Pode ser feito. mas a relação
custo/fiscal e a redução de pobreza dessas duas
modalidades são bem diferentes.

Esse é o principal ponto. Acho que não
precisamos pensar em grandes reforma.s
institucionais, para minimizar o custo fiscal a que os
meus colegas se referiram antes com o aumento do
salário mínimo. Obviamente, essa é uma decisão
política.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lime.) 
Obrigado. Agora vamos partir para as perguntas dos
Deputados.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Presi
dente, é possível ter acesso aos dados dos pales
trantes, através de distribuição de cópias para os
Deputados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A Mesa já está providenciando xérox do material de
todos os palestrantes. Vamos entregar uma cópia
para cada membro da Comissão, até o final da
audiência.

Há sete Deputados inscritos. Vamos por parte.
Cada Deputado faz suas perguntas. Ou V. Exas.
preferem em bloco? (Pausa.) Em bloco? Então, passo
a palavra ao Deputado Pedro Eugênio e, em seguida,
aos Deputados Alceu Collares e Babá.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabeni
zar os expositores por apresentarem à Comissão res
postas a determinadas questões que vínhamos deba
tendo há muito tempo e que muitas vezes eram trata
das no plano da hipótese, no plano da dúvida: se o sa
lário mínimo poderia trazer benefícios para o conjunto
da população.

Nas intervenções, ficou clara a importância do
salário mínrmo para a redução da pobreza. Essa
correlação com o setor informal parece-me muito
importante, ou seja, mostra que o setor informal não
está fora. Já ouvi os seguintes argumentos: "O setor
informal está fora; pode aumentar o salário mínimo
porque esse setor não é atingido". Fica claro que há
correlação muito forte.

Gostaria de fazer duas ou três indagações. O
Prof. Márcio Pochmann afirmou que a Previdência es
taria desequilibrada. Conforme os dados que nós te
mos, salvo melhor juízo, a Previdência do Regime
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Geral, o INSS, fechou o ano de 1999 equilibrada. O
Governo chama de déficit a soma de tudo, num bolo
só, e inclui o regime próprio dos funcionários públi
cos na história. E chama de déficit de forma impró
pria, porque só leva em consideração a contribuição
dos funcionários públicos e as contribuições consti
tucionais, deixando de lado a sua parte, que deveria
ser contabilizada como obrigação. Portanto, gostaria
de ouvir um pouco mais sobre isso. Estou correto ou
não?

Gostaria que o Prof. Marcelo Côrtes Neri
apresentasse os dados do setor informal que ganha
salário mínimo. S. Sª enfatizou muito que o problema
está mais no setor público, mas o dado de que
disponho é de que 10 milhões de trabalhadores do
setor informal recebem salário mínimo. Não sei se
esses números batem com os dados de S. Sª

Por fim, gostaria de ouvir a opinião dos
palestrantes sobre proposta que fiz à Mesa e que
vamos discutir na Comissão, em momento oportuno,
que também é do meu partido, o PPS, de considerar o
salário mínimo como referência para a cesta básica
de necessidades, como a calculada pelo Dieese, à luz
do que estabelece a Constituição. Seria importante
ter isso como referência, além, é claro, de um projeto
de longo prazo, uma política de recuperação ao longo
de dez anos. Para tanto, chegamos ao número de
cerca de 216 reais, que seria a recuperação de 10%
da diferença que falta, para chegarmos à cesta
básica.

Uma vez que todos enfatizaram que a
Previdência é uma espécie de nó górdio da questão,
precisamos discutir as várias alternativas de
financiamento da Previdência, devido aos gastos a
mais com o aumento do salário mínimo. Mesmo
estando a Previdência equilibrada agora, como
imagino que esteja, segundo os dados disponíveis,
evidentemente o aumento do salário mínimo geraria a
necessidade de receita adicional.

Tive oportunidade de propor à Mesa hoje que
discutamos, depois, em momento apropriado, a
proposta de substituição da contribuição patronal,
sobre a folha, por uma contribuição patronal sobre a
receita bruta das empresas, extinguindo a Cofins, que
já incide sobre a receita bruta. Segundo os meus
cálculos, se aumentássemos de 3% para 4,3% o
percentual que hoje incide sobre a receita bruta, via
Cofins, seria suficiente para financiar essa proposta.

Independentemente dessa proposta - gostaria
de ouvir a opinião dos palestrantes sobre a sua
consistência, se é que, de chofre, podem tecer algum

comentário sobre isso -, temos a convicção de que,
havendo vontade política, à luz da importância do
salário mínimo, as fontes de financiamento
necessárias para financiar os setores que teriam
eventualmente problemas haveriam de surgir, seja
por essa proposta, seja pela proposta apresentada
por um dos palestrantes sobre a redução da taxa
Selic, seja pelo conjunto dessas propostas.
Parece-me que esse é o desafio desta Comissão. Em
vez de aceitar o jogo que aí está, os obstáculos que
impedem a discussão, precisamos tomar a decisão
política de aumentar o salário mínimo de forma
substancial e, a partir daí, encontrar formas de
viabilizá-Io.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Alceu Colfares.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, de que tempo dispomos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Estamos permitindo três minutos para cada Parlamen
tar. Três Parlamentares irão falar. Depois, os palestran
tes irão responder; uma réplica dos Parlamentares e,
se necessário, uma tréplica.

Teremos tempo disponível, desde que respeita
do o tempo dos outros companheiros. Num segundo
bloco, falarão os Deputados Synval Guazzelli, Paulo
Paim e Almerinda de Carvalho. Logo após, os Deputa
dos Henrique Fontana e Inaldo Leitão. Seguindo esse
critério, vai haver espaço para todos os questiona
mentos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, já tive oportunidade de tecer comentários
positivos a respeito da sensibilidade do Parlamento
brasileiro e desta Comissão no sentido de criar Co
missão Especial para estudar o salário mínimo. Isso
já deveria ter sido feito há muito tempo. Considero que
o salário mínimo é uma vergonha nacional, um roubo
oficializado pelo Governo contra, no mínimo, 30 mi
lhões de brasileiros. Esse é um tema que venho dis
cutindo há trinta anos, desde que Deputado aqui fui,
de 1971 a 1982.

Tenho ouvido muitos economistas, como os
ilustres palestrantes, e com a maior boa vontade
examinam a realidade da economia, mas não vi
ninguém examinar a realidade do trabalhador que
recebe salário mínimo, como esse cidadão passa,
como se alimenta, como paga o imóvel onde mora,
como se transporta, como paga à Previdência, como
paga a educação dos filhos. Não vi ninguém ainda,
nenhum 'economista, nenhum sociólogo, nenhum
especialista, fazer algo diferente do que a universidade
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está fazendo hoje. Jovens vão lá tratar da economia.
Seria bom que também se preocupassem com a
realidade do trabalhador que ganha salário mínimo e
com as conseqüências de não receber aquilo que a
Constituição prevê. Se têm de pagar 475 reais e estão
pagando só 136 reais, alguém está apropriando-se do
que era do miserável.

Se não fizerem isso, perco a esperança nessa
nossa universidade. Todos esses dados que os
companheiros estão trazendo aqui, com a maior boa
vontade, nada têm a ver com esses 30 milhões de
brasileiros; têm a ver com a economia, com a
possibilidade da Previdência, com as contas públicas,
com a concentração de renda, com os juros de 100
bilhões. Mas e o homem na miséria? Vocês fizeram
algum estudo a respeito de como vive quem ganha o
salário mínimo? Houve algum levantamento da
universidade brasileira, para qbter a média daquilo de
que o indivíduo precisa no mínimo, ou seja, condições
razoavelmente decentes de vida? Senão, daqui a
quarenta anos ouviremos novamente o que ouvimos
hoje, tendo competência, capacidade e talento jovem,
todos os efeitos e conseqüências - mas quais são os
efeitos e as conseqüências para quem ganha 136
reais e deveria ganhar 500 reais?

Preocupam-se tanto com o déficit da conta
pública e esquecem o déficit da criatura humana.

Vou falar da parte prática. Deve haver muita
gente que já viveu com um salário mínimo ou menos.
Eu fui um deles; o Deputado Paulo Paim também; a
Senadora Marina Silva, que esteve aqui há pouco, é
outra que traz no couro e na alma sinais evidentes da
grande maldade que o País pratica quando paga esse
salário mínimo. Outros companheiros também devem
ter passado por isso. É claro que não vou fazer a
grosseria de pedir aos companheiros que passem um
mês com o salário mínimo. Não vou fazer isso. Já fiz
uma vez, com um Ministro do Trabalho, mas acho que
a Comissão poderia experimentar - quem sabe? 
passar o mês inteiro com o salário mínimo de 136
reais. Senão, estaremos fazendo teoria aqui; nem vou
dizer conversa fiada, porque seria uma agressão
muito forte.

Sinto uma angústia por estar no Parlamento e
verificar que fulano sugere 100 dólares, um outro 150,
175 ou 180 dólares. Por que não estudam
profundamente e verificam quanto seria o essencial
para a criatura ter um padrão de vida razoavelmente
decente? A Constituição assegura, V. Exas. sabem,
um salário mínimo para atender às necessidades
básicas e fundamentais do trabalhador e da família.

V. Sas. fazem comparação entre o salário
mínimo da Lei nQ 2.162, de 1940, e o do Decreto nQ

399, de 1938. Naquela época o salário mínimo era
previsto para uma só pessoa. Foi a partir de 1960 que
o salário mínimo começou a ser previsto para o
trabalhador e a família. Conheço um Ministro que
passou os trabalhadores para trás, criando o
salário-família para atender à exigência do
mandamento constitucional, e hoje esse salário é de
pouco mais de 4 reais.

Ora, Sr. Presidente, vamos aproveitar esta
oportunidade e dar ao País um instrumento capaz de
dignificar a criatura humana que nos confins da
miséria, da fome e do desespero, recebe um salário
mínimo. É bom que os nossos economistas
verifiquem o déficit que a pessoa sofre com a família.
Quais são as conseqüências para a Previdência So
cial, para a saúde pública, até em termos de morte
prematura das criaturas por deficiência de
alimentação, por desnutrição?

Estou ameaçando minha mulher de durar mais
quarenta anos. V. Sas. são jovens. Estou ameaçando
acompanhá-los por mais quarenta anos. Depois
deste apelo, será que fariam esse estudo?

É possível, na universidade, ir até a vila, para ver
a situação.

Gostei do que disse o companheiro Pochmann,
que trouxe inúmeros quadros. Fiquei faceiro com os
quadros, mas nenhum mostrou como vive a criatura,
com todas as conseqüências. É o que a universidade
está ensinando. Já vieram aqui os pais de vocês - em
sentido figurado -, e tive a oportunidade de ouvir as
mesmas informações exatas e competentes, e os
estudos, que são procedentes, mas nada têm a ver
com quem ganha um salário mínimo. Acho que V. Sas.
não podem contentar-se com o exame da realidade
econômica da criatura; têm de buscar a realidade so
cial, onde ela vive. Não estamos vivendo no mundo do
faz-de-conta.

Tenho aqui um estudo do Mercosul, segundo o
qual na Argentina o salário é 376 reais, 206 dólares. e
o gasto com alimentação consome 26% disso. No
Uruguai pagam-se 338 reais, 185 dólares, e
gastam-se 37% desse valor com alimentação. O
Paraguai, que às vezes nem tem governo, tem um
salário de 263 reais, 144 dólares, e lá o gasto com
alimentação é de 20,68% disso. Nós recebemos 136
reais, 74 dólares, e gastamos 49% disso com
alimentação. E quanto gasta o trabalhador com casa,
transporte, Previdência, saúde, educação, lazer?
Vamos tirar o direito da criatura humana de ir a um
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cinema - ou quem sabe? - ao circo? Vamos tirar-lhe
o direito de ter despesas que lhe possam
proporcionar algum prazer?

Tenho a esperança, Drs. Sérgio Mendonça,
Márcio Pochmann e Marcelo Côrtes Neri, que V. Sas.
poderão iniciar uma revolução na avaliação do salário
mínimo do Brasil, do ponto de vista prático. V. Sas.
examinam o assunto do ponto de vista teórico. Peço
que o analisem do ponto de vista prático: como vive o
trabalhador? Dessa forma, estarão ajudando
milhares e milhares de brasileiros, assim como a
economia do País.

Está provado, pelos dados que nos forneceram,
que à medida que se desconcentra a renda se torna
possível a geração de empregos. Não há país no
mundo que se desenvolva sem crescimento
econômico. Estamos vivendo há mais de dez anos
uma recessão econômica que nos leva à tragédia de
ver milhares de irmãos nossos morrendo de
desnutrição. Perdoem-me a forma como estou
abordando o problema, mas isso me dói na alma.
Ganho meu salário para ouvir aqui o que V. Sas.
expõem e que é correto, do ponto de vista teórico,
mas nada tem a ver com o pobre.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Babá.

OSR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, gos
tei da exposição dos palestrantes e dos dados apre
sentados, tendo em vista a polêmica com o próprio
Governo em relação a esses dados.

Para o Governo Fernando Henrique Cardoso, o
culpado pela crise econômica deste País é o pobre,
que recebe salário mínimo. Toda vez que se fala em
aumento de salário mínimo, argumenta-se que vai
quebrar a Previdência. No dia-a-dia da política de
Fernando Henrique Cardoso, as declarações das
autoridades da área econômica e mesmo da área
dita social são de suprema hipocrisia. Agora, o Mi
nistro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal,
concedeu liminar garantindo 3 mil reais aos "juízes
sem-teto". Coitados, estão desesperados, passando
fome, morando embaixo da ponte. Já aos trabalha
dores de salário mínimo, que moram em coberturas,
nada pode ser dado.

A política do Governo está totalmente voltada
para o pagamento de juros aos banqueir~s

internacionais. Esse é o grande problema deste PaIs.
Como podemos sobreviver neste País se o Governo
gasta 99 bilhões, a exemplo do que ocorreu no último
ano, com o pagamento de juros e as amortizações da
dívida? A dívida interna, no início do Governo Collor,

era de 10 bilhões; no final do Governo Itamar, era de
60 bilhões, e hoje é de mais de 500 bilhões. E não
pára de crescer, devido aos juros com que o Governo
alimenta esse capital financeiro. O Dr. Márcio
Pochmann citou, se não me engano, o percentual de
redução dos juros que bastaria para bancar esse
salário mínimo sem quebrar a Previdência.

É importante a discussão sugerida pelo
Deputado Alceu Callares. Como vivem essas famílias
que sobrevivem com um salário mínimo de 136 reais?
Sabemos que o aumento proposto não vai solucionar
o problema. O Governo fica com os seus
balões-de-ensaio: "Só podemos dar 1sct. -CuaRde
percehe que o PSDB está muito desgastado, o
Deputado Aécio Neves diz: "Não, podemos dar 160".
Temos de fazer uma discussão séria nesta Comissão,
para fechar proposta efetiva, tendo como base
mínima o equivalente a 100 dólares (embora não
queiramos a economia dolarizada), e brigar para que
isso se transforme em realidade. Sabemos que não
vai solucionar o problema, mas já é um avanço.

Esta discussão também envolve, Deputado
Alceu Collares, o destino das nossas riquezas. A
Companhia Vale do Rio Doce foi vendida por 3
bilhões e 300 milhões. Para vendê-Ia, expulsaram
todos os garimpeiros de Serra Pelada, que tiravam
um ou dois gramas do rejeito que lá estava. Foram
expulsos pelo Exército e pela Polícia Militar do meu
Estado. No local, hoje, montaram uma cerca, que não
pode ser atravessada, apesar de sofrerem de várias
doenças: malária, dengue, leishmaniose e lepra. O
segundo maior índice de lepra está naquela cidade,
em volta da Serra dos Carajás, de onde está saindo a
riqueza deste País. Eles levam as nossas riquezas e
deixam ao abandono aquela população carente,
pobre e miserável, cuja sobrevivência acaba recaindo
sobre o Estado. E estou citando apenas o caso da
Vale do Rio Doce. Esse processo vai culminar numa
rebelião social. Só não percebe quem não quer. A
população só suporta determinado limite de
indignação. Basta cítar o que os índios fizeram no
Equador. E continuam lutando; derrubaram quatro
Presidentes em menos de três anos. O próximo
também está tendo choques com os índios.

Falo sobre essa situação porque me indigna ler,
nos jornais, que o ator Fernando Henrique Cardoso 
ele disse que queria ser ator; aliás, seria um
canastrão - diz...

O SR. DEPUTADO. ALCEU COLLARES - Um
Cantinflas do mundo moderno?
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o SR. DEPUTADO BABÁ - Não, Cantinflas ti·
nha muito mais qualidade. Talvez Victor Mature, de
"Sansão e Dalila". Um ator de péssima qualidade. Ele
vive fazendo cena, mas é péssimo ator, obviamente.
Pede que esqueçam o que escreveu e o que disse.
Era ateu; agora é cristãd de carteirinha. É ridículo ver
essa figura dirigindo nosso País. Vai à televisão ata
car os pobres, junto com o Ministro Dornelles, dizen
do que o aumento do salário mínimo vai quebrar o
Brasil. Acho que não é ~ssa a discussão que temos
de fazer.

Precisamos de um consenso nesta Comissão,
para que daqui não saia projeto algum abaixo do
patamar mínimo de 100 dólares. O Relator, que tem
essa responsabilidade, sab~ do desgaste que pode
recair sobre nós se não tomarmos atitudes nesse
sentido. Certas medidas têm de ser tomadas na área
econômica, incluindo a discussão da redução dos
juros, para que possamos alimentar o brasileiro e não
o banqueiro. Alguns comparsas nacionais hoje estão
tomando conta da economia e concentrando a renda.
Esta é a realidade: concentram a renda nas mãos de
pouquíssimos. Aliás, no continente inteiro, são
poucas as famílias aliadas às multinacionais. Na Ar
gentina, quarenta; no Brasil, no máximo, quarenta
famílias, que representam algumas empresas
testas-de-ferro de multinacionais, que se fazem de
donas de estradas, ferrovias, mineradoras e rede
elétrica.

Cito o responsável pela Hiberdrola, que
considera a privatização do Brasil "BO", boa para
otário, como os remédios. Ele está comprando com o
dinheiro do BNDES as nossas distribuidoras de
energia. Essa situação preocupa-me muito.

O Deputado Alceu Collares propôs a análise, a
fundo, da situação desses trabalhadores. Há muitos
estudos acadêmicos, nas universidades, Deputado,
que mostram a tristeza dessas famílias destruídas.
Uma família que tem 136 reais, às vezes menos, para
o dia-a-dia, está destruída. As crianças estão nos
semáforos, pedindo dinheiro, marginalizando-se e
prostituindo-se. Não há família brasileira que se
sustente com esse valor; ela deixa de existir.

Deixo aqui a minha indignação. Parabenizo os
palestrantes pelos dados. Gostaria de me aprofundar
nesta discussão sobre os estudos que estão fazendo,
importantes para mostrar à Nação que, em vez de dar
3 mil reais de auxílio-moradia aos juízes do Supremo,
precisamos dar aumento real ao salário mínimo.

Falam tanto no salário mínimo, mas os professo
res universitários - sou um deles, no início de carreira

-, trabalhando 20 horas, não recebem mais do que
três salários mínimos. Esta é a realidade: um profes
sor auxiliar universitário, trabalhando 20 horas, rece·
be pouco mais de 300 reais. Quando se fala em sal~

rio mínimo, pensa-se que apenas a população de
baixa renda sente seus efeitos. Entre dois e três sa
lários estão os professores universitários deste País.
Há futuro para esta Nação se os nossos professores
universitários, que podem desenvolver importantes
pesquisas, não têm uma vida digna?

Não se deve abordar essa situação como se
apenas os paupérrimos dependessem do salário
mínimo. A antiga classe média também está
envolvida nesse processo.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Inaldo Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, gostaria de sugerir à Mesa que adotasse o
modelo que tem funcionado.bem nas Comissões, o
de se esgotarem as indagações do Plenário e logo
em seguida os expositores se manifestarem, porque
o tema está sempre interligado e terminamos repetin
do perguntas e respostas. Seria mais viável, até em
função da conta que precisamos fazer. Os exposito
res, por exemplo, falaram por uma hora, e parece-me
que há oito ou nove inscritos que usarão apenas 27
minutos.

Peço a V. Exª que também faça um apelo no
sentido de que os três minutos sejam respeitados,
para que possamos concluir o debate mais
rapidamente, já que pode ser iniciada a qualquer
momento a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não. Peço aos expositores que se atenham ao
tempo, se possível, para responder aos três primeiros
Deputados.

Gostaria de comunicar aos membros desta Co
missão - acredito que todos já tenham sido avisados 
que amanhã faremos a primeira viagem ao Rio de Ja
neiro. Às 11 h teremos audiência na Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; às 13h, tere·
mos reunião com representações sindicais de traba·
Ihadores e aposentados no Salão Nobre da Assem·
bléia Legislativa do Rio de Janeiro, e às 17h audiência
com o Governador do Estado, Sr. Anthony William Ga
rotinho, no Palácio da Guanabara.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, sou obrigado a pedir um esclarecimento: se
não me engano, está prevista também, de acordo
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com informação que recebi do Rio de Janeiro, a visita
a uma família que mora numa favela e ganha exata
mente um salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Essa é a comunicação oficial. A Presidência não se
opõe a esse compromisso. O Deputado Eduardo
Paes, que ficou de acrescentar algo, está com a
palavra.

OSR. DEPUTADO EDUARDO PAES - O Depu
tado Carlos Santana fez-me essa sugestão hoje à tar
de, um pouco antes desta reunião, e ficamos de com
binar amanhã, no Rio de Janeiro. Então, não tenho
certeza.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Para ajudar,
Sr. Presidente, já falei com o Deputado Carlos Santa
na. Às 12h visitaremos uma família com renda mensal
de um salário mínimo no Morro do Andaraí. Acho que
vai ser interessante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Às 12h?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não
entendi bem. A Comissão vai fazer o que no Rio de
Janeiro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos ouvir a Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro e representantes das instituições civis.
Haverá reunião com as representações sindicais
de trabalhadores e aposentados, na Assembléia, e
audiência com o Governador, para ouvirmos o seu
posicionamento. As próximas viagens serão para
Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, Recife e Ma
naus. Vamos tentar cumprir esse compromisso.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Asu
gestão do Deputado Paulo Paim é correta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
E agora estamos agendando a visita informal à favela,
às 12h. Acredito que seja às 12h30min; vamos ter de
definir o horário durante a viagem.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Por
que informal, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Porque o Regimento não prevê visitas oficiais de
Comissões Especiais, apenas de CPI.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Esse
Regimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Sr. Sérgio Mendonça, Diretor
Técnico do Dieese.

OSR. SÉRGIO MI:NDONÇA - Não compreendi
plenamente a pergunta do Deputado Pedro Eugênio a

respeito da cesta básica. Gostaria que V. Ex" me es
clarecesse, porque é um ponto de que o Dieese cos
tuma tratar, e eu talvez pudesse responder com maior
propriedade.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - A per
gunta, objetivamente, é a seguinte: o salário mínimo
descolou-se tanto do valor da cesta de necessidades
básicas, embora esse seja um preceito constitucio
nal, que esse valor bastante reduzido, equivalente a
100 dólares, por exemplo, de repente aparece como o
grande sonho a ser alcançado. Então, a nossa pro
posta formal, que será discutida no seio desta Comis
são, junto com as demais, é de que tenhamos o salá
rio mínimo como referência percentual progressiva
para o valor da cesta básica, que hoje é de 946 reais e
76 centavos. E a partir dessa progressão, a cada ano
o valor do salário cresceria até que se iguale ao valor
da cesta básica. Gostaria de ouvir o ponto de vista de
V.Sª

(Intervenção inaudível.)

O SR. SERGIO MENDONÇA - Não pretendo
responder a todas as perguntas, mas a partir do que
foi dito pelo Deputado Alceu Col/ares e dessa pergun
ta do Deputado Pedro Eugênio, que agora ficou clara
para mim, acho que nós os técnicos realmente não te
mos essa capacidade. Infelizmente, não temos essa
sensibilidade, como têm alguns, em geral os repre
sentantes, os Parlamentares. Quero lembrar apenas
que o Dieese há anos trata disso.

Lembro também que, com todas as
deficiências eventuais das fórmulas, o Dieese há
mais de vinte anos diz qual é o salário mínimo
necessário no Brasil, a partir da lei de 1936, que tinha
como base o indivíduo...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - De
1938.

O SR. SERGIO MENDONÇA - ...depois, o de
creto de 1938; depois, veio a lei de 1940, e finalmente
a Constituição de 1988, que transforma o salário míni
mo para o trabalhador e sua família. Divulgamos isso
mensalmente. E do ponto de vista dos valores, se
guindo as nossas restrições técnicas, chegamos a
esse valor de 942 reais e 76 centavos. É difícil saber
se esses 942 reais e 76 centavos são suficientes para
uma família sobreviver. Isso depende de valores his
tóricos, culturais, uma série de coisas. Sem dúvida al
guma, em relação à situação atual, significaria um
avanço.

Em 1992, propusemos a campanha S.O.S.
Salário Mínimo, articulada com as centrais sindicais
do Brasil, a partir da Comissão do Salário Mínimo do
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Congresso Nacional. A proposta era exatamente
esta: uma política de longo prazo, na direção de
compatibilizar a recuperação do valor real do salário
mínimo com as políticas de oferta, necessárias
especialmente porque as famílias de baixa renda,
obviamente, quando recebem adicionais de renda,
transformam isso imediatamente em consumo. Não
há espaço para poupança. Portanto, a propensão 
usando de novo um termo técnico exagerado - ao
consumo nessas famílias é total. Temos de
compatibilizar isso com políticas de oferta, de
produção de alimentos etc. De fato, isso não é
suficiente, mas o Dieese há mais de trinta anos
divulga os valores.

Quero lembrar também que temos de
considerar o atual salário mínimo pela proporção de
gastos das famílias. Foi bem lembrado aqui pelos
Deputados que não se trata só de cesta básica;
normalmente o salário mínimo é associado à cesta
básica, como se o trabalhador de salário mínimo só
comesse e não tivesse outros gastos. Todas as
pesquisas de orçamento familiar apontam para
gastos adicionais. Se levarmos em consideração a
estrutura dos orçamentos familiares foi
disponibilizado para a Comissão esse dado -, a partir
da pesquisa do Dieese em São Paulo, verificaríamos
que o trabalhador de 136 reais destinaria somente 48
reais à alimentação. O resto teria de cobrir as
despesas de habitação (34 reais); de transporte (10
reais); de saúde (9 reais); de vestuário (12 reais); de
educação e de leitura (4 reais por mês). Isso se
adotássemos essa estrutura necessária para cumprir
a Constituição de 1988 no que diz respeito ao salário
mínimo, ou seja, para cobrir o rol de despesas do
trabalhador e de sua família. São dados sem dúvida
alguma insuficientes, mas que apontam pelo menos
algum valor, alguma referência, do ponto de vista do
que seria o salário mínimo, a partir da combinação da
legislação existente.

Lembro também que quando o salário mínimo
foi criado a cesta básica representava 39% do total de
despesas que um trabalhador de salário mínimo
efetuava. Pelo último dado de que dispomos, hoje
representa 80%. Ou seja, a cesta básica sozinha
consome 80% do salário, evidência clara de que a
Constituição e a legislação não são cumpridas. De
fato, pelo lado da legislação, da Constituição Federal,
não há dúvida de que os dados demonstram a
absoluta insuficiência do salário mínimo.

Então, quero aproveitar a minha intervenção
para responder a essa questão, associando-me ao

Deputado Pedro Eugênio nessa idéia - de fato, essa
foi a defesa que fizemos, em 1992/1993, a partir da
Comissão do Salário Mínimo do Congresso Nacional
de 1991 - de uma política de longo prazo para
recuperação do salário mínimo. Não creio, como foi
dito pelo Prof. Márcio Pochmann, que as forças d~

mercado sozinhas sejam capazes de regular isso. E
preciso uma intervenção clara, e há recentes
exemplos internacionais de políticas de elevação do
salário mínimo com efeitos positivos. Eu acho que o
caso mais evidente é o americano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Prof. Márcio Pochmann.

O SR. MÁRCIO POCHMANN - Rapidamente,
também gostaria aqui de lembrar algo. Eu acho que o
Sr. Sérgio Mendonça foi feliz ao destacar o papel do
Dieese, mas também nas universidades é possível
encontrar estudos que tratam justamente da realida
de de quem não tem outra alternativa senão viver com
valores extremamente reduzidos, idênticos ao do sa
lário mínimo. Eu aqui lembraria de cabeça, por exem
plo, uma professora da UnB, a Profª Arcelina, que atu
almente dirige o Jornal do DIAP, que publicou um li
vro a partir de uma experiência que ela teve de viver
com o salário mínimo.

Vários outros estudos que se realizam sobre
pesquisa de orçamento familiar ou de padrão de vida
também vão identificar qual a estrutura de gasto para
as pessoas de baixa renda e de mais afta renda. O
Dieese faz isso, mas não só ele. Há outras
instituições, como o IBGE e a Fipe. Quer dizer, há
claros indicadores de que a situação é dura. Mas,
realmente, a sensibilidade está aquém do dado frio e
da técnica, fato que o Deputado lembrou aqui com
propriedade.

Gostaria de fazer dois outros comentários sobre
as questões que foram levantadas. Um tem relação
com a questão previdenciária. Eu não sou
especialista em previdência, mas estudando essa
temática percebe-se que há no mundo problemas
previdenciários. Quer dizer, essa não é uma
especificidade brasileira. Todavia, é importante que
se diga que, na nossa experiência do Brasil, o
problema previdenciário, que é ,estrutural, não tem a
mesma natureza dos registrados nos países ricos,
que hoje se encontram em situação de transição
demográfica bastante rápida e com forte presença do
segmento de maior faixa etária. Nós estamos ainda
caminhando. No Brasil, ainda há uma população
relativamente jovem. O peso das pessoas com maior
faixa etária no total da população tem crescido, mas
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ainda é relativamente pequeno. Acredito que de fato
o nosso problema se deve à situação que o Brasil
vem vivendo nestas últimas duas décadas, as duas
piores décadas deste século, quando a ausência do
crescimento econômico inibe a geração de postos de
trabalho. Os postos de trabalho que são gerados,
além de insuficientes, são de baixíssima qualidade,
de tal forma que é inviável continuar buscando no
financiamento da Previdência com base na
contribuição sobre salários, na contribuição do
emprego assalariado - o financiamento geral da
Previdência. Então, a se manter a situação, como já
realcei no início. possivelmente no próximo ano
estaremos discutindo aqui qual deve ser o menor
saláno mínimo para poder ajudar a situação da
Previdência.

Há um número decrescente de pessoas que
estão contribuindo para a Previdência. Eu acho que
isso também mereceria um estudo. Por que as pes
soas não estão contribuindo para a Previdência? Há
uma regressão na contribuição previdenciária, ao
contrário daquilo a que este País assistiu desde
1923 a 1990, quando, a cada ano que passava, mai
or era a quantidade de assalariados e maior era a
participação dos trabalhadores no regime previden
ciário. Então, a natureza do problema, no que diz res
peito à Previdência, é distinta, no caso do Brasil.

De fato, o Deputado Pedro Eugênio está correto.
Há uma situação de relativo equilíbrio do ponto de
vista da arrecadação privada. Eu, no meu pronuncia
mento, falei a respeito do regime geral previdenciário.
Há. uma situação de déficit já desde 1994. Esse déficit
certamente é um problema no setor público.

Por fim, quanto à questão do salário mínimo, já
se falou aqui da necessidade de se construir uma
política pública de salário mínimo de médio e longo
prazos, tratando justamente dos elementos que são
necessários para sustentar essa política de salário
mínimo em termos reais. Eu levantaria um outro
aspecto que me parece importante, qual seja: quanto
custa para um trabalhador de salário mínimo viver?
Essa é uma questão. Quanto custa para uma pessoa
que se encontra inativa viver? Na verdade, são
estruturas de gastos completamente diferentes. Uma
pessoa em idade mais avançada certamente tem
gastos de transporte e da educação inferiores aos de
um trabalhador ativo. Seus gastos possivelmente
serão maiores do ponto de vista da saúde, dos
remédios. Então, certamente seria importante
reconhecer na atualidade qual a estrutura de gasto,
para chegarmos a saber qual o valor adequado para o

salário mínimo tanto para o trabalhador ativo quanto
para o inativo. A meu ver, o Brasil encontra-se
carente desse levantamento neste momento. Então,
numa investigação dessa natureza, as universidades
e os institutos de pesquisa certamente poderiam
colaborar, junto com essa atividade que a Câmara
dos Deputados vem realizando aqui.

E, mais do que nunca, é importante registrar
ainda que, do ponto de vista internacional, há um
resgate da política de salário mínimo. As políticas
neoliberais, onde aplicadas, procuraram esvaziar a
política de salário mínimo. Tal foi o efeito sobre a
desigualdade e a pobreza que na atualidade há uma
recuperação do salário mínimo. O salário mínimo nos
Estados Unidos permaneceu, durante os governos
Reagan e Bush, basicamente congelado. Foi a partir
da retomada do governo democrata, com pressão
sindical- diga-se de passagem -, que se conseguiu
elevar o salário mínimo nos Estados Unidos. Agora,
novamente na campanha presidencial, o salário
mínimo é um ponto de debate nos Estados Unidos.
Na Inglaterra, que nunca teve um salário mínimo
nacional, existiam comissões de salários que
buscavam a definição de um salário mínimo para
categorias sem piso e que desapareceram durante o
governo de Margaret Thatcher. Todavia, agora, com o
recente governo trabalhista, foi instituído o salário
mínimo nacional na Inglaterra, cujo valor/hora é supe
rior ao dos Estados Unidos.

Então, olhando a situação internacional é
possível perceber em vários exemplos a recuperação
do salário mínimo. Percebe-se até que o Brasil segue
na contramão do que está acontecendo em outros
países.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Prof. Marcelo Côrtes Neri.

O SR. MARCELO CÔRTES NERI- Em primeiro
lugar, gostaria de pedir desculpas ao Deputado Alceu
Collares. Eu acho que não fui claro. Na verdade, todos
os estudos de pobreza partem de necessidades bási
cas, quer dizer, usam-se pesquisas de orçamentos fa
miliares, como a que o Dieese faz, a que o IBGE faz ou
a que a minha própria instituição, a Fundação Getúlio
Vargas, produz, para calcular qual seria o custo de so
brevivência. Então, vamos dizer que aqueles 69 reais
que eu utilizei, em valores de 1998 - o que hoje corres
ponderia a 75 reais -, correspondam ao custo para su
prir necessidades nutricionais mínimas, conforme re
comendado pela Organização Mundial da Saúde.
Obviamente, as pessoas não querem só comida. Elas
precisam de outros estudos. Quer dizer, existe uma sé-
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rie de estudos. Por trás do próprio estudo de pobreza
existe a noção muito clara de déficit: déficit nutricional,
déficit no sentido humano, não só no sentido financei
ro. Eu concordo com a idéia de que no Brasil ainda se
está olhando muito para déficits financeiros e pouco
para déficits humanos, déficits sociais. Eu acho que
essa é uma mudança muito importante a ser feita.

O meu pressuposto inicial é o de que o salário
mínimo no Brasil realmente é baixo, muito baixo
para os padrões internacionais e baixo para os pa
drões históricos, embora eu ache que é muito im
portante utilizar vários índices, não só o índice do
Dieese, o índice IPC da Fipe ou o índice da Funda
ção Getúlio Vargas, para se ter uma noção mais
geral de quão baixo é o salário mínimo hoje. Mas
não há dúvida de que o valor dele é muito baixo
tanto para padrões históricos quanto para padrões
internacionais.

Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção
para um ponto que eu não posso omitir. Eu acho que
um salário mínimo excessivamente alto pode causar
mais mal do que bem. Em termos de mercado de tra
balho, ele pode produzir desemprego e informalidade
se ele for excessivamente alto. Imaginem se o salário
for de 10 mil reais. Não há dúvida de que ele é baixo,
mas éu não acho que o céu seja o limite. Eu acho que é
preciso olhar para o homem, para as necessidades da
pessoas, mas também para as possibilidades de aten
der a determinados valores. Então, eu acho que dentro
de mercado de trabalho, a partir de um certo ponto..

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas
não precisa ser tão otimista. Dez mil reais?

O SR. MARCELO CÔRTES NERI - Também
concordo. Acho que deve ser aumentado, mas preci
samos tomar cuidado para não fazermos isso de ma
neira irresponsável. Não sei se ano eleitoral é tempo
de discutir salário mínimo para o próprio ano. Temos
de pensar em recuperação; mas em médio e longo
prazos. Assusta-me um pouco discutir esta questão
em ano eleitoral. Temos de tomar cuidado para não
discutirmos o assunto fora de hora. Embora ache que
o salário seja baixo e deva ser aumentado substanti
vamente, creio que devemos tomar cuidado com as
conseqüências de um salário mínimo excessivamen
te alto - não é o problema do Brasil hoje, sem dúvida
- sobre o mercado de trabalho e sobre as contas pú
blicas.

Por que as contas públicas? Com um salário
mínimo em nível muito alto estaremos privilegiando
grupos da sociedade - e existe algo chamado

restrição orçamentária - em detrimento de outros
grupos.

Em particular, chamo a atenção para o fato de
que o segmento pobre da economia brasileira hoje,
no meu entender, são as crianças. A renda per capita
de uma criança é de 166 reais; a renda média da
economia é de 270 reais. Então, temos de tomar
cuidado com a restrição orçamentária, sim. Caso
contrário, poderemos ter um segmento trabalhador
bem suprido, um segmento de idosos bem suprido,
mas poderão faltar recursos para as crianças.

É muito importante, na política social, termos a
idéia de restrição orçamentária e de prioridades.
Muitas vezes, a questão orçamentária é discutida
pelos macroeconomistas de um lado, e a questão so·
cial é discutida por pessoas da área social, entre as
quais me incluo, de maneira estanque. É importante
integrar mais.este debate e enumerar prioridades.

O que procurei demonstrar em minha exposição
foi que se o objetivo é realmente combater a pobreza
com determinado volume de recursos, privilegiar os
aposentados pobres - refiro-me àquelas pessoas do
Nordeste rural que vivem da aposentadoria - poderá
levar a um impacto significativo sobre a pobreza e
ainda sobrarão recursos para aplicar em outras áreas
sociais fundamentais. E temos de ter noção clara de
restrição orçamentária, muito importante no processo
de fixação do salário mínimo. Concordando com
meus companheiros de mesa, aponto para a
necessidade de uma agenda de médio e longo
prazos, para que todos os anos não tenhamos uma
discussão de três meses sobre o valor do salário
mínimo.

Devemos ter um processo sustentável e inclu
sive aprender com outras experiências, como a citada
pelo Sr. Márcio Pochmann. Os Estados Unidos estão
revigorando a discussão sobre salário mínimo. A
Inglaterra, a França e vários outros países estão
revalorizando a idéia de salário mínimo. Isso vai de
encontro à tradição liberal e outros aspectos. Isso é
muito importante.

Quer dizer, os dados mostram que o salário
mínimo no Brasil exerce papel fundamental, sim,
quanto à pobreza. É um mecanismo muito rápido. A
vantagem do salário mínimo, como vimos nos
gráficos, é que, sendo reajustado num mês, no mês
seguinte vê-se o efeito e dois meses depois esse
efeito estará sendo medido. Então, do ponto de vista
político, essa é uma arma também poderosa. Temos
de tomar cuidado com isso. Entendo que as políticas
de renda no Brasil, historicamente, têm sido utilizadas
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com especial vigor em épocas pré-eleitorais. Temos
de tomar cuidado com isso para não inviabilizarmos..

Hoje em dia, estamos numa economia de baixa
inflação. Esperamos que continue assim. Senão,
qualquer erro ou acerto que venhamos a cometer
demorará anos para ser revertido. Por isso temos de
ter cuidado. Uma coisa é pensar em aumento de
salário mínimo com inflação de 30% ao mês. Trata-se
de uma defesa; significa correr para recuperar o
prejuízo. Numa economia estável, temos de ser
especialmente responsáveis, para que não sejam
inviabilizados a política social e o mercado de
trabalho, no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Como ainda faltam cinco Parlamentares, ouviremos
todos, para que os convidados possam responder em
conjunto. Acho que assim facilitaremos as perguntas.

Passo a palavra ao Sr. Deputado Synval
Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. expositores, gostaria de
endereçar ao representante do Dieese a seguinte per
gunta: se tivéssemos, por exemplo, um percentual de
reajustamento de 30% do salário mínimo, teríamos
possibilidade de, com base em um percentual conheci
do, estimar seus efeitos no crescimento da economia?
Haveria essa possibilidade? O que representaria, em
termos de impulso positivo na atividade econômica do
País, o aumento do salário mínimo em um percentual
de 30%? Teríamos como mensurar ou estimar isso?

Agora dirijo-me ao representante da Fundação
Getúlio Vargas, apenas para me certificar de que
realmente compreendi bem o seu pensamento.

Referiu-se V. SI! a uma revisão do salário
mínimo. Se se levasse em conta a preocupação maior
com os efeitos dos encargos sobre a Previdência,
haveria redução bastante acentuada desses
encargos? Quis V. SI! dizer que nossa preocupação
deveria ser essa, ou seja, definir não um novo salário
mínimo mas um piso salarial? Se, em vez de reajustar
em percentuais o salário, fixássemos apenas um
novo piso salarial, estaríamos respondendo a uma
preocupação com as conseqüências do impacto
sobre a Previdência? Foi isso realmente o que V. Sª
quis dizer?

Eram essas as duas questões, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Com a palavra a Deputada Almerinda de Carvalho.
A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE

CARVALHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. exposi
tores, praticamente tudo foi mencionado. Entretanto,

quero fazer referência ao início do salário mínimo, em
1940. Como temos conhecimento, ele foi criado para
atender às necessidades básicas da população de
modo geral, ou seja, alimentação, vestuário, higiene,
habitação, transporte e remédio, algo de suma impor
tância, sobre o quê não se falou aqui.

Quem mais necessita de remédio do que nossa
população carente, as nossas crianças? Falta
alimentação, remédio e também saneamento básico
às populações mais humildes. Parece que hoje,
quando se fala em salário mínimo, pensa-se apenas
em cesta básica. O cálculo vem sendo feito somente
com base nisso. Estou vendo aqui que 84% dizem
respeito à cesta básica. E o restante?

Mas a questão, sabemos, não é de fácil solução.
Gostaria de fazer uma pergunta ao nosso economista
da Unicamp: considerando que o 'Ministro da
Previdência declarou que as contas do Ministério
estão equilibradas, que impacto causaria na
economia um salário mínimo de 100 dólares ou 177
reais? E qual o impacto na inflação?

Essas as duas perguntas. Acho que vamos ter
uma avaliação sobre de quanto uma família realmente
necessita para sobreviver hoje. Amanhã iremos ao Rio.
Vamos visitar uma família que sobrevive com 136 rea
is. Então, poderemos perguntar quanto ela gasta, prin
cipalmente com moradia. Sabemos que qualquer bar
raco - vivo no Rio de Janeiro e sei o que é isso - custa
100 reais, não menos que isso. Realmente, é difícil vi
ver com salário mínimo. Gostaria, como Parlamentar
de primeiro mandato, que nossa Comissão chegasse
a um resultado satisfatório, para que possamos dar
uma resposta a essa população, que hoje está pratica
mente morrendo à míngua.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Com a palavra o Deputado Paulo Paim.
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi

dente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar,
cumprimento o Sr. Márcio Pochmann, professor da
Unlcamp - não é fáoil pronunciar seu sobrenome; vou
chamá·lo apenas de Márcio.

Márcio, meus primeiros passos no campo da
economia, como peão da área metalúrgica - você um
aluno, ainda estudante -, você guiou quando
estávamos no Rio Grande do Sul. Isso eu nunca
esqueço. Com satisfação vejo hoje que você é um
estudioso nessa área.

Gostaria de dizer também ao companheiro
Sérgio Mendonça que ao longo destes anos no
Congresso Nacional aprendi muito com o Dieese e
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com V. Sª, sempre nos trazendo subsídios para
construir uma proposta, que vá ao encontro dos
interesses da classe trabàlhadora.

Quero também registrar, para que fique
consignado nos Anais da Casa, a presença do
companheiro José Amaury Soares, que tem
colaborado com esse trabàlho no Dieese, e de Lilian
Arruda Marques, que também tem colaborado.

Ao Sr. Marcelo Neri' quero dizer que não o
conhecia pessoalmente. Confesso que inúmeras
vezes, em debates aqui nesta Casa, usei seus dados.
O que mais usei foi o de um trabalho seu realizado
ainda no Ipea, se não me 'engano, segundo o qual
cada 10% de reajuste' no salário mínimo pode
representar até 5% no combate à pobreza. São dados
importantes.

Falar em salário mínimo é mexer com a emo
ção de todos nós. Participei da Comissão da Pobre
za. Dia e noite, insistimos em que um dos instrumen
tos principais para o combate à pobreza era a eleva
ção do salário mínimo. Conseguimos aprovar uma
emenda constitucional garantindo o reajuste perma
nente do salário mínimo. No fim surgiram 4,5 bilhões,
de um momento para outro; como instrumento de
combate à pobreza. Não estou propondo que os 4,5
bilhões para o combate à pobreza sejam usados no
salário mínimo. Quero dizer que quando forças políti
cas se movem - e não dá para negar a força política
de Antonio Carlos Magalhães - o dinheiro surge do
nada. Já estão à disposição 4,5 bilhões para comba
ter a pobreza. A emenda con'stitucional do salário mí
nimo está parada.

Defendo, com muita força, que o melhor
instrumento de combate à pobreza neste País é a
elevação do salário mínimo. Vejo que outros países
chamados liberais estão mudando de opinião.
Voltaram a elevar o salário mínimo como forma de
combater a pobreza. Alguém poderia dizer que a
forma de combater a pobreza seria investir na
educação. Pego os dados do Dieese que Rosane me
passou e que estão na minha frente: um cidadão tem
direito a gastar com educação somente 1 real e 47
centavos durante o mês. Então, expliquem-me: de
que jeito investir na educação representa uma forma
de combater a pobreza se com o salário mínimo se
pode investir 1 real e 47 centavos em educação?

Na habitação - são dados também do Dieese -,
o cidadão pode investir 11 reais é 56 centavos. Que
País é este? Pegando o gancho da realidade, juízes,
inclusive aposentados, que têm casa na praia,
fazenda e mansão na cidade, têm direito a um

auxílio-moradia de três mil reais, de uma hora para a
outra! Não dá para entender.. Então, digam:
queremos reajuste! O salário está baixo. Vamos
estabelecer o debate sobre o teto e o mínimo. Que
País,é este que aceita que juízes se dêem, de um
momento para outro, três mil reais para
auxílio-moradia? Tenho dito: se houver um juiz fed
eral que não tenha moradia própria na cidade onde
trabalha, retiro todo o meu discurso.

Quero também perguntar aos senhores: no
âmbito internacional, não repercute negativamente o
fato de que o Brasil seja o país do dumping social?
Que o Brasil é o país que tem o menor salário mínimo
da América Latina? Que nenhum país do Mercosul se
compara ao Brasil?

Temos que pegar as manchetes dos jornais de
final de semana. Elas dizem: salário mínimo no Brasil
é um crime contra os direitos humanos. Quem publica
não é a Nicarágua, não é Cuba, não são os partidos
de esquerda. São os EUA. A divulgação vem de onde
há referências para o Governo brasileiro. A pergunta
que faço aos senhores é: isso não depõe contra a
economia do País, inclusive lá fora? Ali se diz: "O
Brasil é um país de trabalho escravo. O salário
aviltante de 70 dólares é uma vergonha perante o
mundo!'

Um companheiro que está aqui ao lado, José
Maurício, disse-me o seguinte: "Paím, já refletiu so
bre quanto custa ao País, por mês, um preso, um ho
mem que assalta, que mata? Com certeza, de dois a
cinco salários, mais do que aquele que está traba
lhando para sustentar os filhos e não ganha o corres
pondente a 180 reais, cem dólares. O que está certo,
então? Partir para a violência? Assaltar, roubar?
Você vai receber do Estado três, quatro salários mí
nimos para manter-se no presídio. Ou a sociedade
deve investir no salário mínimo como forma inclusive
de combater a violência e esvaziar os presídios?"
Essa é a pergunta que temos que fazer. Não há
como.

Confesso aos senhores que quando dizem que
a Previdência está falida e que não é possível pagar o
salário mínimo me assusto. Sabem por quê? Em
1992, tive a felicidade de ser Relator, na época, Depu
tado Eduardo Paes, do projeto que aprovamos para
reajuste do salário mínimo em 147%, percentual que
estendemos aos 18 milhões de aposentados e pensi
onistas. A Previdência não faliu. Em 1995 - todos aqui
usaram esse dado -, tive a felicidade também de ser
Relator de outra matéria. Aprovamos 110 dólares.
Fernando Henrique vetou e remeteu a esta Casa ou-
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tro projeto. O Deputado Luis Eduardo Magalhães; já
falecido, entregou-me a Relataria do projeto. Reintro
duzimos os 110 dólares e estendemos aos 18 milhões
de aposentados e pensionistas. O Presidente sancio
nou e a Previdência não faliu; terminou o ano com um
superávit de 2 milhões, na época.

É muito fácil usar o chavão: tem que haver
vontade política. Será que não falta vontade política,
vontade técnica e visão de social para se construir um
salário mínimo que beneficie esse povo? Alguns me
dizem: são só 3 milhões! Muito bem. Se são só 3
milhões - tão pouco -, que impacto negativo é esse
que vai haver na economia? São só 3 milhões num
universo de 160, 170 milhões. É claro que não acho
que é só sobre 3 milhões, mas esse é o dado que o
Governo passa.

Sr. Marcelo Neri, V. Sª afirma que há o perigo do
ano eleitoral. No meu entendimento, o problema é
que, ao discutir salário mínimo logo após as eleições,
vão dizer: quer dar retorno para os seus votos?
Também estamos com o projeto de salário mínimo.
Se discutirmos o assunto no ano posterior, dirão que
é por causa da eleição municipal. Se for no ano que
vem, é porque é véspera do outro ano. Então, o que
temos apresentado na Casa? Um projeto de política
de salário mínimo permanente. Isso é o que
queremos construir, mas o Governo não deixa. De
1995 para cá, só medidas provisórias. Medida
provisória em 1996, em 1997, em 1998 e em 1999.
Será também medida provisória em 2000, se esta
Comissão, Deputados Eduardo Paes e Paulo Lima,
que são seus Líderes, não construir uma proposta. E
será de novo um salário mínimo de arrocho.

A nossa responsabilidade, eu sei, é enorme. Se
os senhores pegarem os projetos encaminhados por
nós nesta Casa.. Um projeto meu foi motivo de piada
no programa Jô Soares - e não estou acusando Jô
Soares, porque mandei a ele uma carta, que foi lida
no seu programa, e ele disse: "ah, agora entendi".
Dizia eu o seguinte: vamos copiar de uma vez por
todas os Estados Unidos. E copiar os Estados Unidos
não significa estabelecer salário mínimo de 1.000
dólares. Não é isso. Quis dizer que devemos sair de
180 reais, que é uma miséria - todo mundo sabe - e
reajustar em vinte centavos a hora, uma vez por ano.
Só isto: 20 centavos a hora, uma vez por ano. Até o
ano 2015, chegaríamos ao salário mínimo pretendido
pelo Dieese, com 20 centavos a hora, uma vez por
ano. Jô Soares disse, no programa: "Deputado Paim,
agora não entendi. Está brincando". Depois que eu
expliquei, ele entendeu. Vou explicar também aqui:

reajustar em 20 centavos a hora significa um
incremento real de 44 reais, uma vez por ano. Com
esse cálculo, matematicamente (real, eu disse),
descontando a inflação, até o ano 2015 chegaremos
a um salário mínimo em torno de 900 reais.

Digo isso não acreditando que deva valer essa
ou aquela proposta, a minha ou a do Deputado Edu
ardo Paes ou a de outros Deputados que têm projeto
na Casa. Digo isso, Deputado Eduardo Paes, porque
estou convencido de que se houver vontade política
poderemos, por sua lavra, sob a coordenação do
nosso Presidente, Deputado Paulo Lima, ter uma
proposta viável. Esqueçamos os 27 projetos que
tramitam na Casa; vamos construir um projeto
assinado por todos nós.

Esse, na verdade, é um desabafo. Esta a visão
que gostaria de ter também da parte dos senhores.
De fato, ganhar salário mínimo neste País não é fácil,
principalmente quando juízes que deveriam construir
a Justiça dizem que têm que ganhar três mil reais
porque têm só três, quatro, cinco seis casas e
ganham somente 10.200 reais por mês.

Era o que tinha a dizer. Ficam as perguntas no
ar.

o SR. PRESIDENTE (DepU'iado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Inaldo Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, acho que esta Comissão não pode perder o
grande foco deste debate, que é procurar uma saída
real, concreta e objetiva para este impasse criado em
relação ao salário mínimo, hoje de 136 reais, que de
veria ser, segundo o Dieese, de 570 reais. Esse é o
caminho que devemos procurar, através da nego
ciação, do consenso, da articulação que a Comissão
está fazendo - e certamente vai ampliar ainda mais 
com o Poder Executivo. Os Deputados Eduardo Paes,
Medeiros e o próprio Presidente Paulo Lima, enfim,
todos estamos envolvidos nesta articulação, a fim de
discutir um salário realmente viável, como diz o Depu
tado Paulo Paim. Não adianta sonhar com o ideal. Te
mos que manter aceso nosso ideal, mas precisamos
também saber o que é possível fazer.

Portanto, este é um apelo no sentido de que não
percamos o foco do nosso debate, do nosso
propósito, do nosso objetivo, que é avançar o máximo
que pudermos no sentido de recompor, senão total,
ao menos parcialmente, o poder aquisitivo dos
trabalhadores. Que este seja não o último, mas um
passo no sentido de um projeto de médio e longo
prazos que nos permita vislumbrar, lá na frente, a
recuperação plena do poder aquisitivo dos
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trabalhadores a partir dQ estabelecimento de um
salário mínimo com o qua(.o trabalhador seja capaz
de satisfazer aquelas necessidades impostas pelo
inciso IV do art. 7º da Constituição Federal.

Aliás, gostaria, embora na ausência do Depu
tado Alceu Collares, de dizer que não concordo
quando S. Exª diz que não houve por parte dos pa
lestrantes preocupação com a composição do salá
rio mínimo em face das necessidades dos trabalha
dores. Pelo contrário. O que ouvi aqui foi exatamente
isto: exposição de dados macroeconômicos, como
esse que mostra a evolução da carga tributária bruta
em relação ao salário mínimo, em dez anos. Esse é
um dado que enriquece e pode ser o norte na busca
do valor do novo salário mínimo.

Aponta-se aqui o crescimento da carga tributá
ria bruta de 132,8% e um decréscimo do salário míni
mo, no mesmo período, de' 36,2%. Na verdade, essa
correlação está equivocada, Precisamos saber inclu
sive para onde está indo esse volume de recursos, já
que, por outro lado, há esse achatamento ou a corro
são do salário mínimo e, conseqüentemente, do poder
aquisitivo dos trabalhadores..

Há também essa contradição entre a evolução
do salário mínimo e da Previdência Social,de 155,1 %
no período de 1989 a 1999 contra menos 36,2% no
mesmo período. Temos que procurar respostas para
esses números contraditórios, que desmentem, de
certa forma, aqueles argum~ntos de que o grande
problema do salário é a Previdência. Pr~cisamos

concretamente estabelecer essa interlocução entre a
Comissão e o Poder Executivo, objetivando avançar
em relação ao salário mínimo. ,

Outro cenário que reforça essa preocupação do
Dieese, da Fundação Getúlio Vargas e do Prof.
Márcio Pochmann, da Unicamp, é o da pirâmide so
cial do Brasil, segundo a qual 10% da renda,estão
destinados aos 50% mais pobres, ao passo que,
exatamente em proporção inversa, 10% dos mais
ricos detêm 50% da renda nacional.

Acredito, pela declaração do Deputado Aécio
Neves, que o salário mínimo será no mínimo de 160
reais. Acho que esse é o fato concreto de hoje. O
Deputado Aécio Neves esteve com o Presidente da
República e voltou dizendo que o salário mínimo pode
ficar em torno de 160 reais. Esse é o valor do salário
mínimo hoje. Se compararmos esse valor, Deputado
Eduardo Paes, com o que se dizia há pouco tempo,
isto é, que o aumento ia ser de 7%, veremos que já
estamos avançando na busca da reconstrução do sa
lário mínimo. E acho que o Governo pode muito bem

evoluir para os 100 dólares - está muito perto -, so
bretudo depois desse escândalo de domingo, quando
um Ministro do Supremo Tribunal Federal concedeu
uma liminar ilegal, absurda, afrontosa à consciência
social, ao ordenamento jurídico nacional, mascaran
do um aumento de salário com a rubrica eufemística
de auxílio-moradia de três mil reais. Enquanto esta
Comissão está aqui reunida promovendo esta dis
cussão, promovendo audiências externas para ouvir
a sociedade, as organizações governamentais e
não-governamentais, para discutir se o ;;alário será
de 160 ou 180, o Supremo concede a juízes um abo
no, ou melhor, um aumento de salàrio mascarado
pela via mais oblíqua possível, no valor ele três mil
reais.

Sras. e Srs. Deputados, 81's. palestrantes,
considere-se que hoje grande parte dos juízes têm
casa própria e que outra parte mora na chamada
Casa do Juiz, a casa oficial do juiz. Há lá o timbre

. oficial do Tribunal de Justiça dos Estados. Com qual
justificativa legal o juiz poderá provar que aquele
auxílio-moradia serviu para pagar o aluguel? Só se for
para reforma, ampliação ou construção de casa. Esse
vai ser o destino do auxílio-moradia.

Diante dessas perplexidades que vivemos no
dia-a-dia, devemos debruçar-nos sobre a discussão
dessas questões da forma como hoje estão postas.
São os números da macroeconomia que revelam o
declínio permanente do salário mínimo, que deveria
estar hoje em 570 reais. Também devemos fazer o
possível para avançar neste momento e estabelecer
um plano de mais avanço ainda em médio e longo
prazos..

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Eduardo Pa.es, para sua!)

. considerações.

O SR. DEPUTADO EDUARDO ~A~$~ Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço ;~os expos'
tores a presença e também os dados e subsídios que
nos trouxeram.

Na verdade, Sr. Presidente, acho que todos os
Deputados já abordaram as questões que seriam
relevantes. Então, até para avançar na discussão,
rogistro um fato que me te~ preocupEio muito.
Trata-se da possibilidade de, a partir desta Comissão,
darmos um primeiro passo mas também caminhar na
definição de uma potrtica de salário mínimo efetiva,
até para que possamos acabar com a história de todo
ano ouvirmos bate-boca no sentido de que o Governo
não quer, que o outro quer que aumente, que um
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terceiro não quer que aumente. Isso até para poupar
um pouco o trabalho do Deputado Paulo Paim, esse
histórico defensor do salário mínimo. Dizia outro dia a
S. ExA: "Deputado Paulo Paim, desde que me
conheço por gente vejo-o na televisão defendendo o
aumento do salário mínimo todo mês de abril". O ano
todo, mas especificamente no mês de abril, quando
se dá destaque para essa questão.

Quanto a podermos definir uma política de
salário mínimo olhando para a frente, confesso, ainda
não encontrei respostas durante todo este tempo de
estudo sobre o salário mínimo. Ontem conversava
aqui posso relatar -, por telefone, com algumas
figuras do Governo Fernando Henrique Cardoso e
perguntava se existe algum ·estudo no Governo em
relação à política de salário mínimo. Até onde pude
perceber, não existe efetivamente nada de concreto

Ouvi os Profs. Sérgio Mendonça e Márcio Poch
mann, ambos tratando dessa questão. Objetivamente,
quero saber que tipo de estudo têm feito tanto o Prof.
Márcio, na Unicamp, quanto o Prof. Sérgio, no Dieese,
ou o próprio Prof. Marcelo, na Fundação Getúlio Var·
gas, e mesmo o Ipea, no sentido da política de salário
mínimo. Que parâmetros poderemos utilizar para bali
zar uma política de médio e longo prazos para o salário
mínimo, em relação ao salário médio, à linha de po
breza? Poderíamos trabalhar com variáveis econômi
cas?

Ontem, cheguei a conversar com o Diretor de
Política Econômica do Banco Central, Sérgio Ribeiro
da Costa Werlang, e perguntei-lhe se há como
adaptar a metodologia das metas de inflação a uma
política que pudéssemos chamar de meta de mínimo,
com ganho real, com variáveis econômicas. Quero
ouvir um pouco mais detalhadamente, com um pouco
mais de substância, a opinião dos três palestrantes
acerca dessa questão.

Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Prof. Sérgio Mendonça.

O SR. SERGIO MENDONÇA - Tentando pas
sar pelo menos por quase todas as perguntas que fo
ram feitas nesta segunda rodada, o Deputado Synval
Guazzelli pergunta sobre o impacto na economia.
Acho que é possível fazer estudos, não há nenhuma
dúvida sobre isso. No entanto, o conjunto de estudos
que os técnicos são capazes de realizar partem de
um conjunto de hipóteses e pressupostos que não
necessariamente vão acontecer na realidade. Exem
plo: aumentar o salário mínimo implica estudar, como
foi dito aqui pelo Prof. Pochmann e também pelo Mar-

ceio Neri, o efeito que isso causará nessas famílias
de baixa renda, qual a atitude que elas vão tomar
quanto a receber dez ou vinte reais. Nós aqui, técni
cos, estamos falando de dez reais. Não parece algo
significante, mas foi dito aqui que dois meses depois
há impacto em termos de redução da pobreza, por
que é possível comprar mais leite, mais arroz, mais
feijão, mais carne. Portanto, há efeito sobre a nutri
ção. Os primeiros efeitos são esses, de modo que é
preciso estudar o impacto sobre essas famílias de ba
ixa renda e, portanto, a demanda que se formará so
bre 05 setores econômicos, que vão ser imediata
mente pressionados - no bom sentido - por esse au
mento de salário mínimo. Exemplo: a agricultura. Sa
be-se que nesse setor a geração de emprego é mais
rápida. Será que uma demanda adicional sobre a
agricultura, derivada de um aumento de salário míni
mo, não implica não só a possibilidade de melhora em
termos de consumo de alimentos e, portanto, do pa
drão nutricional, como também a geração de empre
gos na agricultura?

~ possível fazer isso, e evidentemente é
possível avaliar tecnicamente o resultado disso. Mas
não diria que esses resultados são capazes de serem
os últimos para uma tomada de decisão. Por quê?
Porque governar é estar sob a pressão legítima da
sociedade, portanto, do Congresso Nacional, e estar
apostando. Dou um exemplo. Estamos estudando e
discutindo a questão do salário mínimo nos anos 90.
Participei deste debate no início dos anos 90, década
perdida, quando não houve crescimento econômico,
como foi mostrado aqui. A década vai terminar com a
renda per capita exatamente no mesmo patamar do
início dos anos 90.

Como será estudar o salário mínimo e seu
impacto numa década de crescimento? Exemplo
evidente está sob o nosso nariz: a França preparou,
durante um ano e meio, a redução da jornada de
trabalho sob intensa pressão dos liberais - o governo
socialista propôs uma redução da jornada de trabalho
-, enfrentou essa discussão, planejou um prazo e
está implantando. Há uma discussão constitucional
legal. A França, nos dois últimos anos, teve o maior
crescimento econômico dos últimos vinte anos, sob o
impacto da redução da jornada de trabalho. E dizia·se
que a redução da jornada de trabalho provavelmente
só iria provocar aumento de custo, perda de
competitividade da França.

É claro que há um conjunto de fatores envolvidos.
Os meus dois colegas expositores usaram várias ve
zes indicadores-síntese. É possível que um aumento
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exagerado de salário mínimo "nominal" - entre aspas
possa provocar algum tipo de impacto sobre emprego
no mercado de trabalho? Sim. É possível. Mas isso,
segundo dados disponíveis, implicou redução da po
breza. Esse objetivo não subordina o outro? Será que
esse impacto sobre o emprego numa estratégia de de
senvolvimento econômico, com maior espaço para o
crescimento, não será minimizado? Está-se compri
mindo a economia; a disputa pela renda está difícil,
com espaço de crescimento - provavelmente, teremos
algum crescimento ao longo do ano 2000. Qual o es
paço do orçamento público?

Falou-se aqui sobre a taxa de juros. Uma queda
na média da taxa de juros do ano 2000 em relação a
1999, de um a dois pontos percentuais, sobre um
estoque de dívida como esse, implica o quê, senão
uma folga - porque dívida se rola, em geral não se
paga - sobre a necessidade de superávit primário
acertado com o Fundo Monetário Internacional, entre
receitas e despesas? Então, é possível aumentar
despesas a partir, sim, de uma redução da taxa de
juros: É evidente que há aspectos internacionais
macroeconômicos, mas não vamos escapar de
aposta. É necessário ter isso claro, do ponto de vista
da elevação do salário mínimo.

Espero, embora as condições macroeconômicas
não sejam totalmente favoráveis, que, com visibilidade,
se possa ingressar nesse debate para um olhar de ce
nário mais favorável do que o da década de 90. Toda
ela, foi dito aqui, é uma década de precarização, de
aumento do desemprego, em função de vários fato
res, mas especialmente do baixo crescimento econô
mico. Portanto, o efeito sobre emprego e desemprego
não é derivado s6 de uma decisão unidimensional de
uma política, mas de um conjunto de fatores em que o
crescimento afetou enormemente a discussão. Então,
acho que a pergunta do Deputado Synval Guazzelli
me ajuda a propor esta discussão.

Não sei se o salário mínimo é a principal políti
ca de combate à pobreza, mas certamente foi de
monstrado à exaustão que tem um impacto sobre a
pobreza muito claro em ambiente econômico adver
so. Não será ainda mais potencializada esta discus
são em ambiente econômico um pouco mais favorá
vel - se não favorável, relativamente mais favorável
-, como é o cenário em que temos de trabalhar nos
próximos anos? O Governo propõe trabalhar de
2000 a 2003 com uma taxa de crescimento média da
ordem de 4% a 5% da economia. São os cenários
que estão colocados. Então, o salário mínimo de fato
tem que voltar. E, discordando um pouco de Marcelo,

não importa que venha em ano eleitoral. É fundamen
tai que seja pressionado pelo ano eleitoral. Estamos
com ausência de política de salário mínimo.

Respondendo ao Deputado Eduardo Paes, o
Relator, é preciso pensar uma política. Defendemos
isso desde o início dos anos 90, desde o Plano Cru
zado, em 1986. Acho que um conjunto de variáveis
podem ser pensadas. Na discussão dos anos 90
pensou-se em atrelar esta discussão ao crescimento
da produtividade, ao crescimento do PIB per capita,
à discussão sobre a dita tentativa de estreitar ou re·
duzir o leque entre o salário mínimo e o salário mé
dio. É claro que as forças de mercado vão operar,
mas temos que estar o tempo todo olhando para os
indicadores-síntese e vendo se os objetivos atingi
dos não valem a pena, do ponto de vista social. E es
tão mostrando que sim, em década desfavorável. Que
dirá em década mais favorável? É precis.Qestudar a
discussão sobre a agricultura; é preciso discutir - os
dados estão disponíveis no IBGE - o impacto sobre
os setores de bens e salário, que são, em geral, os
que geram mais emprego. Portanto, tem-se o efeito
compensação também sobre o emprego derivado da
demanda que se tem a partir do aumento do salário
mínimo.

Mas eu não tenho nenhuma ilusão de que se
trata de apostas. Não há modelo, na minha opinião,
que seja capaz de expressar... Porque a sociedade
age e, no momento seguinte, a reação muda os parâ
metros do modelo. É claro que é possível fazer mode
los o tempo todo, mas eles não são capazes de captar
a dinâmica. Senão, o exemplo francês estaria eviden
te: a redução da jornada na França estaria provocan
do uma depressão, uma recessão, porque a França
estaria perdendo. Agora, não é s6 a redução de jorna
da - não nos iludamos. Há um conjunto de fatores
macroeconômicos na Europa favoráveis. Mas combi
nado com a redução da jornada, que provocou um
efeito favorável sobre as expectativas, vamos ter tal
vez, no ano que vem, a França atingindo a menor taxa
de desemprego desde o início dos anos 80, ou seja,
vinte anos depois. Acho que essa aposta n6s preci
samos fazer. E, é evidente, a sociedade, por meio do
Congresso Nacional, pode ajudar pressionando nessa
direção.

As centrais sindicais estão apontando. Eu,
como representante do Dieese, não poderia deixar
de encerrar minha fala nessa direção. Há Depu
tados sindicalistas aqui: o Deputado Paulo Paim, o
Deputado Medeiros, que vi há pouco, e outros que
ou são sindicalistas ou são muito próximos do mo-
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vimento sindical - não conheço toda a trajetória
dos Deputados aqui presentes. E as centrais vão
atuar unificadamente. Parece-me que foi criada, a
despeito da luta histórica dos anos 90, uma situa
ção política mais favorável, que deveria - e isso
talvez seja vontade só - redundar numa política de
salário mínimo de longo prazo. Acho que é possí
vel.

O Dieese, assim como os representantes das
outras instituições aqui presentes e das universi
dades, que têm muitos estudos sobre isso, estaria
absolutamente à disposição para oferecer todos os
elementos, inclusive a contribuição de 1992. No en
tanto, a contribuição de 1992 talvez esteja basica
mente ultrapassada, porque vivíamos um período de
inflação muito alto e aquele projeto estava atrelado a
essa discussão da inflação alta - foi lembrado aqui o
reajuste de 147%. Hoje, nem imaginaríamos o que
seria um reajuste de 147%, ainda que fosse neces
sário, num ambiente de estabilização.

De qualquer forma, coloco aqui o Dieese à
disposição desta Comissão. Sei que o tempo é curto,
mas me parece que seria o ideal combinar a pressão
política necessária para reajustar o salário mínimo
agora com a tentativa de construção de uma política
de médio e longo prazos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de passar a palavra ao Prof. Márcio Pochmann,
gostaria de informar à Comissão que a Ordem do Dia
já começou e já estamos no encerramento. Acredito
que dê para aguardar mais três minutos, a fim de ouvir
cada palestrante. Depois aprovaremos os requerimen
tos que temos e em seguida iremos para o plenário.

Com a palavra o Prof. Márcio Pochmann.
O SR. MÁRCIO POCHMANN - Perfeito. A

Deputada Almerinda de Carvalho fez questões em
relação à repercussão do aumento do salário mínimo.
Para chegarmos em qual o percentual, cada elevação
de 1% do salário mínimo implica um adicional de
despesa de 191 milhões para a Previdência Social.
Ao mesmo tempo, 1% de elevação do salário mínimo
também implica um adicional de receita de 54,7
milhões. O pagamento do salário mínimo tem uma
receita que decorre dos impostos a partir do consumo
de quem recebeu o salário mínimo. De tal modo que
há uma diferença de 136 milhões em 1%. Trinta por
cento seriam 4,1 bilhões de reais em doze meses.

Foi feita também uma avaliação sobre qual a
repercussão da variação do salário mínimo, de 30%,
do ponto de vista do custo nacional, do custo

macroeconômico do País. Estimou-se quanto é o PIS
em 1999 - 1 trilhão de reais -, qual a participação da
massa de rendimentos do total do PIS, qual a
participação de quem ganha até um salário mínimo
na massa de rendimentos, quanto implicaria a
elevação de 30% etc. O cálculo é o seguinte: o
adicional de custo para o País de uma elevação de
30% do salário mínimo é estimado em 0,7 pontos
percentuais no ano, o que daria uma elevação men
sal de 0,06%.

Agradeço ao Deputado Paulo Paim as palavras.
Tenho-lhe um grande apreço dado à sua trajetória de
vida. Quanto às questões propostas por ele e pelos
Deputados Inaldo Leitão e Eduardo Paes a respeito da
necessidade de termos uma política de recuperação
do salário mínimo, não sei, levando em consideração o
tempo relativamente exíguo que esta Comissão tem,
se isso seria suficiente para se fazer uma política con
sistente de elevação do salário mínimo. Não sei. Não
entendo muito de política, mas aqui, olhando o tempo,
parece-me que não é o suficiente. De toda maneira, no
tocante à definição do valor, que certamente será pa
pei desta Comissão, parece-me interessante a consti
tuição de uma comissão de Deputados, uma comissão
mista, com técnicos que poderiam ajudar a constitui
ção dessa política do salário mínimo, levando em con
sideração quais são as condicionalidades para uma re
cuperação estruturada do salário mínimo ao longo do
tempo, quais são as implicações positivas do salário
mínimo, ou seja, recuperar em tantos por cento a cada
ano, enfim, o que o País precisa fazer e qual o impacto
da política macroeconômica. Acho importante oferecer
esse tipo de informação para que o Governo e autori
dades comprometidas com a elevação do salário míni
mo saibam antecipadamente que a elevação do salá
rio mínimo vai implicar tais e tais medidas. Para isso,
talvez um estudo, uma comissão pudesse ajudar.

Lembro que, no final dos anos 60, quando a
França mudou a política de salário mínimo interpro
fissional garantido para a de salário mínimo inter
profissional de crescimento, foi feita uma elevação
substancial do salário mínimo - no final dos anos
60. Posteriormente, as elevações ocorreram de
acordo com o salário médio industrial. Para isso foi
constituída uma comissão, que avaliou quais
seriam os impactos decorrentes dessa elevação do
salário mínimo, para ajudar a formação da política
macroeconômica.

Rapidamente, é isso que posso falar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Prof. Marc;elo Côrtes Neri.
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o SR. MARCELO CÔRTES NERI- Não queria
deixar de responder algumas questões que fizeram à
Mesa não só na segunda rodada, mas na primeira. A
primeira é sobre o número de trabalhadores informais
que recebem salário mínimo. Segundo a PNAD,
seriam 2 milhões e pOO mil trabalhadores informais,
incluindo os que trabalham por conta própria e os que
não têm carteira.

(Intervenção if?8udível.)

O SR. MARCELO CÔRTES NERI
Exatamente, para um salário mínimo, porque aqueles
que recebem abaixo do salário mínimo estão à
margem da lei. Se subirmos o salário mínimo, essas
pessoas tendem a continuar à margem da lei, mas as
que estão na fronteira da lei, que estão cumprindo a
lei à risca tendem a ser o grupo afetado. Essa é a idéia
da metodologia. Disponibilizei alguns textos que
explGram isso, que explicam direitinho a metodologia.

Sobre a idéia do PPS, penso que a redução de
encargos trabalhistas e a troca por outro tipo de
impostos é a princípio interessante. Eu teria,
obviamente, de me debruçar sobre a análise da
questão, mas acredito que isso seja bom para o
emprego.

A idéia de aumento paulatino do salário mínimo,
ao longo do tempo, é fundamental. Creio que o Sr.
Sérgio Mendonça resumiu bem a idéia. Talvez o
melhor seja usar a pressão do momento para
construir uma agenda de médio e longo prazos.

Quanto ao fato de eu estar propondo a criação
de um piso salarial, quero dizer que a proposta não é
essa, mas de reajustes diferenciados. Quer dizer,
deve-se cumprir à risca a Constituição, que nos diz
que o benefício mínimo previdenciário é igual ao
salário mínimo. Vamos cumprir isso. A idéia é, por
exemplo, dar um abono para que os menores
benefícios previdenciários tenham reajustes maiores
do que os maiores reajustes beneficiários.

Levantei, recentemente, o seguinte dado, que
me impressionou: a concentração de renda nas mãos
dos 10% mais ricos beneficiários da Previdência é de
50%. Replica a concentração de renda observada
nas demais fontes. Existe muita injustiça dentro do
próprio sistema previdenciário, e acho que isso abre
espaço para se fazer uma política mais econômica do
ponto de vista dos recursos, e mais eficaz do ponto de
vista social. A idéia não é criar um piso salarial, mas
diferenciar, conforme a Constituição já permite.

Em relação à questão levantada pelo Deputado
Eduardo Paes, sobre que parâmetros poderiam ser
utilizados na política de salário mínimo, há uma

abordagem histórica para o problema, que enfoca
como o salário mínimo foi criado no Brasil, nos
Estados Unidos e em outras partes do mundo: olhar
as necessidades básicas. Agora, penso que não
devemos tevar em conta apenas essa abordagem,
porque, em primeiro lugar, quem recebe salário
mínimo é o trabalhador, mas quem é pobre, ou não, é
a família. Então, no limite, estamos dizendo que um
trabalhador com uma família de dez pessoas teria de
ter um salário dez vezes maior do que o trabalhador
que mora sozinho? Acho complicado.

Embora seja importante olhar para as necessida
des básicas insatisfeitas, na minha maneira de ver, o
principal critério é aliviar ao máximo a pobreza, porque
se criarmos um salário mínimo alto demais poderemos
induzir algumas pessoas a perder o emprego. E essa
pessoa que tinha um salário baixo vai se tornar mise
rável, com renda zero.

Penso que o salário mínimo ideal - isso é um
pressuposto ético, não tem nada de científico; é ético
mesmo - é aquele que minimizaria a pobreza,
levando em conta todos esses fatores. Obviamente,
depende de hipótese, e o Sr. Sérgio Mendonça
chamou a atenção para isso. Não seria o salário
mínimo que atende às necessidades básicas, mas
aquele que produz, no geral, a maior redução de
pobreza possível. Acho que existem maneiras de
tentarmos aproximar-nos desse objetivo.

Levaria também em conta comparações
internacionais. Quer dizer, qual seria o reajuste do
salário mínimo para levar o Brasil à norma
internacional? Existem alguns estudos internacionais
com relação ao impacto do mínimo sobre a pobreza,
que poderiam ser levados em conta. Seria outro
critério interessante.

Quero dedicar o final dos meus comentários às
questões levantadas pelo Deputado Paulo Paim. O
que disse em relação a ano eleitoral pode dizer
respeito a qualquer pessoa, menos a V. Exª, porque
sei que tem levantado essa bandeira há muito tempo.
Tenho profundo respeito pela sua posição e sei que
ela não é, de maneira alguma, devida ao painel
político ou a qualquer coisa do gênero.

Com referência à questão de sabermos o que é
melhor, educação ou salário mínimo, fico com as
duas, levando em conta a restrição orçamentária, que
penso ser um ponto importante.

O fato de atacarmos demais o salário mínimo é
porque tendemos a afetar somente um segmento da
sociedade, os trabalhadores informais, que percebem
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um salário mínimo, e os próprios beneficiários da Pre
vidência Social, mas têm certo perfil proprietário.

Considero importante pensar num leque amplo
de políticas e dar destaque ao salário mínimo, porque
a vantagem do salário mínimo, em relação à'
educação, por exemplo, é a sua velocidade. Ele atua
muito rapidamente. Agora, a dificuldade é que não é
tão sustentável a longo prazo. Temos de pensar em
outras políticas, por exemplo, de educação, no fundo,
na combinação dessas políticas, para termos um
combate rápido mas sustentável, em relação à
pobreza.

Um último ponto, que o Deputado Paulo Paim foi
muito feliz em abordar, diz respeito à questão
orçamentária. A minha proposta é a seguinte: vamos
encarar o salário mínimo como estratégia de combate
à pobreza, sim, da maneira como ele foi criado, da
melhor forma. O objetivo claro do salário mínimo é
combater a pobreza. Foi criado, recentemente, um
fundo de combate à pobreza, que tem uma série de
prioridades. Mas se a prioridade do salário mínimo é
combater a pobreza, por que não usar uma parte dos
recursos desse fundo que já foi votado?

Faço essa proposta de reajustes diferenciados
da Previdência no sentido de privilegiar o pobre, o que
não tem sido feito na política social brasileira, que
gasta muitos recursos, mas dedica pequena parte
desses recursos ao pobre. Penso que a política do
salário mínimo pode ser muito mais progressiva, o
que representa, por exemplo, conceder reajustes
diferenciados: mais para alguns, os mais pobres; e
menos para outros, os menos pobres.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de colocar a matéria em votação, gostaria de
fazer algumas considerações, em nome da
Comissão.

Lembro que a Comissão tem autonomia, é
representada por todos os partidos, e que nós, juntos,
no debate com a sociedade e com os representantes
que aqui estão, iremos definir esse salário mínimo e
propor, obviamente, que o Relator, com toda a
sensibilidade e competência que o cargo exige, e que
tem, consiga levar ao Plenário a concepção e a
sensibilidade desta Comissão.

A discussão está parando. Ela está sendo feita
em função do dólar. Não dá para comparar o Brasil
com os Estados Unidos. Lá, eles têm educação que
funciona, saúde que funciona, estradas que funcio
nam, infra-estrutura que funciona e financiamentos
para tudo. A nossa realidade é outra.

Quero lembrar também que a nossa discussão
vai se basear no mínimo de distribuição de renda, de
diminuição da miséria e da linha de pobreza. O Sup
remo Tribunal Federal - vejo-o discutir, o que é
realmente uma dificuldade para o Governo e também
para nós - discute o salário máximo, o teto. Acho que
é preciso reforçar os nossos interesses em buscar
uma alternativa e uma proposta para a sociedade
brasileira, que é o que esperam de nós,
principalmente em qualquer discussão pertinente a
salário mínimo nesta Comissão. Cada membro desta
Comissão, se quiser representar a Comissão nos
seus Estado, deve fazer essa representatividade.
Poderemos distribuir essas formalidades para que, de
dentro dos seus Estados, tragam subsídios. E, na
medida do possível, a Mesa - principalmente o Rela
tor - estará, em conjunto com cada Deputado,
discutindo nos seus Estado e onde for importante a
questão do salário mínimo.

Informo ao Plenário, para que conste na ata,
que a Deputada Nice Lobão encaminhou ofício
comunicando que se encontra, por motivo de doença,
impossibilitada de comparecer hoje à reunião.

Também tenho em mãos requerimento do
Deputado Pedro Eugênio com o seguinte teor:

Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex!!,
ouvido o plenário desta comissão, incluir na
pauta para discussão o documento, em ane
xo, "A proposta do PPS para o financiamento
do novo salário mínimo de R$216,6811

, que
apresenta fontes alternativas de receita que
visam a corrigir o déficit previdenciário resul
tante do aumento proposto para o salário
mínimo.

Farei a votação em bloco. Já existe uma pauta
prévia, que poderá ser alterada de acordo com a
Mesa, que está representada, acredito, também por
todos os partidos ou por blocos.

Com a palavra o Deputado Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, ainda não fiz essa comunicação oficial na
Comissão, e já estão discutindo isso.

Hoje pela manhã, um pouco antes da hora do
almoço, tive uma reunião com o Presidente Michel
Temer, e S. Ex!! solicitou-me, tendo em vista
circunstâncias políticas, enfim, motivos outros, que
esta Comissão encerrasse os seus trabalhos, que
tivesse o relatório pronto no dia 16 de março.
Solicitou-me que tratasse dessa questão no plenário
da Comissão, para ser discutida.
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Esta a comunicação que tinha a fazer, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos votar os requerimentos e voltaremos à
questão da discussão no plenário, porque acho que
cada um tem a sua posição e irá se manifestar.

Requerimento de audiência pública dos Srs.
Herculano Anghinetti, Pedro Corrêa, Ricardo Barros:

Solicitam sejam convidados os Srs.
Presidentes da Confederação Nacional da
Indústria, Confederação Nacional do
Comércio; da Confederação Nacional da
Agricultura, Confederação Nacional das
Instituições Financeiras e o Presidente da
Força Sindical a comparecerem a esta
Comissão para debater as alternativas para
o índice do salário mínimo.

Já está sendo providenciado.
O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA - Sr. Pre

sidente, só há um nome (Ininteligíve~ está aí nesse
documento. O restante já foi convocado. Vi na agenda
(Ininteligíve~. Os outros requerimentos também.
Inclusive, vi requerimento do Deputado Inaldo Leitão,
como também outro do Deputado Herculano Anghi
netti e o nosso. Grande parte das pessoas citadas
para serem convocadas já estão na agenda da Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Da Liderança do Governo na Câmara:

Sr. Presidente, na qualidade de
Vice-Líder do Governo, solicito a V. Exª
verificar a possibilidade de agendar para
participar de uma das reuniões de audiência
pública desta Comissão, na qualidade de
palestrantes, os Srs. José Pastare, Profes
sor Titular aposentado da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade
da USP; Hélio Zy/bersztajn, Professor Livre
Docente da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP;
Ricardo Paes de Barros, Diretor de Estudos
e Políticas Sociais do Ipea.

Assina o Deputado Ricardo Barros, Vice-Líder
do Governo.

Igualmente, do Deputado Pedro Corrêa:

Respeitosamente, venho solicitar, nos
termos regimentais, que esta Comissão Es
pecial convoque os senhores relacionados
abaixo para discutirem o assunto em pauta:

Hélio Zylbersztajn, Professor Livre Docente
da Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da USP; José Márcio
Camargo, Professor de Economia da PUC.

Requerimento dos Deputados Herculano
Anghinetti e Pedro Corrêa:

Solicitam sejam convidados o Sr.
Presidente da Confederação Nacional dos
Evangélicos, o Sr. Secretário-Executivo do
Ministério da Justiça, o Sr. Secretário de
Política Econômica do Ministério da
Fazenda, a Secretária de Trabalho de Minas
Gerais, o Secretário de Trabalho do Rio de
Janeiro a comparecerem a esta Comissão
para debater alternativas para o índice do
salário mínimo.

Requerimento do Deputado Inaldo Leitão:

Sr. Presidente, requeremos, nos
termos regimentais, sejam convidadas, para
reuniões de audiências públicas, as
seguintes autoridades: Presidente da Cen
trai Única dos Trabalhadores - CUT;
Presidente da Confederação Geral dos
Trabalhadores - CGT; Presidente da Social
Democracia Sindical - 8DS; Presidente da
Força Sindical; representante da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
- CNBB; Dr. José Márcio Camargo, profes
sor da PUC do Rio de Janeiro; Dr. Hélio
:Z;yJbersztajl1, Professor da USP; Dr. Ricardo
Paes de Barros, do IPEA; Dr. José Carlos
Chaad, professor da USP; Dr. Carlos Ivan
Simonsen, professor da Fundação Getúlio
Vargas; Or. Walter Barelli, Secretário de
Trabalho do Estado de São Paulo.

Assina o Deputado Inaldo Leitão.
Requerimento do Deputado Paulo Lima:

Requeiro, na forma regimental, que na
visita a São Paulo, programada para o dia
24 de março, de comitiva da Comissão
Especial destinada a realizar estudos com
vistas a oferecer alternativas em relação à
fixação do salário mínimo, sejam ouvidos,
na Assembléia Legislativa, os representantes
das seguintes entidades: Sindicato da Pe
quena, Micro e Média Indústria do Estado
de São Paulo - SIMPI; Associação Comer
ciai de 8ão Paulo; Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâni-
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cas e de Material Elétrico de São Paulo;
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé
trico de São Bernardo do Campo e Diade
ma.

Requeiro, ainda, que sejam realizadas
visitas ao Governador Mário Covas e à sede
da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo - FIESP.

Assina o Deputado Paulo Lima.
Requerimento do Deputado Paulo Lima:

Requeiro, na forma mgimental, que
seja ouvido, pela Comissão Especial
destinada a realizar estudos com vistas a
oferecer alternativas em relação à fixação
do salário mínimo, os representantes da
Associação Brasileira das Indústrias de
Máquinas e Equipamentos - ABIMAQ.

Assina o Deputado Paulo Uma.
Em votação.
Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado

Paulo Paim.
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi

dente, devemos ter entre nós o entendimento - não
precisa ser a palavra pacto - de que vamos concluir
nosso trabalho, como foi decidido na primeira reunião,
no máximo, por proposta do Relator, até o dia 10 de
abril.

Sr. Presidente, sou a favor de todos os
requerimentos que aí estão, mas assumimos esse
compromisso e vamos cumpri-lo, nem que tenhamos
de trabalhar dia e noite, para que depois não digam, lá
fora, que vai haver uma medida provisória porque a
Comissão não concluiu os trabalhos.

Aprovo todos os requerimentos sem problema
nenhum. E assumimos o compromisso de trabalhar
dia e noite, se for necessário, com o objetivo de
cumprir o que V. Ex!! propôs, junto com o Relator.
Endosso as palavra de V. Ex!! Não estou defendendo
nada aqui. Estou comungando com a vontade do
Presidente e do Relator de concluir os trabalhos na
primeira semana de abril. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Já vamos discutir essa questão. Em votação os
requerimentos propostos.

Os Deputados que os aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovados por unanimidade.
Essa questão levantada pelo Deputado Paulo

Paim...

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre~
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Inaldo Leitão. Depois
ouviremos o Deputado Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, foi iniciada a Ordem do Dia. Já vão para a se
gunda votação em plenário. Regimentalmente, temos
de suspender esta audiência.

O SR. PRESIDENTE:(Deputado Paulo Lima)
Certo. Já vamos suspendê-Ia, Deputado Inaldo
Leitão.

Com a palavra o Deputado Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Quero
apenas solicitar a V. Ex!! que comunique à Mesa a mi
nha ausência na reunião amanhã, tendo em vista a
minha viagem para o Rio de Janeiro, quando terei o
prazer e a honra de acompanhar a delegação. Para
efeitos administrativos, peço que o meu nome conste
da...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Pedro Corrêa.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA - Sr. Pre
sidente, só para reforçar uma posição que foi mencio
nada pelo Deputado Inaldo Leitão.

Quero parabenizar o Deputado Paulo Paim,
esse homem que tem feito do seu mandato um
instrumento de defesa do salário mínimo. Tenho
participado, com S. Exª, dessa defesa. No ano passa
do, na Comissão de Trabalho, de administração e
serviço público, em que havia sempre radicalismos de
Deputados de oposição e do Governo, fizemos um
entendimento e conseguimos exaurir toda a pauta da
Comissão.

Inclusive, quero que isso seja mantido aqui. Até
porque, quando esta Comissão foi criada, existia, por
parte dos companheiros que faziam parte da
Comissão de Trabalho, de administração e serviço
público, a intenção de apresentar, por meio de um
grupo especial, sugestões para melhorar o salá
rio-mínimo, para realmente resolver esse problema
tão sério em nosso País. Às vezes, fico preocupado
quando vejo companheiros que talvez não tenham
participado desses entendimentos e que vêm aqui
apenas para criticar o Governo ou para defendê-lo, o
que certamente não vai levar a nada.

Faço um apelo a V. ExM, homem que, depois de
vários mandatos, conhece bem esta Casa e os Srs.
Parlamentares, no sentido de que impeça essas
manifestações de radicalismo, tanto de uma parte
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como de outra, para que possamos realmente,
amanhã, fazer um trabalho igual ao que foi feito na
Comissão de Trabalho, de administração e serviço
público. Que possamos realmente formar aqui um
grupo parlamentar que tenha 'muita experiência em
relação ao salário-mínimo,' em relação às questões
da CLT, em relação às questões trabalhistas, para
que possamos realmente ter um relatório tranqüilo,
firme, sem nenhum p~oblema, e que represente a
vontade do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, na agenda de atividades previstas, que foi
distribuída, há a proposta de se ouvir os Ministros
Francisco Dornelles e Waldeck Ornélas no mesmo
dia. Gostaria de sugerir que isso fosse alterado, na
medida em que são assuntos dfferentes. A questão
da Previdência tem uma conotação diferente da visão
do salário-mínimo como um todo. Acho que seria pro
dutivo cada Ministro se apresentar em um dia, ou um
pela manhã e o outro à tarde. Talvez seja melhor mar
car um para a parte da manhã e o outro para a parte
da tarde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Posso
pedir um aparte? Até concordo, Sr. Presidente. Vou
dizer qual é a minha preocupação. Aprovamos agora
esses requerimentos tàdos. A questão é a seguinte:
acho que não temos dias suficientes para fazer dessa
maneira. Na última semana, nós nos sentamos
Deputado Paulo Paim, Deputado Medeiros, Deputado
Paulo Lima e eu - para tentar fechar essa agenda,
dentro daquele prazo de que dispomos. Tenho de
conversar, inclusive, com o Presidente Michel Temer
hoje, para decidir, afinal de contas, que prazo vai ser.

Só quero lembrar aos Srs. Deputados que acho
importante que tenhamos no máximo no começo de
abril uma proposta a apresentar, para que não
aconteça o que o Deputado Paulo Paim mencionou,
ou seja, que depois venham dizer que baixaram uma
medida provisória porque a Comissão não conseguiu
desenhar uma proposta em tempo hábil. Vamos fazer
o que for possível, mas tudo depende do tempo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Tudo
o que for possível. Só estou sugerindo. Até'porque,
eventualmente, poderemos fazer as reuniões na ter
ça-feira pela manhã. Afinal de contas, há pouco tem
po para discutir o assunto, de grande importância
para a Nação. Não haveria nenhum inconveniente em
marcar a reunião para terça-feira para ouvir um Minis
tro pela manhã e o outro à tarde. Os assuntos ficam
mais produtivos. Até sugiro que se inclua na pauta a

agenda da terça-feira de manhã, porque não vai con
flitar com nenhuma outra atividade da Casa, e nos
deslocaríamos na segunda-feira à noite para Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Respondendo à questão de ordem, primeiro gostaria
de convidar todos os senhores a irem comigo, logo
após esta reunião, conversar com o Presidente Michel
Temer, para que o prazo seja dilatado por mais duas
semanas, a fim de que possamos terminar a nossa
pauta.

Quanto à harmonia, desde o início, democratica
mente, estamos ouvindo todos, e nem estamos aper
tando na questão de tempo. O salário-mínimo é de in
teresse não apenas do Governo Federal, mas da Opo
sição, da base governista. Nesse sentido, acolhemos
até a proposta do Deputado Paulo Paim no sentido de
que possamos trabalhar dia e noite, se necessário.
Então, vamos dividir os horários dos Ministros. Pode
mos ouvir um de manhã e o outro na seqüência, à tar
de, sem problema nenhum. Acredito que todos estão
de acordo, porque queremos democratizar e debater
ao máximo todas essas questões.

Agradeço aos senhores expositores - Sérgio
Mendonça, Diretor Técnico do Dieese; Márcio
Pochmann, Professor de Economia da Unicamp;
Marcelo Côrtes Neri, Chefe do Centro de Políticas
Sociais do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas - e aos funcionários aqui
presentes a presença e a colaboração.

Encerro esta reunião convocando a próxima
para o dia 14 de março, às 14h, quando ouviremos os
representantes das entidades sindicais.

Está encerrada a reunião.

Ata da 51! Reunião, realizada
em 14 de março de 2000

(Audiência Pública)

Aos quatorze dias do mês de março de dois
mil, às quinze horas, no Plenário nº 12 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se, sob a presi
dência do Deputado Paulo Lima, a "Comissão
Especial destinada realizar estudos com vistas a
oferecer alternativas em relação à fixação do salá
rio-mínimo". Compareceram os Deputados Almerin
da de Carvalho, Avenzoar Arruda, Barbosa Neto,
Damião Feliciano, Djalma Paes, Eduardo Paes,
Herculano Anghinetti, Inaldo Leitão, Jair Meneguel
li, João Caldas, Júlio Delgado, Medeiros, Nice Lo
bão, Paulo Lima, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro
Corrêa, Pedro Eugênio, Romeu Queiroz, Ronaldo
Vasconcellos e Synval Guazzelli, titulares; Almir
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Sá, Babá, Carlos Santana, De Velasco, Eurípedes
Miranda, IIdefonso Cordeiro, Jovair Arantes, Lucia
no Castro, Márcio Fortes, Nelo Rodolfo, Paulo Ro
cha, Pedro Fernandes, Ricardo Barros, Waldomiro
Fioravante e Wilson Braga, suplentes. Deixaram de
comparecer os Deputados Dino Fernandes, Enival
do Ribeiro, Feu Rosa, José Thomaz Nonõ, Laura
Carneiro, Luiz Ribeiro, Magno Malta, Pedro Henry,
Paulo Magalhães e Wilson Santos. Compareceram
ainda os Deputados José Pimentel, Vivaldo Bar
bosa e Wellington Dias. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente, Deputado Paulo
Lima, deu início aos trabalhos. Ata - A ata da re
união anterior foi aprovada, sem restrições.
Expediente: o Senhor Presidente comunicou o re
cebimento de ofícios da liderança do PSDB indi
cando o Deputado Márcio Fortes como membro
suplente e da liderança do Bloco PSB/PCdoB in
dicando a Deputada Jandira Feghali também
como membro suplente desta comissão. Comuni
cou, ainda, o recebimento de fax do Senhor José
Calixto Ramos, Secretário Coordenador da Coor
denação Confederativa dos Trabalhadores, indi
cando o Senhor Lourenço Ferreira do Prado, Pre
sidente da Confederação Nacional dos Trabalha
dores nas Empresas de Crédito - CONTEC 
para representá-lo na reunião de hoje, devido à
impossibilidade de seu comparecimento; fax do
senhor Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Presi
dente da Confederação Nacional da Indústria 
CNI, designando o Senhor Dagoberto Lima Go
doy, Presidente do Conselho de Relações do Tra
balho e Vice-Presidente da Confederação Nacio
nal da Indústria, para representá-lo na reunião de
amanhã e, fax encaminhado pelo senhor Antonio
Oliveira Santos, Presidente da Confederação Na
cional do Comércio, indicando o senhor Roberto
Nogueira para representá-lo na reunião de ama
nhã. O Senhor Presidente registrou a presença,
no recinto, do Senhor Jeférson Barbosa da Silva,
representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Educa
ção e Cultura. Ordem do Dia - Reunião de Au
diência Pública com a presença dos Senhores:
Enilson Simões, Presidente da Social Democra
cia, Antonio Carlos dos Reis, Presidente da Con
federação Geral dos Trabalhadores, Lourenço
Ferreira do Prado, Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de
Crédito, CONTEC, Antonio de Sousa Ramalho,
Vice-Presidente da Executiva Nacional da Força
Sindical e Marcelo Sereno, Secretário Nacional

de Organização da CUT. Senhor Presidente con
vidou os expositores a tomarem assento à mesa
e, após explicação das regras regimentais, pas
sou, respectivamente, a palavra aos convidados.
Findas as exposições, participaram dos debates
os Deputados Carlos Santana, Inaldo Leitão,
Babá, Vivaldo Barbosa, Júlio Delgado, Paulo
Paim, Waldomiro Fioravante e Synval Guazzelli.
Encerrados os debates o Senhor Presidente sub
meteu à deliberação do plenário requerimento de
autoria do Deputado Eduardo Paes, convidando o
Senhor Martus Tavares, Ministro de Estado do Pla
nejamento, Orçam~nto e Gestªo, junt.ªmente com
o Presidente e o Relator da Comissão Mista de
Orçamento para participarem de reunião de au
diência pública na Comissão, sendo o mesmo
aprovado. O Senhor Presidente comunicou, em re
lação a visita de comitiva da Comissão à Porto Ale
gre, a impossibilidade de todos os parlamentares
interessados participarem, definindo o critério de
indicação pelos partidos de nove deputados, além
dos residentes em Porto Alegre. A comitiva ficou
assim constituída: Deputados Alceu Collares,
Avenzoar Arruda, Damião Feliciano, Eduardo Paes,
Inaldo Leitão, De Velasco, Júlio Delgado, Medei
ros, Paulo Lima, Paulo Paim, Ricardo Barros,
Synval Guazzelli e Waldomiro Fioravante. O Depu
tado Paulo Paim solicitou autorização da Comissão
para que o Senhor José Zunga Alves de Lima, Pre
sidente da CUT de Brasília usasse da palavra du
rante a reunião. Dada a autorização, o mesmo con
vidou a Comissão para visita a um supermercado
de Ceilândia, amanhã, às treze horas e trinta minu
tos. O Senhor Presidente respondeu ser impossível
atender ao convite, em virtude de haver reunião da
Comissão no mesmo horário. Encerramento 
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e
vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente encer
rou a reunião, antes, marcando outra para o dia 14
de março, terça-feira, às catorze horas e trinta mi
nutos. E, para constar, eu, Ci/y Montenegro, Secre
tária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação, juntamente com as notas taquigrá
ficas, após decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro aberta a reunião da Comissão Especial des
tinada a realizar estudos com vistas a oferecer alter
nativas em relação à fixação do salário-mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de
cópias da ata da reunião anterior a todos os mem-
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bros presentes, indago da necessidade de sua leitu
ra. (Pausa.)

Dispensada a leitura, por unanimidade.
Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão

e votação. Os deputados que a aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a ata.
Comunico o recebimento de ofícios da

Liderança do PSDB, indicando o Deputado Marcio
Fortes como membro suplente, e da Liderança do
Bloco PSB/PCdoB, indicando a Deputada Jandira
Feghali também como membro suplente desta
Comissão.

Comunico ainda o recebimento de fax do Sr.
José Calixto Ramos, Secretário Coordenador da Co
ordenação Confederativa dos Trabalhadores, indican
do o Sr. Lourenço Ferreira do Prado, Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito - CONTEC, ,para representá-lo
na reunião de hoje, devido à impossibilidade de seu
comparecimento. ,

Informo ainda o recebimento de fax do Sr. Car
los Eduardo Moreira Ferreira, Presidente da CNI 
Confederação Nacional da Indústria -, designando o
Sr. Dagoberto Lima Godoy, Presidente do Conselho
de Relações do Trabalho e Vice-Presidente da Con
federação Nacional da Indústria, para representá-lo
na reunião de amanhã.

Há ainda fax encaminhado pelo Sr. Antônio Oli
veira Santos, Presidente da Confederação Nacional
do Comércio, indicando o Sr. Roberto Nogueira para
representá-lo na reunião de amanhã.

Registro a presença neste recinto do Sr. Jeffer
son Barbosa da Silva, Representante da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimen
tos de Educação e Cultura.

A presente reunião destina-se à realização de
audiência pública, com a presença dos Srs. Enilson
Simões Moura, Presidente da Social Democracia
Sindical; Antonio Carlos dos Reis, Presidente da
Confederação Geral dos Trabalhadores; Lourenço
Ferreira do Prado, Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de
Crédito - CONTEC; Antonio de Souza Ramalho,
Presidente do Sintracom, representando o Sr. Paulo
Pereira da Silva, Presidente da Força Sindical; e João
Felício, Secretário-Geral da Central Única dos
Trabalhadores.

Informo que o Sr. Antonio Carlos dos Reis
contará com a assessoria do Sr. Francisco Canindé
Pegado, Secretário-Geral da CGT.

Convido os expositores a tomarem assento à
mesa. (Pausa.)

Representando a CUT, está aqui o Secretário
Nacional de Organização, Marcelo Sereno.

Para melhor adiantamento dos trabalhos, escla
reço que adotaremos os seguintes critérios: cada ex
positor terá o tempo de dez minutos para a sua expo
sição, não podendo ser aparteado. Encerradas as ex
posições, os deputados interessados em interpelar os
convidados deverão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo
o expositor igual tempo para responder. Aos deputa
dós são facultadas a réplica e a tréplica, pelo prazo de
três minutos.

Os Srs. Deputados que desejarem participar
dos debates deverão inscrever-se junto à Secretaria.

Com a palavra o Sr. Enilson Simões Moura,
Presidente da Social Democracia Sindical. S. Sa.
dispõe de dez minutos.

O SR. ENILSON SIMÕES MOURA - Em
primeiro lugar, cumprimento os Srs. Deputados e
agradeço o convite para participar da discussão
desse importante tema, particularmente ao Deputado
Luiz Antonio de Medeiros, nosso companheiro de
movimento sindical. S. Exa. conseguiu levar a
discussão sobre o salário-mínimo a rincões nunca
dantes vistos, o que é importante para os
trabalhadores. Foi bom para nós ter-se ampliado o
leque de discussão, foi positivo para os trabalhadores
brasileiros, para a sociedade e, espero, será positivo
para a economia brasileira.

A Social Democracia Sindical trabalha com o
conceito que originou o salário-mínimo, quer dizer, o
salário-mínimo deve ser aquele que propicia ao
trabalhador condições de satisfazer, em determinada
época e regiões do País, as suas necessidades
normais de alimentação, de moradia, de vestuário, de
higiene e de transporte, caracterizadas com a cesta
básica. Todos sabemos que, há muito tempo, ele não
cumpre essa função constitucional.

Repete-se, a cada ano, que o problema da
Previdência impede que se estabeleça um salário
mínimo adequado, que cumpra os seus objetivos
constitucionais. Essa discussão deve encerrar.
Devemos buscar um caminho, uma solução. De
nossa parte, gostaríamos de oferecer a nossa
contribuição, a fim de que resolvamos o problema de
maneira definitiva.

Do nosso ponto de vista, não devemos em
hipótese alguma mexer no art. 72 da Constituição, que
prevê o salário-mínimo nacionalmente unificado, tal
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como está disposto. Também pensamos que o salá
rio-mínimo deve continuar a ser o piso salarial no
País, ou seja, a remuneração mínima a ser paga a
qualquer trabalhador da ativa ou da inativa.

Estamos propondo algumas modificações.
Queremos que a correção deste ano fique em torno
de 12%, ou seja, que o salário-mínimo tenha um
ganho real de 12% acima da correção da inflação,
para que possamos retomar o velho projeto de ter o
salário-mínimo unificado no âmbito do Mercosul. Para
isso, o salário mínimo tem de crescer muito, tem de
passar dos 100 dólares, tem de chegar ao patamar do
salário mínimo do Uruguai ou da Argentina, países
vizinhos mais pobres. O salário-mínimo brasileiro tem
que crescer, tem de subir, tem de chegar próximo dos
200 dólares, que é o número ideal.

Também estamos propondo que a lei preveja a
possibilidade de os governadores majorarem, no
âmbito dos seus estados, o salário mínimo. Essa
discussão ocorreu em função de declaração da
Governadora Roseana Sarney, que foi aliada da
proposta de 100 dólares. Isso despertou a discussão
entre nós. Nos Estados Unidos, apesar de haver um
piso, um salário mínimo nacional, no âmbito de seus
estados e a partir da análise da economia local os
governadores podem majorar o salário mínimo, sem
prejuízo do salário mínimo unificado. Em outras
palavras, dependendo da análise econômica que se
faça do estado, a lei prevê a possibilidade de
majoração no âmbito do estado.

Outra proposta é sobre a criação de uma co
missão, um fórum permanente, que discuta a ques
tão do salário mínimo, até que ele seja capaz de re
solver o problema salarial do trabalhador com digni
dade, cumprindo sua missão constitucional. Sugeri
mos que representantes das centrais sindicais com
ponham essa comissão de estudos permanentes,
para dar sugestões, sem prejuízo da discussão, que
deverá ser profunda. A comissão deverá, no decorrer
de um determinado período, apresentar propostas,
caminhos, para que possamos resolver a questão da
Previdência. O salário mínimo funciona como parâ
metro também para a Previdência e deve continuar
sendo dessa maneira, como já afirmamos no princí
pio. Portanto, pensamos que a forma de financiar a
Previdência deve ser objeto de preocupação da co
missão.

Que todos que não tiveram acesso à renda
mínima e que se aposentaram por idade, com 65
anos, possam tê-lo. Que sejam financiados pelo
Tesouro, não pela Previdência. O Tesouro tem de

buscar formas de financiamento, para cumprir esse
objetivo. O Fundo de Combate à Pobreza pode
perfeitamente ser incorporado a esse processo de
financiamento da renda mínima, de maneira que não
tenhamos mais a desculpa da Previdência para não
corrigir o salário mínimo da forma que deve ser
corrigido. A Previdência deve buscar os meios de se
financiar, é possível encontrar isso, quer seja dando
segmento à reforma tributária, quer seja buscando
um financiamento - alguns impostos podem incidir
sobre o consumo de determinados produtos. Enfim,
essa matéria compete aos tributaristas desta Casa
resolver. O fato é que não podemos continuar
aceitando que a Previdência seja empecilho para que
se corrija o salário mínimo. Isso não é mais aceitável,
isso é atitude de postergar.

Não é mais compreensível para trabalhador
brasileiro algum nem para nenhum dirigente sindical
brasileiro que, a pretexto de que não se pode pagar
um salário decente aos trabalhadores aposentados,
também não se possa corrigir salário mínimo. Isso é
inaceitável, não podemos conviver mais com esse
pretexto, com essa desculpa permanente. De nossa
parte, propomos nos integrar a uma equipe, a uma
comissão - qualquer nome que seja dado -, a fim de
que possamos encontrar soluções para que esse
pretexto seja eliminado definitivamente e não venha
mais à mesa toda vez que se discute salário mínimo
em nosso País.

Propomos também, como forma de ampliar o
poder de compra do salário mínimo, que sejam
completamente desonerados os produtos da cesta
básica, que sobre eles não haja incidência de
impostos. Isso melhorará a qualidade de vida do
trabalhador aposentado e do trabalhador da ativa.
Propomos também que esta Casa regulamente a cesta
básica de medicamentos. É sabido perfeitamente que
sobretudo os trabalhadores aposentados, que
compram remédios de uso continuado, gastam
muitas vezes mais de dois terços do seu salário com
esse tipo de medicamento. Então, que haja a cesta de
medicamentos, que seja oferecida a preços
subsidiados para o trabalhador que ganha o salário
mínimo.

Eram essas as propostas que queríamos trazer.
Esta Casa deve preparar-se para não se submeter às
regras impostas pelo Fundo Monetário Internacional,
para que haja possibilidade de o salário recuperar a
dignidade do trabalhador brasileiro, pelo menos como
ocorre nos nossos vizinhos do Mercosul. E que a
Casa tenha possibilidade de discutir, debater e votar o
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salário mínimo adequado, nos termos que estamos
propondo, nos termos que esta Casa entender de
melhor para o Brasil, de melhor para os
trabalhadores.

Estaremos dispostos a participar de qualquer
movimento que derrube um eventual veto do
Executivo no sentido de impedir que se melhore a
remuneração do trabalhador brasileiro este ano.
Confiamos em que o Legislativo fará justiça, tem
condições de fazer. É por meio dele que se pode
melhorar e fazer crescer a economia do País, os
índices de maneira geral. Portanto, é o momento
adequado para que também possamos corrigir essa
vergonha internacional, que é a política de salário
mínimo no Brasil, que remunera também os
trabalhadores da Previdência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Passamos a palavra ao Sr. Antonio Carlos dos Reis,
Presidente da Confederação Geral dos Trabalhado
res. S. Sª dispõe de dez minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS DOS REIS 
Boa-tarde a todos. Primeiramente, gostaria de para
benizar toda a Comissão, que está discutindo a ques
tão do salário mínimo. Parabenizo o Deputado Paulo
Lima, Presidente da Comissão. Agradeço a reciproci
dade ao Deputado Paulo Paim, que sempre esteve
presente na discussão de um salário digno para todos
os trabalhadores brasileiros. Parabenizo ainda o com
panheiro Medeiros, líder sindical, hoje Deputado, que
está fazendo um brilhante trabalho no Congresso Na
cional em prol dos trabalhadores, a fim de que todos
possam ter uma vida digna.

Farei um breve relato acerca do salário mínimo.
O salário mínimo já era uma busca em 1917, quando
começou a se criar o movimento sindical e a se falar
em salários para os trabalhadores. Em 1917, já havia
pessoas preocupadas com a questão, como Hélio
Negrão e Edgard Leunrofh, que eram sindicalistas e
até hoje são lembrados com certa saudade.

A OIT, em 1919, já' se preocupava em ter um
salário mínimo e já recomendava aos países que
tivessem um salário mínimo. A Constituinte de 1934 já
reconhecia a necessidade de haver um salário
mínimo. Getúlio Vargas mandou que seus assessores
fossem ao Rio de Janeiro procurar nas casas
comerciais o piso salarial que se pagava naquela
época para decretar o salário mínimo. Formou-se
uma comissão em 1939 para decidir em quanto o
salário mínimo poderia ser estabelecido. Enfim,
precisávamos de um salário mínimo já naquela época

e hoje cada vez mais. Foi elaborada uma cesta
básica, com a criação do Dieese, em 1954, em que se
apresentavam alguns itens prioritários para o
trabalhador, como educação, cultura, saúde,
equipamento doméstico, recreação, limpeza
doméstica, higiene pessoal, comunicações.

No Governo Juscelino Kubitschek, o mlnlmo
atingiu seu ápice - nos dias de hoje seria em torno de
800 reais. Na ditadura militar, de tão triste memória
para todos nós, lembramos que o salário mínimo foi
achatado de maneira muito grande. Finalmente,
chegamos ao Governo Fernando Henrique. Quando
S. Exª foi para a campanha política do seu primeiro
mandato, prometia a todos os trabalhadores
brasileiros que dobraria o salário mínimo, que na
época era de 65 dólares. Hoje, se S. Exª tivesse pelo
menos cumprido um dos itens de promessa da sua
campanha, teríamos um salário mínimo de 130
dólares.

É importante relembrar a promessa de campa
nha, porque, no Brasil, é muito fácil prometer. Pro
mete-se muito, e, no momento de cumprir, colo
cam-se mil empecilhos, a Previdência, as Prefeitu
ras, enfim, certos itens que impedem o pagamento
do salário mínimo adequado.

Hoje, aqui, mais uma vez parabenizando esta
Comissão, que busca condições de fazer o paga
mento de um salário mínimo adequado, procurando
alternativas. O terceiro item do documento da Co
missão diz que, se forem cobrados apenas 5% da dí
vida atual, já dá para cobrir a receita para a Previ
dência. Ora, não estamos pedindo muito. Que haja a
cobrança da dívida. Cobrando-se essa dívida, pode
ríamos realmente ter um salário mínimo adequado.
Na folha seguinte, há mais um item, que mostra o ba
lanço das receitas da Previdência. Aqui há incremen
to na arrecadação, renúncia fiscal e perda de receita.
Enfim, vários itens que a Comissão, se não me enga
no o Deputado Medeiros, apresenta para que se pos
sa pagar o salário mínimo.

Está na hora de realmente defendermos um
salário mínimo digno para a classe trabalhadora. Não
podemos conviver com um salário mínimo que é o
menor da história do Brasil. Precisamos dar um
salário mínimo adequado. Para isso, as centrais
sindicais - CGT, Força Sindical e CUT - reuniram-se
e tiraram uma proposta única para apresentar à
Comissão. Peço permissão aos meus companheiros
da Força Sindical e da CUT, já que estou falando em
primeiro lugar, para dizer que na reunião estavam
presentes os Presidentes das três centrais sindicais,
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e foi levantada a proposta de um salário mínimo de
177 reais, equivalente a 100 dólares. Não gosto de
falar em 100 dólares. Vivo no Brasil, sou brasileiro e
prefiro falar em reais.

Então, gostaríamos de apresentar a proposta
das três centrais sindicais para todos os Deputados
desta Comissão e para a sociedade brasileira 
depois, os companheiros das outras centrais poderão
acrescentar alguma coisa:

- Elevação do salário mínimo de 136 reais atua
is para 177 em maio de 2000;

- Manutenção da abrangência nacional do salá
rio mínimo;

- Preservação do valor do salário mínimo como
piso para o benefício da Previdência Social.

Não podemos castigar os trabalhadores
aposentados, que já deram de tudo a este País, às
suas empresas, a seus estados e municípios. E,
neste momento, diferenciar salários fatalmente
achataria a renda desses companheiros. Devemos ter
um pouco de história, precisamos ter um pouco de
vivência e saber que amanhã seremos também
aposentados, teremos os nossos pares aposentados
e não podemos permitir que esses salários sejam
diferenciados, o que permitiria que o salário do
aposentado descesse muito.

- Criação de uma comissão composta por cen
trais sindicais, Congresso Nacional e Executivo Fede
ral, a fim de estabelecer uma política de valorização
do salário mínimo nacional para os próximos anos.

Precisamos ter realmente essa comissão
funcionando permanentemente, a fim de que
possamos fazer uma discussão para buscar meios,
para vermos o que é possível fazer, para que
possamos ter um salário mínimo de acordo com as
reais necessidades do trabalhador, a fim de que não
passemos vergonha com o salário mínimo do Brasil, o
menor da América do Sul. Não podemos deixar que
países menores que o nosso, com renda per capita
menor do que a nossa, possam ter um salário mínimo
maior do que o nosso. Precisamos, na realidade,
valorizar o nosso trabalhador, o nosso salário mínimo.
Só assim teremos condições de valorizar este País,
de buscar mais rendimentos para a Previdência, para
o Tesouro Nacional. Queremos estar num País com
justiça social, em condições de dizer a todos os
brasileiros: os trabalhadores têm dignidade neste
País!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Tem a palavra o Sr. Lourenço Ferreira do Prado,

Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores nas Empresas de Crédito - CONTEC.
Dispõe S. Sª de dez minutos.

O SR. LOURENÇO FERREIRA DO PRADO 
Eminente Deputado Paulo Lima, Presidente desta
Comissão que estuda a correção do salário mínimo,
eminente Deputado Eduardo Paes, nobre Relator dos
trabalhos desta Comissão, Sras. e Srs. Deputados,
nosso cumprimento muito fraternal e amigo aos
companheiros que hoje exercem mandato de
Deputado Federal nesta Casa, os companheiros
Paulo Paim e Luiza Erundina, pelo trabalho
incansável no sentido de dar um tom de dignidade ao
salário mínimo neste País.

Iniciamos a nossa fala mencionando a
importância da presente discussão e, para tanto,
evocamos a Constituição Federal, que, de forma
taxativa, no que se refere ao salário mínimo, afirma
em seu art. 7º, IV, o seguinte:

IV - salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender
às suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o
poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;

Nossa intenção aqui não é de sugerir algo novo,
mas simplesmente de exigir o cumprimento da Carta
política do País.

O salário mínimo completará sessenta anos no
mês de julho próximo. Para os trabalhadores
brasileiros não há muito o que comemorar. Embora
tenha sido instituído no Brasil em 1936, pela Lei nº
185, que posteriormente foi regulamentada pelo
Decreto-Lei nº 399, somente passou a vigorar em
nossa Pátria em julho de 1940, com o valor 220 mil
réis.

Neste momento, julgamos de todo oportuno
relembrarmos as palavras' do economista Eduardo
Suplicy, já há algum tempo Senador desta Casa,
quando afirma que o último aumento significativo do
salário mínimo foi em 1995, quando, de 70 reais,
passou para 100 reais, demonstrando ser compatível
com o aumento de emprego, a ampliação da renda
dos trabalhadores, maior atividade econômica e
baixo impacto inflacionário.

. O Senador cita ainda que em alguns países
desenvolvidos, como é o caso do Estados Unidos da
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América do Norte e também da França. a
coordenação entre a definição do valor do salário
mínimo com programas de reforço de renda constitui
meio poderoso para erradicar a miséria em qualquer
país do planeta.

A nossa reflexão, portanto, deve ser assimilada
como uma manifestação legítima de insatisfação
quanto ao fato de que o atual salário mínimo no Brasil
não contempla as necessidades normais de um
trabalhador individualmente falando e muito menos
se incluirmos a constituição fundamental básica da
família média brasileira: um homem, uma mulher e
dois filhos menores.

Em obediência à legislação brasileira, o Dieese
calcula mensalmente o salário mínimo necessário
para que os trabalhadores' obtenham a ração
essencial para uma família de quatro pessoas, dois
adultos e duas crianças, e realiza as demais
despesas habituais da sua faixa de renda. O cálculo
mais recente deste estudo indica que o salário
mínimo atual deveria ser de 930 reais e 83 centavos,
ou seja, aproximadamente mais de sete vezes o
salário mínimo que atualmente está em vigor.

Este instrumento, como se sabe, tem como
referência os princípios da Constituição de 1946, ou
seja. o caráter de suficiência e o caráter familiar, mais
a composição do item alimentação, explicitado no
Decreto-Lei nQ 399/38. O salário mínimo necessário,
portanto. tem de ser constituído como item integrante
da maior parte das pautas de reivindicações dos
trabalhadores neste País, em suas datas-bases,
quando das reivindicações específicas de cada
categoria profissional.

De acordo com a lei. pode observar-se
claramente que o atual piso nacional de salários não
dá mesmo para cobrir o item correspondente à
alimentação necessária. cuja cesta básica hoje
importa em 110 reais e 80 centavos em fevereiro pas
sado. na cidade de São Paulo. Se multiplicarmos esse
custo por três. considerando uma família padrão,
chegaremos ao cálculo exato de 332 reais e 40 centa
vos, representando apenas as despesas com o item
relativo à alimentação.

Uma das formas de aferir a perda do poder de
compra do salário mínimo ao longo dos anos é
verificar o tempo de trabalho necessário que um
trabalhador despende para conseguir a alimentação
necessária. Em fevereiro de 1959, era necessário que
um trabalhador laborasse por 56 horas e 46 minutos,
e chegamos agora. no ano 2000, com o trabalhador

brasileiro tendo necessidade de trabalhar 179 horas e
14 minutos. com o mesmo objetivo.

Ademais, esclarecemos que o atual salário de
136 reais é inferior mesmo ao primeiro salário
mínimo, isso porque, em valores atualizados, o valor
real do salário de 1990 corresponderia hoje a 566
reais e 91 centavos. Portanto, percebe-se uma
persistente queda do poder de compra do salário
mínimo desde a sua criação.

Considerando que o PIS do País apresentou um
crescimento real de quase 138% no período que vai
de 1962 até 1998, o atual salário apresentou um
recuo de 76% em relação àqueles 36 anos passados,
ou seja. atualmente o seu valor não equivale a um
terço do valor de que falamos originalmente.

Com base neste dado, podemos afirmar que se
o salário mínimo, a partir de 1962, tivesse acompa
nhado o crescimento anual da renda do País, pode-

,- -ria-estar hoje, sem sombra de dúvida, fixado no total
de 1.287 reais. Em face dessa defasagem, torna ur
gente e necessário corrigir o valor do salário mínimo
em função da perda do poder de compra ao longo de
tantos e tantos anos e de uma inadequação aos prin
cípios constitucionais já mencionados.

Queremos finalizar, corroborando mais uma vez
as palavras do eminente Senador Eduardo Suplicy,
que contrariam insistentemente a tese defendida pelo
atual Governo de que os aumentos de salários são
responsáveis pela inflação. Por isso, lembramos que,
em maio de 1995, o reajuste do salário mínimo foi de
43%, contra uma inflação acumulada no período, de
maio de 1994 a abril de 1995, da ordem 24,68%. E
que no período seguinte. maio de 1996 a abril de
1997. essa mesma inflação acumulada caiu para
20,45%. não tendo havido. portanto. o tão temido
repasse para os preços, posto que o controle
inflacionário estava absolutamente assegurado por
outros instrumentos econômicos,

O Governo, portanto, deve fundamentalmente
cumprir as disposições que estão contidas na nossa
Carta da República. isto é, fixar um salário mínimo
que permita ao trabalhador alimentar a si próprio e a
sua família e cuidar dos demais itens necessários:
moradia, transporte e vestuário condigno.

Estou aqui substituindo um companheiro, que
infelizmente, por motivos inadiáveis, não pôde
comparecer. Assim. não trago uma sugestão básica
quanto à questão de onde se conseguiriam os
recursos necessários para que houvesse um salário
mínimo digno, da ordem de 100 dólares, como tem
sido a abordagem mais freqüente nesta Casa
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legislativa. Mas estamos de acordo em que por aí se
caminhe, na verdade, como princípio de
entendimento. Partindo-se de um salário mínimo de
100 dólares, com toda certeza estaremos corrigindo
um pouco da injustiça que anda neste País.

Espero que os dirigentes sindicais que vieram
para esta Casa cumprir mandato de Deputado
Federal - refiro-me particularmente ao Deputado
Paulo Paim e ao Deputado Medeiros - possam colher
doravante, pelo que se indica com toda a clareza na
sociedade brasileira, uma vitória muito importante.
Que fixemos um valor mínimo saindo dessa numera
ção fatídica de 130, 136. Que demos um passo além,
fixando, portanto, no valor de 170, 177, 180 dólares. É
um passo muito importante. Não chego a ter a xenofo
bia benigna do companheiro Salim, que não quer que
se fale em dólares. Na verdade, infelizmente, o dólar é
um instrumento monetário que serve_ele.paradigma
para aferir uma série de pontos mundialmente.

Dessa maneira, se começarmos com os 100
dólares, será fundamental. Só teremos mesmo que
registrar o nosso regozijo com esta Casa legislativa
em atender aos clamores dos trabalhadores que
ainda têm de viver com o salário mínimo. E, como
dissemos no início da nossa fala, o salário mínimo
continua sendo um parâmetro, um ponto muito
importante para a fixação de uma série de interesses
dos trabalhadores e da sociedade como um todo.

Eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Com a palavra o Sr. Antonio de Sousa Ramalho,
Vice-Presidente da Executiva Nacional da Força
Sindical. S. SI! dispõe de dez minutos.

O SR. ANTONIO DE SOUSA RAMALHO 
Nobre Deputado Paulo Lima, Presidente da
Comissão, demais membros da Mesa, Deputado
Medeiros e demais Deputados presentes, amigos da
imprensa, companheiros sindicalistas, representar
uma liderança como o Paulinho não é uma tarefa fácil,
mas, como ele não pôde estar presente, estamos
aqui para representá-lo.

Entendemos que a elevação do salário mínimo
de 136 reais para 177 reais não quebraria o nosso
País em ponto algum.

Também entendemos que os três pontos mais
apontados pelo Governo como obstáculos ao
aumento do salário mínimo, arrecadação do INSS,
não-geração de emprego e volta da inflação, não são
verdadeiramente um problema, até porque sabemos
que essa coisa toda é possível com a cadeia que se

vai fazer no consumo. Na medida em que o
companheiro que ganha 136 reais passa a ganhar
177 reais, terá 41 reais a mais. Multiplicando isso por
15 milhões de pessoas que hoje ganham um ou
menos de um salário mínimo, teremos uma quantia
suficiente para movimentar muito bem a economia.

Outro ponto que gostaria de frisar, muito
embora não esteja no documento conjunto das três
centrais - seria bom até que aderissem não só as três
centrais que fizeram o documento, mas outras
pessoas -, é que exijamos da Câmara dos Deputados
que estabeleça que a porcentagem do salário
mínimo, seja ela qual for, seja igualou equivalente à
porcentagem do teto do salário do Legislativo. E, mais
do que isso, que as duas porcentagens sejam
discutidas e votadas no mesmo dia. Com isso,
estaríamos mostrando para toda a sociedade, na

--realidade, que o Brasil precisa de um salário um
pouco melhor.

E, como bem frisaram os companheiros que me
antecederam, é importante que esta Comissão, as
centrais sindicais, a sociedade, a Câmara dos
Deputados e o Poder Executivo permanentemente
continuam a discutir um salário mais justo.

Não faz muito tempo, quando criaram o Plano
Real, o salário mínimo era equivalente a 120 dólares.
Quer dizer, foi corroendo. Todos aqui imaginávamos e
a maioria dos brasileiros também que haveria um
equilíbrio, que o salário mínimo fosse acompanhar a
equivalência do dólar.

Eu concordo em parte com o meu amigo Salim:
vivemos no Brasil, não é possível dolarizar, mas é
possível termos um parâmetro para um salário digno.
E aqui não estamos referindo-nos nem às grandes
cidades nem aos grandes centros, porque lá quase
ninguém ganha salário mínimo. Mas sabemos que
24,2% dos empregados brasileiros recebem um
salário ou menos de um salário mínimo, ou seja, 15
milhões de brasileiros recebem um ou menos de um
salário mínimo, e 14,8 milhões de pessoas recebem
entre um e dois salários mínimos.

Aí estaríamos, com certeza, dando dignidade
principalmente às cidades menores, aos estados
menores, criando condições dignas para o nosso
povo, para que não nos tornemos uma África do Sul,
um Equador da vida, com aquela miséria toda - estive
lá na semana passada -, e só assim poderíamos
estar dando condições de fazer com que o Brasil
venha mostrar dignidade no seu desenvolvimento.

Não existem milagres. Se não se produzir não
tem como arrumar fonte para pagar. É somente com a
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produção que vamos conseguir mais impostos, mais
renda, mais receita para a União. Agora, é bom frisar
também que hoje o Brasil passa por uma questão
muito grande de informalidade. Mais de 59% dos
trabalhadores brasileiros não estão registrados e, por
conta disso, não recolhem encargo social nenhum.
Se não colocarmos isso na balança para todos
pagarem de modo igual, não chegaremos a lugar
nenhum. E ainda tivemos um crescimento muito
grande da concentração de renda nesses últimos
quatro anos, muito grande. E o Brasil está se
transformando quase que em um Equador da vida,
um país de 2% de milionários e 99% de miseráveis.

É necessário que pensemos numa forma de
melhor distribuição de renda. Afinal de contas, todos
nós acreditamos no Brasil, é um dos melhores países
do mundo. Em carta, Pero Vaz de Caminha já

-afirmava: em se plantando, tudo dá. É um país onde
não há terremoto, não há guerra. Em se tratando do
Nordeste, há uma reserva muito grande de água doce
no subsolo e até dos rios, que poderia estar sendo
voltada para investimentos na agricultura, na
fruticultura, em outras áreas e mudando a economia
do Brasil.

É bem verdade que, às vezes, falamos e não
damos o exemplo. Mas não faz muito tempo, agora
em julho, eu, que sou da área de construção civil, o
Deputado Medeiros e mais outro companheiro
consultor estivemos com o Presidente da República e
com o Presidente da Caixa Econômica, propondo
fazer casa um terço mais barata, com desperdício
zero e num prazo entre sete e onze meses. E, naquele
época, as pessoas não acreditavam. Entregamos os
primeiros prédios em seis meses. Até porque, às
vezes, tanto os deputados, quanto os empresários
acham que o trabalhador não sabe administrar, que
ele não tem certas soluções. Mas conseguimos
entregar apartamentos 33% mais baratos. Todos com
o ISO-9000. E de que forma? Qualificando o
trabalhador, conscientizando, de forma geral, os
nossos concorrentes.,

Acho que essa _coisa, Deputado, infelizmente
estamos tenda aqui na Câmara. Alguns deputadas
que vieram da base, como Paulo Paim, Medeiros e
tantos outros, conhecem as dificuldades e sabem que
é possível, juntos, mudarmos a história do Brasil,
como é possível, também, juntos, elevar o salário
mínimo do Brasil não só para 100 dólares, mas, quem
sabe, nos próximos dez anos, possamos ter um
salário mínimo de 500 dólares. É assim na Itália, na
Europa de forma geral. E se, nos países de Primeiro

Mundo, deu certo, por que no Brasil é diferente? Par
que só nossa cultura não pode mudar? Entendo que,
juntos, podemos mudar.

Quero parabenizar a união que as centrais estão
tendo para, juntas, discutir uma proposta de interesse
de todos os trabalhadores. Quero ainda parabenizar os
Srs. Deputados pela freqüência enorme neste debate.
Tenho certeza de que tudo o que foi discutido aqui será
avaliado. Sei da pressão que o nosso Relator vai rece
ber. Não é fácil, mas deputado é para isso mesmo. Pre
cisamos fundamentar as razões para que provemos
ter razão.

Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Passa a palavra ao último expositor, Marcelo Serena,
Secretário Nacional de Organização da CUT, que
disporá de até dez minutos.

O SR. MARCELO SERENO - Gostaria de co
meçar parabenizando a Câmara dos Deputados e
esta Comissão por fazerem com que, pela primeira
vez nos últimos anos, o debate do salário mínimo
esteja alcançando tal repercussão, independente
mente de no passado, por anos e anos, o Deputado
Paulo Paim ter lutado para que colocassem o salá
rio mínimo na pauta da Casa, com a importância
que tem hoje.

Quero também parabenizar o Deputado
Medeiros pela iniciativa de apresentar uma proposta
de valorização do salário mínimo que o aumente para
o equivalente a 100 dólares, a partir de 1Q de maio de
2000.

Como também falaram meus colegas da CGT
e da Força Sindical, quero dizer que a CUT, a CGT
e a Força Sindical, ontem, acertaram entre si uma
proposta de acordo exatamente no valor de 177 rea
is, porque entendemos ser o momento de unir for
ças para que o Congresso Nacional tome a iniciativa
e evitar que esta saia das mãos do Executivo, como
tem sido nos últimos anos. Ao contrário de valorizar
o salário mínimo no últimos anos, isso tem desvalo
rizada, o que tentarei mostrar neste meu depoimen
to nesta Comissão.

Como também o disseram os nossos colegas
da CGT e da Força Sindical, a nossa intenção é
construir a mais ampla unidade em torno dessa pro
posta, com outros segmentos do movimento sindical
e da sociedade. Sabemos que hoje, no Congresso
Nacional, há uma união inédita em torno da proposta
de salário mínimo no valor equivalente a 100 dóla
res, o que consideramos muito importante. Dis
po mo-nos, inclusive, a fazer grandes mobilizações
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até o 1Q de maio, para apoiar a iniciativa, a proposta de
177 reais. Porém, precisamos dizer que esse valor ain
da é muito pouco. Por isso, como falaram os nossos
colegas da CGT e da Força Sindical, a nossa propos
ta inclui uma política de valorização do salário míni
mo, a qual preferimos não apresentar, mas sugerir a
esta Casa: a constituição de uma comissão perma
nente destinada a discutir uma política de valorização
do salário mínimo. E que tenhamos, neste e nos pró
ximos anos, a sua valorização efetiva.

A argumentação governamental contra a valori
zação do salário mínimo e o reajuste de 136 para 177
reais tem-se baseado no impacto na Previdência; nos
efeitos que terá sobre a folha de pagamento das prefei
turas das regiões mais pobres do País; no possível au
mento da inflação; nos efeitos negativos na informali
dade; e no pequeno peso que tem o salário mínimo
para os trabalhadores brasileiros.

Vou começar pela última argumentação do
Governo, que é equivocada, porque hoje, segundo
dados da PNAD de 1997 - que atualizados para 1999
não diferem muito em magnitude -, mais de 15
milhões de trabalhadores ocupados no Brasil
recebem o equivalente ou menos que um salário
mínimo, sem considerar a parcela dos aposentados
que não está inserida na população economicamente
ativa da PNAD de 1997. Significa dizer que o salário
mínimo tem uma grande repercussão na vida do
trabalhador e da população brasileira e, mais ainda,
repercute nos setores mais explorados e
marginalizados da nossa sociedade.

Dados da PNAD de 1997 mostram que quase
50% dos trabalhadores ocupados da região Nordeste
recebem até um salário mínimo, o que é menor do
que o conjunto dos trabalhadores, por exemplo, na
região Sudeste, de 28%. Acontece a mesma coisa em
relação às mulheres: quase 50% das mulheres
ocupadas recebem até um salário mínimo. Nesse
sentido, o efeito da valorização do salário mínimo - do
aumento imediato de 136 para 177 reais - é um
benefício imediato para os trabalhadores. E faço
minhas as palavras dos companheiros sindicalistas
que me precederam. Essa é uma política que vai
significar a melhoria da vida e das condições de vida
da ampla maioria da nossa população e significará
crescimento econômico, retomada da economia,
aumento do mercado interno, tudo que é necessário
fazer para o País voltar a crescer. Essa é uma política
que o Congresso Nacional precisa aprovar nesta
legislatura, ou seja, o aumento de 136 para 177 reais.
Não temos dúvida sobre isso.

o segundo argumento é o impacto sobre a Previ
dência. Haverá um significativo efeito do aumento na
atividade econômica, obviamente combinado com
uma política de combate à sonegação fiscal e de pro
curar formalizar o nosso mercado de trabalho. Esta
Casa deve tomar uma iniciativa para que o Governo
Federal e o Ministério do Trabalho tomem medidas
para aumentar e melhorar a fiscalização e aumentar a
formalidade no nosso mercado de trabalho. Com isso,
teremos significativo incremento da receita.

Além disso, o Congresso Nacional aprovou
recentemente a Desvinculação de Receitas da União,
o que permite grande flexibilidade ao Governo Fed
eral para utilizar os recursos, inclusive para garantir
eventual déficit gerado na Previdência Social. Esse
déficit pode ser coberto com esses recursos ou com
outros que estão sendo discutidos nesta Comissão.
Considero uma iniciativa muito importante e criativa
desta Comissão e do Congresso Nacional mostrar
que é possível, sim, aumentar imediatamente o
salário mínimo de 136 para 177 reais.

Gostaria de dizer que, em termos do Plano
Real, chegamos em 1999 a um salário mínimo que
compra apenas 80% da cesta básica, no Município de
São Paulo, segundo dados recolhidos pelo
Dieese/Fundação Seade.

Em 1Q de maio de 1995, quando o salário
mínimo foi aumentado de 70 para 100 reais, o poder
aquisitivo era de 99,69%, ou seja, com um salário
mínimo quase se conseguia comprar a cesta básica
no Município de São Paulo. Desde lá, o salário
mínimo vem sendo desvalorizado. Passou-se a
comprar 88% da cesta básica em 1996; 81 % em
1997; 82% em 1998, chegando a 80% em 1999.

Significa, então, que o reajuste de 136 para 177
reais vai repor a perda e dar um pouco mais. Pelas
minhas contas, considerando inflação zero no ano de
2000 - o que sabemos que não vai acontecer, e a
previsão do Governo é de 6%, sendo inclusive a meta
do Fundo Monetário Internacional, conforme acordo
que fez com o Governo Fernando Henrique Cardoso
-, o salário mínimo passaria a ter um poder aquisitivo
equivalente a 105% da cesta básica, o que,
venhamos e convenhamos, não é nenhum ganho
extraordinário para o poder aquisitivo do salário
mínimo. Daí a minha insistência na necessidade de
se discutir uma política de valorização do salário
mínimo para os próximos anos. Daí também a
necessidade da constituição dessa comissão para
que a sociedade civil e o Congresso Nacional possam
discutir o valor do salário mínimo.
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Não dá para aceitar - e nós das centrais
sindicais não aceitamos -, segundo notícia veiculada
ontem pela'televisão, a iniciativa do Governo de se
antecipar à discussão nas Comissões e apresentar
uma proposta de reajuste d.o salário mínimo antes
que o debate ganhe ainda mais a sociedade, como
está ganhando, e o Governo seja forçado a, quem
sabe, aceitar inclusive os 177 reais, que, tenho
certeza, esta Casa aprovará. Não dá para aceitar
esse tipo de ação governamental unilateral. Por isso,
a importância da comissão do salário mínimo, para
que as ações deixem de ser unilaterais por parte do
Presidente da República, qualquer que seja ele. É
necessário que a sociedade, as centrais sindicais, o
Congresso Nacional e o Executivo participem da
elaboração dessa política.

Como foi dito pelos meus pares das centrais
sindicais e do movimento sindical, uma política de
valorização do salário mínimo é essencial para
combater a iníqua distribuição de renda no nosso
País.

Dados da PNAD de 1996 mostram que 47% da
renda dos assalariados se concentra em apenas 10%
dos mais altos salários. Significa que a diminuição da
diferença entre o mais baixo e o mais alto salário, que
só pode ser feita de maneira permanente com uma po
lítica de valorização do salário mínimo na nossa socie
dade, é essencial para diminuir a má distribuição de
renda em nosso País. Sabemos que a má distribuição
de renda é uma das razões, se não a mais importante,
da estagnação em que estamos vivendo nos últimos
vinte anos no Brasil. A nossa renda per capita, até por
conta da desvalorização do real no início de 1999, está
voltando a patamares bem anteriores ao pequeno
crescimento que tivemos em 1995 e 1996. Por isso, a
nossa intenção de fazer da bandeira dos 177 reais
uma bandeira que vai ganhar as ruas.

Gostaria de concluir esse meu depoimento
falando o seguinte: o Congresso Nacional não estará
sozinho ao aprovar os 177 reais. Contará conosco,
das centrais sindicais":" que já fizemos esse acordo-,
contará com os trabalhadores e certamente com as
demais entidades do movimento sindical, que não
vão ficar paradas nesse momento e vão às ruas
brigar por um salário mínimo de 177 reais e por uma
política efetiva de valorização do salário mínimo, pois
é esse o des~jo dos trabalhadores brasileiros.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Eduardo
Paes.

o SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. expositores,
gostaria de agradecer a todos a presença nesta
audiência.

Quero passar diretamente a alguns questiona
mentos que gosJaria de fazer aos representantes de
centrais sindicais presentes, para que os demais de
putados também possam fazer seus comentários e
questionamentos.

Uma primeira questão que me tem causado
alguma curiosidade é o impacto do salário mínimo no
mercado de trabalho. A cada dia, tenho mais a
convicção de que o salário mínimo, ao longo desses
anos, até pela perda do seu poder de compra,
transformou-se muito mais numa discussão do
reajuste dos benefícios da Previdência do que
efetivamente num impacto no mercado de trabalho de
forma geral.

Identificamos, por exemplo, também levantando
números da PNAD, que diretamente recebendo
salário mínimo temos algo em torno de 5,5 milhões de
trabalhadores no Brasil, sendo que boa parte, quase
a metade, são domésticos e uma parcela significativa,
25% deles, sem carteira.

O questionamento que faço a todos os
expositores é se as centrais sindicais aqui presentes
dispõem de algum estudo que mostre, primeiro, a
quantidade de trabalhadores ganhando valor igualou
múltiplo do salário mínimo e se esse reajuste que vai
ser dado ao salário mínimo teria, de alguma forma, o
chamado efeito farol sobre as demais remunerações
que não sejam múltiplas ou iguais ao salário mínimo.
O segundo questionamento é que tenho ouvido aqui
o tempo todo, nas diversas exposições que tivemos
hoje e na semana antes do Carnaval, por parte de
vários deputados, sobre a necessidade de se
estabelecer uma política efetiva para o salário mínimo
- com o que também concordo. Como Relator,
ouvindo especialistas dessa área e pessoas ligadas
às centrais sindicais, a trabalhadores, a empresários,
tenho ouvido poucas propostas sobre uma política de
salário mínimo.

Por exemplo, trabalhamos agora com algumas
alternativas com que pudéssemos estabelecer me
tas de salário mínimo - até para usar um jargão que
vem sendo utilizado em nossa economia, as metas
de inflação -, que pudéssemos trabalhar com variá
veis econômicas e, dependendo destas, sempre
acrescentando um ganho real para o salário mínimo
ao longo dos anos.
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Gostaria de ouvir se algum dos senhores
presentes têm alguma proposta ou alguma idéia de
proposta do que poderia representar um política
efetiva de salário mínimo, olhando pelo menos os
próximos cinco, dez anos seguintes. É óbvio que
temos uma política de reposição mais imediata, mas
acho que temos de olhar um pouco mais para a
frente.

Finalmente, meu último questionamento é com
relação às observações feitas pelo Dr. Enilson Moura,
da Social Democracia Sindical, que defende a
possibilidade de os governadores majorarem o
salário mínimo, independentemente do piso nacional
que venha a ser fixado. Essa é uma questão sobre a
qual confesso ter dúvidas, pois me parece que seria
uma espécie de regionalização do salário mínimo.
Gostaria que o representante da Social Democracia
Sindical fizesse algum comentário, além dos que fez,
acerea desse tema.

Seriam estes os meus questionamentos, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passarei a palavra, na mesma ordem feita
inicialmente, a quem tiver a considerar a respeito do
relatório do Sr. Relator. Posteriormente, passaremos
a palavra aos Srs. Deputados. Todos farão suas
perguntas, seus questionamentos, para que as
respostas também saiam em bloco.

O SR. ENILSON SIMÕES MOURA - Estamos
debatendo esse assunto e pensando que os governa
dores podem, primeiro, deixar clara essa questão do
salário mínimo nacional unificado. Na nossa opinião, a
lei deveria permitir que os governadores, dependendo
da análise econômica que se faça de cada estado,
possam majorá-lo.

Se existe alguma possibilidade de viver com 200
dólares num estado de economia menor, numa
cidade menor, onde o sujeito pode ter uma outra
forma de sobrevivência, isso é praticamente
impossível nas cidades maiores, nas grandes regiões
metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro.
Penso que deveria haver a possibilidade de o
governador dar um plus, decretando um sobrevalor
para o salário mínimo, dependendo das análises
feitas de cada região, como muito bem disse a
Governadora Roseana Sarney, ao dizer que, no
Maranhão, no setor público, ninguém ganharia menos
que 100 dólares, o que elimina a balela de que o setor
público é atrasado e não pode pagar 100 dólares.
Portanto, acho que isso deveria ser permitido ao

governador, não só para o setor público, a exemplo
do que já ocorre nos Estados Unidos.

Penso que deveríamos considerar que a lei,
para ser justa, tem de contemplar a diversidade do
País. Duzentos reais em São Paulo não são o mesmo
que 200 reais no Estado do Acre, Piauí ou em um
estado que tenha a economia mais fraca, em que os
valores são diferentes, o poder de compra é diferente,
os custos são diferentes, as necessidades culturais
são diferentes.

Não estamos falando de regionalização. Somos
contra a regionalização, porque o salário mínimo re
munera a Previdência e tem de continuar assim. O piso
mínimo da Previdência tem de continuar dessa manei
ra. Portanto, em hipótese alguma estamos falando de
regionalização, mas, sim, da possibilidade de que isso
venha a ocorrer em cada estado, para que se possa fa
zer realmente justiça, contemplando-se a diversidade
das economias de cada região. Acho que isso deveria
ser objeto de melhor análise e maior debate, mas pen
so que, com isso, estaríamos fazendo justiça ao traba
lhador que gasta muito mais, que tem muito mais des
pesas para viver nos centros urbanos, onde a imposi
ção do consumo é muito maior e as mercadorias são
muito mais caras.

Esta é apenas uma análise inicial, mas pensa
mos que, como já existe essa experiência em alguns
países, sobretudo em países que têm a economia me
lhor que a nossa, isso deveria ser objeto de considera
ção dos Srs. Deputados. É uma proposta para que seja
refletida e considerada pelos Srs. Deputados.

Com relação a essa questão dos números, há
uma tabela publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
fornecida pelo Ministério do Trabalho, que fala de um
número de 1.900 ganhando o salário mínimo no mer
cado privado. Um dia desses, o Secretário de Traba
lho de São Paulo, Walter Sarelli, falava em um progra
ma de televisão, à noite, que, em São Paulo, nem mil
trabalhadores...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pediria ao expositor para complementar.

O SR. ENILSON SIMÕES MOURA - ... ga
nham salário mínimo. Um milhão de trabalhadores
ganham o salário mínimo e no País seriam um mi
lhão e 900 mil trabalhadores ganhando salário mí
nimo no mercado privado. A remuneração básica
que estamos discutindo está fora da situação de
mercado.

I.ndexação não existe. Quer dizer, o salário
mínimo não indexa mais nada, não é parâmetro para
corrigir mais nada no País. A lei proíbe. Os tribunais
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não consideram mais isso, nem nas negociações dos
sindicatos considera-se o salário mínimo para se
discutir piso salarial de outras categorias.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente,
poderíamos fazer blocos de intervenção, para poder
receber respostas; se for um a um, a sessão vai
alongar-se muito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A sua proposta é que todos perguntem?

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Ótimo, está certo. Então, primeiro, vou ler a lista de
inscrição, que está comigo. a primeiro é o Deputado
Carlos Santana; depois, Deputados (naldo Leitão,
Babá, Vivaldo Barbosa, Júlio Delgado, Paulo Paim e
Waldomiro Fioravante. Esta é a ordem de inscrição.
Cada Deputado tem três minutos. Vamo-nos ater ao
tempo de três minutos, para que possamos ouvir
todos.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr.
Presidente, companheiros da Mesa, companheiros
sindicalistas, primeiro, quero saudar esta importante
Comissão e o trabalho de longos anos do
companheiro Deputado Paulo Paim, que, agora, com
o companheiro Medeiros e Eduardo Paes fazem um
tripé nesse trabalho extremamente importante para
n6s, com a coordenação do nosso Presidente.

Quero ser muito sincero. V. Exas. estão falando
com um sindicalista que foi três vezes presidente do
maior sindicato dos ferroviários do País e da América
Latina - a Central do Brasil -, pegando três estados
de linha. Ao mesmo tempo, fui presidente da CUT do
Rio de Janeiro.

Fiquei muito triste com a exposição dos
companheiros, porque entraram em um discurso em
economês. Acho que a nossa função é deixar bem
claro que o Presidente da República pode baixar uma
medida provisória depois da reunião que houve
ontem.

Quero dizer aos companheiros da importância
dessa reunião de ontem sobre a unificação da
proposta. Se não tomarmos uma providência,
companheiros, sabem o que vai acontecer? Todo o
trabalho que foi movimentado dentro desta Casa vai
por água abaixo, porque, hoje, todo mundo sabe que

não há política salarial, porque o Fundo Monetário
Internacional não quer.

Então, a coisa mais importante, além da
conquista imediata dos 177, é ter esta Comissão para
discutir uma política salarial para este País. Por que
ficamos citando a Constituição, artigos etc? Estamos
falando para todos que conhecem esse assunto.
Vamos aproveitar este momento para saber qual o
calendário que eu, no meu Estado, tenho de cumprir.

a sindicato tem de fazer um movimento de
massas, para não ficar entrando no discurso em
economês, porque quando fizeram a Ponte
Rio-Niterói, eles tiraram da Previdência; quando
fizeram Brasília, tiraram dinheiro da Previdência.
Agora, eu que tenho a obrigação de tentar achar uma
solução, quando sabemos que existe uma proposta
concreta do Fundo Monetário Internacional.

É um discurso vazio, porque os jornais de hoje
estão sabendo de onde que se pode tirar - é a
questão da fonte de recurso. Nunca houve uma
unidade nesta Casa. Estou no terceiro mandato e
nunca houve uma unidade nesta Casa como neste
exato momento. É isso que as centrais sindicais têm
de pegar neste momento.

Quero fazer só uma pergunta aos
companheiros: o que as centrais sindicais estão
apontando se amanhã o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, como fez ontem na reunião, baixar
uma medida provisória e não forem os 177 reais? Eu
gostaria de saber qual é a posição das centrais
sindicais. É esperar montar a Comissão? É só essa
pergunta.

Quero dizer aos companheiros: vocês não têm
de ficar respondendo. a Deputado Eduardo Paes foi
concreto. Ele, como Relator, tem de perguntar qual a
proposta de vocês sobre política salarial. Vocês não
têm de responder isso. Companheiros, nós temos a
nossa proposta. Todas as centrais têm historicamente
a proposta de política salarial: a Força Sindical, a
CGT e outras. Todos nós temos a nossa proposta de
política sindical. Isso é histórico para nós.

Só para fechar, Sr. Presidente, isso é concreto,
mas seí que no final, até para fortalecer a posição do
Relator, porque vai ter de dizer isso, vai ter de
trabalhar no seu relatório, porque não pode ser no
vazio, vai ter de haver uma coisa concreta, mas vai ter
de haver um movimento de massa muito forte, até
para nós conseguirmos os 177 reais. Nós podemos
conseguir esse valor e, no final, não estar vinculado
aos aposentados.
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No encontro que fizemos com os empresários
no Rio de Janeiro, eles disseram claramente: "Não vai
prejudicar-nos em nada, porque já pagamos acima
dos 177". O Governador do Estado falou: "Em maio,
nenhum trabalhador vai receber menos de 400 reais
no Estado do Rio de Janeiro".

É essa a realidade que vivemos hoje. Não
somos culpados de terem feito um montão de
prefeituras por aí adentro, porque virou uma fábrica
de fazer Prefeitura neste País. Não somos nós os
culpados.

A minha pergunta é bem concreta: se o
Fernando Henrique baixar uma medida provisória 
porque vai ser baixada uma medida provisória 
elevando para 160 reais, qual será a posição das
centrais sindicais? Eu quero saber porque quero ser
orientado pelas centrais sindicais com relação ao
movimento de massas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Deputado Inaldo Leitão. V. Exa. tem
três minutos.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. expositores, pen
sei que havia entendido com muita clareza as mani
festações feitas pelos representantes sindicais pre
sentes, mas depois da fala do Deputado Carlos
Santana, eu não entendi nada; ou ele não enten
deu, ou ninguém entendeu nada, porque vi na expo
sição dos que aqui estão muita objetividade, muita
lucidez.

Penso que este debate, nesta Comissão, que é
específica para discutir o salário mínimo, tem de ter
esse direcionamento. Não adianta discutir os
problemas do Brasil, as relações do Brasil com o FMI,
as causas da fome, da miséria e da pobreza do País
se não priorizarmos nesta Comissão um estudo em
torno do tema que nos compete discutir, que é o
salário mínimo. Aliás, é uma novidade na Casa a
Câmara instalar uma Comissão com essa finalidade.
O Governo está com disposição de dialogar com os
parlamentares, as lideranças de todos os partidos
estão dialogando com o Governo, a Comissão está
ouvindo a sociedade e a representação legítima dos
trabalhadores.

Esses são os pontos positivos do nosso traba
lho, Deputado Carlos Santana. Temos de saber - e
responder, sim - como satisfazer as necessidades vi
tais básicas dos trabalhadores, porque está no inciso
IV do art. 7º da Constituição: o direito ao transporte, à
saúde, à educação, à previdência, à alimentação.
Sim, são componentes do salário mínimo e são

mandamentos constitucionais. Sei que para alguns
constitucionalistas...

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Se
está na Constituição, por que não faz? É essa a
questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A palavra está com o Deputado Inaldo Leitão.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA 
Desculpe, Sr. Presidente, desculpe, Deputado Inaldo
Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Não há
problema, Deputado, é uma honra.

Sei que para alguns constitucionalistas toda
Constituição, que também tem o nome de Carta
Política, contém certas manifestações que são de
vontade, de ideal. Acredito que esse dispositivo seja
um deles. Temos de consolidar, atingir esse ideal de
que o salário mínimo realmente satisfaça as
necessidades vitais básicas dos trabalhadores.
Ninguém diga que os 177 reais, 180 ou 200 reais vão
satisfazer. Num ponto, V. Exa. tem razão. Temos de
estabelecer aqui uma política para o salário mínimo
ou para o salário, de um modo geral, para evitar que,
no próximo ano, haja uma nova Comissão para
discutir o salário mínimo. Que esta Comissão possa
propor uma política de médio e longo prazos, para
que o Governo possa implementá-Ia e chegar a esse
ideal previsto no inciso IV do art. 7º da Constituição
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Para finalizar, Deputado.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - É
inegável, Deputado Paulo Lima, nosso Presidente,
que houve uma disposição geral do Congresso
Nacional e da Câmara dos Deputados para a
instalação desta Comissão. Eu já cansei de
homenagear os Deputados Paulo Paim e Medeiros e
toda a Câmara Federal pela iniciativa de instalá-Ia.

Também não posso deixar de reconhecer que o
Governo está participando deste momento. Pela
primeira vez o Governo não edita uma medida
provisória e espera uma resposta desta Comissão.
Então, não vou fazer nenhuma pergunta sobre
hipótese: e se o Governo editar uma medida
provisória? Aí, pergunto: e se não editar? Fica uma
pergunta pela outra? Não é questão de decretar. Mas
não podemos também deixar de manter esse canal
de diálogo com o Governo, porque o impacto, os
efeitos de um aumento do salário mínimo serão não
só sobre os três níveis de Governo.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, já foram cinco minutos.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Um
minutinho, porque falar pela metade do raciocínio,
realmente, não é bom.

Eu recebi, esta semana, na Paraíba, o
Presidente da FAMUP, que é a Federação das
Associações de Municípios do Estado. Um dos
argumentos dele, que eu não aceito, é esse de que o
salário mínimo vai quebrar a Prefeitura. Ele lembrou a
Lei de Responsabilidade Fiscal, que é mais um
complicador para o impacto dessa providência, mas
cabe a cada prefeito ajustar o seu orçamento e a sua
política a essa realidade, porque, do jeito que estava,
não podia.

O programa Fantástico do último domingo
mostrou um Município da Paraíba considerado o mais
pobre do Brasil. Eu represento esse município, que se
chama Lastro, onde o salário médio dos funcionários
públicos é de 19 reais por mês. Então, realmente,
temos essa diversidade, mas temos de ter a coragem
de forçar esta situação, criar um salário mínimo que,
mesmo que não seja tão digno, caminhe na direção
de amanhã ser um salário digno e definir essa política
de médio e longo prazo. Quem for administrador
público, quem for prefeito, governador, que se ajuste a
essa realidade, que adapte o seu estado, que corte
despesas supérfluas para priorizar o salário e elevar
as condições mínimas do trabalhador público e da
iniciativa privada.

Parabéns aos que vieram representar os
trabalhadores do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - O problema,
Deputado Inaldo Leitão, é que, como o Município de
Lastro, muitos municípios foram criados e não têm
lastro nem para ser município. Vilas pequenas, por
interesses políticos, foram criadas, mas não têm
condição de sobrevivência. Não estou dizendo que é
o caso de Lastro, certo? Está faltando lastro a Lastro.

O que eu queria dizer, na verdade, ao Deputado
Inaldo Leitão. é que gato escaldado tem medo de
água fria. Ninguém pode confiar em um Presidente da
República que, no dia anterior, se reúne com o Rela
tor e hoje, de manhã, na Rede Globo, sai o Ricardo
Boechat dizendo, segundo fontes fidedignas do
Palácio do Planalto, que o Presidente da República
está prestes a determinar um salário mínimo de 160
reais, no máximo, passando por cima desta

Comissão. Como confiar? Eu, particularmente, não
confio, por toda a história do Presidente.

Gostaria que depois o Alemão esclarecesse
melhor a proposta dele, que ficou muito confusa no
valor em si, porque já há um acordo, basicamente,
das centrais sindicais, que é o equivalente a 100
dólares, contanto que seja em torno de 177 ou 178
reais, que esteja o dólar estabelecido a 31 de maio.
Se estabelecermos aqui um valor, ele tem de estar
premido dessa situação, porque não sabemos da
situação da balança econômica, como vai variar o
dólar daqui para o dia 31 de maio. Portanto, é bom
que se estabeleça nesta Comissão o equivalente a
100 dólares. Então, vai-se saber qual o valor, porque,
dos 100 dólares para a frente, tem de haver uma
política para ampliar, senão vamos ficar, no ano que
vem, querendo um salário equivalente a 100 dólares.
Pelo contrário, temos de avançar para um mínimo do
mínimo.

O brasileiro gosta de achincalhar com o
Paraguai. Tentam dizer que é um país que não tem
economia, que é o país dos sacoleiros, mas esse
país, nessas condições, paga o equivalente a 200
reais.

Imaginem a discussão que queremos colocar
aqui. O que o Relator e o Presidente teriam de
incorporar é o que as centrais sindicais, que
representam os trabalhadores... Acho que à proposta
da Social Democracia deveria se somar esta
proposta, inclusive para unificar, senão fica muito
confusa a própria proposta apresentada, que é 12%
sobre o ganho real. Na verdade, isso não está
estabelecido. Fica muito confuso até para sair em
defesa de qualquer proposta.

O equivalente a 100 dólares está amarrado. É
isso que tinha de sair desta Comissão para
encaminharmos para a sociedade. Se o Presidente
da República quiser confrontar-se com ela, que se
confronte, porque senão vai ter de se enfrentar.

Creio que os dirigentes sindicais estão-se
preparando para, no caso de uma surpresa, tomar
uma proposta para os trabalhadores. No mínimo,
seria parar este País de ponta a ponta, em defesa do
salário mínimo, porque os outros trabalhadores,
apesar de não estarem vinculados, quando há
aumento do salário mínimo, há uma gritaria geral. E
tirar de onde? A começar, tem de tirar da
aposentadoria dúplex. Essa tem de ser eliminada
logo de cara para incorporar no salário mínimo. Não
podemos discutir qualquer aumento de teto salarial
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sem discutir a base do piso salarial deste País, que é
o salário mínimo.

Para concluir, no meu modo de entender, o
Congresso Nacional não pode, de forma e qualidade,
votar qualquer aumento, nem que seja de um real,
para deputado se não for dado um aumento digno
para o salário mínimo. Senão este Congresso estará
desmoralizado perante a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Deputado Vivaldo Barbosa por três
minutos.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - An
tes de mais nada, saúdo e cumprimento a Mesa, a
Presidência e o Relator por propiciarem esta reunião,
convidando figuras tão importantes das lutas
sindicais e sociais deste País, o que eleva e dignifica o
trabalho desta Comissão. Saúdo também as três
centrais sindicais que ontem firmaram unidade em
torno da proposta, que não é a correta e ideal, mas é
a que temos condição de fazer caminhar no
Congresso Nacional.

Cheguei ao final da intervenção do Enilson, o
Alemão, e não sei se a Social Democracia Sindical
também aderiu ou se está aderindo a esta proposta.
Se ainda não se expressou, faço um apelo para que a
Social Democracia Sindical, como central, também
aderisse à proposta das demais centrais sindicais.

Faço um apelo ao Alemão para que tenha uma
posição singular, entre os dirigentes sindicais
presentes, pela vinculação da Social Democracia
Sindical com o Partido da Social Democracia
Brasileira, o partido do Presidente da República, do
Governo, e o que mais tem resistido, no Congresso
Nacional, na Câmara, ao aumento e à valorização do
salário mínimo. Creio que, dentre todos os dirigentes
sindicais presentes, sem dúvida alguma, o Alemão
tem um papel preponderante a desempenhar junto a
seus companheiros do PSDB, ao Governo Federal e
ao Presidente da República, para que acatem a
proposta. Assim, pela primeira vez, teremos a chance
de dar um pouquinho de dignidade à remuneração do
trabalhador brasileiro.

Não sei a que conceito o Marcelo vinculou o
valor da cesta básica. Se for ao conceito legal, o valor
estipulado de 177 reais não chegaria nunca a 105%
do valor da cesta básica.

No ano passado, um grupo de deputados, como
já havíamos feito há alguns anos, no Congresso
Nacional, na luta pelo salário mínimo, fomos a um
supermercado em Brasília fazer a compra dos
alimentos da cesta básica estabelecida no decreto de

1938 para alimentar um casal e um filho. O valor foi
247 reais. O meu gabinete, no início do ano, atualizou
o valor, que hoje é de 277 reais. Esse é o custo no
supermercado da alimentação necessária para
manutenção física de um casal e um filho.

Deixo a proposta ao Sr. Presidente e ao Sr. Re
lator: talvez seja um bom elemento didático para o
trabalho desta Comissão, em conjunto, realizar a
compra dos alimentos necessários, segundo a
definição do decreto ainda vigente de 1938, segundo
qualquer conceito de nutrição neste País. Apenas
observando o item alimentação, esquecendo o
vestuário, o transporte e deixando de lado a moradia,
vamos verificar que os 177 reais não serão
suficientes.

Quanto à polêmica se são 100 dólares ou 177 re
ais, creio que a Comissão e as três centrais sindicais
deveriam fazer a revisão, porque o próprio Presidente
do Senado Federal, também querendo fugir da dolari
zação, postura que saúdo como virtude, mencionou
180 reais. Também me preocupa o Banco Central, se
achar que vamos adquirindo força e que está irresistí
vel uma avalanche para os 100 dólares, querer desva
lorizar o dólar em relação ao real até 1Q de maio e pe
gar-nos realmente em situação difícil. De maneira que
o mínimo de 180 reais, já referido pelo Presidente do
Senado, e também outro parâmetro de, no mínimo, o
valor equivalente a 100 dólares no dia 12 de maio.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Estamos tentando marcar para quinta-feira uma
audiência na parte da manhã, a partir das 10h, com o
Ministro Martus Tavares eo Presidente da Comissão
Mista de Orçamento, Senador Gilberto Mestrinho, e o
Relator, Deputado Carlos Melles, para que possamos
buscar essa questão orçamentária. Estamos
tentando trazê-lo ainda na quinta-feira. Peço aos
companheiros a anuência e coloco em votação o
requerimento do Relator.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Há outra questão que devemos tratar após o

encerramento desta audiência pública. Conseguimos
com a Presidência da Casa poucas passagens para a
visita externa a Porto Alegre. Havia 18 solicitações,
que caíram para quinze. Os quatro deputados que
são do Estado podem participar da visita, mas não
podem receber passagem da Câmara. Estou apenas
comentando. Haverá um corte de pessoas que irão a
Porto Alegre, com saída prevista para quinta-feira, às
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18h, e chegada às 21 h30min. No dia 17, durante todo
o dia, as audiências foram marcadas pelo Deputado
Paulo Paim, que ficou responsável pela agenda.

Peço aos deputados que permaneçam aqui,
porque vamos fazer a opção por partido: PMDB,
PSDB, PFL, PPB, PT e PDT, que são os partidos
contemplados. Peço que permaneçam após a
audiência para discutirmos esta questão.

Concedo a palavra ao Deputado Júlio Delgado,
do PMDB de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Com a
contribuição de todos os demais colegas que queiram
fazer uso da palavra e também dos expositores,
gostaria de, primeiro, saudar a vinda de todos, que
são batalhadores na luta não só por um salário mais
digno, mas por uma vida mais digna para o
trabalhador brasileiro. Essa é a nossa preocupação.

Estava vendo a discussão e concordo muito
com o que disse o Deputado Carlos Santana e
também o Deputado Inaldo Leitão. V. Exas. têm uma
contribuição muito grande a dar nesse processo.

Desde a criação do salário mínimo, como foi
demonstrado por vocês, o nosso País tem sofrido cri
ses sociais políticas e econômicas. Houve suicídio de
Presidente, impeachment de Presidente, crises
sociais gravíssimas, regime militar, quebra do regime
militar, volta da democracia, crises econômicas, além
de todas as tão malfadadas, desde 1945, trocas de
moedas, até culminarmos com o real, em 1994. Há
possibilidade, daqui do Congresso, da Câmara dos
Deputados, de as centrais sindicais solicitarem, neste
momento, que se largue um pouco o "economês",
como disse o Deputado Carlos Santana. A discussão
é sobre uma política não-variável de salário mínimo, o
que não existe há muito tempo. A grande verdade,
neste momento, é essa.

É lógico que quero um salário de 180 reais, e
vou brigar por isso aqui nesta Comissão. Não acredito
que, como disse o Deputado Carlos Santana, criada
esta Comissão, com a participação da sociedade
civil, aqui representada pelas centrais sindicais, com
o convite que o Presidente Paulo Lima já disse que
haverá para vários ministros, com a participação
nesta Comissão de deputados dos mais variados
partidos da ba,se de sustentação e de oposição ao
Governo, neste momento haja vontade do Sr.
Presidente da República de editar uma medida
provisória - a malfadada medida provisória - para
estabelecer salário mínimo.

As centrais sindicais têm de aproveitar esta
oportunidade, em que todos os partidos estão

sentados numa mesa para estabelecer não só um
salário mínimo para este momento, mas uma política
não-variável, ou seja, uma política fixa para o salário
mínimo. Sei que essa é a intenção do Relator Eduar
do Paes. Estive conversando com S. Exa. no sentido
de apresentarmos agora um valor de sugestão ao
Governo, um valor digno para o salário mínimo neste
momento. Mas podemos trabalhar para que, dado
que há uma vontade política nossa, clara aqui na
Câmara dos Deputados e de vocês das centrais
sindicais, tenhamos um salário mínimo e uma política
para o salário mínimo estabelecida em nosso País.

Houve a vontade política tão eloqüente ontem do
Sr. Presidente da República no sentido de conclamar a
sociedade para a segurança pública. É uma vontade
que todos temos. Deve haver a mesma vontade políti
ca com relação à melhoria do salário mínimo. Se não
houver vontade política, não sai nada e vai haver em
perramento da moeda. O Relator Eduardo Paes foi
chamado para mostrar os números ao Ministério. Va
mos discutir a questão de números aqui. Não quero
nem falar em dolarização, porque essa é mais uma cri
se que vamos passar para o salário mínimo. O Relator
ontem foi chamado para lhe passarem os números do
Governo Federal e dizerem que vai haver emperra
mento na questão previdenciária.

No meu Estado, Minas Gerais, há 843 municípi
os. Estava conversando com grande parte dos prefei
tos. Lá existem cerca de 5% dos municípios com mais
de 50 mil habitantes, mas grande parte deles tem me
nos de 20 mil habitantes, onde, fundamentalmente, o
salário pago aos seus trabalhadores ainda é o salário
mínimo. Muitos desses prefeitos aceitam o impacto do
aumento do salário mínimo nas suas folhas, mesmo
sabendo que vai passar a Lei Camata, como disse o
Deputado Inaldo Leitão, e vai repercutir na Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, que está sendo votada no Sena
do. Essas são questões que vamos discutir, mas o im
pacto vai existir nesses municípios, mesmo aceitando
esse aumento.

Mesmo com essa justificativa toda, temos de
contar um número digno, porque a grande verdade é
a seguinte: se o Presidente da República tiver a
vontade política que disse ontem ter com relação à
segurança - e aqui existe a vontade política de todos
os partidos sentados nesta Comissão -, tamb~m tem
vontade política de dar um salário mínimo mais digno,
com ganho real, além de correção de inflação.
Sabemos, por todos os números ditos aí, que, se for
corrigido, dará 942. Se corrigirmos só o período
depois do real, dará 546. Não vamos chegar nesses
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números por causa dessas crises todas. Queremos
chegar a um salário mais digno. E isso cai na
distribuição de renda.

Senhores, pelos números apresentados,
discussão com a qual concordo, o teto salarial, se for
aprovado como está, repercute cerca de 400 milhões
na. folha da União. O salário mínimo, com um aumento
de 40 reais, passando para 176 ou 177, que seria o
vé',lor que está sendo dito, que é uma unidade da
grande maioria das centrais, teria uma repercussão
ml2nsal na folha em torno de 600. Não sei até que
ponto, para uma variação do teto de 400 e uma
variação do salário mínimo de 600, se houver vontade
política, consegue-se chegar nesse valor.

Entãã, vamos discutir isso aqui com maturidade.
Vamos aprofundar o estudo da questão dos números.
As centrais sindicais têm que dar o respaldo não s6
da discussão do estabelecimento de uma política
estável para o salário mínimo. Essa é uma
preocupação, mas também a sustentação na busca
da vontade política que hoje existe na Câmara dos
Deputados, na vontade política que existe aqui,
principalmente desses dois baluartes do salário
mínimo, os Deputados Paulo Paim e Medeiros. N6s
estamos nessa luta. Está sendo levada à frente pelo
Deputado Eduardo Paes, com muita boa vontade, e
pelo Presidente, Deputado Paulo Lima, coordenando
o processo. Estamos engajados nesse processo, na
possibilidade de contar com os senhores também no
estabelecimento de uma política única para o salário
mínimo e de um salário que seja não s6 justificado
pela questão do impacto na Previdência e nos
pequenos municípios, mas um salário que seja
justificado pela vontade política do Governo Federal e
pela vontade que estamos demonstrando aqui na
C~,mara dos Deputados.

É isso que quero pedir aos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Paulo Paim, que dispõe
de três minutos.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, mais como uma contribuição ao debate
com as centrais sindicais, gostaria só de lembrar que
existem 28 projetos na Casa que tratam do salário
mínimo. A urgência urgentíssima do projeto de 100
dólares passou nesta Casa em junho de 1998. Sem
sombra de dúvida, neste momento, o somatório de
partidos de oposição e da base do Governo
defendendo essa idéia toma um corpo mai,or na
sociedade.

Estou feliz com essa unidade das centrais
sindicais. Fiz um cálculo rápido aqui, Alemão - o
nome de guerra é Alemão, como meu nome de guerra
é Paim, permito-me chamá-lo assim -, e vi que a sua
proposta vai dar em torno de 173 reais, se
considerarmos o IPC. Está próximo dos 177 ou 180.
Em resumo, estou entendo que há uma certa unidade
da Mesa em cima do projeto correspondente a 100
dólares. Peguei o IPC, apliquei 13% em cima e
capitalizei tudo. Isso dá em torno de 173 reais. Então,
acho que não há uma diferença enorme na Mesa e
noto que é consenso. Saí com a impressão de que
todas as centrais sindicais aqui na Mesa entendem
que o mínimo tem de ser em torno de 100 dólares.

Como disse o Deputado Carlos Santana, não é
possível, em três minutos, fazer uma defesa em maté
ria de números. Mas eu, os Deputados Medeiros e
Eduardo Paes e tantos outros mostramos, se o Gover
no quiser, 18 fontes para a Previdência. É só querer.

Posso até repetir: basta ver o lucro dos bancos ulti
mamente ou o dinheiro do Proer, que teria de ser devolvi
do, em tomo de 15 bilhões. Quando interessa, a Cofins é
aumentada ou quando o Governo precisa de recursos
para outros fins, para pagar dívida e não para atender à
população. A CPMF, quando interessa, aumenta. Aí
pode, para gerar recursos para o grande capital.

Falo aos senhores que defendo, encabulado,
envergonhado, os 180 reais. Em todos os debates
que participo, a população me xinga. Dizem que
vamos aprovar 43,6%, que significa 3 mil e 500 reais,
e para o salário mínimo, 180 reais. Disse e repito aqui:
para mim, tinha que ser, no mínimo, o mesmo
percentual. Se é 43,6% para quem ganha 8 mil, que é
o meu caso, por que não 43,6% para quem ganha 136
reais? Estou dizendo isso em defesa dos 180. Deixo
bem clara a minha posição, que todo mundo sabe. In
clusive, o Projeto n" 1, que está em debate na Casa, o
dos 180, é de minha autoria. Então, não posso negar
o projeto que apresentei, que o Deputado Medeiros
apresentou e tantos outros deputados apresentaram.

Se houvesse um mínimo de coerência, seria dito
o seguinte: se quem ganha B mil vai ter 43,6%, quem
ganha 136 reais não pode ter o mesmo índice? Isso é
irresponsável, insano perante uma população que não
tem direito a pão, à água e a onde morar. Com isso,
não se mora nem vive, vegeta-se praticamente.

Estou falando muito mais como sindicalista,
mas enteRdo até a renúncia que os senhores fizeram.
Cada um dos senhores se sente até meio estuprado,
eu diria, ao ter que vir aqui defender só isso. Os
senhores fazem isso, estou entendendo, com justa
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razão. Bom, já que o PFL, já que o PT, já que o PDT,
já que o PMDB estão pedindo 100 dólares, vamo-nos
violentar, eu diria, e vamos defender só isso também, .
para ver se passa isso, já que há cinco anos a
discussão é a mesma e não passa. Os senhores têm
acompanhado.

Então, na verdade, muito mais do que uma
pergunta, estou solidário aos senhores. Confesso
que, se estivesse no lugar dos senhores, estaria
batendo nessa mesa, e batendo duro. Bateria duro
para construir a unidade que os senhores
construíram. Talvez aqui eu batesse duro e dissesse o
seguinte: viva os 100 dólares! Viva, pelo menos, 180
reais! Eu faria o que os senhores fizeram. Então,
estou solidário aos senhores.

Acho que nenhum dos senhores está confortável
nessa mesa. Estão, na maioria, constrangidos. Percebi
que todos falaram pouco, foi olJma unidade construída
e tal. "Pois é, já que é 100 dólares. O Paim defende, o
Medeiros defende, o Meneguelli defende, o Santana
defende; bom, nós também. Não podemos ficar na
contramão e evitar que pelo menos isso passe".
Então, neste momento, estou muito mais parabeni
zando os senhores, que foram muito grandes neste
momento, ao vir aqui e não dizeraquilo que gostariam
de dizer, mas que pelo menos aprovem o correspon
dente a 100 dólares.

Eu terminaria dizendo o seguinte: eles falam
que vai quebrar a economia, mas tenho um
documento aqui mostrando que um assessor do PT
foi aos Estados Unidos para fazer um estágio e nos
enviou um documento, do qual posso distribuir
cópias, mostrando como é a política salarial que está
sendo adotada lá agora. Dizem que aumentar salário
mínimo quebra a economia. Lá há uma economia
superestabilizada, pelo que eu entendo. Lá é, no
mínimo, um dólar para cada ano de reajuste. Ele
mostra que saíram de quatro, foram para cinco, foram
para seis, já projetaram para sete, senão me engano,
em 2001. Sabem quanto estamos propondo no nosso
projeto? Só vinte centavos. Vinte centavos a hora,
para quem está esperando, com o salário congelado,
praticamente durante cinco anos. Nós estamos
propondo um reajuste de vinte centavos, o que dá 44
reais. Então, se ficarmos em 177 reais, que estamos
vinculando, sim, politicamente ao dólar, ainda dá
menos que vinte centavos. Deve dar uns dezesseis
centavos. Estamos propondo que o assalariado
brasileiro, depois de um ano, tenha o correspondente
de reajuste a dois pãezinhos. Não são nem dois, mas
um pãozinho e meio.

Então, parabéns a vocês! Sei o que vocês estão
engolindo neste momento. Eu faria o que vocês
fizeram também. Eu bateria na mesa e diria, no final:
Olha, já que a unidade é essa, espero que os Srs.
Deputados aprovem pelo menos isso.

Para encerrar, faço uma pergunta para todos. Eu
não consigo esquecer dos aposentados e
pensionistas. Há uma frase conhecida, já muito velha,
que vocês conhecem de cor, mas vou repeti-Ia: pobre
daquele país que, num momento como este, não
lembrar da criança e do idoso. Eu quero saber, na
opinião das centrais sindicais, se entendem que o
mesmo percentual dado ao salário mínimo - esse
percentual miserável que estamos defendendo, e
encabulados - se estende ou não para os
aposentados e pensionistas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Waldomiro Fioravante por
três minutos.

O SR. DEPUTADO WALDOMIRO FIORAVANT~

- Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Relator, todos
os membros que compõem a Mesa e fizeram suas ex
posições e os colegas deputados presentes. Quero
contribuir para este debate c0rT1 alguns elementos
que considero importantes 'serem incluídos e levados
em conta.

A meu ver, essa questão do salário mínimo extra"
pala o interesse dos trabalhadores brasileiros. Ela inte
ressa a todo o País. Não é possível um país se desen
volver com um salário humilhante, vergonhoso e crimi
noso como o que é pago aos operários brasileiros.
Quem conhece o interior do Rio Grande do Sul e do
Brasil inteiro deve saber que não são poucas as pesso
as que vivem com salário mínimo. Grande parte dos
operários, milhões de trabalhadores vivem com um sa
lário mínimo, quem sabe cinco reais a mais, dez reais a
mais, mas a base salarial é o salário mínimo.

Além disso, o salário mínimo tem repercussão
também na questão da segurança pública. A violência
existente no Brasil é uma resposta veemente da
população diante da violência que sofre no País em
que vive. Então, se um Presidente quer realmente aca
bar com a violência ou melhorar e amenizar essa
questão, tem que atacar a causa e não o efeito. Não
adianta só polícia e repressão. É preciso melhorar as
condições de dignidade no trabalho. Como um traba
lhador não vai ser violento se ele vai para a fábrica
para ganhar apenas 130 reais por mês, o que nem dá
para pagar o aluguel no final do mês? O que dirá pa
gar o mercado. Ao chegar em casa, depois de enfren
tar milhares de problemas durante o dia, se vê com
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Ulle salário vergonhoso, que nem dá para pagar o alu
guel. Então, urna causa da violência, sem dúvida ne
nhuma, é a falta de condição de vida.

Quero parabenizar os dirigentes das centrais
pela lucidez em terem unidade numa proposta. Con
sidero a proposta importante, apesar de ser muito
pouco esse valor. Foi importante também considera
rem o .espeito à igualdade dos trabalhadores inati
vo!" e aposentados com um salário mínimo de quem
está exercendo uma atívidade.

Contudo, o grande ganho dessa caminhada, o
maior ganho que poderíamos ter no embate da
discussão desse salário é se pudéssemos nos unir
em torno de uma proposta de mobilização do País. 05
'177 reais vão ser muito pouco. Sem dúvida nenhuma,
serão muito pouco perto daquilo que um salário
decente deveria ser garantido pela Constituição Fed
eral. Vejam que os trabalhadores estão sofrendo um
arrocho salarial há cinco anos. Isso não é de graça.
Não é por causa da Previdência nem porque poderia
falir prefeituras. Isso tudo se ajeita. Depois os
municípios vão ter mais renda, o País vai ter mais
receita, vai gerar mais emprego, vai circular mais... É
uma questão de política econômica mesmo com o

-objetivo de arrochar os salários no País. Para romper
com isso, somente uma sociedade organizada. Creio
que o maior saldo que poderemos ter nessa
caminhada, se for 167, 177, 180, 190, 200 ou 250
ainda vai ser pouco, e vergonhoso.

Então, o saldo positivo que se marca aqui, para
mim, no encontro desta Comissão é esse movimento
histórico de as centrais sindicais terem uma unidade
em cima de uma proposta. Se conseguirmos ter uma
proposta para mobilizar a sociedade, eu não consigo
ver um cidadão deste País que vai defender que o
trabalhador brasileiro continue trabalhando nessas
condições que aí estão.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado e ex-Governador
Synval Guazzelli.

Antes, eu perguntaria ao PT qual o nome que
iria preencher a vaga do partido. Temos aqui a
solicitação de Waldomiro Fioravante. (Pausa.) Não,
Waldomiro já é do Rio Grande do Sul. De Paulo
Rocha, Babá, Carlos Santana e Avenzoar Arruda.
São essas as solicitações. Babá, V. Exa. vai para
Porto Alegre? (Pausa.) Não.

Passo a palavra ao Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. expositores e Ifderes

sindicais, meus companheiros de Comissão, tenho
ouvido pouco, ao longo da discussão sobre o salário
mínimo, uma realidade que muito mê preocupa. Não
vivemos hoje, no País, uma fase de crescimento e de
desenvolvimento expressivo da sua economia. Ao
contrário. Vivemos um momento, senão de
depressão econômica, de taxas extremamente
modestas, quando não negativas de crescimento.
Então, dentro dessa realidade, não podemos mais
lembrar aquela circunstância que levava maior
tranqüilidade às famílias para a sua manutenção, que
era o salário familiar, a renda familiar. A renda familiar
tem expressão quando o País, numa fase de
crescimento e desenvolvimento econômico
marcantes, oferece oportunidades de trabalho aos
seus filhos, que precisam de trabalhar.

Se vivêssemos numa fase de desenvolvimento
econômico mais significativo, talvez os filhos dos nos
sos trabalhadores, quando chegassem à idade de tra
balhar, poderiam enriquecer um pouco a renda familiar
com a sua participação. Mas a realidade do Brasil de
hoje é diversa. Há muito desemprego, não existe oferta
no mercado de trabalho e há pouca oportunidade de

-_. acesso ao trabalho, o que restringe as possibilidades de
construir uma renda familiar. Então, a situação é mais
séria do que normalmente o seria para manutenção de
uma família quando seu chefe, e apenas ele, recolhe re
cursos do seu trabalho de cada dia. Temos que estar
alertas para essa realidade. Não podemos desconhe
cê-Ia. Vivemos um momento em que o País oferece e
apresenta índices impressionantes de desemprego, ra
ríssimas oportunidades no mercado de trabalho, sacrifi
cando uma renda familiar.

Então, eu acho que, além de ser um salário in
suficiente, hoje não vivemos um momento em que se
dê condições melhores a um chefe de família com
oportunidade de renda familiar. Para balizar a nossa
decisão, eu acho que o que importa e vale é saber
mos até onde podemos resguardar e assegurar à fa
mília brasileira a oportunidade concreta de viver com
dignidade. Quem não tem uma casa para morar não
está no exercício da sua dignidade. Se não tem ali
mentos à mesa, não está exercitando a sua dignida
de. Ela tem que se concretizar na oportunidade de
um viver que resguarde esses princípios funda
mentais de respeito à pessoa humana. Essa é minha
visão. Dentro desta visão, caminharei nesta Comis
são.

Pela manifestação clarividente e consciente de
todos os companheiros, chegaremos a um consenso
que, se não responder ao ideal, haverá, pelo menos,
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de elevar um pouco mais de segurança e conforto a
todos os lares brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Eu passaria agora aos expositores, para que eles
pudessem fazer, em cinco minutos, um arrazoado.
Acho que devem priorizar os itens que abordam numa
situação.

Tem a palavra o Sr. Enilson Simões Moura.

O SR. ENILSON SIMÕES MOURA - Reitera
mos a proposta de 12% de aumento real acima do índi
ce que vai corrigir, que é o índice da inflação, que a
gente não sabe prever. Naturalmente, vou ouvir as
ponderações dos deputados e consultar os meus cole
gas, porque temos de fazer um sistema de consulta
aos dirigentes da central para fechar esta proposta.

A questão dos números agora é um pouco o que
o Deputado Fioravante falou ali. Qualquer número
agora é pequeno para o que precisamos estabelecer.
Acho que é possível, sim, chegarmos nesse acordo.

- Reiteramos a questão da desoneração dos
produtos da cesta básica. Isso tem que ser feito. Há
que se defender o poder de compra do salário
mínimo. Reiteramos a necessidade de que esta
Comissão seja permanente e que possa dar soluções
permanentes e duradouras para a questão do salário
mínimo e do financiamento da produção. Pedimos
que se estude a possibilidade de os governadores, a
partir da análise das suas economias, majorarem o
teto do salário mínimo nos estados que assim
possam fazê-lo. Realmente, há estados que podem
fazê-lo. E um sacrifício desnecessário que se está
impondo a trabalhadores em determinados estados.
Deve haver um mínimo compatível com o salário
nacional. Que a Comissão analise essa questão.

Ao final, reitero também que esta Comissão pre
pare uma proposta de defesa do salário mínimo no
day after e também a questão da cesta de medica
mentos, que achamos essencial. No mais, vamos con
sultar os companheiros dirigentes da nossa central na
cional. Essa central, Deputado Vivaldo Barbosa, está
no campo da social-democracia sindical, assim como
vários partidos. Estamos exercendo atividades reivin
dicatórias e provavelmente temos menos relaciona
mento político com o Poder Executivo que as demais
centrais. Nunca pedimos audiência com o Presidente
da República, nem comparecemos a nenhuma delas.
Não fomos recebidos por S. Exa., nem temos interes
se nisso, porque, neste momento, temos de tratar
com pessoas desta Casa e não com o Poder Executi
vo. Tanto é que estamos aqui discutindo a questão do

salário mínimo. Os pedidos, as reivindicações que te
mos a fazer serão dirigidas a esta Comissão de ma
neira geral e não a algum partido em particular. Todos
os partidos e todos os membros têm, efetivamente,
compromissos com o povo brasileiro, com os traba
lhadores brasileiros. Por isso não há problema de ser
partido próximo do PSDB. Não vejo razão para isso.
Nossa central reivindica a posição de soci
al-democrata, politicamente independente. Não que
remos fazer lobby com o Presidente da República,
mas também não estamos fazendo a S. Exa. nenhu
ma reivindicação. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS DOS REIS 
Inicialmente, gostaria de dizer que é inviável re
sponder a todas as perguntas em três minutos, mas
vou tentar.

O Sr. Relator não está presente, mas gostaria de
dizer a S. Exa. que não vejo por que mencionar o efeito
farol. Precisamos deixar bem claro que todos os funci
onários públicos federais, todos as empresas estatais
federais estão há mais de cinco anos sem um centavo
de aumento salarial. E nós não temos de discutir isso
também? Vamos ficar de· braços cruzados e aceitar
que todos esses trabalhadores não tenham aumento
nunca? Será que não houve inflação para eles? Só
houve inflação para os deputados? Só houve inflação
para os juízes? Só houve inflação para os senadores?
Não houve inflação para mais ninguém? Para esses
trabalhadores não houve inflação?

Meu caro Relator, desculpe-me, mas a
argumentação de efeito farol não cabe aqui, mesmo
porque estamos vivendo com o salário mais baixo da
história brasileira. O salário mínimo é o menor de toda
a nossa história, e ainda estamos convivendo com o
maior índice de desemprego do País. Não é, então, o
salário mínimo que causa desemprego - isto
responde a outra pergunta.

O que queremos é que seja constituída uma
comissão, para que possamos - centrais sindicais,
Congresso Nacional, Poder Executivo - discutir
permanentemente a valorização do salário mínimo.

Quanto aos números que o senhor pediu, não os
tenho neste momento, mas podemos encaminhá-los.
No entanto é muito mais fácil solicitá-los ao Dieese,
órgão que detém credibilidade nacional e que poderá
fornecê-los sem problema algum, porque tem delega
cias na maioria dos Estados brasileiros.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES 
Permita-me interrompê-lo, mas o Dieese já os
forneceu. O que quero saber é se as diversas centrais
sindicais aqui presentes teriam esses números. Nós
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tivemos acesso aos números fornecidos pelo Pinad,
do próprio Dieese, o que já traz um bom retrato da
situação.

O SR. ANTONIO CARLOS DOS REIS - Mas os
nossos números são fornecidos pelo Dieese são os
números do Movimento Sindical.

Meu querido Deputado Carlos Santana, quero
dizer a V. Exa. que a proposta de se formar uma
comissão permanente já é a resposta. Como disse o
Deputado Paulo Paim - e os outros deputados que
aqui compareceram -, eu também estou indignado de
vir defender a concessão de 177 reais. Não estamos
pedindo nem o que a Constituição determina, não
estamos pedindo o valor necessário para que se
adquira a cesta básica divulgada pelo Dieese, que
seria o salário em torno de 900 reais. Estou realmente
envergonhado, porque no meu Estado e na minha
cidade, que faz parte da Grande São Paulo, ninguém
vive com 136 reais, nem viverá com 177 reais. Isso é
certo, porque o aluguel de um barraco numa favela de
São Paulo custa mais que 177 reais.

Como posso defender o salário mínimo? De
fendo essa proposta, porque ela é de consenso do
Movimento Sindical, e devemos sempre batalhar por
uma proposta de unidade. E quero dizer mais: não
vamos parar aqui hoje, não. Já temos uma manifes
tação de três centrais sindicais, em defesa da jorna
da de trabalho, marcada para sexta-feira. Fatalmente
iremos construir mais unidades em busca da digni
dade do trabalhador brasileiro, nem que para isso te
nhamos de fazer um novo blecaute neste País: desli
gar as luzes e deixar realmente tudo parado - não
apenas o transporte. Vamos desligar a chave, como
ocorreu há um ano. Disseram que foi por causa de
um raio. Mentira! Raio, coisa nenhuma! Foi por incom
petência dos sistemas privatizados.

Temos de recuperar não só o salário mínimo,
mas os postos de trabalho. Não podemos permitir que
o Congresso Nacional não esteja junto com os
trabalhadores na defesa de um salário digno.

Quero dizer, como o senhor disse, Sr. Deputado,
que alguns partidos defendem o salário de 177 reais.
E digo 177 reais, Deputado Paulo Paim, porque esse
valor é menor do que 100 dólares. Então digo que
vamos aceitar 177 reais, porque nunca teremos 100
dólares na nossa proposta.

Peço então, aos Congressistas: se o Presidente
da República editar uma medida provisória,
c'Jloquem-na na pauta de votação do Congresso
Nacional e a derrubem. Acho que os Líderes têm
condições de aglutinar mais partidos em torno dessa

proposta. O PFL defende o salário de 100 dólares, e o
PMDB, o PT, o PDT e mais alguns já o apóiam. As
centrais sindicais estarão aqui apoiando toda e
qualquer manifestação nesse sentido. Muito
obrigado.

O SR. LOURENÇO FERREIRA DO PRADO - É
uma contradição discutirmos o piso salarial,
elementaríssimo para a sobrevivência do trabalhador
brasileiro, enquanto certos setores da elite, que
recebem 8 mil reais de remuneração, estabelecem
um teto de 11 mil, 722 reais. Um politicólogo alemão,
naturalizado norte-americano, Karl Deutsch,
escreveu um livro que se chama "Os Nervos do
Governo", no qual ele explica o poder das elites. Não
concordamos com isso, bem como os trabalhadores,
mas é a realidade.

Eu não me ateria a responder vários pontos dos
eminentes deputados que fizeram questionamentos,
que indagaram, que apoiaram e cumprimentaram os
palestrantes desta tarde, mas nesta oportunidade que
ro dizer ao nobre Deputado Carlos Santana, compa
nheiro de muitas lutas em greves muito importantes,
que uma greve dos trabalhadores, na atual fase em
que vivemos, seria muito oportuna, principalmente se
começasse pelo setor dos transportes. Em outros se
tores poderia ser ponto facultativo, o que auxiliaria mui
to, especialmente neste cenário de desemprego em
que estamos vivendo.

Para contribuir de alguma forma com o nobre
Relator - agora estamos aqui expondo nossas
idéias, mas vamos embora e o Relator fica sem nada
na mão -, ressalto três pontos. Um deles trata espe
cificamente da regionalização do salário mínimo, fei
ta objetivamente para o Presidente Enilson Simões
Moura, da Social-Democracia Sindical. Esse eu não
vou responder.

Quanto à metas para o salário mínimo, qual
seria a forma política séria, já que existe política para
tudo neste País? Muito embora a Constituição deter
mine que o Governo tenha de estabelecer uma
polrtlca de emprego no País, na verdade, ela não
existe. A Organização Internacional do Trabalho, da
qual faz parte o Brasil, tem uma convenção
específica, a Convenção nll 157, que obriga todos os
Governos e países-membros a terem política de
emprego. No entanto, não a temos em nosso País. E
ficamos agoniados e constrangidos de ter de discutir
um salário mínimo tão baixo, revoltante e humilhante.

Há também a questão do desemprego, a
situação de quem não tem salário. Como disse hoje
um ex-deputado e ex-senador, quem tem salário zero
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está em situação pior ainda. Não gostaria de ser tão
pessimista, mas, na verdade, vemos que há
realmente muita gente desempregada neste País,
não há uma política de emprego e o Governo não se
preocupa com isso.

Quanto ao método do salário mínimo, eu me
atreveria a fazer uma proposta. Não conversei com
nenhum dos pares na Mesa, mas ousaria resolver a
questão mais ou menos no "achismo". Essa questão
do "ismo" no Brasil é muito comum. Nós estamos
aumentando o salário mínimo de 136 reais para 177
reais - em torno de 35%. Proponho que, durante os
próximos cinco anos - também no governo do
próximo Presidente da República, majoremos, todos
os anos, o salário mínimo em 35%. Para uns é muito,
para outros é pouco. Para nós é pouco, para o
trabalhador é pouco, para o assalariado é pouco, para
uma vida digna é pouco, mas na verdade é uma forma
de começarmos a caminhar.

Há planificação para tudo neste País, inclusive
pagar juros da dívida externa. De três em três meses,
temos de pagar os juros da dívida externa - são
pagos religiosamente. Por que não adotamos
também uma forma de nos sacrificar um pouco mais e
ter uma política séria para o salário mínimo? Isso
ajudará todos os trabalhadores do Brasil; não só as
pessoas que recebem salário mínimo.

Evidentemente, pode ocorrer a argumentação
ad terrorem de que as empresas vão quebrar, o País
vai quebrar, as prefeituras vão falir, a Previdência So
cial continuará deficitária, mas é preciso haver
empenho de quem governa o País. Quando a
escravidão foi abolida no Brasil, em 1888, os
Governos e as empresas diziam que todos iam
quebrar, que ia acabar tudo, porque não haveria mais
o trabalho escravo. No entanto, todos sabem que as
empresas continuaram prósperas, adaptaram-se
rapidamente a essa nova fase. A minha proposta é no
sentido de que, a cada ano, o salário mínimo seja
aumentado. Seria uma norma para esta Comissão do
Salário Mínimo: aumentá-lo 35% a cada ano.

E quanto ao impacto do salário mínimo no
mercado de trabalho, ° que se fala comumente,
quase como um dogma? Que há a questão das
prefeituras, que realmente representam um fator de
emprego muito importante em cada município, e a
questão da Previdência Social. Quanto à Previdência
Social, o Governo tem de encontrar dinheiro para
pagar os trabalhadores. Em relação às prefeituras,
sinceramente, na minha modesta opinião, posso até
estar chutando, trata-se de uma questão gerencial. E

temos leis que limitam os gastos com o servidor
público e com contratações.

Esta é uma modesta contribuição que gostaria
de deixar aqui, especialmente para o eminente Rela
tor, para que S. Exa. não diga que viemos aqui,
falamos e nada deixamos agendado e apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Aviso que já começou a Ordem do Dia.

Peço que os expositores façam suas
considerações finais, para que possamos encerrar a
presente audiência pública e ir ao plenário. V. Sas.
terão três minutos.

O SR. MARCELO SERENO - Primeiramente,
quero concordar com o Deputado Carlos Santana e di
zer que nós, das centrais sindicais, já estamos mar
cando uma manifestação conjunta para sexta-feira, de
fendendo a redução da jornada de trabalho: de 44,
para 40 horas. Esse é outro tema que queremos trazer
ao debate do Congresso Nacional. Inclusive, há con
senso das centrais sindicais em apresentar emenda
popular para redução da jornada de trabalho. Vamos
iniciar campanha em massa, a partir de 1Q de maio,
para recolher milhões de assinaturas de apoio a essa
proposta. Também as centrais sindicais - já consultei
pelo menos a CGT e a Força Sindical, com quem fize
mos o acordo de ontem - estão dispostas a fazer, no
início de abril, grandes manifestações nas Capitais, em
defesa do salário mínimo.

Quanto à pergunta sobre se o Presidente vai
decretar medida provisória, só S. Exa. pode re
sponder isso. É claro que nossa ação será mais
ousada e radical se o Presidente não respeitar o que
estamos acertando durante as discussões que estão
acontecendo no próprio Congresso Nacional.

É a resposta que dou ao Deputado Carlos
Santana.

Em relação às questões levantadas pele>
Deputado Eduardo Paes, a nossa análise dos dados
do Dieese nos indica que o salário mínimo teM
repercussão, sim, em particular nos pisos das
categorias que, nas negociações coletivas, têm como
referência um, dois ou três salários mínimos. E tem
um peso muito grande na área dos autônomos, mas
também, em parte, dos assalariados com carteira e
sem carteira.

É claro que isso difere de região para região,
conforme os dados que mostrei em relação ao
Nordeste e também às mulheres trabalhadoras, que
recebem o salário mínimo em maior percentual.

Quanto à questão relativa a uma política de
valorização, ontem chegamos a iniciar um debate en-
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tre as centrais sindicais sobre isso, mas preferimos
apresentar a proposta da Comissão, porque achamos
que o assunto exige discussão com a sociedade,
porque é opção desta a política de valorização do
salário mínimo.

A princípio, o debate que fizemos entre as três
centrais sindicais que celebraram o acordo de ontem
tinha como referência imediata o salário mínimo do
Mercosul e como referência histórica, em um período
maior de tempo, o salário mínimo do Dieese.

É necessário que se faça o debate com a
sociedade, pelas repercussões que achamos que o
salário mínimo deva ter sobre o benefício dos inativos
e dos pensionistas. A opinião das três centrais
sindicais, e acredito que de todas as organizações
sindicais aqui representadas, é de que esse reajuste
tem repercussão no conjunto dos benefícios dos
inativos e dos pensionistas. Isso é essencial para nós,
porque a previdência faz parte de uma política
importante também para a distribuição de renda não
só pelo efeito que tem nas regiões Nordeste e Norte
do País, mas também pelo resgate dos trabalhadores
idosos, que muitas vezes chamamos de inativos de
maneira incorreta, porque deram o seu sangue para
construir este País.

Sobre a vinculação deste debate com o do teto 
o que foi feito por todos os Deputados -, na nossa
opinião, é importante que o Congresso Nacional, por
intermédio desta Comissão, faça isso. Não é possível
a sociedade debater o aumento do teto - ainda por
cima um teto dúplex, porque na verdade não são
11.500 reais, mas 23.000 reais - e o aumento do
salário mínimo de 136 para 177 reais.

O Salim levantou uma questão muito importante:
o Congresso Nacional precisa, ·por meio desta Comis
são Especial e da Comissão do Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, iniciar um debate sobre a po
lítica salarial para o funcionalismo público federal, que
vai entrar no sexto ano sem nenhum reajuste. A argu
mentação é que o funcionalismo público ganha muito,
o que não é verdade. A maior parte dos funcionários
públicos ganha salários que não são de marajá estão
muito longe disso. E, mais uma vez, esta discussão é
atual, quando se debate o teto salarial. Tem razão o
Deputado Babá quando diz que não é possível apro
var o teto safarial de 11.500 reais e não discutir e
aprovar um reajuste decente para o salário mínimo.

O Deputado Vivaldo Barbosa não está presente,
mas os dados da cesta básica a que me referi são do
Dieese, para a cidade de São Paulo.

Eram essas as questões que queria abordar.

o SR. ANTONIO DE SOUSA RAMALHO 
Companheiros, quero registrar minha satisfação em
participar desta reunião.

Todos os que ouvi praticamente concordam em
que temos de mudar a história do salário mínimo no
País. Resta saber como fazê-lo. Ora, se houver
vontade política, é muito fácil. Havendo vontade
política, os caminhos são encontrados. Temos muitas
maneiras para fazer isso, por meio de investimento,
sem quebrar as prefeituras ou as empresas. Temos
um déficit habitacional, no Brasil, de 12.100.000
moradias ou seja, o setor imediatamente gera
empregos diretos e indiretos.

Quanto aos investimentos na agricultura,
podemos produzir para consumo interno e externo, o
que movimenta a economia e resolve a questão.
Também podemos investir no turismo e nos serviços,
e assim incrementar a arrecadação do INSS e
combater a sonegação. Aliás, precisamos combatê-Ia
de forma geral, em todos os setores. Dessa forma,
encontraremos solução para o problema.

Precisamos ficar atentos para que não se crie
algo que venha massacrar ainda mais o trabalhador
brasileiro, principalmente o consumidor, como a pri
vatização das teles - demitiram um grande número
de trabalhadores, e apresentam hoje uma informali
dade e uma mão-de-obra desqualificada, que muito
prejudicam o consumidor.

Por todas essas razões, creio que, havendo
vontade política, temos condições de mudar a história
do salário mínimo.

Quero agradecer-lhes por esta oportunidade.
Não há necessidade de falar mais, porque os
companheiros já tocaram em todos os pontos, mas
precisamos estar atentos para um fato: mudamos a
ditadura militar com as Diretas-Já, com o povo na rua;
mudamos toda a história do mundo com pressão pop
ular. Os sindicalistas e deputados eleitos pelo povo
precisam estar conscientes em reJação a isso.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Sr.
Presidente, parabenizo a Comissão por esta
audiência e registro que os trabalhos da Ordem do
Dia estão se encerrando.

Quero fazer uma proposta, que estarei formali
zando, sobre a possibilidade da visita desta Comissão
ao Piáuí, Estado da Nação brasileira que mais tem tra
balhadores ganhando salário mínimo 60%. Estive lá
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em um debate, e foi manifestado o interesse das enti
dades sindicais e dos prefeitos em relação a isso.

Houve um processo de ajustamento nos municí
pios. Com raras exceções, eles 'pagam hoje o salário
mínimo. Poressa razão, considero importante que esta
Comissão busque subsídios naquele Estado.

A Assembléia Legislativa' do Piauí se dispõe a
acertar um encontro com vário~ setores, com entida
des ligadas aos prefeitos, ao Governo do Estado, aos
trabalhadores e aos empresários. Portanto, estarei for
malizando essa proposta, e gostaria que fosse vista
com atenção por esta Comissão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (DepLitado Paulo Lima) 

Deputado Wellington Dias, a nossa Comissão já
deliberou a respeito das visitas.

Estaremos indo a Porto Alegre, na semana
que vem. Gostaria de citar os nomes previstos na
delegação: Deputados Alceu Collares, Avenzoar
Arruda, Damião Feliciano, Eduardo Paes, João Cal
das, Inaldo Leitão, Júlio Delgado, Medeiros, Paulo
Paim, Ricardo Barros, Synval Guazzelli e Waldomi
ro Fioravante. São esses os Deputados da comitiva.

Nas próximas semanas, estaremos indo a São
Paulo, Manaus, Recife e Belo Horizonte, para fazer esse
trabalho. É esse o caminho que vamos desenvolver.

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Paulo
Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presiden
te, gostaria de saber se é possível, embora haja que
bra do protocolo, conceder um minuto ao Presidente
da CUT do DF, que quer dar uma informação, fazer um
convite que considero importante para a Comissão. No
máximo em um minuto ele daria essa informação. É
um convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Indago se algum Deputado teria alguma objeção.
(Pausa.) Não? Então, está autorizado.

O SR. JOSÉ ZUNGA ALVES DE LIMA - Na qua
lidade de Presidente da CUT do Distrito Federal, gos
taria de convidar todos os deputados desta Comissão
para nos acompanhar, amanhã, às 14 horas. a um su
permercado de Ceilândia. Com o salário mínimo de
100 dólares, tentaremos comprar uma cesta básica
depois vamos oferecê-Ia a uma família de desempre
gados que mora naquela cidade. Verificaremos tam
bém o que eles poderiam fazer com o troco como por
exemplo pagar água, luz ou aluguel.

Então, faço este convite ao Presidente e a to
dos os parlamentares da Comissão. Amanhã, às

13h30min, nós nos encontraremos no Salão Verde
do Congresso Nacional, sairemos em comitiva até
esse supermercado na cidade satélite de Ceilândia e
faremos as compras. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Teremos audiência pública amanhã, às 14h30min.
Portanto, esta Comissão não poderá ausentar-se
nesse horário. Mas poderíamos até desenvolver
algum tipo de trabalho nesse sentido.

Todos os parlamentares, o Relator e o Presiden
te desta Comissão manifestaram preocupação quanto
à medida provisória:. O Presidente da República já tem

, um compromisso 'com 'a: Comissão de não editar ne
nhuma medida provisória. Inclusive, agora, às 18 ho
ras, eu - representando a Presidência e a Comissão 
e o Relator estaremos conversando com o Sr. Fernan
do Henrique Cardoso no Palácio do Planalto. Ficou
muito clara a questão do ajuste. Se cabe ao Prefeito,
também cabe ao Presidente. Sem sombra de dúvida,
acreditamos que o orçamento comporta o piso já divul
gado, ou seja, 160 reais este já é o piso com o qual
esta Comissão trabalha. Não vamos discutir um valor
abaixo de 160 reais, mas acima. Estamos buscando
essas fontes de recursos para disponibilizar dentro do
Orçamento da União. É dessa forma que vamos de
senvolver o nosso trabalho.

Agradeço aos senhores expositores a presença
'e a colaboração. .

Encerro esta reunião; convocando a próxima
pa:ra amanhã, i 5 de março, às 14h30min, quando ou
viremos os representantes da Confederação Nacional
da Indústria - CNI -, da Confederação Nacional do
Comércio - CNC - e da Abimaq ou do Simpi.

Está encerrada a reunião.

Ata da 6!! reunião, realizada
em 15 de março de 2000

(Audiência Pública)

Aos quinze dias do mês de março de dois mil, às
quinze horas e trinta minutos, no plenário doze do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, sob a
presidência do Deputado Paulo Lima, a "Comissão
Especial destinada a realizar estudos com vistas a
oferecer alternativas em relação à fixação do salário
mínimo". Compareceram os Deputados Alceu Colla
res, Barbosa Neto, Damião Feliciano, Djalma Paes,
Eduardo Paes, Enivaido Ribeiro, Feu Rosa, Hercula
no Anghinetti, IIdefonso Cordeiro, Inaldo Leitão, Júlio
Delgado, Medeiros, Nice Lobão, Paulo Lima, Paulo
Paim, Pedro Celso, Pedro Eugênio, Romeu Queiroz,
Ronaldo Vasconcellos, Synval Guazzelli e Wilson
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Santos. titulares; Caio Riela, De Velasco, Eurípedes
Miranda, IIdefonso Cordeiro, Jovair Arantes, Luiz
Bittencourt, Pedro Fernandes, Ricardo Barros e Wil
son Braga, suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Almerinda de Carvalho, Avenzoar Arru
da, Dino Fernandes, Jair Meneguelli, João Caldas,
José Thomaz Nonõ, Laura Carneiro, Luiz Ribeiro,
Magno Malta, Pedro Corrêa, Pedro Henry e Paulo
Magalhães. Compareceram ainda os Deputados
José Pimentel e Vivaldo Barbosa. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente, Deputado Paulo
Lima, deu início aos trabalhos. Ata - A ata da reunião
anterior, distribuída antecipadamente, foi aprovada,
sem restrições. Expediente: O Senhor Presidente
comunicou o recebimento de ofício do Deputado
Fernando Gabeira indicando o Deputado Airton Cas
cavel como membro suplente da Comi~são, em
substituição ão -Deputado João Hermann, e fax en
caminhado pelo Senhor Luiz Carlos Delben Leite,
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias
de Máquinas e Equipamentos, ABRIMAQ, declaran
do a impossibilidade de comparecer à reunião de
hoje, colocando-se à disposição para uma data pos
terior e convidando os membros da comitiva da Co
missão que estarão em São Paulo, na próxima se
mana, para um encontro na sede da Abrimaq.
Ordem do Dia - Reunião de Audiência Pública com a
presença dos Senhores: Dagobero Lima Godoy, Vi
ce-Presidente da Confederação Nacional da Indús
tria e Presidente do Conselho Temático de Relações
do Trabalho da instituição, e Roberto Nogueira, re
presentante da Confederação Nacional do Comér
cio. O Senhor Presidente convidou os expositores a
tomarem assento à mesa e, após explicação das re
gras regimentais, passou, respectivamente, a palavra
aos convidados. Findas as exposições, participaram
dos debates os Deputados Alceu Collares, Medeiros,
Vivaldo Barbosa, Paulo Paim, Eduardo Paes e Synval
Guazzelli. O Senhor Presidente registrou a data de
hoje como aniversário do Deputado Paulo Paim, cum
primentando-o, e anunciou alterações na agenda de
atividades da Comissão, com o remanejamento das
datas de audiências públicas com os Ministros de
Estado, para a próxima semana: dia vinte e um, Dr.
Francisco Dornelles, Ministro do Trabalho e Empre
go, dia vinte e dois, Dr. Pedro Sampaio Malan, Minis
tro da Fazenda, e dia vinte e três, Dr. Waldeck Orné
las, Ministro da Previdência e Assistência Social, e
amanhã, quinta-feira, o Ministro do Planejamen
tO,Orçamento e Gestão, Dr. Martus Tavares, junta
mente com o Presidente e Relator da Comissão Mista
de Orçamento. O Deputado Medeiros questionou o

fato dos parlamentares não terem sido consultados
em relação às modificações na agenda e cobrou a au
diência da Comissão com o Presidente da República,
tendo o Senhor Presidente explicado que as altera
ções ocorreram em virtude da exigüidade do tempo
de que a Comissão dispõe e que, na reunião anterior,
havia comunicado aos parlamentares a visita ao Pre
sidente da República. O Deputado Paulo Paim deu
conhecimento à Comissão de requerimentos de infor
mação, de sua autoria, entregues à Mesa da Câmara
dos Deputados, solicitando informações ao Ministro
de Estado da Fazenda e ao Ministro de Estado Extra
ordinário de Política Fundiária, com o objetivo de con
testar o argumento contrário à elevação do salário mí
nimo, de que geraria desequilíbrio nas contas públi
cas. O Deputado Eduardo Paes desculpou-se pelo
atraso em função de compromisso inadiável. Tendo
em vista o início da Ordem do Dia no plenário da Câ
mara dos Deputados, às dezessete horas e quinze
minutos, o Senhor Presidente encerrou a reunião,
desculpando-se com os Deputados Ricardo Barros e
Pedro Eugênio pela impossibilidade de usarem da
palavra e marcando outra para o dia 16 de março,
amanhã, quinta-feira, às quatorze horas e trinta minu
tos. E, para constar, eu, Cily Montenegro, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica
ção, juntamente com as notas taquigráficas, após de
codificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro aberta a reunião da Comissão Especial
destinada a realizar estudos com vistas a oferecer
alternativas para fixação do salário mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de
cópias da ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, indago da necessidade de sua leitura.
(Pausa.)

Dispensada a leitura da ata.

Em discussão. (Pausa.) Em votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

A ata está aprovada.

Comunico o recebimento de ofício do Deputado
Fernando Gabeira, indicando o Deputado Airton
Cascavel como membro suplente da Comissão, em
substituição ao Deputado João Herrmann Neto, e de
fac-símile encaminhado pelo Sr. Luiz Carlos Delben
Leite, Presidente' da Associação Brasileira de
Indústrias de Máquinas e Equipamentos, Abimaq,
declarando a impossibilidade de comparecer à
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reunião de hoje e colocando-se à disposição para
uma data posterior.

Em contato telefônico com esta Presidência, o
Sr. Delben Leite, Presidente da Abimaq, convida a
Comissão, quando da visita a São Paulo, para um
almoço ou um café da manhã na Abimaq. Então,
vamos marcar o almoço ou o café da manhã para os
parlamentares discutirem e debaterem com os
empresários e com as diretorias da Abimaq.

A presente reunião destina-se à realização de
audiência pública com a presença dos Srs. Dagoberto
Lima Godoy, Vice-Presidente da Confederação
Nacional da Indústria CNI, e Roberto Nogueira,
representante da Confederação Nacional do
Comércio.

Convido os expositores a tomarem assento à
mesa.

Para melhor andamento dos trabalhos,
esclareço que adotaremos os seguintes critérios:
cada expositor terá o tempo de 20 minutos para sua
exposição, não podendo ser aparteado. Encerradas
as exposições, os Deputados interessados em
interpelar os convidados deverão fazê-lo estritamente
sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três
minutos, tendo o expositor igual tempo para re
sponder. Aos deputados são facultadas a réplica e a
tréplica, pelo prazo de três minutos § 4º do art. 221 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que desejarem participar
dos debates deverão inscrever-se junto à Secretaria.

Vou conceder a palavra ao Sr. Dagoberto Lima
Godoy, Vice-Presidente da Confederação Nacional
da Indústria e Presidente do Conselho Temático de
Relações do Trabalho da instituição.

Antes, porém, a Presidência, em nome de todos
os membros da Comissão, gostaria de parabenizar o
Deputado Paulo Paim pela passagem do seu
aniversário. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Cinqüenta
anos.

o SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA 
Meio século.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Parabéns.

O SR. DAGOBERTO LIMA GODOV - Ilustre
Deputado Paulo Lima, Presidente desta Comissão
Especial, que tive o prazer de conhecer naquela
conturbada reunião de Seattle; caros parlamentares
que compõem a Comissão; minhas senhoras e meus
senhores; companheiro Roberto Nogueira, quero,

desde logo, dizer da honra que tenho em estar aqui
representando o Presidente da Confederação
Nacional da Indústria, Deputado Carlos Eduardo
Moreira Ferreira, pelo fato de estar, como foi dito, na
Presidênci~ do setor da Confederação Nacional da
Indústria que se debruça sobre as relações de
trabalho.

Peço licença a V. Exªs para fazer também uma
referência especial aos deputados do meu Estado a
começar pelo meu conterrâneo e aniversariante,
Deputado Paulo Paim, ao ilustre Governador Alceu
Collares, ao ilustre Governador Synval Guazzelli e ao
meu caro companheiro Roberto Argenta.

A discussão sobre o reajuste do salário mínimo
é da maior relevância para a sociedade brasileira. A
importância do piso salarial do País, em termos de
distribuição da renda e de melhoria da vida, é
inquestionável. Daí que elevar substancialmente o
seu valor, em busca de níveis condignos, deve ser
considerado um dos objetivos prioritários da Nação.

Na perseguição desse ideal, entretanto, não é
possível esquecer que as implicações do salário míni
mo alcançam, também, as finanças públicas e a
competitividade das empresas e da própria economia
nacional. Portanto, deve-se considerar obrigatoria
mente tanto os aspectos sociais, ou seja, distributivos
de renda, quanto seus condicionantes econômicos.

Na visão macroeconômica, o principal marco da
discussão deve ser o desempenho corrente da econo
mia brasileira. Este tem-se mostrado surpreendente
mente favorável, em face da negatividade que vinha
caracterizando as previsões dos economistas, tanto
nacionais como do exterior. A atividade econômica
encontra-se em clara trajetória de recuperação, ao
mesmo tempo em que a inflação continua aparentan
do estar sob controle e até com tendência de queda.

A razão fundamental para essa combinação
desejável de estabilidade com crescimento está
determinada, sem dúvida, pela evolução bastante
satisfatória das contas públicas em 1999 quando se
observou o cumprimento das metas fiscais
programadas e pela compreensão de que o
compromisso com o ajuste fiscal permanece como
prioridade absoluta para o Governo, em todos os
seus níveis, e em toda a sociedade.

Atenção, porém! A melhora atual das contas
públicas não significa a superação nem total nem
definitiva dos problemas no âmbito fiscal, eis que
algumas condições estruturais e indispensáveis
ainda se encontram em processo de reforma, sem
que a equação final tenha sido de consenso e
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efetivada. Esta situação é bastante clara no que se
refere às contas de médio e longo prazos da
Previdência Social, cujos desequilíbrios financeiro e
atuarial continuam exigindo soluções efetivas, além
de quaisquer polêmicas a respeito de sua dimensão
ou de suas causas, das origens do problema, bem
como soluções efetivas para as dificuldades
financeiras alardeadas, em geral, pelos prefeitos e
governadores.

Ora, a visibilidade de um horizonte de longo
prazo é questão fundamental para as decisões de
investimento, ou seja, a mola básica do processo de
crescimento sustentado da economia. Desta forma,
se quisermos consolidar tal processo de crescimen
to sustentado no País, não podemos pôr em risco a
vitória alcançada sobre a inflação e o aumento do
grau de previsibilidade da nossa economia.

Mais importante, talvez, será ter presente que a
estabilidade econômica é a maior garantia da preser
vação do poder de compra dos salários. A correspon
dência entre reajustes nominais e o efetivo poder de
compra dos salários não é, necessariamente, direta e
imediata. A experiência brasileira do passado, por ser
muito sofrida, deve ser prova mais que suficiente de
que aumentos nominais, seguidos de inflação elevada,
tendem a destroçar o poder de compra dos salários. A
melhoria sustentada desse poder de compra é que
deve ser perseguida, e isso não se consegue, infelíz
mente, com imposições legais desvinculadas das con
dicionantes macroeconômicas. Em circunstâncias de
crescimento econômico e baixa inflação, aí, sim, a

. reação do mercado de trabalho leva à sustentação e
ao aumento firme do número de empregos e à eleva
ção consistente dos salários reais.

Gosto sempre de trazer à lembrança de todos o
que ocorreu no último ano do Governo Itamar Fran
co, quando, como bem sabem, vigorou uma regra de
reajuste salarial que impunha a correção mensal dos
salários de acordo com o índice de preços do mês
anterior. Pois bem. Aquele ano representou, na his
tória moderna da economia brasileira, o ano em que
os salários no Brasil perderam mais poder de com
pra.

A importância do salário mínimo para o setor
produtivo é outra questão que deve ser adequada
mente referenciada, ainda que se reafirme, com cor
reção, é verdade, que o salário mínimo tem, de forma
direta, uma importância relativamente pequena para
a maioria das empresas industriais.

De acordo com o Ministério do Trabalho,
baseado na RAIS-97, apenas 2,3% dos trabalhado-

res na indústria de transformação recebem até um
salário mínimo. Já os que ganham entre um e dois
salários mínimos alcançam a proporção de 20,6%.
Quero chamar a atenção para este salto que é dado,
no intervalo: até um salário mínimo, apenas 2,3%;
até dois salários mínimos, 20,6%.

Dados do IBGE agora da Pesquisa Nacional de
Amostra Domiciliar de 1997 também mostram uma
participação mais significativa, com 13% dos
entrevistados declarando uma renda mensal de até
um salário mínimo; e esta proporção alcança 33,8%
se a faixa é ampliada para até dois salários mínimos.
A diferença entre os dados das duas fontes deve-se
aos tipos diversos de pesquisa. Enquanto a RAIS é
um levantamento realizado junto às empresas, como
todos sabem, logo medindo o emprego formal, a
PNAD é uma pesquisa domiciliar, realizada junto às
famílias conseqüentemente, captando a ocupação do
indivíduo, na realidade, que pode não estar no setor
formal da economia.

O importante é compreender que, mesmo que a
proporção dos empregados diretamente afetados
seja relativamente pequena, a estrutura salarial das
empresas sofreria ° impacto de um aumento mais
acentuado desse piso, uma vez que os trabalhadores
com remuneração próxima ao piso salarial legal que,
como vimos, é um percentual muito significativo, entre
um e dois salários mínimos terminariam tendo o seu
salário empurrado para cima, não pela lei, mas por
uma coerência da política salarial da empresa e da
expectativa das pessoas que não querem ter o seu
salário rebaixado.

Outro aspecto importante, que deve ser
considerado, diz respeito à distribuição da atividade
industrial, que é muito heterogênea em nosso País.
Em muitos Estados, geralmente aqueles menos
desenvolvidos, o número de empregados com
remuneração inferior a dois salários mínimos chega a
ser bem mais da metade do total. O mesmo ocorre em
termos setoriais, com alguns segmentos industriais
empregando, em relação a outros, maior proporção
de trabalhadores com nível salarial próximo ao
mínimo legal.

Nessa questão, a idéia aventada da regionaliza
ção do salário mínimo aparece para nós como a volta a
uma situação passada não bem sucedida, além de ar
riscar a institucionalização de um fator componente do
indesejável desequilíbrio espacial do desenvolvimento
brasileiro. Seria quase como alimentar, hoje, quando
tanto se fala da guerra fiscal, certa forma de guerra
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salarial entre os Estados brasileiros, entre as regiões
brasileiras.

Um último aspecto conhecido a ser destacado é
o fato de a maioria da força de trabalho brasileira
encontrar-se ocupada no chamado setor informal da
economia "sem carteira assinada", como se costuma
dizer, ou seja, à margem da força da legislação. A
leg,islação não alcança esse grande contingente:
mais da metade da força de trabalho brasileira. Na
informalidade onde estão as pessoas de mais baixa
qualificação profissional e as atividades de menor
produtividade é que encontramos a maior proporção
dos que auferem menos que o salário mínimo, visto
que no setor informal a lei que vale é a da oferta e da
procura. Esta é a triste realidade.

Sobrepondo-se a todas estas considerações,
há que se reafirmar que o atual nível do salário míni
mo é extremamente reduzido para atender às neces
sidades básicas da família do trabalhador brasileiro.
Não há como questionar isso. Não obstante, esta si
tuação não é simples reflexo de decisões arbitrárias
ou mesquinhas dos governantes, como alguém pos
sa pensar, mas sim de décadas de desequilíbrio fi
nanceiro do setor público, de descontrole inflacioná
rio e de taxas insuficientes de crescimento econômi
co; fatores estes que impediram, e ainda hoje dificul
tam, a adoção de um piso salarial mais próximo da
quele por todos desejado.

Em suma, a elevação do piso salarial brasileiro
é justa, inexorável, e defendemos que venha a
resultar no mais alto valor possível, em função da
realidade nacional, presentes, as considerações que
fiz até agora.

Para concluir, quero fazer uma última
ponderação e alguns grifos nas questões e nas
críticas já abordadas.

A nosso ver, seria uma dupla incoerência
indexar o salário mínimo a uma moeda estrangeira.
Primeiro, porque o seu valor deve ser balizado pela
evolução dos custos de uma cesta de consumo
medida em moeda nacional, ou seja, por meio da
utilização de um índice de preços domésticos.
Segundo, porque a impropriedade da vinculação a
uma moeda estrangeira aparece com maior clareza
em face da adoção de um sistema de câmbio flexível:
estaríamos atrelando o valor do salário a algo não
conhecido a priori, ou seja, aumentando o grau de
incerteza na economia.

Afinal, enfatizamos que:
1) é preciso considerar o impacto sobre as

contas públicas, posto que são justamente as

administrações públicas no âmbito de prefeituras e
estados os principais empregadores afetados pelo
reajuste do salário mínimo;

2) o sistema previdenciário dificilmente
suportaria uma elevação brusca do piso salarial; em
verdade, em face da situação financeira atual da
Previdência, mesmo um pequeno aumento já
determinará uma elevação significativa no déficit do
sistema;

3) é necessário tentar para as repercussões no
setor produtivo, ainda que estas possam vir a ser de
menor intensidade que no setor público. Em face da
já referida diversidade de caráter regional e setorial
existente no Brasil, muitas empresas de regiões me
nos desenvolvidas ou de setores menos dinâmicos
da economia poderão ter sérias dificuldades para
suportar um salto neste item básico de seus custos,
com conseqüências sobre sua competitividade e até
sobre sua capacidade de sobrevivência. É bom lem
brar que, em geral, esses segmentos são os maiores
responsáveis pela sustentação dos empregos no
País.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, a referência
que fazemos às limitações existentes para a fixação
de um salário mínimo de acordo com os mais justos
reclamos sociais é com o intuito de participar da
discussão com responsabilidade, e no âmbito mais
amplo do tema, o que nos leva a defender a
necessidade imperiosa de avançar nas reformas
estruturais, que visam permitir ao País encontrar a
solução definitiva de seus problemas fiscais e de
competitividade econômica.

Na questão fiscal, é necessário, de uma lado,
aprofundar a reforma da Previdência, mudando o
modelo atual e desvinculando os benefícios do
salário mínimo; e, de outro, criar mecanismos
adequados à administração pública mais responsável
e mais eficiente, como é o caso da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

No aspecto de competitividade, é imprescindível
implantar um novo regime tributário que não penalize
a produção e seja capaz de fomentar a geração de
empregos, mesmo diante da dura concorrência global
e da impositiva atualização tecnológica, que jogam
justamente no sentido oposto, na questão de
emprego.

Este é, na visão da indústria brasileira, o rumo
indesviável para a consolidação das bases de um
crescimento sustentado e harmônico, condição
indispensável à melhoria do mercado de trabalho e do
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real poder de compra dos salários, em especial, do
salário mínimo.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Antes de passar a palavra ao Sr. Roberto Nogueira,
gostaria de comunicar as modificações feitas na
agenda da Comissão. Amanhã, dia 16, às 14h,
ouviremos o Ministro Martus Tavares e o Deputado
Carlos Mel/es, Relator da Comissão Mista de
Orçamento. Estamos tentando trazer o Presidente,
Senador Gilberto Mestrinho. Dia 21 de março,
terça-feira, às 14h30min, virá o Ministro Francisco
Dornelles. Dia 22 de março, quarta-feira, às
14h30min, virá o Ministro Pedro Malan. Dia 23 de
março, quinta-feira, às 10h da manhã, virá o Ministro
Waldeck Ornélas.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Mudou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Sim.
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem. Talvez
eu não entenda o Regimento Interno. Em respeito aos
dois palestrantes, não queria fazer esta questão de
ordem agora, mas, já que o nobre Deputado mudou a
agenda sem consultar ninguém, vou fazê-Ia.

Ontem, o Presidente da Comissão, junto com o
Relator, não sei se em nome da Comissão ou não,
estiveram com o Presidente da República. Fui
informado pelos jornais. Acho que todo mundo
acompanhou o assunto pelos jornais. Quero saber
então se está aberta alguma negociação. Qual seria a
proposta do Presidente? S. Ex!! vê a questão com
bons olhos? Ou seja, o que os senhores foram fazer
lá? Se foram em nome da Comissão, acho que
mereceríamos alguma informação. Ia fazer essa
solicitação ao final, mas como V. Ex!! já mudou a
agenda, gostaria que me esclarecesse sobre a
reunião com o Presidente da República ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Deputado Medeiros, eu estava fazendo um
comunicado, para discutirmos posteriormente este
assunto. A reunião de ontem com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso foi comunicada, ao final
da reunião, aos que estavam na Comissão, inclusive
ao Deputado Paulo Paim, que estava presente. V. Ex!!
já havia se retirado. Avisei, ao final da reunião de
ontem, da audiência pública. Está nos Anais da
Comissão. O que conversamos com o Presidente é
que estávamos fazendo audiências e que
buscávamos, dentro do Governo, a parceria de
números, de dados, para que pudéssemos, até o final

deste mês, votar o relatório. O Presidente também
está aberto aos números. S. Ex!! não colocou nenhum
empecilho em absolutamente nada. Só quer que a
Comissão trabalhe na questão de recursos, de
fontes. Por isso, a principal reunião de amanhã será
com o Ministro do Orçamento e Gestão, Martus
Tavares; com o Deputado Carlos Melles; e com o
Senador Gilberto Mestrinho; para que possamos de
bater fontes e recursos. Isso é que foi discutido.

A respeito da mudança da agenda para a
próxima semana, estamos tentando manter as
reuniões que estavam previstas para as 14h para
depois das 17h30min. Após as reuniões com os
Ministros, tentaremos continuar com as reuniões
programadas com várias entidades civis. Como
havíamos conversado na primei ra reunião de
trabalho, onde estiveram presentes também o
Deputado Paulo Paim e o Deputado Medeiros, junto
com a assessoria, fizemos uma agenda mensal
suscetível a mudanças.

Como temos somente uns quinze dias para
votar o nosso relatório, é imprescindível, neste
momento, ouvirmos os Ministros do Governo, para
que eles possam trazer-nos, com mais clareza, dados
e informações que estamos buscando.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, em respeito aos dois convidados, vou
fazer um apelo a V. Exª para que os ouçamos,
façamos o nosso debate e posteriormente
aprofundemos na questão específica do trabalho da
Comissão, de mudança de agenda e da audiência
com o Presidente da República pedido feito pela
Comissão desde o primeiro dia. Até o momento, a
Comissão Especial não foi ao Presidente. O
Presidente convidou apenas dois Parlamentares da
sua base de apoio, o que é legítimo. Acho que
devemos realizar esse debate depois de ouvir os dois
convidados e fazer as nossas ponderações. Faço um
apelo para que encaminhemos assim.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, ainda sobre a questão da nossa agenda,
ouvi comentários não sei se V. Exª pode confirmar de
que talvez na próxima quinta-feira haja eleições para
preenchimento dos cargos nas 'Mesas das
Comissões Permanentes da Casa. V. Ex!! teria
marcado uma reunião de nossa Comissão Especial
do Salário Mínimo exatamente para as 10h de
quinta-feira próxima. Seria interessante verificar se
procede ou não essa notícia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Synval Guazzelli, a pergunta de V. EXª é
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pertinente, mas as eleições para as Comissões Per
manentes serão amanhã, quinta-feira, às 10h da ma
nhã. Por esse motivo, estamos mudando a reunião com
o Ministro Martus Tavares, que seria amanhã pela ma
nhã, para amanhã à tarde, a partir das 14h.

Peço desculpas aos nossos expositores, pois
esta é uma questão interna, que responde a questão
de ordem do Deputado Medeiros.

Passo a palavra ao Sr. Roberto Nogueira,
representante da Confederação Nacional do
Comércio. S. Sª dispõe de vinte minutos.

O SR. ROBERTO NOGUEIRA - Deputado Pau
lo Lima, Dr. Dagoberto Lima, ExmQs Deputados, es
pero usar menos do que os vinte minutos, para que a
Comissão tenha mais tempo para os seus trabalhos.
Falarei sobre o tema igualmente com responsabilida
de.

Para quem está falando sobre comércio a
entidade representa o comércio, os serviços,
obviamente, a questão salarial é da maior
importância, e não apenas na época de reajuste de
salário. Temos preocupação constante com a
recomposição do poder de compra da população
brasileira. É evidente que devemos observar todos os
aspectos com muita responsabilidade.

Os jornais de hoje mostram dados fornecidos
pelo IBGE, segundo os quais 13,1 % das pessoas que
não têm carteira recebem um salário mínimo. Acho
interessante que um órgão governamental faça
pesquisa de trabalhadores sem carteiras. Quanto às
pessoas que trabalham com carteira assinada, 5,3%
ganham até um salário mínimo.

Apesar de a lei proibir que' se use o salário
mínimo como unidade de referência, na prática, ele é
usado. O próprio IBGE reconhece isso, ao afirmar
que, nesse caso, chega a 11,4% o número de
pessoas que têm carteira assinada. Isso significa que
o salário mínimo afetaria 11,4% dos trabalhadores
que recebem de um a dois salários mínimos. Esse
percentual, como qualquer outro, pode ser analisado
como quiserem, mas, se considerarmos 11,4% mais
5,3% com carteira, vamos chegar a um número não
muito expressivo de repercussão direta, em relação à
população economicamente ativa. Se analisarmos o
problema a partir daí, do ponto de vista do setor
privado, é óbvio que ele repercute' de maneira
diferente, em função de segmentos econômicos
diferentes.

Do ponto de vista do comércio, a repercussão
do aumento do salário mínimo, na ordem em que vem
sendo discutido, teria uma relativa baixa ordem de

grandeza. Quer dizer, não é um problema importante,
do ponto de vista de comércio e de serviços, nos
patamares em que vem sendo discutido.

É evidente que o aumento do salário mínimo vai
repercutir no custo da empresa, mas também vai
repercutir na demanda. Então, nesse jogo de custo,
repercussão e demanda, obviamente, nossa opção é
por entender que a repercussão nos valores em que o
salário mínimo vem sendo discutido não assusta pejo
menos o setor privado da área que aqui represento.

A responsabilidade de analisar o problema do
ponto de vista nacional leva-nos a discutir a questão
da inflação. Qual é a repercussão na inflação? Acho
que há essa discussão desde que salário mínimo é
salário mínimo e em todas as situações, quando a
inflação era de 89% ou de 0% ao mês. Isso já é um
sintoma de que talvez a questão não esteja bem
posta quando se discute o salário mínimo no contexto
inflacionário, ainda que se reconheça, como
estudioso da área, que deve ser discutida. Mas, no
momento atual, já que estamos discutindo hoje,
entendemos que o efeito inflacionário seria reduzido.
É um entendimento nosso, a partir de alguns estudos.

Se analisarmos outro segmento importante,
quer dizer, como isso afetaria a exportação, também
não vemos como isso afetaria ou tornaria ainda mais
complicada a questão fiscal; por exemplo, a portuária
ou qualquer outra.

Citamos alguns contextos, rapidamente, para
discussão posterior.

Chegamos à conclusão de que aumenta o
custo, mas também "a demanda.

Temos, por outro lado, a interessante discus
são a respeito da questão fiscal ou previdenciária. É
evidente que, como o salário mínimo está amarrado
à questão da Previdência, qualquer alteração nele a
afeta. Agora, a discussão que talvez deva ser feita
não somente para hoje, mas como questão perma
nente, é a maneira de se desvincular isso. Caso con
trário, a sociedade brasileira terá, eternamente, o
problema de discutir o salário e o efeito na Previdên
cia. Se o efeito é grande, então, não há aumento de
salário. Isso tem gerado, na nossa avaliação, alguns
problemas.

Foi feito aqui um pequeno painel do ponto de
vista macroeconômico. O desempenho da economia
está bom, a inflação está até decrescente, mas temos
o problema da estabilidade. Quer dizer, essa foi a
questão apresentada e não a que estou abordando. O
que me deixa angustiado, do ponto de vista
econômico, do ponto de vista das ciências
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econômicas e sociais, é viver com estabilidade sem
salário. É uma questão que temos de discutir e
enfrentar com todos os segmentos sociais. Quando
não havia estabilidade, ocorria o problema de salário.
Tem-se estabilidade, mas permanece o problema de
salário.

Contudo, este não é o momento de se discutir
isso. Estamos às vésperas de decidir se o aumento é
de 20% ou de 30%, mas temos de romper com a
discussão de maneira mais profunda, na minha
modesta avaliação. Em uma avaliação pessoal, a
estabilidade não substitui o salário.

Há alguns mitos em relação a esta discussão.
Um deles é esse e o outro é a questão dos trabalhado
res com ou sem carteira. Não é conseqüência do salá
rio, evidentemente; é questão de encargos. Então, va
mos discuti-los. Vamos tirar os encargos. Eu l11e~mo,

na minha empresa, contrataria mais. Então, não há
problema nenhum. Mas, se não os tiramos, devemos
discutir a forma como eles afetam. Cria-se somente
um mito em torno da figura do salário. O fundamental,
na minha ótica, mais uma vez, pessoal, é a estabilida
de no emprego, quer dizer, no salário. Aí, a estabilida
de tem importância, inclusive para o comércio, os ser
viços e a economia como um todo.

Outro mito tem barrado o crescimento e a
recuperação do salário: de que seria o algoz de Pre
feituras e da Previdência. Temos nesta sala alguns
ex-Governadores, ex-Prefeitos, ex-Secretários de
Fazenda, entre os quais me incluo. Mas o salário é
mais vítima desta situação do que algoz. A questão
fiscal e previdenciária teria de ser analisada, na mi
nha visão, em um outro patamar desta discussão.

Acho deveria haver uma discussão permanente
o Dr. Dagoberto Lima até fez menção a isso sobre a
desvinculação da questão previdenciária e fiscal da
questão do salário, pois, do contrário, nunca teremos
condições de discutir um salário que recomponha,
pelo menos em parte, o poder de compra da
sociedade brasileira.

Acredito que nossa postura preliminar poderia
ser aprofundada em relação a trabalhos técnicos,
para os quais a entidade estaria à disposição, e de
veríamos ultrapassar o dia 1Q de maio. Nós, da área
de comércio e serviços, entendemos que os patama
res de aumento que estão sendo discutidos não as
sustariam; se houver elevação de custos no setor
privado de comércio e serviços, também teremos um
aumento de demanda. Esse é o jogo de mercado,
esse é o jogo de trabalho na relação empre
sa-empregados.

Do ponto de vista pessoal, não desconheço a
questão macroeconômica nacional, mas não a
considero mais importante do que o salário.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

A Presidência acabou de receber a informação de
que os Líderes resolveram adiar para a próxima
quarta-feira a eleição dos Presidentes da Comissão
Permanente. Então, os Líderes dos partidos ainda
estão em discussão a respeito desse assunto. Corrijo,
então, a informação dada antes do pronunciamento
do Deputado Synval Guazzelli.

Lembro, antes do encerramento desta fase, que
para amanhã já existem os grupos de Deputados
confirmados para a viagem a Porto Alegre, Rio
Grande do Sul. Viajaremos amanhã no final da tarde.
No dia 17 acredjto que todos já tenham recebido a
agenda, às 1Oh, haverá recepção da comitiva pelo Sr.
Deputado Otomar Viviano, Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, no Palácio
Farroupilha. Às 10h30m, haverá debates; depois,
almoço na Assembléia Legislativa. Às 14h30m,
teremos um debate sobre o salário mínimo, com a
participação de aposentados, pensionistas e líderes
dos trabalhadores. Às 16h, teremos audiência com o
Governador do Rio Grande do Sul, Sr. Olívio Dutra, no
Palácio Piratini.

Essa é a agenda feita pela Comissão. Espero
que todos já tenham essa informação.

Passo a palavra ao Deputado Alceu Collares,
que disporá de três minutos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Pri
meiro, quero cumprimentar os nossos depoentes
que vieram dar-nos uma contribuição. Tenho conhe
cimento de que o Sr. Dagoberto Lima Godoy é um
homem estudioso nesse campo, e representa os em
presários da indústria. Está aqui também o represen
tante do comércio. Vimos que os dois não falam a
mesma linguagem. São linguagens diferentes. O co·
mércio está mais perto da venda. Essa é uma abor
dagem do empresário, que devemos respeitar. Só
que esta Comissão está tratando do minimo mini
morum, abaixo do qual o cidadão morre de fome. Aí,
não há estabilidade, não há inflação, não há nada.
Ou o País tem condições de pagar um salário míni
mo conforme manda a Constituição, ou estamos en
ganando a classe trabalhadora.

Quanto a esses fatores, Dr. Dagoberto, de 1%,
2%, tenho comprovante aqui de que a Argentina paga
um salário mínimo de 206 dólares; o Paraguai, que às
vezes nem governo tem, paga 144 dólares; o Uruguai,
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185 dólares. Agora, por qüe este baita País só paga
74 dólares? Se estivessé em Bagé, diria que isso é
uma esculhambação.

Agora, essa esculhambação se reflete na vida da
criatura humana. Podemos fazer as maiores alegações,
só que não vamos justificar isso perante a nossa cons
ciência, nem perante o empresário, nem perante o pro
fissionalliberal, nem perante os trabalhadores, nem pe
rante os sindicatos, nem perante as centrais.

Esta Comissão é meio transitória, meio
provisória, até para fixação do salário mínimo. Se
estivesse lá, até poderia pedir que ela tivesse um
tempo maior não apenas para fixar este, mas para
estabelecer uma política de.salário mínimo.

Já vimos tratando dessa questão. Reconheço o
esforço que os companheiros estão fazendo, sem
dúvida alguma; e outros já o fizeram no passado. E
nós estamos cada vez mais comprometidos com um
salário miserável.

Se compararmos o salário mínimo da Argentina
com o do Brasil, segundo os dados numéricos do Dr.
Dagoberto, em que 20,6% ganham dois salários,
veremos que eles não estariam ganhando um salário
mínimo. A base da pirâmide" salarial é o salário
mínimo. Ele afeta todos os tipos de remuneração. E no
Brasil todos os que vivem do trabalho estão sendo
espoliados. Não é apenas o salário que entra no custo
da produção, mas também a carga tributária, os juros,
a depreciação dos equipamentos, das máquinas, dos
alugueres, o preço da matéria-prima e dos insumos.

Por que se castiga no Brasil só em relação ao sa
lário? Qual é a razão desse aprisionamento da classe
trabalhadora? Todas as espécies de remuneração do
trabalhador da atividade privada e da atividade pública
estão afetadas pela inconstitucionalidade, pela irreali
dade, pela ficção que é o salário mínimo. E nós fica
mos nessa conversa de economistas, que não tem
nada a ver com a barriga do trabalhador.

Cheguei a pensar, sem querer agredir as criaturas,
que em vez de nós ... Acho que tudo que esta Comissão
está fazendo... Estas duas figuras, que são respeitadas, o
Deputado Paulo Paim, que vem lutando com muito es
mero, com muita esperança, e o Deputado Medeiros
também ...

Aliás, eu devo fazer um registro. A Direita e a
Esquerda se reúnem em benefício da classe trabalha
dora. E fiquei muito faceiro em vê-los. (Risos.) Não, é
força de linguagem. (Risos.)

(Apartes paralelos.)
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu

estou aqui marcando aqui a minha posição. (Risos.)

Fiquei muito faceiro também, porque foram pedir a
benção ao Dr. Antonio Carlos Magalhães. (Risos.)

Não sei, Deputado Paulo Paim, se fiquei faceiro
ou com inveja de V. Exª (Risos.) Achei bonita a fotogra
fia deles. (Risos.) Assim como foram pedir a benção ao
Fernando Henrique, os companheiros foram pedir
também um beneplácito. Não é bem assim; é força de
linguagem: a possibilidade de contar com a colabora
ção, com o consentimento deles.

É indiscutível que o Dr. Antonio Carlos
Magalhães tem liderança. É indiscutível que quem
manda no Brasil não é Fernando Henrique Cardoso.
(Risos.) Não é ele; quem manda é o Pedro Malan. Eu
não sei por que vão trazer o Pedro Malan aqui. Por
mim, não votaria a favor," porque ele vem dizer que
não pode. Hoje, com o Francisco Gros, que ele
conseguiu, e com o Armínio Fraga, ele tem 70% do
poder político do Brasil em suas mãos. O José Serra e
outros não têm poder de decisão nenhum, até porque
colocaram o José Serra no Ministério de Saúde, que
não é de nada e não tem nada.

Então, Sr. Presidente, talvez pudéssemos,
quem sabe, fixar um valor agora e estabelecer dez
anos para recuperação do poder de compra do
salário mínimo um salário que permitisse um padrão
de vida razoavelmente justo para a classe
trabalhadora, para irmãos nossos.

Posso ser empresário, posso ser político,
qualquer coisa, mas lá na vila, na favela, todos os dias
os filhos levantam de manhã e pedem café, mas não
têm. Como comprar café com 136 reais? Como pagar
casa ou transporte com 136 reais? Como pagar a
Previdência? Nem são 136 reais, porque se paga
Previdência. São 125 reais e pouco. Acho que
precisamos colocar isso na alma. Jamais cometeria a
grosseria de dizer que a Comissão deveria passar um
mês inteiro com aquilo que diz que ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Deputado, conclua, por favor. Há outros
companheiros para falar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, eu não assino nada nesta Comissão, se
não transformamos essa questão, para fazer uma
política de salário mínimo. Eu acho que tudo é válido.
Tudo o que os Deputados Medeiros e Paulo Paim
estão fazendo é válido, quando utilizam instrumentos
capazes de denunciar a injustiça social, que é a
remuneração do trabalho no Brasil a partir da base da
pirâmide salarial, que é o salário mínimo. Então, todas
as artimanhas, todos os holofotes, todas as
possibilidades são válidas.
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Quando eu estava em Porto Alegre, no
Carnaval, vi os Deputados Paulo Paim e Medeiros
numa reunião de uma hora e pouco, para tentar re
solver essa questão. Acho que foi válido. Eu não faria
aquilo, eu me recusaria a fazer aquilo. Mas acho
válido, porque se está denunciando a injustiça do
salário mínimo no Brasil.

Concordo com o nosso companheiro que
representa o comércio: se não há salário, não há
emprego; se não há emprego, não há produção; se
não há produção, não há imposto; se não há imposto,
não há salário. Entramos num círculo vicioso da
miséria. Não me leve a mal, Dr. Dagoberto. Essa
estabilidade que aí está pode ter sido uma grande
conquista, mas para a classe trabalhadora... Os
senhores empresários sabem muito bem que, além
da estabilidade, houve abertura deste mercado, que é
uma tragédia para nossa economia.

De modo que temos de buscar o desenvolvimen
to econômico. Estamos tendo estabilidade com reces
são, que deve ser combatida não apenas pelos Parla
mentares, mas principalmente pelos empresários.
Estabilidade com recessão não vale absolutamente
nada para a Nação. Ou se cresce economicamente e
se gera emprego e esperança para o povo brasileiro,
ou vamos viver como os senhores fizeram hoje, ou
seja, colocando o ponto de vista de cada setor, os qua
is temos de respeitar.

Espero que desta Comissão saia uma proposta
de política salarial e não de 170, 180, 190 reais.
Depois, no ano que vem, vamos fazer conta de novo.
E, no outro ano, vamos fazer contas de novo. Nós
temos condições de oferecer ao País uma proposta,
um projeto de política salarial, para recuperação
gradativa do poder de compra do salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Perfeitamente. Acho que todos estamos aqui para dis
cutir essas questões. Cada Deputado, obviamente,
tem seu pensamento em relação ao salário e pode
apresentar propostas, a serem analisadas pelo Rela
tor, para votarmos um projeto final.

A questão folclórica mencionada pelo Deputado
Alceu Collares, do "beija a mão", não é bem assim. Na
verdade, temos de ouvir o Governo, que foi eleito para
dirigir este País, e obviamente respeitar as
instituições organizadas. Agora, acho excelente a
idéia acredito, de toda a Comissão de que seja uma
Comissão Permanente, ou de que tenhamos uma
política de salário mínimo. E isso nós poderemos
acrescentar no nosso projeto.

o SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - V. Exª'
disse que só temos quinze dias?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Uma) 
Sim, temos quinze dias, porque a matéria tem de ir ao
plenário da Câmara dos Deputados, às Comissões
do Senado Federal. Das Comissões, volta ao plenário
do Senado e vai à sanção presidencial. Senão, no dia
1Q de maio, não poderá ser sancionado o projeto de lei
aprovado por esta Comissão, que se está iniciando
aqui. É esse o pensamento que nós temos. Inclusive,
acho importante dizer sobre a busca de recursos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, uma pergunta: nós temos poder de
decisão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Uma) 
Um minuto só, Deputado.

O Presidente deixou em aberto o diálogo sobre
as fontes de recurso. Amanhã, estarão presentes aqui
o Presidente da Comissão, Senador Gilberto Mestri
nho, e o Relator do projeto, Deputado Carlos Melles,
para debatermos a questão. Será a oportunidade de o
Congresso Nacional, a iniciar pela Câmara dos Depu
tados, principalmente pelo Relator, apresentar essas
fontes para o aumento do salário mínimo. Espero que
todos compareçam à Comissão.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
É para uma questão de ordem?

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Não é uma
questão de ordem. Calma! Nós vamos discutir,
deliberar sobre isso. Não pode V. Ex!! dizer que
vamos..

(Intervenção ina.udível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Deliberar sobre o que, Deputado?
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Não pode V. Ex!'

deliberar sem ouvir ninguém, sem votar. O que é isso?
Nós estamos em uma democracia. Muda V. Ex!! tudo e
diz que amanhã ouviremos o Senador Gilberto Mes
trinho. Calma! Não é assim. Vamos deliberar no final
da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Informo a V. ExAs que já foram aprovados os projetos
de requerimento para ouvirmos 05 Srs. Ministros, in
clusive com voto do Deputado Medeiros. Quanto à
questão da agenda, estamos priorizando dentro do
tempo disponível que temos, e a Presidência..

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Eu não votei
aquele requerimento do Senador Gilberto Mestrinho.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sim. Ontem, à tarde, nós votamos, e foram
apresentados nesta Comissão os requerimentos do
Senador Gilberto Mestrinho, do Deputado Carlos
Melles e do Ministro Martus Tavares.

Para não encerrarmos o assunto, passo a
palavra ao próximo orador, Deputado Vivaldo
Barbosa.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. membros da Comissão, distintos
convidados, fiquei surpreso com a exposição do
representante da Confederação Nacional da
Indústria, Sr. Dagoberto Lima, e estarrecido diante de
suas apresentações, pois me pareceu o maior ataque
que já ouvimos à luta pela recuperação do salário
mínimo. Pedi a palavra para fazer algumas
ponderações e alguns apelos.

Depois que ouvi o representante da
Confederação Nacional do Comércio, Dr. Roberto
Nogueira, senti-me profundamente confortado,
porque as questões que me provocaram inquietação
na exposição do Dagoberto Lima foram respondidas,
na minha perspectiva de análise e de entendimento,
pelo representante da Confederação Nacional do
Comércio. Não sei se ele preparou a exposição com
antecedência ou como resposta à Confederação
Nacional da Indústria, tal o conteúdo diferente e
conflitante.

Não esperávamos isso, porque não é o que
temos ouvido dos industriais brasileiros. A Comissão
esteve na Confederação Nacional da Indústria do Rio
de Janeiro, meu Estado, e lá ouviu ponto de vista
diametralmente oposto e muito diferente do aqui
exposto.Esperava que o Sr. Dagoberto Lima,
Vice-Presidente da CNI, que cuida das relações de
trabalho, demonstrasse sensibilidade maior em
relação à situação do trabalhador brasileiro.

Como o tempo é muito escasso, gostaria de
abordar apenas duas questões. Uma, o Deputado
Alceu Collares já abordou muito bem. Refiro-me à justi
ficativa de que o Brasil não pode pagar um salário cor
reto e adequado que um ser humano merece ao traba
lhador brasileiro, porque as contas nacionais não o
permitem. Ora, a conta nacional do Brasil o coloca
como 8ª economia do mundo em alguns momentos,
como 1OI!, 11 ª economia do mundo. O Deputado Alceu
Collares disse que a maior economia da América Lati·
na não tem contas nacionais para pagar um salário
correto e paga o pior salário da região.

Não são contas nacionais que fazem o salário
mínimo ser baixo, como demonstrou o Sr. Roberto

Nogueira. Aliás, as contas nacionais deste País não
podem ser debitadas nas contas do trabalhador,
porque não foi ele que as fez. Ao contrário.
Exatamente neste mês de março, faz 36 anos que o
Brasil é governado por políticas econômicas
estabelecidas com apoio dos que pagam o salário,
não dos que recebem. Não é possível que os que
pagam o salário, que geram essas contas nacionais,
responsabilizem os trabalhadores pelas contas
nacionais, não pagando um salário mais correto.

S. Sª mencionou o último ano do Governo
Itamar Franco como um exemplo de que não se pode
ter uma política salarial de recuperação de salário,
porque se gera perda salarial. O ano de 1994, último
do Governo Itamar Franco, foi muito atípico na
economia brasileira; não pode servir de padrão.
Primeiro, ascendeu no Ministério da Fazenda o atual
Presidente Fernando Henrique Cardoso. O seu
trabalho que certamente não pode escapar à
percepção humana era preparado para elevar a
inflação, para depois aparecer um plano milagroso,
alguns meses antes da eleição, e salvar a economia
nacional. Além daquela inflação estrondosa,
altíssima, no primeiro semestre de 1994..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sr. Deputado, por favor, conclua.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Já
estou concluindo.

Houve aqueles reajustes estrondosos, não
explicados e nunca observados, em um período tão
curto na economia brasileira, antes da URV, e com o
valor do real, efetivamente, causaram a perda do
poder aquisitivo. Por que culpar, castigar agora :>

trabalhador com um dos piores salários do mundo e
com o pior da América Latina por aquilo que não fez e
por aquilo que não corresponde á dimensão d.a
economia nacional?

Creio que essa não deveria ser a expressão do
sentimento e do pensamento do empresariado
nacional. Não é o sentimento do empresariado que se
coloca em condições de competição no mundo
inteiro. Em qualquer parte do mundo, com economias
muito piores do que a brasileira, pagam salários muito
mais elevados. Ou não compreendi absolutamente
nada do que o Sr. Dagoberto Lima disse ou,
efetivamente, eu mereceria, pela minha pouca
compreensão, um esclarecimento.

Registro também uma identidade muito grande
com as ponderações do Sr. Roberto Nogueira.



014108 Quarta-feira 3 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Paulo Paim, que disporá
de três minutos.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, Deputado Paulo Lima; Exmº Dr.
Dagoberto Lima Godoy; Exmº Sr. Roberto Nogueira,
gostaria, em primeiro lugar, que o Presidente desta
Comissão nos explicasse por que o Deputado Eduar
do Paes acho importante que tanto os convidados
como o Plenário saibam, Relator de matéria tão
importante, não se encontra nesta reunião de
tamanha grandeza, em que estão presentes diversos
Parlamentares, ex-Governadores e dois represen
tantes legítimos da sociedade ligados à indústria e ao
comércio. Seria muito importante o Relator Eduardo
Paes ouvir as ponderações de ambos os repre
sentantes. Pode ser que o Deputado esteja doente e o
Plenário não saiba, mas sugiro até que V. Exª indique
um Relator ad hoc, neste momento, para pegar as
anotações não só do Plenário como dos convidados.

Peço, então, essa justificativa ao Plenário,
porque se trata do Relator da matéria e, a partir de
uma audiência pública como esta, vai-se construir um
relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, atrasei um pouco a reunião aguardando o
Deputado Eduardo Paes. A informação que tenho é
de que S. Ex!! está em reunião na Casa. Aguardei o
tempo possível, mas tive de iniciar a reunião, até em
respeito aos expositores.

Não há Relator ad hoc, mas, sim,
Sub-Relatores. Pedi o material ao Sr. Dagoberto
Lima, e S. Sª já me passou parte dele. Se o Dr.
Roberto Nogueira também tiver, vamos entregá-lo ao
Relator.

Independentemente disso, V. Exª, Deputado
Paulo Paim, como Vice-Presidente da Comissão,
pode anotar todas as sugestões e passar ao Relator
como pontos importantes.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Farei isso,
Sr. Presidente, porque entendo que este é o nosso
papel. Sem dúvida, anotarei todas as ponderações;
inclusive, as posições contrárias do Plenário.

Em segundo lugar, o Sr. Dagoberto Godoy falou
sobre a questão do dólar. Digo a S. Sª que estamos
discutindo o assunto. Em nenhum momento esta
Casa pensou em indexar o salário mínimo ao dólar,
até porque é inconstitucional. Não há como fazermos
um projeto de lei dizendo que o salário mínimo subirá
ou não de acordo com o dólar. Nós o temos usado

como referência para o debate não apenas em
âmbito nacional, mas também internacional.

Foi mencionada a questão do Mercosul e dito
que os Estados Unidos, a grande referência do País
em termos de economia estabilizada, estão dando
um reajuste anual de cerca de um dólar a hora. O que
estamos pedindo, neste momento, no Brasil, e que,
infelizmente, alguns setores entendem não ser
possível, é que se dê um reajuste de 20 centavos.

A primeira consideração é que não existe a
indexação ao dólar. Nós o usamos como referência
o exemplo mais presente se refere ao Mercosul.

O nobre convidado Roberto Nogueira fez uma
apresentação interessante, e vou repeti-Ia. Estou
nesta Casa há quatorze anos e me lembro de que,
quando a inflação era alta, havia reuniões como esta.
A grande desculpa para não <;lumentar o salário
mínimo era a inflação alta, que aumentaria, caso
houvesse aumentos. Se se comparar o salário
mínimo com o dólar da época, era a mesma porcaria
que é hoje. O salário mínimo da época não era muito
diferente do de hoje: ficava mais ou menos em 65
dólares. Hoje, não se pode aumentar o salário
mínimo, porque a economia está estabilizada. Quer
dizer, muda-se a conjuntura econômica, mas a
desculpa continua exatamente a mesma.

Quero ponderar a respeito do fim do Governo
Itamar. Quando esse Governo acabou, de 1994 para
1995, esta Casa aprovou um projeto de 110 dólares,
um reajuste de 42%. Fernando Henrique vetou o
projeto, que voltou ao Congresso, e nós não s6
garantimos 42% como os estendemos aos 18
milhões de aposentados e pensionistas. Resultado: a
inflação decaiu, não houve desemprego e, na última
década, foi o ano de melhor distribuição de renda do
País. São dados do Ipea e da Fundação Getúlio
Vargas. Informo até a sua fonte: o Sr. Marcelo Neli
publicou esse documento, cuja cópia temos na
Comissão.

A história mostra, ao contrário do que dizem,
que salário não causa inflação. Duvido que haja um
economista neste País que me diga que o salário
mínimo de 136 reais ou de 180 reais pode ser
causador de inflação. Se alguém me provar isso
talvez mude meu discurso.

É interessante também que nenhum dos
pequenos, grandes e microempresários que ouvimos
contestaram a elevação do salário mínimo. Até o
momento, só V. SI! - o que é seu direito; estamos aqui
para isso - disse que o salário mínimo poderia trazer
um impacto negativo na economia. Sinceramente,
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não sei se entendi mal também, mas não consigo
entender como o reajuste no salário mínimo para 180
reais, o que corresponde a 20 centavos a mais na
hora de trabalho, possa trazer algum impacto
negativo na economia. Gostaria que V. SI! me
mostrasse como isso pode acontecer.

Quanto à questão da Previdência, tão falada 
ainda bem que virá alguém de lá -, tenho um dado
para ambos os convidados. A fonte é o Siafi-99, fluxo
de caixa. A seguridade social, como sempre, em
1999, teve um superávit de 16 bilhões e 260 milhões;
a seguridade social em que está inserida a
Previdência. Tenho aqui o documento, que não foi
formulado pela CUT, pelo PT ou pelos partidos de
oposição. Depois encaminharei.uma cópia à Mesa.

Vamos parar de colocar a culpa na Previdência,
vamos parar de colocar a culpa na seguridade social!
Se existem outros motivos, vamos enfrentá-los no de
bate. Não se trata da seguridade social, pois o
documento discorre sobre investimentos em saúde e
o que é arrecadado: são 16 bilhões. O Relator até me
passou um documento com dados do Ministério da
Previdência e Assistência Social, em que o reajuste
do salário mínimo daria um impacto de 3 bilhões. Se
dá um impacto de 3 bilhões, e temos 16 bilhões, não é
preciso apontar a fonte de recursos; é só usar o
dinheiro da seguridade. Até porque, em janeiro, eles
tiraram 11 ,5 bilhões da caixa da Previdência para fins
ignorados. Vamos devolver um terço disso, e está
resolvido o caso da Previdência.

Todos nós sabemos a respeito das Prefeituras.
Quem não paga é relapso, mal administrador e possui
muitos funcionários que as Prefeituras não compor
tam, ou existem salários de marajá. É impossível que
não se possa pagar um salário vergonhoso de
180 reais!

Deixo para avaliações dos senhores essas
ponderações. Digo também que temos feito diversos
movimentos nesta Casa. Fomos ao Senador Antonio
Carlos Magalhães respondendo ao Deputado Alceu
Collares - não para pedir sua bênção, mas porque
queríamos saber da sua posição, já que o Presidente
da República se negou a receber esta Comissão Es
pecial - decisão desta Comissão a respeito da
medida provisória. Nós queríamos saber se ele
baixará, como faz todos os anos, uma medida
provisória. Fomos buscar aliança com o Presidente
do Congresso Nacional, que nos assegurou que, se o
Presidente da República baixar medida provisória,
nós vamos construir um projeto de convenção que

garanta o que a Comissão está debatendo, isto é, os
100 dólares correspondentes a 180 reais.

Sr. Presidente, nós nos reunimos, sim, na
terça-feira de Carnaval, o que considerei importante.
Os Deputados estavam em Brasília, e levantamos
mais de quinze fontes de recursos. Em Portugal, o
Presidente da República disse que a Comissão Espe
cial queria um salário mínimo, mas não levantava
fontes. Encaminhamos ao Governo as mais diversas
fontes de recursos para garantir o salário mínimo em
torno de 180 reais, mas, até o momento, ele não
respondeu. A Comissão está demonstrando que, de
fato, não há vontade política por parte do Governo no
sentido de elevar o valor do salário mínimo.

Sr. Presidente, concluo dizendo que esta Co
missão e o próprio CongressQ Nacional, mediante de
cisão reafirmada ontem pela cúpula dos Três Poderes
de garantir um teto de até 23 mil reais para o funcio
nalismo público, não têm moral para não aprovar pelo
menos o mesmo percentual para o salário mínimo.

Se há recursos para elevar o teto, não há por
que não elevar o mínimo pelo menos no mesmo valor
correspondente. Tomara que esta Casa vote,
primeiro, o salário mínimo, para depois votar o teto,
porque não dá para admitir que serão os 136 reais
que vão quebrar a economia, o que não acredito.
Estou apostando que esta Comissão vai concluir seu
trabalho em pelo menos 180 reais.

Informo à Mesa que atrasei um pouco, sim, em
torno de meia hora.

Fomos, sim, ao supermercado de forma
simbólica e demonstramos que, só para a cesta
básica de um casal com um filho, gasta-se o
correspondente a 207 reais. E, com o salário mínimo
de 180 reais, tem-se para alimentação somente o
correspondente a 60 reais, o que qualquer um de nós
gasta num jantar com a esposa e o filho. Mas o
trabalhador terá 60 reais o mês todo.

Por isso, o Deputado Alceu Collares aborda o
assunto com tanta indignação, e essa é a indignação
de todos os Parlamentares. Não faz sentido a elite
deste País não entender.. Cito frase conhecida, para
terminar: Por amor de Deus, é melhor entregar um
anel; não precisa entregar todos. A elite anda sempre
com cinco anéis na mão. Vamos entregar um dos
anéis só, senão, no futuro, poderão perder todos os
dedos, porque a violência que está acontecendo
neste País é devido a esta miséria.

Faço a última indagação a V. Exª: não fica mal
para o Governo brasileiro receber da Comissão de
Direitos Humanos dos Estados Unidos a informação
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de que o Brasil comete crime contra a humanidade
por ter um salário tão aviltante de 70 reais? É
considerado o país do dumping social, e todo mundo
sabe, nos encontros anuais.

É preciso que a elite brasileira entenda que
vamos ter de enfrentar, sim, a questão do salário
mínimo, e não pelo motivo de que não existe política
salarial de recuperação permanente. Há dezenas de
projetos na Casa que garantem isso. Por exemplo, se
déssemos só 20 centavos a hora uma vez por ano, no
ano 2006, teríamos salário mínimo semelhante ao
que tínhamos em 1940.

Tem de existir, de parte da elite, generosidade,
solidariedade, fraternidade. Vamos ver a campanha
das Igrejas neste momento. Vamos pensar nos quase
100 milhões de brasileiros que estão passando fome
- não têm pão nem água. Dizia outro dia, e repito: é
um pãozinho e meio que estamos dando para o
trabalhador, se dermos o reajuste correspondente a
20 centavos.

Por isso, deixo o apelo ao representante da CNI
no sentido de que interfira junto ao empresariado bra
sileiro. Quem sabe o bug do milênio seja isto: mais fra
ternidade, mais solidariedade, mais generosidade,
com a distribuição de um pouco do que eles têm para
os que não têm nada. É este o apelo que faço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Nobre Deputado, a ida do Presidente e do Relator da
Comissão, inicialmente, não desconfigura a
solicitação da audiência. E o Presidente disse que vai
receber a Comissão, inclusive com o nosso projeto
aprovado. Então, vamos ter o momento de estar em
conjunto com o Presidente. Inicialmente, os Ministros
estarão aqui para falar em nome do Governo
Fernando Henrique.

Sem sombra de dúvida, além de democrático,
tenho sido generoso: o nobre Deputado Paulo Paim
usou 13 minutos até o momento. Então, tenho dado
oportunidades para que todos se manifestem, apesar
de o tempo regimental ser de três minutos. Tenho sido
generoso com todos.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Todos os
meus companheiros falaram (Ininteligível.). Minha ge
nerosidade (Inínteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, a questão não é falar mais ou menos. O
Deputado Alceu Collares falou 9 minutos e o Deputa
do Vivaldo Barbosa falou 10 minutos e 30 segundos.
V. Exª falou 13 minutos. Então, de todos, V. Exª foi o
que mais falou. Mas esta não é questão. Só estamos

dizendo que estamos desenvolvendo esse tipo de tra
balho.

Passo a palavra ao Relator, Deputado Eduardo
Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, peço desculpas aos expositores pela
minha ausência até este momento, e em especial aos
demais companheiros, pela falta de respeito, por ter
chegado atrasado. Estava desde cedo tratando da
questão do salário mínimo numa reunião. Peço
perdão a todos. Certamente, estarei aqui com os
companheiros para ouvir os expositores e as fitas.
Mais uma vez, peço desculpas aos nossos
companheiros pela minha ausência até este
momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. expositores, meus
prezados colegas desta Comissão, gostaria,
inicialmente, de repor alguma coisa no debate. Aliás,
o Vice-Presidente da CNI e Presidente do Conselho
Temático de Relações do Trabalho, Dagoberto Lima
Godoy, encerrou seu pronunciamento deixando claro
que o atual salário mínimo não condiz - nem está
perto de ser condizente - com as necessidades do
trabalhador.

Ele fundamentou a sua exposição no seguinte:
nunca haveremos de alcançar a recomposição do sa
lário, em termos de poder aquisitivo, se não houver
estabilidade no País e especialmente desenvolvimen
to econômico sustentado.

Entendi o seguinte da exposição do Dr. Godoy:
realmente - e S. Sª o reconhece - o atual índice sala
rial para o salário mínimo é absolutamente insuficien
te. Então, S. Sª concorda com essa realidade. Deve
mos melhorar esse índice, mas, pelo seu entendi
mento, segundo entendi da sua exposição, seria uma
solução paliativa e não nos daria segurança futura de
reposição do poder de compra do salário, se o País
não tiver estabilidade e especialmente uma retomada
do processo de desenvolvimento econômico susten
tado.lsso foi o que entendi de sua palestra. De modo
que, quando S. Sª voltar a usar da palavra, na oportu
nidade dos debates, poderá melhor esclarecer este
Plenário sobre sua intervenção inicial.

A propósito do assunto, quero manifestar minha
opinião. O ajuste fiscal e o saneamento das contas
públicas não podem, a meu juízo, ser pretendidos a
prazos que não condizem com a realidade nacional.
Se ficarmos adstritos aos projetos de ajuste fiscal, a
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prazos que nos atropelam inexoravelmente, vamos
ter de manter elevada a taxa de juros. E sem redução
da taxa de juros não retomaremos o caminho do
crescimento econômico e do desenvolvimento
sustentado.

Então, quando o Governo se submete a prazos
rigorosos para o ajuste fiscal, consoante acordo com
o Fundo Monetário Internacional, estamos correndo o
risco de algumas distorções em face da realidade
brasileira. Precisaríamos de mais prazo para o ajuste
fiscal e para a própria estabilidade definitiva da
economia, sem o que haveremos de impor custos
sociais muito pesados ao País e especialmente às
classes menos favorecidas da sociedade brasileira,
dentre as quais estão os assalariados.

Este é o meu ponto de vista, que aqui deixo para
posterior avaliação dos expositores.

Muito obrigado a todos pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Inicialmente, passo a palavra ao Sr. Roberto
Nogueira, representante da CNC, e em seguida, ao
Sr. Dagoberto Lima Godoy, para que respondam às
considerações tecidas pelos quatro primeiros
Deputados.

O SR. ROBERTO NOGUEIRA - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, aproveito a presença do Sr.
Relator para fazer um esclarecimento.

Como comentado pelo Deputado Vivaldo
Barbosa, eu não trouxe por escrito a exposição que
fiz, mas eu a havia trazido bem antes. Falaria a
mesma coisa se tivesse feito minha exposição antes
do Sr. Dagoberto Lima Godoy. Acho que as opiniões
aqui expressadas pelo setor de comércio não são
contraditórias às do outro setor. Trata-se de duas
entidades com pontos de vista próprios a respeito da
recomposição do poder de compra, e podem
expressá-los quando quiserem.

Como representante do setor de comércio e
serviços, sei que o setor passa não só o 1º de maio
mas todo o ano preocupado com o poder de compra
da população e com outras questões relacionadas ao
assunto. Esse foi o meu ponto de abertura,
juntamente com alguns dados objetivos.

Encontram-se nos jornais vários dados do IBGE
sobre repercussão de um eventual aumento do
salário mínimo nos patamares anunciados, e seu
reflexo especificamente no comércio. Deixei claro
que, se há repercussão no custo, é evidente que
também há repercussão na demanda, e que, nesse
jogo de aumento de custo e de demanda, estaremos
favoráveis ao aumento da demanda. Quer dizer,

acreditamos que é perfeitamente absorvível o
aumento salarial nos patamares em que está sendo
anunciado. Este é o ponto de vista do comércio.

Abordei por alto as questões fiscal e previdenciá
ria, que são do Governo. Como representante da Con
federação Nacional do Comércio, é evidente que
acompanho, discuto e conheço todos esses dados e
suas eventuais repercussões. Também levantei alguns
pontos que consideramos mitos na discussão do salá
rio mínimo, entre eles a estabilidade, a inflação etc.

São pontos de vista que, embora pareçam
diferentes, não são contraditórios, já que não são
emitidos pela mesma entidade. A outra entidade li
que me refiro, a CNI, em sua exposição, em algum
ponto, pareceu discordar da posição por mim
externada, como representante da Confederação
Nacional do Comércio.

Eu teria feito a mesma exposição se tivesse
falado antes do Sr. Dagoberto Lima Godoy - não
tenham dúvidas sobre isso. Não houve nenhuma
intenção de resposta, como foi aqui considerado.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Comunico aos membros da Comissão que já se
iniciou a Ordem do Dia com a votação nominal dos
destaques da reforma do Judiciário.

Passo a palavra ao Sr. Dagoberto Lima Godoy
para suas considerações finais. Em seguida,
proponho que encerremos esta reunião de audiência
pública, para que possamos comparecer às votações
em plenário.

OSR. DAGOBERTO LIMA GODOY - Obrigado,
Sr. Presidente. Entendi sua mensagem e serei breve.

Quero registrar o destaque, para mim,
inesperado, feito pelo nobre Deputado Alceu Collares
em sua expressão, de uma linguagem diferente entre
dois setores do setor da economia.

Felizmente, eu, que gosto sempre de falar não
de improviso, mas sem ler, por força de representa
ção, trouxe minha exposição por escrito. Assim, os
ilustres Deputados que levantaram a possibilidade
de não ter entendido o que disse, poderão, se tive
rem tempo, revisá-Ia e se dar conta de que realmente
não a entenderam.

Vi manifestarem-se vários Deputados muito
mais em relação às suas idéias - quem sabe? - já
sedimentadas, do que em relação àquelas fruto de
minhas afirmações. Em momento algum afirmei haver
oposição ao reajuste do salário mínimo por parte da
indústria. Tampouco fiz menção a ordens de
grandeza, a não ser quando repeti que defendemos
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que o reajuste é justo e deve resultar no mais alto
valor possível.

De certa forma, as coisas aqui ficaram
parecidas com as do teatro, em que há a figura do
mocinho e a do bandido. Gostaria de dizer que basta
observar a realidade da economia brasileira para
verificar que os salários pagos pela indústria, em
geral, em todo o Brasil, são muito superiores aos
pagos pelo setor comercial.

Portanto, caro Deputado Paulo Paim, meu con
terrâneo, e ilustre Deputado Vivaldo Barbosa, não se
trata de falta de sensibilidade. Talvez a linguagem
empresarial seja por demais objetiva e não se preo
cupe tanto em expor esses sentimentos, que não
são - acredito eu - exclusividade de ninguém. Figu
ras públicas que são, V. Exªs são mais conhecidos
do que eu, mas quero dizer-lhes que não me sinto in
feriorizado em termos de sensibilidade social, e pos
so dar um testemunho de minha vida pessoal aos
Deputados que aqui se manifestaram nesse sentido.
Mas sejamos objetivos. A questão da reposição do
valor de compra dos salários é o x da questão. Quan
do o setor do comércio e alguns Deputados fazem re
ferência a uma metodologia de reposição automática
e referida à inflação passada, estão reincidindo em
uma experiência levada às últimas conseqüências no
País, e essa imagem muito me faz lembrar..

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Dagoberto Lima Godoy, apenas para não ficar o dito
pelo não dito, ninguém disse isso. De modo que
também V. SI! não nos entendeu, pois ninguém está
propondo nenhum tipo de indexação.

O SR. DAGOBERTO LIMA GODOY - Existe
uma dificuldade de entendimento.

Meu nobre companheiro Roberto Nogueira, por
exemplo, defendeu a modalidade aumento do salário,
aumento da demanda: aumentando a demanda,
aumenta o salário, aumenta a demanda. Formidável.
Este - S. S· falou tanto de mitos - é um dos mitos
mais antigos que conhecemos; o mito medieval da
busca do moto contínuo. Evidentemente que isso não
se resolve assim.

Por isso, se os nobres Deputados tiverem a
paciência de reler minha exposição, hão de verificar
que toda nossa tese é no seguinte sentido: nós, como
não poderia deixar de ser, reconhecemos e
reafirmamos que os níveis do salário mínimo no
Brasil são absolutamente insuficientes e estão longe
dos limites mínimos da dignidade humana.
Precisamos enfrentar este problema, mas o faremos
de forma estrutural, analisando não apenas os

aspectos sociais, em que entra, é claro, toda nossa
sensibilidade humana, mas também os aspectos da
macroeconomia - detalhei muito sobre esse ponto e
não vou repeti-lo.

Perguntam por que a CNI não é taxativa, não é
objetiva, não é clara em se posicionar contra ou a fa
vor de 150, 180 ou 200 reais de salário mínimo.
Entendemos que a responsabilidade do estabeleci
mento de uma política salarial cabe ao empresário,
no âmbito da sua empresa, tendo em vista que ele
tem os dados, as informações, e assim pode arcar
com as conseqüências. Evidentemente, o mesmo
acontece quando se fala da política nacional de salá
rio, que cabe ao Governo no seu todo, o que inclui o
Poder Executivo. Só por isso não podemos definir o
valor _ este deverá ser definido por V. EXªs, pelo Po
der Executivo e confirmado pelo Poder Judiciário.

Vou concluir, apenas acrescentando importan
te questão que trata de desentendimento ou de mal
entendimento do Deputado Paulo Paim. Quando fa
lamos em não vincular o salário mínimo ao dólar não
estamos apenas dizendo que se pretende colocar
isso na lei, mas refletindo amarga experiência sofri
da pelo País e conseqüentemente pela produção
brasileira. O Governo deixou de fazer correção cam
biai por tempo extremamente longo, porque se temia
o chamado efeito indexador do dólar, o que destruiu
boa parte da economia privada brasileira. Toda vez
que tomamos o dólar como referência, corremos o
risco de chamar essa memória inflacionária. Por
isso, e só por isso, fizemos menção ao fato de que
convém tratar de questões tão sérias como esta sem
cair nas armadilhas já experimentadas.

Enfim, tanto o Dr. Roberto Nogueira quanto o
Deputado Paulo Paim reconhecem que, quando há in
flação alta, diz-se que não se pode aumentar o salário,
porque ele geraria mais inflação, e quando a inflação
está baixa, também não se pode, por qualquer outro
motivo. Não existe absolutamente nenhuma incoerên
cia. Isso é verdade. O que pensamos - talvez possa
não ser o correto - é que não temos de perguntar se o
salário gera ou não inflação; temos de perguntar qual é
o tipo de salário. Não seria o caso de perguntar se os
juros causam ou não recessão; deve-se perguntar qual
é a política de juros.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA 
Permita-me um esclarecimento, Sr. Dagoberto?

O SR. DAGOBERTO LIMA GODOY - Pois não.
O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - O

maior aumento de salário que já tivemos na história
do Brasil foi em 1954, quando o então Presidente
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Getúlio Vargas decretou 100% de aumento do salário
de uma vez. A inflação naquele período não sofreu
qualquer alteração nos meses subseqüentes até o fi
nal do ano, permanecendo no patamar e 1,5% a 2%.
É um dado esclarecedor. Por isso o Sr. Roberto
Nogueira e o Deputado Paulo Paim falaram sobre
essa questão com mais ênfase, e com toda
pertinência, porque o exemplo histórico mais evidente
não gerou nenhuma inflação.

O SR. DAGOBERTO LIMA GODOY - Acho que
não podemos analisar fatos isolados, Deputado. Se
queremos realmente esclarecer esta questão, o que
segue o caminho da proposta do Deputado Alceu
Collares, temos de estabelecer uma política para o
salário mínimo, como deve existir uma política para os
salários em geral. Isso deve ser feito não em cima de
fatos isolados. V. Exª citou um fato, e eu citei outro.
Agora, posso lhe perguntar o que aconteceu com a
inflação depois de 1954. V. Exª lembrará que foi
justamente na década de 50 que se originou o
deslanche do processo inflacionário, que nunca mais
nos aliviou, até há pouco tempo.

A questão é saber se o salário reflete a
produtividade da economia, do trabalhador, do
processo e do cenário em que estão inseridos.
Quando isso acontece, não é preciso lei para
aumentar o salário. Os salários aumentam por si
mesmos. O grande problema ocorre quando, por
força da sua responsabilidade, o Governo tem de
enfrentar a questão além do âmbito da mecânica da
economia e atender todas essas pessoas que, não
por sua culpa, mas em decorrência de suas
condições históricas, ambientais e culturais, estão
inseridas em meio à pobreza. Conseqüentemente,
não se pode exigir delas essa contrapartida imediata.
Daí existirem políticas governamentais para que
sejam feitos investimentos na infra-estrutura social e
econômica, no sentido de gerar processos de
desenvolvimento que tirem essas pessoas do estado
de dependência social e as coloquem em outra faixa
onde, de acordo com sua contribuição para a
sociedade, recebam sua remuneração.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, peço permissão ao expositor para fazer
uma intervenção, na tentativa de buscar um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Um momento, Deputado. Desculpe-me. Temos uma
lista de oradores inscritos e há o problema da Ordem
do Dia. Gostaríamos que o expositor finalizasse
primeiramente sua participação. O Sr. Roberto No-

gueira pediu mais um minuto para esclarecimen
tos. Vamos analisar a possibilidade para verificar
se poderemos permanecer em reunião por mais
tempo. O Deputado Pedro Eugênio já está me olhan
do, porque ainda não falou. Vamos deixar o Sr. Dago
berto Lima Godoy encerrar a sua participação, vamos
aguardar os convidados concluírem suas exposições.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Se
esta é a ordem de V. Exª, eu a cumprirei.

O SR. DAGOBERTO LIMA GODOY - Claro que
teria mais coisas para dizer, mas concluo, apenas
lembrando ao Deputado Paulo Paim a origem das
acusações de dumping social, as censuras e acusa
ções dos Estados Unidos. É daquele país que vêm
também as barreiras que impedem que nossos pro
dutos tenham acesso, em termos isonômicos, ao
mercado americano. Não vamos cair nessas armadi
lhas. Isso é jogo de cena, e temos de encontrar solu
ções para o problema, saindo dessa enrascada com
solidariedade, sim, com sensibilidade social, mas
com realismo e competência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Dr. Roberto Nogueira, V. Exª tem um minuto.
O SR. ROBERTO NOGUEIRA - Quero apenas

concluir meu raciocínio.
Duas questões foram levantadas: retira-se do

contexto no qual se falou e se interpreta do jeito que
quiser. Na realidade, quando falei em relação cus
to-demanda, estava analisando naquele momento o
efeito do aumento do salário mínimo e não do salário
em geral, seja ele qual for, de 10%, 15%, 20% ou
30%, no comércio e nos serviços. Se o salário mínimo
for aumentado, é evidente que haverá aumento de
custo, mas também haverá aumento de demanda. É
neste contexto que temos de encontrar um denomina
dor comum. A opção que fiz e que aqui expus - não
está escrita, mas está gravada - é a da demanda.
Isso foi o que afirmei, sem nenhuma margem a inte;'
pretação diferente.

Outra questão que diz respeito à inflação e ao sa
lário foi tratada em um contexto que não o da discus
são do salário mínimo. Não estou querendo discutir;
não propus isso aqui. Não propus discutir inflação ver
sus salário até o dia 1Q de maio. Fiz humilde sugestão
para que se discutisse a questão permanentemente,
para que alguns mitos fossem discutidos ao longo do
ano, e um desses mitos é a inflação versus salário.
Essa foi a obseNação feita, e que não tem nada a ver
com o aumento de salário no dia 1Q de maio. Também
não tive nenhuma preocupação pré-socrática ou
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pró-socrática. Poderemos discutir a questão. Não adi
anta ficar aqui durante dez anos discutindo Saint Si
mon, Comte ou qualquer outro; sempre será um pro
blema de salário. É bonito, é interessante. Tudo o que
expus aqui foi em função do fato concreto de 19 de
maio.

Era apenas esta observação que queria fazer,
para que não haja qualquer dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Estão solicitando que encerremos os trabalhos da
Comissão, pois no plenário já estamos em processo
de votação dos destaques da Reforma Judiciária.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
Gostaria apenas de parabenizar o Deputado Paulo
Paim, que está fazendo aniversário hoje. Tenho
certeza de que S. Exª ganhou o melhor presente:
passar o dia do seu aniversário debatendo o
apaixonante tema do salário mínimo, que há tantos
anos o mobiliza.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

Nós, que pretendemos distribuir um pouco de
riqueza através do salário mínimo, devemos aprender
a distribuir o nosso tempo. Quero aqui lavrar o meu
protesto pelo excessivo tempo utilizado por vários dos
nossos companheiros. Gostaria de lançar na minha
conta, como crédito - e débito dos Deputados Paulo
Paim, Alceu Collares e outros -, os minutos que me
faltaram. Gostaríamos muito de participar deste de
bate. Não apenas eu como também outros colegas
que aqui estão e que ficaram prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A Presidência pede desculpas aos Deputados Pedro
Eugênio e Airton Cascavel, mas, em função da soli
citação de tema tão importante como a reforma do
Judiciário, sentimo-nos prejudicados. Mas não falta
rá oportunidade, amanhã, de priorizá-los no encami
nhamento das suas questões perante o Ministro
Martus Tavares.

Agradeço aos Srs. expositores, Sr. Dagoberto
Lima Godoy, Vice-Presidente da Confederação
Nacional da Indústria - CNI e Presidente do Conselho
Temático de Relações de Trabalho da instituição a
presença e a colaboração. Agradeço também ao Sr.
Roberto Nogueira, representante da Confederação

Nacional do Comércio - CNC a presença nesta
Comissão.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, quero encaminhar à Mesa vou usar mais um
minuto, já que ninguém o fez - requerimento a ser en
caminhado ao Incra - entendo que o ITR poderá bus
car 2 bilhões de reais - e outro à Receita Federal, que
poderá buscar 10 bilhões de reais para o salário míni
mo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos analisá-los e os encaminharemos hoje, a
pedido do nobre Deputado.

Encerro esta reunião, convocando a próxima
para amanhã, 16 de março, quinta-feira, às 14h, com
as presenças do Sr. Martus Tavares, Ministro do
Orçamento e Gestão; do Senador Gilberto Mestrinho,
Presidente da Comissão Mista de Orçamento; e do
Deputado Carlos Melles, Relator da Comissão Mista
de Orçamento.

Está encerrada a presente reunião.

Ata da 71 reunião, realizada
em 16 de março de 2000

(Audiência Pública)

Aos dezesseis dias do mês de março de dois
mil, às quinze horas e dez minutos, no plenário onze
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se,
sob a Presidência do Deputado Paulo Lima, a "Co
missão Especial destinada a realizar estudos com
vistas a oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo". Compareceram os Deputados Alceu
Collares, Almerinda de Carvalho, Avenzoar Arruda,
Barbosa Neto, Damião Feliciano, Djalma Paes, Edu
ardo Paes, Feu Rosa, Inaldo Leitão, Jair Meneguelli,
João Caldas, Júlio Delgado, Medeiros, Paulo Lima,
Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro Eugê
nio, Pedro Henry, Romeu Queiroz, Ronaldo Vascon
cellos e Synval Guazzelli, titulares; Airton Cascavel,
Babá, Costa Ferreira, De Velasco, Eurípedes Miran
da, IIdefonso Cordeiro, Jandira Feghali, João Tota, Jo
vair Arantes, Márcio Fortes, Marisa Serrano, Neuton
Lima, Paulo Rocha, Pedro Fernandes, Ricardo Barros
e Wilson Braga, suplentes. Compareceram, ainda, os
Deputados Sérgio Miranda, Luiz Carlos Hauly, Alber
to Goldman, Aloízio Mercadante e Arthur Virgílio. Dei
xaram de comparecer os Deputados Dino Fernandes,
Enivaldo Ribeiro, Herculano Anghinetti, José Thomaz
Nonô, Laura Carneiro, Luiz Ribeiro, Magno Malta,
Nice Lobão, Paulo Magalhães e Wilson Santos. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente, De
putado Paulo Lima, deu início os trabalhos. Ata - A
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ata da reunião anterior, distribuída antecipadamen
te, teve sua leitura dispensada e foi aprovada, sem
restrições. Expediente - oSenhor Presidente comu
nicou que o Senador Gilberto Mestrinho, Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, não poderia comparecer à reunião
de hoje por ter compromissos inadiáveis e anunciou
que o Deputado Michel Temer, Presidente da Câma
ra dos Deputados, havia prorrogado o prazo da Co
missão até o próximo dia trinta de março. Ordem do
Dia - Reunião de Audiência Pública com a presença
dos Senhores: Martus Antonio Rodrigues Tavares,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e o Deputado Carlos Melles, Relator da Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis
calização. O Senhor Presidente convidou os exposi
tores a tomarem assento à mesa e, após explicação
da regras regimentais, passou, respectivamente, a
palavra aos convidados. Findas as exposições, o
Deputado Aloízio Mercadante levantou questão de
ordem referente à ordem de inscrição dos parlamen
tares interessados em interpelar os expositores, ten
do o Senhor Presidente adotado o critério que, inici
almente, falariam os deputados membros da Comis
são, em seguida, os Líderes e, após, os deputados
não-membros. Participaram dos debates os Depu
tados Eduardo Paes, Ricardo Barros, Jandira Fegha
li, Sérgio Miranda, Barbosa Neto, Medeiros, Paulo
Paim, Júlio Delgado, Airton Cascavel, Inaldo Leitão,
Aloízio Mercadante, Jovair Arantes, Avenzoar Arru
da, Pedro Eugênio, Alberto Goldman, Paulo Lima,
Arthur Virgílio, Arnaldo Madeira e João Caldas. O
Deputado Júlio Delgado assumiu a presidência dos
trabalhos, às dezessete horas e quarenta minutos,
por cinco minutos. Após as considerações finais dos
expositores, o Senhor Presidente encerrou a reunião,
às dezenove horas e doze minutos, agradecendo a
presença e participação dos convidados e marcando
outra para o dia 21 de março, amanhã, terça-feira, às
quatorze horas e trinta minutos, com a presença do
Senhor Francisco Dornelles, Ministro do Trabalho e
Emprego. E, para constar, eu, Cily Montenegro, Se
cretária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação, juntamente com as notas taquigráficas,
após decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro aberta a reunião da Comissão Especial
destinada a realizar estudos no sentido de. oferecer
alternativas para fixação do salário mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de
cópias da ata da reunião anterior a todos membros
presentes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dispensada a leitura da ata, ponho-a em discussão e
votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A presente reunião destina-se à realização de
audiência pública com o Sr. Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; o
Senador Gilberto Mestrinho, Presidente da Comissão
Mista de Orçamento; e o Deputado Carlos Melles, do
PFL de Minas Gerais, Relator da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Convido os expositores a tomarem assento à
mesa.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço
que adotaremos os seguintes critérios: cada expositor
terá o tempo máximo de trinta minutos para sua expo
sição, não podendo ser aparteado. Encerradas as ex
posições, os Deputados interessados em interpelar os
convidados deverão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto, pelo prazo de três minutos, tendo o expositor
igual tempo para responder. Aos Deputados serão
facultadas a réplica e tréplica pelo prazo de três minu
tos. Os Srs. Deputados que desejarem participar dos
debates deverão inscrever-se na Secretaria.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr.
Presidente, estou preocupado em relação ao tempo
de cada orador. Os três expositores disporão de trinta
minutos cada, e, como temos Ordem do Dia às 16h,
talvez não haja tempo para o contraditório. Sugiro, por
isso, que lhes conceda apenas vinte minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Nobre Deputado, o Senador Gilberto Mestrinho
informou-me há pouco que não poderá comparecer à
sessão. S. Ex!! vai fazer um check..up em virtude de
recente cirurgia. Portanto, precisaremos de apenas
uma hora.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, quantos oradores poderão intervir na
fase de argüição? Houve um atraso de quarenta
minutos para o início desta reunião. Não estamos aqui
apenas para ouvir exposição; queremos o
contraditório, que é absolutamente decisivo para a
posição que o Relator vai tomar. Se não há condição
para debate, devemos transferir esta audiência para
outro dia, concorda?

É melhor adiarmos esta reunião. O valor do
salário mínimo precisa de discussão aprofundada. O
Relator tem a imensa responsabilidade de apresentar
uma proposta estudada e consciente perante a
Nação.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
Estou de acordo com o nobre Líder Aloizio
Mercadante. É extremamente importante o debate.
Temos de ouvir todas as posições. Se não houver
tempo para debatermos amplamente o assunto, é
melhor transferir esta audiência para outra
oportunidade.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Barbosa Neto.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr.
Presidente, sugiro a V. Exª que inicie logo os
trabalhos. Estamos perdendo tempo fazendo
previsões se vai ou não haver tempo para o debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A Mesa já definiu que os dois expositores falarão pelo
prazo de até trinta minutos, sem apartes.
Posteriormente, falará o nobre Relator, Deputado
Eduardo Paes. Depois de concluída essa etapa,
concederemos aos oradores inscritos três minutos
para questionamento e o mesmo tempo para
resposta. Em todas as audiências públicas todos têm
tido oportunidade de manifestação. Estamos
empenhados em fazer o melhor possível. Esta
questão é de fundamental importância.

O nobre Relator e eu tivemos - em nome desta
Comissão - audiência com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso com o objetivo de pedir-lhe os

números. De imediato, S. Exª solicitou a todos os
Ministros que viessem aqui falar sobre eles. Hoje está
conosco o Ministro do Planejamento Orçamento e
Gestão, Martus Tavares; terça-feira, o Ministro da
Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornélas;
quarta, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan; quinta, o
Ministro do Trabalho e Emprego, Francisco
Dornelles.

Sem sobra de dúvida, vamos aprofundar os
números e dados.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso disse
estar à disposição do Congresso Nacional para
buscar alternativa dentro do Orçamento para suprir o
déficit da Previdência. É preocupação de todos nós 
não apenas do Relator - buscar as possibilidades
desses recursos dentro do Orçamento, prever o
déficit, manter o Plano Real e o equilíbrio das contas
públicas.

Primeiro usarão da palavra os Deputados
membros da Comissão; posteriormente os que dela
estão apenas participando. Hoje - e este é o desejo
de todos nós - pretendemos aumentar ao máximo o
salário mínimo. O Ministro Martus Tavares também
vai viabilizar essa tendência no Orçamento.

Com a palavra o Sr. Ministro Martus Tavares,
que disporá de 30 minutos.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Sr.
Presidente, Deputado Paulo Lima, Sr. Relator,
Deputado Eduardo Paes, Sr. Relator do Orçamento
de 2000, Deputado Carlos Melles, Srs. Líderes, Srs.
Parlamentares, demais membros da Comissão.
Estamos discutindo questão da mais alta importância
para a política social do Governo, conseqüentemente
para o País.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
manifestado repetidas vezes que gostaria de
conceder o maior reajuste possível ao salário mínimo,
sem, contudo, se descuidar da responsabilidade fis
cal, dos efeitos sobre os preços/inflação, sobre o
emprego e sobre as relações trabalho/aumento da
informalidade.

Aliás, não tem sido outra a conduta de S. Exª
nessa matéria nos últimos anos, sempre contando
com a compreensão e a cooperação do Congresso
Nacional.

Esta discussão repete-se a cada ano.
Deveríamos ser capazes de encaminhar soluções
mais duradouras, que conciliem nossos anseios de
justiça social com os princípios da responsabilidade
fiscal, com a aspiração de consolidar o processo de
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estabilidade de preços e de retomada do crescimento
sustentado.

Infelizmente, nossa história é recheada de
exemplos de decisões emocionais, parciais, que
buscam a realização de desejos, na maioria das
vezes meritórios, mas sem qualquer compromisso
com sua viabilidade financeira. O maior exemplo dis
so são dispositivos constitucionais que asseguram
diversos benefícios, sem indicar suas permanentes
fontes de financiamento.

Felizmente, por outro lado, essa tentação está
acabando. Estamos iniciando uma nova era: a era da
responsabilidade fiscal, não como afirmação de uma
ideologia, mas como um princípio da boa gestão dos
recursos, que se aplica tanto às finanças públicas,
quanto às finanças privadas.

Alguns dias atrás tive a satisfação de conversar
com os Deputados Paulo Lima e Eduardo Paes, que
manifestaram semelhante preocupação: o desejo de
conceder um reajuste melhor e maior para o salário
mínimo, sem se descuidar das fontes de recursos, de
caráter permanente, para cobrir o correspondente
aumento de despesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pediria silêncio, por favor! Vamos ouvir o que o Sr.
Ministro está dizendo a respeito dos dados e números
de que necessitamos. Os Srs. Deputados estão tendo
dificuldade para ouvi-lo, principalmente os que estão
mais atrás.

Muito obrigado.
O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Essa

postura nova deve ser ressaltada e parabenizada.
Estava destacando aqui a preocupação que os

Deputados Paulo Lima e Eduardo Paes tiveram esta
demonstrada na reunião que tivemos nos Ministérios
do Planejamento Orçamento e Gestão, da Previdên
cia e Assistência Social, da Fazenda e do Trabalho e
Emprego quanto às fontes de financiamento para vi
abilizar esse aumento da despesa.

Essa postura nova deve ser ressaltada e
parabenizada. Fico contente de estar aqui para
discutirmos sem parcialidade, paixão e voluntarismo,
mas com muita responsabilidade, os números fiscais,
analisando as condições de viabilidade de reajuste de
salário mínimo, previsto para 1ºde maio.

O mérito das despesas não produz em si o
germe do financiamento. O fato de uma despesa ser
meritória, socialmente justa e importante, não
viabiliza em si os recursos para seu custeio.

Essas duas questões têm que ser tratadas
simultaneamente.

Feitas essas considerações, faço uma breve
apresentação da análise de alguns dados relevantes
para o debate.

Evolução real.
Inicialmente, é importante frisar que o conceito

relevante do poder de compra dos salários, em
particular do salário mínimo, é o real e não o dólar. O
trabalhador recebe e gasta em real, não em dólar.

E, na moeda nacional, o salário mínimo tem
apresentado expressiva elevação real nos últimos
anos, notadamente após a estabilização econômica
proporcionada pelo Plano Real.

A média do ano de 1999, utilizando-se o INPC
como deflator, foi 28% superior à média de 1994.

Da mesma forma, medido em relação ao custo
da cesta básica, o acréscimo foi ainda maior: 56% em
relação a 1994.

Importância do salário mínimo.
A discussão do salário mínimo não pode ser

feita sem considerar todas as dimensões de seus
impactos: no mercado de trabalho, nas contas
públicas e na inflação.

No mercado de trabalho.
O impacto no mercado de trabalho é limitado. A

proporção dos que ganham salário mínimo hoje é
muito baixa. Dados dos censos demográficos e da
PNAD mostram que enquanto em 1960 mais de 70%
da população ganhava no máximo um salário mínimo;
em 1998 essa proporção caiu para pouco mais de
20%.

De todo modo, há impactos no mercado de
trabalho que devem ser examinados com cautela. As
pequenas e microempresas, por exemplo, tendem a
ser as mais atingidas, justamente elas que têm sido
historicamente fontes importantes de geração de
postos de trabalho.

Ademais, observa-se uma relação inversa entre
o salário mínimo e o grau de informalidade do
mercado de trabalho: quanto maior o salário mínimo
como proporção do salário médio de uma região,
maior o grau de informalidade, medido pela
proporção de trabalhadores sem carteira no total. Por
exemplo: em São Paulo, o salário mínimo representa
menos de 20% do salário médio e o grau de
informalidade é relativamente baixo: 17% dos
trabalhadores. No Tocantins, o salário mínimo
representa 50% do salário médio e a informalidade
atinge 33% dos trabalhadores.

Esses pontos não podem ser desconsiderados
no "debate, uma vez que salientam o aspecto
diferenciado, em termos regionais.
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Impacto sobre a infração.

O impacto sobre a inflação também não é
desprezível. Cada 5 reais de aumento tem um
impacto direto no IPCA índice que mede a inflação
para efeito das metas previstas pelo Governo de
cerca de 0,11 %. Um aumento para 160 reais teria o
impacto direto de 0,54%, tornando mais difícil o
cumprimento das metas de inflação deste ano. Esse
número pode parecer baixo, mas representa quase
10% da meta fixada para o ano 2000.

Impacto fiscal.

No que diz respeito ao impacto fiscal, devem ser
consideradas algumas premissas, ou a abordagem
tem de levar em conta algumas questões que vou
mencionar a seguir.

Deve ser examinado não só em relação ao
Orçamento de 2000, mas também vistas suas
conseqüências futuras. O aumento do salário mínimo
tem implicações permanentes sobre as contas
públicas, porque reajusta em definitivo os valores dos
benefícios e dos salários pagos pelo setor público.
Quer dizer, trata-se de uma despesa permanente,
pois uma vez que se elevam os salários e os
benefícios não se tem a redução. Temos que olhar
portanto, tendo em vista tratar-se de despesa
permanente, o impacto no período de doze meses,
não apenas no período de 12 de maio de 31 de
dezembro de 2000. Vou mais além. Deve ter-se em
mente que esse impacto deve ser financiado não só
nos próximos doze meses, como também nos
exercícios futuros; ou seja, a discussão da fonte de
financiamento dessa despesa tem de levar em conta
o caráter permanente da despesa desse aumento,
portanto, as fontes de financiamento não podem ser
passageiras, transitórias.

A análise deve levar em conta o impacto global,
envolvendo a Previdência - LOAS - ou seja,
despesas com o Programa da Lei Orgânica de
Assistência Social, os efeitos sobre o seguro
desemprego e folhas de pagamento do setor público,
incluindo a União, também não desconsiderando os
efeitos nas finanças dos estados e dos municípios.

A análise também não pode ser feita isolada
mente, mas dentro do contexto geral da situação das
contas públicas e do Programa de Estabilidade Fiscal.
Sobre isso, saliento que o sucesso do resultado desse
programa, nos exercícios de 1998 e 1999, foi respon
sável pela grande virada da economia brasileira no ano
passado e está garantindo o cenário que ora projeta
mos para o ano 2000.

A preocupação também deve ser com o equilí
brio fiscal, ou seja, qualquer aumento real deve ter fon
tes permanentes de financiamento. Novamente desta
co minha satisfação de perceber a plena consciência
desta Comissão em relação à matéria.

Impacto nas contas públicas.
Ao mencionar, os números, gostaria de

ressaltar que as estimativas divulgadas pelo Governo
Federal estão baseadas em cálculos elaborados em
conjunto pelos vários ministérios envolvidos na
matéria.

Os cálculos mostram que cada 5 reais de
aumento do salário mínimo tem um impacto de cerca
de 1 bilhão nas contas públicas do Governo Federal
para o período de doze meses. Assim, um aumento
de 40 reais elevando o salário mínimo dos atuais 136
reais para 176 reais teria um impacto de cerca de 8,2
bilhões de reais, sendo 6,1 bilhões apenas na
Previdência Social.

É importante ressaltar o fato de que a despesa é
de caráter permanente. Estou destacando o número
no período de doze meses, o qual deve ser
observado.

Para o período de apenas sete meses do ano de
2000, o impacto é de cerca de 600 milhões para cada
5 reais de reajuste e de cerca de 5,1 bilhões de reais 
na hipótese de um aumento de 40 reais no salário
mínimo -, sendo 3,6 bilhões relativos à Previdência.
Dá para perceber que o principal problema de fato é o
impacto na Previdência Social, que representa 75%
do total.

Embora de difícil quantificação, há também um
importante efeito sobre as finanças dos estados e dos
municípios. Diria que o risco maior é o de inviabilizar
mos as administrações municipais, em particular dos
pequenos municípios das regiões menos desenvolvi
das.

Sr. Presidente e Sr. Relator, sugiro a esta
Comissão que convide não apenas os ministros, mas
também alguns prefeitos, administradores de
pequenos municípios de localidades longínquas do
País, para darem suas opiniões.

Orçamento de 2000:
Em relação ao contexto geral das contas públi

cas, apesar de termos enviado para o Congresso Naci
onal um Orçamento reconhecidamente realista, a situ
ação atual exige de nós redobrados cuidados na sua
execução este ano.

Já ocorreram e podem ocorrer importantes
frustrações de receitas - como no caso da Conta
Petróleo e da não-aprovação da contribuição dos
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inativos. Além disso, as projeções atualizadas
apontam para um déficit do INSS maior do que aquele
originalmente previsto na proposta enviada ao
Congresso Nacional no dia 31 de agosto. Tudo isso
nos impõe enorme esforço para o cumprimento da
meta fiscal do Governo para este ano, que está fixado
na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2,6% do
PIB.

Apesar de considerar muito positiva a
preocupação expressa por esta Comissão com a
obtenção de fontes para financiar um aumento real do
salário mínimo, é minha obrigação revelar as
dificuldades para concretizar essa possibilidade,
dada a magnitude de seus efeitos e dada a situação
atual das contas públicas em relação à meta fixada
para este ano.

Diria que passei por esse mesmo desafio
quando da elaboração da proposta orçamentária do
ano 2000. Sei também do intenso e estressante
trabalho da Comissão Mista de Orçamento para
encontrar fontes alternativas e adicionais para
viabilizar novos projetos além daqueles previstos na
proposta original do Executivo.

Fiquei contente ao saber que o Relator do
Orçamento do ano 2000 também estaria presente
hoje nesta sessão e falaria sobre o assunto. Tanto S.
Exa. quanto eu enfrentamos esse mesmo tipo de
problema.

Esta Comissão trabalhou intensamente durante
os últimos sete meses em busca de recursos na
proposta orçamentária para viabilizar emendas de
projetos considerados prioritários por esta Casa e
pelo Congresso Nacional.

Estou mencionando essas dificuldades não com
o intuito de dizer de uma impossibilidade, mas das
dificuldades. Tem de haver muita criatividade.

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização teve intenso e estressante
trabalho, tanto que o Relator há pouco me falou:
"Ainda estou vivo!" Não preciso falar mais nada. O
estresse por que passa é o mesmo que vivemos no
Executivo quando da elaboração da proposta
orçamentária.

Logo após o envio da proposta, falei com o
Presidente desta Comissão e com o Relator do PPA,
Deputado Renato Vianna, sobre as dificuldades que
tínhamos. Disse-lhe que se tivéssemos identificado
mais 100 milhões de recursos à época da elaboração
da proposta, teríamos programado a despesa, feito
mais pela área social e não teríamos poupado. A meta
já está assegurada na previsão. Quer dizer, os 28

bilhões previstos no programa estão assegurados.
Então, se encontrássemos mais 100 milhões, ou um
bilhão, teríamos programado.

De fato, cabe a mim lembrar essas dificuldades,
que são a realidade. Não existe solução fácil. O traba
lho desta Comissão demonstra isso. Tenho conheci
mento - por intermédio de contatos com o Relator e
com o Presidente - das dificuldades. Tenho ouvido e
acompanhado pela imprensa o trabalho feito pela Co
missão em busca de solução para o problema. Contu
do, até agora não chegamos ao lugar comum. Não es
tou falando de uma impossibilidade.

Não podemos pensar que é fácil tributar
adicionalmente, dada a carga tributária vigente.
Conhecemos as dificuldades que a Comissão Espe
cial da Reforma Tributária também tem hoje em
chegar a um consenso para viabilizar um sistema
tributário moderno, simples e eficiente, que respeite o
pacto federativo sem perda de receita. Portanto, é
uma equação difícil. Pensarmos em fontes adicionais,
como aumento de carga tributária, é algo também
difícil.

Da mesma maneira, eleger prioridades dentro
do Orçamento, com escassa margem de alocação
livre de recursos também não é tarefa fácil.

É preciso lembrar a importância da aprovação,
ocorrida ontem no Senado Federal, da emenda que
desvincula os recursos da União, para tentar criar
condições mínimas de viabilizar recursos para
projetos e programas considerados prioritários.

A predestinação dos recursos, a prévia
alocação fixada em lei cria dificuldades para
destiná-los, muitas vezes, para programas sociais
que consideramos absolutamente meritórios.

Da mesma maneira, eleger prioridades dentro
do Orçamento, com escassa margem de alocação
livre dos recursos, também não é tarefa fácil.

O desafio, portanto, é de todos nós.
Palavras finais.
Finalmente, para cumprir a exigência do tempo,

gostaria de acrescentar alguns pontos em relação ao
cumprimento da meta fiscal.

Quero enfatizar a importância do estrito
, cumprimento das metas nos exercícios de 1998 e

1999, para explicar o atual quadro macroeconômico,
principalmente para as perspectivas futuras.

O cenário para o ano 2000 é bastante favorável e
os primeiros indicadores confirmam isso: crescimento
da indústria (5,4% em janeiro), recuperação do empre
go (o emprego industrial já mostra reação positiva) in
flação sob controle (o IPCA de fevereiro foi de 0,13% e
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o IPC da Fipe demonstra deflação), contas externas
também se recuperando (a balança comercial de fe
vereiro e março é positiva e o balanço de pagamentos
-está sendo totalmente financiado por investimentos
diretos).

Esse conjunto de melhorias e progressos que
estamos obtendo do ponto de vista macroeconômico
diz respeito diretamente ao esforço que fizemos,
juntamente 'com o Congresso Nacional, através da
aprovação de medidas que foram propostas pelo
Presidente no final de 1998 e aprovadas até março de
1999.

Gostaria 'de enfatizar mais um ponto: esse
cenário de crescimento que estamos prevendo para o
ano 2000 não se trata de uma bolha, não é surto de
crescimento. Trata-se simplesmente de perspectivas
concretas, objetivas. Os indicadores estão há mais de
seis meses confirmando isso. Repetidas vezes,
diferentes indicadores confirmam a sustentabilidade
do cenário que estamos projetando.

Removemos, portanto, os principais entraves ao
crescimento em bases sustentadas. É esse
crescimento que vai garantir a geração de emprego e,
portanto, o aumento da renda dos trabalhadores.

Fator decisivo gostaria de mais uma vez
enfatizar para essa recuperação foi a disciplina fiscal.
A virada fiscal de 1998 para 1999 foi impressionante,
graças, como disse, ao Programa de Estabilidade Fis
cal aprovado pelo Congresso Nacional. O desafio,
portanto, é manter eS$a disciplina e construir o ajuste
fiscal permanente, consolidando os resultados das
reformas aprovadas pelo Congresso Nacional nos
últimos anos.

O desafio é enorme e, como disse, de todos nós.
É meu dever salientar as dificuldades, se elas
existem. O Governo Fernando Henrique não está de
br~ços cruzados na busca de solução para problemas
dessa natureza.

Temos que ter muita criatividade. Estamos e
estaremos sempre juntos na busca de soluções para
a melhoria de vida do povo brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Informo à Comissão que o Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Michel Temer, sensibilizado
com os debates desta Comissão e com o tempo muito
pequeno de que dispomos, já autorizou a extensão
dos trabalhos, para a entrega do relatório e votação
dentro desta Comissão, para o dia 30 de março.
Posteriormente, iremos remeter ao Plenário para

discussão e votação. Então,' que todos tenham
conhecimento de que já foi ampliado o nosso prazo.

Passo a palavra ao ExmQ
• Sr. Deputado Carlos

Melles,' do PFL de Minas' Gerais, Relator da
Comissão Mista ,de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

·S. Exa. dispõe de trinta minutos.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Muito
obrigado. Sr. Presidente, Deputado Paulo Lima, Sr.
Relator, Deputado Eduardo Paes, Exm!!. Sr. Ministro
Martus Tavares, Sras. e Srs. colegas Deputados,
convidados aqui 'desta nossa Comissão, devo
confessar aos senhores que depois de oito meses
trabalhando no' Orçamento e seguramente os
membros da Comissão, efetivamente os Relatores
setoriais, estão mais próximos da elaboração do
Orçamento não teria um discurso muito diferente
daquele feito pelo Ministro Martus Tavares, porque
conheço por dentro essa realidade e entendo suas
palavras. Aliás, entendi desde o início porque recebi o
Orçamento mais apertado dos últimos dez anos,
seguramente dos últimos seis, porque tenho os da
dos.

Os últimos Orçamentos tiveram uma média de
9,5 bilhões de investimentos. Recebi este Orçamento
do ano 2000 com um valor de 6,7 bilhões de
investimentos; receitas totais em torno de 230
bilhões; despesas em torno de duzentos e vinte e
poucos, em números globais, e com a
responsabilidade de manter o maior superávit da
história do País, para que, de uma maneira também
muito clara, esse equilíbrio e essa disciplina fossem
mantidos, porque que interessa a todos nós,
brasileiros, manter esses 2,6%, ou seja, 28,5 bilhões
de reais. Então, a busca de fontes é uma agonia. '

Aproveito o momento para fazer uma parte dGl
apresentação do Relatório do Relator-Geral dó
Orçamento. Primeiro agradeço a oportunidade que
me deram, a melhor lição e experiência que pude ter
nesses cinco anos de Congresso Nacional, por
conhecer todos os Parlamentares, Deputados e
Governadores, conhecer a realidade do Brasil e a
realidade orçamentária.

- A primeira observação que faço, como a grande
maioria dos Deputados, é que deixamos de dar
importância àquilo que é mais importante no
Congresso Nacional, que é o Orçamento. Começo
pelo meu mea-culpa porque precisamos particip8:t
muito antes de o Executivo mandá-lo para cá. Essa1é
a grande realidade. Depois que o Executivo manda, o
próprio Executivo é obrigado, às vezes, a mandar
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janelas de 25 mil reais porque também não vê outra
condição dada a realidade do País.

Cabe a todos nós estarmos alerta e conhecer
melhor o Orçamento do País, porque é a peça mais
importante para nós. Os .que detêm o conhecimento
detêm mais poder, e democracia é o exercício do
poder. Dessa forma, depoi~ pode haver reclamações,
como houve, ao dizerem que o metrô de Brasília tinha
sido superestimado em 85 milhões de reais, mas toda
a bancada de Brasília apresentou a grande maioria
das emendas para o metrô de Brasília; como Sergipe
apresentou para a irrigação; como Minas Gerais
apresentou para as estradas. Isso dá um aparente
desequilíbrio para quem não conhece a peça como
um todo.

Buscava com todos, e na delicadeza e na
competência do Ministro Martus Tavares, a luz para
que pudesse atender, o que é mais difícil a um Relator
são 8.900 emendas. Repito: 8.900 - emendas, com
22 bilhões de emendas para investimento, quando a
peça orçamentária vem com 6,7 bilhões. Imaginem o
que é administrar essa pressão. Foram emendas, no
meu entendimento, absolutamente tão ou mais
corretas do que as próprias que já vieram no PL,
porque são a expressão· da demanda de 513
Deputados, das suas Comissões e dos Srs.
Senadores.

Dessa forma, tivemos a felicidade de poder ter
uma fonte de receitas. E o Ministro repetiu agora o
que dizia a nós: que se ele tivesse um centavo a mais
até maio, antes de virem para cá a LDO e, em agosto,
o Orçamento, teria feita uso da fonte desses recursos.
Se, cama Relatar-Geral, tivesse mais recursos, eu
também teria feito uso da fonte desses recursos.

Agora deparamo-nos com problemas também
sérios para o fechamento do Orçamento. O primeiro
é esse a que me referi, o número de emendas e o va
Iar. Só para exemplificar, as receitas que tivemos no
Orçamento do exercício passada foram, princi
palmente, no corte de salários do funcionalismo,
achava-se que estavam superestimados, e nos pre
catórias.

Não tínhamos mais os precatórios, estavam
transitados e julgados e aquilo que se cortou de
pagamento foi reposto nos créditos adicionais. A
nossa esperança também aumentou um pouco mais
quando, no ano de 1999, o Governo pôde fazer uma
emissão de aproximadamente 14 bilhões de créditos
adicionais de aumento de receita.

Buscamos fazer aquilo que o Governo faria, e foi
a nossa alternativa. O IGP-DI de junho a dezembro,

entre a inflação projetada e a inflação real, inflação
projetada de 6% e inflação real de 11.3%,
aproximadamente, deu-nos um diferencial, nesse
percentual, que calculamos somente em cima da
Receita Federa', de 7.2 bilhões de aumenta de
receitas.

Desse valor, tivemos o cuidado de fazer a
dedução de todas as despesas que seriam
contingenciadas para Estados e Municípios, fazendo
com que o Executivo não tivesse o problema, ou nós
tivéssemos a preocupação de usar um recurso que,
também com o aumento da inflação, viesse a
aumentar as despesas. Dessa forma, fizemos o
grosso do recurso usado por essa fonte.

No custeio, outra observação interessante a ser
feita é que o Executivo deverá rever o procedimento
de custeio, porque o Ministério da Defesa trabalha
segundas e sextas-feiras com meio expediente por
falta de ração. Eu tinha um limite de corte de 5%, num
custeio de aproximadamente 32 bilhões. O que eu
poderia fazer, aproximadamente, 1 bilhão e 800.
Fizemos um corte de custeio de 600 milhões,
aproximadamente, e tive de voltar 340 milhões
porque vi que o custeio não pôde ser cortado onde
cortamos. É outra preocupação grande.

Aceitamos de receitas adicionais as multas que
a DNER e o Ministério dos Transportes ofereceram 
740 milhões de reais, dos quais acatamos 300. É uma
fonte dentro da qual nenhum dos Congressistas quer
que seus projetos estejam, que é a Fonte 250,
considerada podre, oriunda das multas de estragas e
de balanças. Aceitamos colocar como aumenta de
receita 300 milhões.

A reserva de contingência, já dentro da LDO,
aprovada em abril, proporcionou-nos, aproximada
mente, quinhentos e poucos milhões de reais. Ou
seja, somamos todas as receitas e ficamos com
aproximadamente 5 bilhões. Elevamos o Orçamento
de 6.7 investimento para aproximadamente onze e
poucos bilhões. Desses 11,5 bilhões, 500 milhões são
obras que têm ainda a característica de estar não
apropriadas, segundo o TCU, e há a nossa vontade
de não acatá-Ias. Obviamente, se estão no
Orçamento não cabe ao Relator tirá-Ias, mas cabe ao
TCU o julgamento da regularidade ou não dessas
obras.

O Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Martus Tavares, abordou algumas coisas
com que tivemos preocupação - e S. Exa. tem-nos
cobrado isso: "Olha, vocês aumentaram as receitas e
não consideraram o aumento das despesas." Isso me
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preocupava não só como Relator, mas
pessoalmente, para não parecer que estávamos
sendo afoitos ou um pouco até irresponsáveis por
aumentar despesas sem ter receitas.

Pela competência da assessoria da Casa, que é
muito boa, tanto da Câmara quanto do Senado - e o
Dr. Eugênio é o chefe dessa assessoria tudo foi feito à
luz de uma discussão muito profunda e por isso
lançamos mão dessas fontes.

Uma outra fonte também usada - essa não
cheguei a comentar com o Ministro Martus ainda,
queria tê-lo feito ontem - foi que a LDO vem com
2.6% do superávit e o Orçamento vem com 2.65. Esse
005 também proporcionou um aumento de 500
milhões de reais.

Os ganhos (falha na gravação) que listamos,
que poderiam ser feitos - e aqui para começar a
discutir com a Comissão, teríamos aumento de
impostos, o que a sociedade repudia. A reforma
tributária pode realmente trazer ganhos reais. Cortes
de despesas, como eu disse, é uma coisa fora de
cogitação em função do que vem acontecendo 'em
termos de custeio dos nossos Ministérios, ou seja, da
área pública federal.

Mostramos aqui que a alteração da Cofins e da
CSLL aumentaria as receitas e poderia ter um cálculo
de 0.9 a 1.6 bilhões. A tributação de remessas de
juros ao exterior não recalculamos. Há um ganho e,
sobretudo, com aumento, obviamente, da atividade
econômica e das exportações do País. O aumento do
Imposto de Renda dos servidores poderia dar um
ganho de mais ou menos 300 milhões de reais. O
Refis seria uma outra fonte de receitas.

É importante observar que o Secretário
Everardo Maciel deixou claro que provavelmente em
2000 não teria as mesmas receitas que teve no ano
de 1999. Tenho a impressão de que dependerá muito
de nós a melhor fonte que gostaríamos de tê-Ia
usado, e depende do Congresso, que é a aprovação
do projeto de lei que flexibiliza o sigilo fiscal das
instituições financeiras.

Esse projeto de lei é, obviamente, delicado,
custoso, mas é o que, dentro dos estudos da
assessoria, nos indica ganhos entre 10 a 14 bilhões de
reais. São as informações que o relator tem da
assessoria. As perdas tivemos a inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo de 2.4 bilhões; a redução do
IOF de 0,75 bilhões; a redução da conta petróleo, que,
no nosso entendimento, precisa ser melhor
esclarecida porque é difícil de ser comprovada .na
medida em que se tem números em que 70% são

produzidos no Brasil. Não se pode ter tanta despesa
com a conta petróleo com esse aumento, mas é um
aumento real de 20 ou 21 o barril de petróleo, para
trinta ou dezoito, em princípio. E o incentivo de IPI ao
setor de informática.

Preferimos fazer uma conta meio surda-muda,
achar que esses ganhos anulariam as perdas para ter
um pouco mais de facilidade no fechamento do
Orçamento.

Olhamos também para um gráfico da Secretaria
da Receita Federal, onde, desde 1976, mostra uma
tendência de crescimento da Receita e mostra
também que o nosso projeto de lei veio curto, como é
e como deveria vir de quem tem a seriedade e o
cuidado para não criar expectativas falsas. Mas
poderá haver realmente, como houve neste ano pas
sado, um crescimento maior e melhor.

Temos problemas sérios para fechar a saúde,
que deveria já ter vindo resolvida do Executivo, do
Ministério da Saúde, obviamente. Há uma diferença
brutal nos valores pagos per capita pelo SUS nos
Estados brasileiros, e a Comissão teve de aceitar,
numa negociação com os Líderes, em que seria feita
a recomposição dos valores do SUS pela média dos
cinco maiores Estados do País. O maior dá 68 reais, a
média, parece-me, dá 60 e a média geral 53 reais per
capita. Se fizéssemos pela média geral precisaria en
tre 700 e 800 milhões de reais. Se fizermos pela
média dos cinco maiores, que foi o combinado e o
acatado na Comissão, precisaríamos de 1 bilhão e
meio de reais. Pelo máximo 2 bilhões de reais.

A educação estamos conseguindo recompor
uma parte. No mesmo momento de receitas,
contingenciamos aquilo que seria vinculado à
educação. Tenho a impressão de que com mais um
pouco de esforço fecharemos a educação.

E os investimentos? Aí é uma coisa
absolutamente curiosa. Curiosa não, é real. O País
vinha, há vários anos, com baixo investimento e este
ano o projeto de lei veio menor ainda do Executivo, e
essa demanda de 22 bilhões conseguimos
acomodá-Ia com as emendas de 880 milhões dos
Parlamentares, mais os investimentos gerais, em 5
bilhões de reais.

Dessa forma, para um salário mínimo que é
justo e democrático e que todos nós queremos, não
só a Comissão precisa de fontes, mas nós também
precisamos de fontes para fechar o Orçamento. É um
trabalho árduo, difícil, mas depende da nossa
criatividade. Conseguimos fazer com que todos
aceitassem que tínhamos de manter esse equilíbrio e
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o superávit fiscal combinado do Brasil com o resto do
mundo, através do FMI. Mas é necessário que haja
uma solução, sobretudo para problemas que ainda
temos, como o do enfrentamento da pobreza e da
renda mínima, que deveriam ter algo no Orçamento.

Eu estarei, na medida do possível e do meu
conhecimento, pronto a responder as perguntas do
Plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Após as exposições dos nossos dois convidados, o
Ministro Martus Tavares e o Relator do Orçamento,
inicialmente, passo a palavra ao Relator, Deputado
Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs.
Líderes aqui presentes, vou tentar ser o mais breve
possível, até porque gostaria de tecer algumas
considerações ao final dos debates e para permitir
que os Parlamentares possam dele participar. Mas
quero realçar algumas questões.

Primeiro, quero dizer ao Sr. Ministro que vejo o
reconhecimento do esforço da Comissão em
trabalhar identificando fontes de recursos. Quero
deixar muito claro que a Comissão, o tempo todo,
trabalhou com essa linha, veio trabalhando com essa
linha nas duas a três semanas de funcionamento. Já
tivemos até a oportunidade de ouvir Deputados que
têm uma visão de fundo um pouco diferente em
relação à Previdência. Refiro-me aqui ao Deputado
Paulo Paim, que entende que as contribuições sociais
destinadas ao financiamento da seguridade
transformam a Previdência em superavitária, mas já
apresentou algumas propostas de fontes de
financiamento para esse impacto do reajuste do
salário mínimo, e estamos aprofundando estudos. A
responsabilidade em identificar essas fontes vamos
ter aqui o tempo todo.

Uma outra questão e aí vou ser muito objetivo,
acredito até que o Ministro e o próprio Relator possam
responder depois de mais dois ou três Parlamentares
falarem é que recebi, na semana anterior ao
Carnaval, das mãos dos Ministros Pedro Malan e
Waldeck Ornélas e do Secretário Edward Joaquim
Amadeo Swaelen, alguns números desse impacto do
salário mínimo na Previdência Social em relação ao
ano 2000.

Ontem à noite recebi uma nova tabela, que
parece consolidada agora pelos diversos Ministérios,
em que esse impacto é efetivamente muito maior do
que os constantes da primeira tabela. Obviamente, os

impactos dessa primeira tabela não levaram em
consideração a Loas, o seguro-desemprego, o abono
salarial e o próprio impacto na folha de pagamento
federal. '

Os números que recebi antes vinham um pouco
mais discriminados. Havia receita, despesa, líquido, o
impacto sobre o Orçamento-Geral da União já revisto,
o impacto sem o reajuste do IPCA. Então, gostaria de
solicitar ao Sr. Ministro que informasse em que linha
dessa discriminação anteriormente feita esses
números redondos se incluiriam.

A questão que deixaria ao Relator do
Orçamento é uma pergunta difícil de ser feita. Vi que o
Relator deu algumas dicas, mas, basicamente, todas
elas representando incremento e aumento de carga
tributária, enfim, aumento da Cofins, Contribuição So
cial sobre o Lucro Líquido, a questão do aumento do
Imposto de Renda. Já tenho até conversado com
alguns membros e assessores da Comissão de
Orçamento, mas gostaria de perguntar ao Relator do
Orçamento se, na sua visão, ainda teríamos fontes
que não foram incluídas no Orçamento, às vezes, por
falta de tempo, mas que pudéssemos identificar para
esse reajuste de salário mínimo.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES 
Agradeço ao Deputado Eduardo Paes. Vou aproveitar
para responder, porque já fizemos uma primeira
indicação ao Executivo. Deixaríamos vinculado a no
vas receitas, que, provavelmente, existirão em função
dessa expectativa do crescimento da economia, o
pagamento da diferença do SUS, da área da saúde.
Essa é uma maneira que, efetivamente, deverá dar
resultados em função do crescimento da economia.

Agora, não arriscaria dizer, ainda na nossa área,
em relação ao salário mínimo, em função do volume.
Mas quero crer que, sem fazer muita mágica reajuste
numa visão completa de todo o Orçamento, que é de
1 trilhão e 4 e, agora, de 1 trilhão e 14 bilhões,
obviamente 670 milhões são rolagem de dívidas e,
como eu disse, 230 milhões são de receitas e
duzentos e pouco de despesas, juntos haveremos de
encontrar caminhos para isso.

É preciso que haja convergência, boa vontade e
muito trabalho, mas não existe problema que não
tenha solução. Confesso que preferia hoje fechar o
Orçamento do jeito que está, com 5 bilhões de
aumento de receitas, que eu não gostaria que
houvesse, sem usar os precatórios. Tenho a
impressão de que a Comissão vai querer fazer uso
dos precatórios. Eu recomendaria e gostaria que
ficássemos do tamanho que estamos. Mas é provável
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que isso não aconteça. Os precatórios ainda deverão
ser votados dentro de um ou dois meses, e podem ser
uma fonte de renda, também, revista nesse sentido,
porque ela dará oito anos de prazo.

(Não identificado) - E o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza?

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Eu
não sei o que poderíamos fazer com ele, se teria
(ininteligfvel) para ele. São destinados cem milhões,
mas como é que se vai. fazer? A não ser que se crie,
através desses impostos, do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, um convênio para tratar..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Quero dizer que vamos ouvir cinco Parlamentares
para obtermos a resposta dos expositores. Cada
Deputado terá o prazo de três minutos. Vamos já
deixar aqui estabelecida uma tolerância de mais um
minuto em função do número de Parlamentares mais
de vinte que querem se manifestar. Peço a todos os
companheiros, aos membros da Comissão, que se
restrinjam ao tempo para respeitar toda a bancada.

Concedo a palavra, inicialmente, segundo a lista
de inscrição, ao Deputado Ricardo Barros, do PPB.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, colega Relator do Orçamen
to, Deputado Carlos Melles, estamos participando
desta Comissão e ouvindo diversos debates sobre o
tema, posicionamentos diferentes e convergentes.
Primeiro, quero saudar os dois expositores de hoje
por terem abordado a matéria com serenidade, caute
la e com o desejo de colaborar, evidentemente, para
que se possa viabilizar o salário mínimo mais ade
quado para o País. Eadequado é exatamente o termo
para se utilizar nesta hora, porque pode não ser o ma
ior, mas certamente será o que melhores condições
dará aos assalariados e ao País, porque não se pode
ter assalariados felizes em um País que não consiga
manter sua economia sob controle.

Embora reconhecendo a serenidade das exposi
çõeS, gostaria de fazer alguns questionamentos, que,
eventualmente, poderiam trazer luzes para esta dis
cussão e alternativas para que possamos cumprir a
missão que esta Comissão tem, que é a de realmente
estudar a melhor maneira de estabelecer um salário
que represente a melhor solução para o País como
um todo.

Pergunto ao Ministro Martus Tavares qual a sua
opinião sobre o salário mínimo regionalizado. Essa é
questão que gostaria que o Ministro respondesse poste
rionnente. Pergunto também qual o impacto sobre o défi
cit da Previdência que traria um aumento nominal do sa-

lário mínimo igual à variação da inflação, que seria, em
tese, aquele que está previsto na mensagem orçamentá
ria. Impacto sobre o déficit da Previdência apenas no au
mento nominal do salário mínimo igual à variação da in
flação, exatamente igual à variação da inflação.

Apresento outra questão, dirigindo-me ao
Ministro Martus Tavares e também ao Relator Carlos
Melles. Tivemos amplas discussões, na Comissão
Mista de Orçamento, em função do equilíbrio do per
capita do SUS. Muito se falou, na Comissão Mista de
Orçamento, em duas alternativas. A primeira delas é
reduzir a taxa de juros, que geraria, então, redução no
encargo da dívida. Gostada de uma explanação do
senhor sobre a possibilidade disso, embora já
lembrando que anotei aqui que quando se fala em
despesa permanente, que é a que se refere ao salário
mínimo, devemos ter também fontes permanentes.
Esse tema deve ser considerado.

A outra alternativa, muito debatida na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
foi a redução do superávit. Essas, na verdade - o De
putado Carlos Melles lembra, foram as duas propostas
sempre levantadas para resolver o problema de fonte
para o SUS. Como teremos um problema de fonte para
aumentar o salário mínimo acima do que foi previsto na
proposta orçamentária, gostaríamos de receber a opi
nião sobre essas duas alternativas, que foram as mais
comentadas. Que impacto isso teria no processo de
longo prazo em termos do salário?

Pergunto também ao Relator Carlos Melles
quais as fontes que o Relator-Geral utilizou para
suprir o um bilhão e meio que eram necessários para
equilibrar o per capita do SUS. É importante que
tenhamos conhecimento das fontes utilizadas, até
porque isso pode ser também uma luz sobre a
questão que se apresenta.

Eram essas as observações. Espero que as
respostas possam contribuir para o debate.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
Presidente, membros da Comissão, Sr. Ministro, ouvi
com muita atenção a exposição e gostaria, no tempo
curto que me é destinado, de abordar algumas ques
tões que me parecem absolutamente equivocadas,
até porque, Sr. Ministro, se formos na sua linha de ar
gumentação a proposta mais viável para equilibrar o
País é reduzir o salário mínimo, inclusive propondo
isso ao Congresso Nacional.
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o SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Auxílio funeral para ele.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Sim, Deputado Alceu Collares, a exemplo do
auxílio-moradia do Supremo, o auxílio-funeral.

Uma questão que chama a atenção nos primei
ros dados é que todos argumentam que este é o Orça
mento mais apertado em 10 anos. Apertado por quê?
Por que reduziu a arrecadação? Por que reduziu a arre
cadação de contribuições, de impostos? Não, é porque
há um compromisso e há uma exigência nesse Orça
mento de se cumprir um superávit primário, que levou
um razoável percentual do dinheiro que este País pode
ria colocar em custeio e investimento. Então, temos uma
financeirização do Orçamento que impede que a contri
buição crescente deste País possa ser utilizada na sua
via principal. É bom que se explicite as dificuldades,
para que não fique uma dramatização fora do seu lugar.

Outra questão que me chamou muito a atenção
foram os seus dados, Sr. Ministro, dizerem que a
massa salarial cresceu e que, diante da cesta básica,
houve um crescimento de 56%. Não sei qual foi a
conta porque o próprio IBGE, Instituto muito utilizado
pelo Governo, demonstra que só de 1998 a 1999 a
redução da massa salarial foi de quase 6% e o
processo inflacionário variável, segundo os vários
índices, vai de 8 a 20% da inflação de 1999. Não sei
qual a conta que dá aumento de salário e qual a que
dá aumento de salário em relação à cesta básica.

Em terceiro lugar, é muito importante questionar
mos quando se fala de fonte para salário mínimo. Que
ro entender qual é esse raciocínio porque a União não
paga salário mínimo. O que podemos discutir de fonte
é a Previdência, porque, fora isso, a discussão de fonte
fica absolutamente etérea. E para se discutir Previdên
cia é bom que peguemos os dados oficiais da própria
mensagem orçamentária do Governo, que têm todas
as receitas e todas as despesas, e que mostram a se
guridade arrecadando 130 bilhões 733 milhões, no
ano 2000, como previsão.

Acrescento que estamos apresentando todas
as receitas e todas as despesas, incluindo pessoal
ativo, inativo, militar, dívidas, encargos, tudo o que os
senhores possam imaginar, até merenda escolar, que
está incluído em seguridade, e todas as despesas
chegam a 12à bilhões, 993 milhões, 553 mil reais, ou
seja, é uma Previdência superavitária em 10 bilhões.

Então, qual é o problema? O problema é a
DRU? O problema é a DRU, porque de um Orçamento
rubricado constitucionalmente no art. 167, do qual
não se pode desviar recursos fora das finalidades da

seguridade social, a DRU tirará 20%. Os 10 bilhões
superavitários da Previdência irão embora, para
compor o superávit primário dos acordos internacio
nais que o País fez.

Então, a Previdência não é deficitária. Temos de
parar de fazer o discurso do déficit da Previdência. A
Previdência não é deficitária, e o Governo nunca con
seguiu provar isso. Aliás, o próprio Ministro Waldeck
Ornélas, no início da discussão do salário mínimo, dis
se que a Previdência não era empecilho para o aumen
to do salário mínimo, não era o vilão do salário mínimo,
porque considerava a Previdência estabilizada.

É bom que se diga que o impacto não tem
reação em cascata. O impacto significa apenas os
benefícios de um salário. Argumentar com a LOAS,
por favor, chega a dar mal-estar. Porque a Loas, se
formos olhar o impacto de um aumento de 30% do
salário mínimo, não chega a 300 milhões/ano,
considerando que os benefícios da Loas vão atingir
pessoas que têm como renda per capita menos de
um quarto de salário mínimo. Então, apresentar esse
caso como ponto de discussão de impacto sobre a
Previdência é, no mínimo, perverso, para não dizer
distorção dos dados com que esta Comissão precisa
trabalhar. Não chega a 300 milhões.

Quero dos dois companheiros os comentários
sobre estas afirmações. É importante o direito de
resposta da Mesa.

Por último, devemos observar a situação dos
Estados e dos Municípios. É importante que a Comis
são tenha a ótica da receita e não apenas da despesa.
Fomos, pela Comissão Especial do Salário Mínimo, vi
sitar empresários do Rio de Janeiro, setores interessa
dos nessa discussão, e não podemos fazer esmola
com chapéu alheio. O setor privado tem uma enorme
responsabilidade sobre o salário mínimo e a Firjan va
mos ouvir ainda a Fiesp afirmou que o impacto sobre o
setor industrial, nas médias e grandes empresas, não
passa de 5%, e o impacto nas pequenas e microem
presas não passa de 9%. Do ponto de vista de Estados
e Municípios, um estudo do meu Estado, o qual posso
citar, é de que 70 dos 92 municípios têm como fonte
maior do que o Fundo de Participação dos Municípios
os benefícios e pensões da Previdência Social como
mecanismo de aquecimento da economia e de arreca
dação municipal. E o impacto, do ponto de vista do fun
cionalismo, é muito menor. Em algumas folhas não
chega a 15% de pagamento de salário mínimo a seu
funcionalismo.

Então, é importante que desmistifiquemos ess
es argumentos do Orçamento apertado. Parece que
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não existe dinheiro no Brasil. Há o argumento da
fonte, o déficit da Previdência e a questão dos
Estados e Municípios. Gostaria realmente do
comentário da Mesa sobre essas questões.

Muito obrigada.
O SR. DEPUTADO INAlDO lEITÃO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO INAlDO lEITÃO - Sr.
Presidente, gostaria de lembrar a V. Ex!! que, se não
houver um controle rigoroso do tempo, a maior parte
dos Deputados não vai ter oportunidade de participar
do debate. lembro também que uma parte dos
membros titulares desta Comissão vai se deslocar
logo mais para Porto Alegre. Portanto, solicito a V. Ex!!
que controle com mais rigor o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Será acatado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, inscrevi-me em segundo lugar, mas não
sou membro da Comissão. V. EX!, de acordo com o
Regimento, colocou-me entre os oradores que serão
chamados após a fala dos membros da Comissão.
Porém, sem prejudicar os colegas, porque estava
inscrito em segundo lugar, peço a palavra como Líder
do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
V. Ex!! estava inscrito em segundo lugar, e a Deputada
Jandira Feghali, por ser também do seu Partido e por
ser mulher falou sete minutos, dos três possíveis. A
minha preocupação é que temos que seguir o critério
da lista. Nesse caso, até para falar pela Liderança, o
que também o Regimento não prevê..

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, o Regimento prevê.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
O Regimento prevê que primeiramente siga-se a lista
dos membros da Comissão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, mas o Líder pode falar a qualquer tempo,
em qualquer Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não foi a informação que obtive.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, não para intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A informação que tive foi que o Líder pode falar, mas
não tem preferência. Então, nesse caso, o próximo
orador é o Deputado Barbosa Neto. Pergunto se S.
Exa. não se incomoda de passar o tempo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, V. Exª está inovando. É a primeira
Comissão da Casa, de todas as Comissões, e estou
nesta Casa há sete anos..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem todo o nosso respeito, Deputado, principalmente
como Líder.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, é a primeira vez que vejo negada a
palavra a um Líder, em reunião de Comissão. Será
que esta Comissão é tão especial, que não pode
permitir que um Líder de um partido fale durante o seu
tempo regimental?

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE
Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria só de reforçar a
observação, e todos os Parlamentares desta
Comissão sabem disso, o Líder fala a qualquer hora,
em qualquer sessão, em qualquer momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não estou negando a palavra, Deputado.

O SR. DEPUTADO AlOIZIO MERCADANTE
Sr. Presidente, não é questão de negar a palavra. O lí
der fala a qualquer hora no trabalho de qualquer Co
missão, porque o Líder não é membro de nenhuma
Comissão. E exatamente pela sua condição de Líder
tem outras responsabilidades no plenário. Como é o
caso hoje, em que temos sessão, e devemos estar na
abertura da sessão. Peço então que seja concedida a
palavra ao Deputado Sérgio Miranda, pela mesma
condição que o farei ao longo da sessão. Não o fiz no
início desta para permitir que alguns Deputados façam
o uso da palavra, exatamente para prestigiar a lista.
Solicito que o Presidente dê oportunidade da palavra e
respeite o Regimento, por favor.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíliO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíliO - Sr.
Presidente, a praxe, de fato, diz que o Líder fala a
qualquer momento. O que não é muito de praxe é o lí
der falar a qualquer momento para fàzer perguntas.
Creio que não há motivo, quando se discute o substanti
vo da questão em torno do salário mínimo, impedir
que a Comissão ouça e se engrandeça com os argu-
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mentos, certamente inovadores, que haverão de sair
da lavra do Deputado Sérgio Miranda.

Portanto, pessoalmente, sou a favor de que se
ouça o Deputado Sérgio Miranda, sim, porque vamos
aprender com S. Exa. e cresceremos no debate após
sua intervenção. Tenho certeza disso.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Barbosa Neto.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr.
Presidente, não vejo problema em que o Líder do
pedoB use a palavra, e o Regimento prevê, no tempo
necessário, para que possa apresentar a posição do
seu partido. Agora, estamos inscritos. Todos
chegaram ao seu tempo e se inscreveram...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - para que
os membros da Comissão pudessem usar a palavra.
Agora os Líderes do PFL, do PSDB, do PCdoB e do
PT vão pedir inscrição, e a Comissão perde seu prin
cipal foco, que é internamente ouvir aqueles que vie
ram. Com o mesmo respeito com que ouvi os mem
bros da Comissão, solicito a palavra para que possa
apresentar minha posição. Pessoalmente, gostaria de
falar na ordem em que fui inscrito, apesar de todo o
respeito que tenho por todos os Líderes, para que não
desvirtuemos o motivo desta reunião, que é ouvir
aqueles que vieram aqui fazer suas observações aos
membros da Comissão e aos visitantes, para depois,
regimentalmente, serem ouvidos aqueles que, de di
reito, podem usar a palavra.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, peço à V. Exa. que leia °art. 89, do Re
gimento Interno, sobre Comunicação de Liderança,
que estabelece com toda a precisão esse direito.
Estamos gastando precioso tempo, e já poderíamos
ter resolvido o assunto se o Deputado Sérgio Miranda
tivesse, como sempre ocorreu nesta Casa, o uso da
palavra.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr. Pre
sidente, gostaria de deixar claro que não ouvi de ne
nhum dos Parlamentares que usaram da palavra que
o Deputado Sérgio Miranda não deva falar, apenas
que ele deve falar no momento aprazado. Essas fo
ram as observações, para que não possam todos os
parlamentares, pela Liderança do seu Partido, fazer
uso da palavra e as inscrições ficarem prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Inicialmente, gostaria de esclarecer que foi dito no

início da abertura dos trabalhos que iriam falar os
deputados membros; posteriormente os
não-membros. Foi solicitada pelo nobre Líder Sérgio
Miranda a palavra. Já havia sido decidida essa
questão no início, mas com os apartes dos Líderes
Aloizio Mercadante e Arthur Virgílio, percebemos a
Oposição e o Governo se entendendo no
encaminhamento da palavra, o que nos deixa felizes
na Presidência. Tenho certeza de que o nobre
Deputado Barbosa Neto cederá a posição, e vamos
fazer uma abertura, pelo consenso dos Líderes
presentes.

Concedo a palavra ao Líder Sérgio Miranda,
pelo tempo de três minutos, para fazer seu
encaminhamento. Esclarecendo também que no art.
89, do Regimento, a norma é para o Plenário e não
para as comissões.

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, para aquilo que não é especificado no
Regimento-4e Comissão, vale oBegimento do Plená
rio. Portanto, já há jurisprudência longa sobre essa
matéria e o art. 89 prevalece na comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
De acordo com a orientação da assessoria da Casa,
ele fala do art. 1O...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não, mas eu quero esclarecer observarmos aqui a
democracia.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Não, calma, Deputado. Nós temos que debater a
questão e V. Ex/! é o maior interessado nela.

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, serei bastante objetivo. Não vou fazer
aqui um debate de conteúdo ideológico, vou entrar na
lógica do projeto do Governo.

A essência do projeto de ajuste fiscal toma por
base manter a relação dívida pública/PIB estável.
Essa é a lógica de todo o plano de ajuste fiscal. A
Deputada Jandira Feghali foi muito feliz ao dizer que
existem recursos, porque houve um grande aumento
de arrecadação, existe uma previsão de superávit pri
mário - a diferença entre as receitas não financeiras e
as despesas não financeiras - com o substitutivo, de
29 bilhões. Então, o que nós devemos discutir
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essencialmente é isso. A nossa regra é um
memorando técnico firmado entre o Governo
brasileiro e o FMI. No memorando técnico, Sr.
Presidente, havia uma previsão de que essa relação
entre a dívida líquida e o PIS chegasse a 46,5% no
ano 2001. Para o ano de 1999, a previsão era de uma
relação dívida pública IPIS de 51 %. Sr. Presidente,
caros deputados, a relação dívida pública/PIS no ano
de 1999 chegou a 46,9%; anteciparam-se os
resultados de 2001. Mesmo que haja algumas
correções, como as propostas atualmente pelo
Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, no
máximo chegaria a 48%.

Esse objetivo de ajuste, caros deputados, é um
objetivo político; não é uma questão técnica. Para a
União Européia, a relação dívida pública/PIB é de
60%. Esse cálculo foi feito. Nós tivemos, além do
superávit programado para o ano de 1999, um
excesso de 913 milhões. Considero então que existe
folga para a aplicação do aumento do salário mínimo,
o que não atrapalhará nosso objetivo fiscal. Este é o
primeiro ponto da minha intervenção.

O segundo ponto da intervenção diz respeito
às possibilidades reais de conseguir os recursos,
como quer nosso Relator, Deputado Eduardo Paes.
Se nós olharmos o relatório do Orçamento apresen
tado pelo nobre Relator, na página 21 há uma previ
são de aumento de disponibilidade de determina
das fontes. Ele prevê e de forma correta, já afirmo
aqui de antemão que vai haver um aumento da arre
cadação de Imposto de Renda da pessoa física,
que é basicamente da folha de salários, em torno de
5%. Não há, entre as fontes que sofrerão aumento,
fonte 154. Não há fonte 154! Ora, se a base de au
mento do Imposto de Renda da pessoa física é o
salário, é a folha salarial, se vai aumentar em 5% o
Imposto de Renda, por que não vão aumentar tam
bém no mínimo em 5% as contribuições para a fon
te 154? Se nós fizermos o mesmo cálculo, nós tere
mos então 5% de 52 bilhões algo em torno de 2 bi
lhões e meio, o que já resolve metade do problema
do Deputado Eduardo Paes. Já temos 2 bilhões e
meio garantidos. E garantidos objetivamente, ape
nas usando os critérios que foram usados pelo Re
lator, com os quais eu concordo.

Por último, Sr. Presidente, quero chamar a
atenção de V.Exas. para esse problema dos gastos
chamados meritórios.

A União vem fazendo gastos, muitas vezes sem
passar pela aprovação do Congresso Nacional,
aumentando o endividamento público sem

autorização legislativa. Há dupla interpretação
jurídica. Nós agora aprovamos e o Tesouro emitiu 2
bilhões e 600 milhões de reais de títulos da dívida
pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Conclua, Deputado, por favor. Passaram-se já os
cinco minutos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Dois
bilhões e seiscentos milhões para a integralização de
cotas de organismos internacionais. Emitimos 16 bi
lhões de reais; 13 bilhões em títulos, para compensar
os resultados negativos de 1988 do Banco Central e
há uma previsão de gastos com o resultado negativo
do Banco Central, que agora é todo do Tesouro, e até
novembro serão 9 bilhões e 600. O Tesouro não tem
recursos para pagar o aumento do salário mínimo
mas tem recursos para pagar o furo dos bancos Mar
ka e FonteCindam de 9 bilhões e 600, só da remune
ração do Resultado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Conclua, deputado, por favor.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Vou
encerrar, Sr. Presidente. Nós vamos ter 1 bilhão e 400
milhões no ano 2000; nós temos 800 milhões de títu
los emitidos pelo Tesouro para negociação dos títulos
de Pernambuco. Se houve aumento de endividamen
to em todas essas áreas, por que não se pode au
mentar os recursos para viabilizar o pagamento do
salário mínimo?

São essas as três questões que levanto. A
primeira questão é que o problema existe. Os
recursos. Pode-se reavaliar a necessidade do
superávit primário, que foi maior do que a previsão do
Governo; existem recursos no recálculo da Fonte 154,
que não foi feito pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, por favor, já se passaram sete minutos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Exis
tem outras circunstâncias, emissões de títulos feitos
para outras despesas. O que não se justifica é a au
sência da mesma vontade política para resolver o pro
blema do salário mínimo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o nobre Deputado Barbosa Neto.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Sr. Relator, Deputado Eduardo Paes, Rela
tor-Gerai do Orçamento, Sras. e Srs. Deputados, nes
ta discussão do salário mínimo talvez o único fator
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que pode motivar as minhas perguntas em relação ao
Líder que me antecedeu e à Deputada Jandira Feg
hali é que estamos vendo que há a preocupação e o
Ministro Martus Tavares nos traz um aumento dessa
preocupação de termos,que"tirar daqui a possibilida
de de aumentar ao máximo o salário mínimo, mas
que isso não represente retrocesso nas contas do
Governo, no processo de .refqrma que há anos, desde
1995, em especial o Congresso Nacional vem reali
zando. E poderíamos citar a.reforma administrativa, a
reforma previdenciária e a Lei de Responsabilidade
Fiscal, todas com o objetivo·d~.fazer com que o País
possa se adequar ao nO\l,o modelo implementado
após a eleição do Presidé(1te Fernando Henrique
Cardoso.

Mas é fundamental que o' Ministro possa trazer a
sua contribuição, em particular aos membros desta
Comissão Especial, que vão decidir pela aprovação
ou não do relatório do Deputado Eduardo Paes,
esperado com expectativa ,por todas as cores
partidárias desta Casa e do País.,Sobre os ombros o
Deputado Eduardo Paes pesa uma das maiores
responsabilidades atuais no Congresso Nacional.
Mas, apesar da pouca idade; tenho certeza, pela
forma como ele vem tratando as questões pertinentes
a esta Comissão, que ele Vai dar uma resposta
verdadeira aos anseios daquel~.s que esperam uma
decisão desta Comissão. " ,

Mas quero deixar aqui registradas duas
perguntas. Nós vimos aqui que há, por parte do
Governo, por parte da sociedade não só do País, mas
do mundo inteiro a observação da meta fiscal
estabelecida pelos governos. Gostaria de perguntar
ao Ministro o seguinte: se nós vimos aqui a
dificuldade de definir fontes que sejam aprovadas por
todos, vimos o Relator-Geral fala~ das dificuldades
que tem para atender pequena parte das demandas
apresentadas pelos congressistàs, se é possível
haver um relaxamento da meta fiscal com o objetivo
de atender ao aumento real do salário mínimo para
beneficiar demanda de parcela da sociedade.

Segundo, havendo um aumento real do salário
mínimo, qual será o impacto sobre as demais
despesas orçamentárias? E não só a cU/'to prazo,
mas também a longo prazo, como V. Exª expressou
em suas palavràs. Não podemos analisar o salário
mínimo levando-se em conta os meses de maio a
dezembro. Temos de, ao menos, analisá-lo de maio a
maio de 2001 e os anos que virão posteriormente.

Portanto, é fundamental que o Ministro Martus
Tavares possa deixar bem esclarecidas a esta Comis-

são as questões sobre haver a possibilidade do relaxa
mento da meta fiscal e isso não representar um risco
para a estabilidade da moeda. Esse, acredito, de todos
os males é o pior, se temos a possibilidade, então, de
fazer um aumento que seja verdadeiramente aquele
'que a parcela da população que recebe o salário míni-

, mo espera desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Mareio Fortes. (Pausa.)

(Não identificado) - Ausente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Medeiros. Nobre
Deputado, V. Exª dispõe de três minutos.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presiden
te, não tenho propriamente uma pergunta, mas uma
ponderação a fazer. Nobre Ministro Martus Tavares,
estava ouvindo com muita atenção sua exposição e
fiz éi' seguinte reflexão: será que o Ministro veio aqui
para fazer terrorismo em cima de nós, parlamenta
res? Pelo que V. Exªdisse, o Relator vai ter de baixar o
salário mínimo. V. Exª também disse que o salário mí
nimo pode causar ,inflação, levar ao desemprego, au
mentar a informalidade; as Prefeituras não poderão
pagá-lo. Disse: "Olha o Orçamento. É difícil buscar o
Orçamento". Realmente, é uma exposição que me as
susta do ponto de vista do comportamento do Gover
no.

Achava que sua postura e a do Governo eram
de, ao invés de tapar todas as saídas, buscar uma so
lução. Mas V. Exª diz: "Olha, quanto maior o salário

, mínimo, maior a informalidade". De onele V. Exª tirou
isso? Isso não é assim. Repito: isso não é assim. Isso
é chute, Sr. Ministro! Repito: isso é chute! A informali
dade existe em função da impunidade, também. No
Brasil, faz-se tudo e não há punição. V. E~ vê que
ninguém paga Previdência Sopial. Tenho aqui uma re
lação de empresas que devem meio bilhão de reais e
não estão falidas, que devem há. muito tempo e nada
acontece.

No Brasil, compensa sonegar o Governo, princi
palmente a Previdência Social. Não ouvi nenhuma pa
lavra de V. Exª sobre isso. Aumentando-se o salário mí
nimo vamos aumentar a informalidade! De onde V. EXª
til ou isso? Acho que os fatos precisam ser analisados
com mais profundidade. Baixam-se os impostos, mas
como ninguém é obrigado a pagar nada é claro que a
informalidade continua.

Sr. Ministro, V. Exi já pensou numa coisa? Há
um dado que diz: quanto maior o salário mínimo
menor o mortalidade infantil. Esse é um dado que
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existe. O Governo pode gastar menos com isso
porque a mortalidade infantil cai.

Esta Comisslo está aqui reunida com o objetivo
de buscar caminhos, meios para o combate à
sonegação, além de maior arrecadação; é tirar das
emendas parlamentares, da dívida do INSS, ou seja,
buscar uma série de fontes para que se possa chegar
lá. E o Governo tem de valorizar o salário mínimo.

Temos de pensar o salário mínimo não só do
ponto de vista do contador, mas das necessidades
políticas do País. E o Governo também tem a
responsabilidade de buscar a fonte. Afinal de contas,
V.Exas. fazem parte do Governo ou não? Na hora de
resolver o problema do salário mínimo diz-se: "Não,
busquem as fontes; mas elas não existem". O
Governo é que deve indicar onde deve cortar ou não.
Essa deve ser, também, responsabilidade do
Governo. Ele tem a visão macro de todos os sensores.
Eu não. Sou aqui um pequeno parlamentar. O
Governo tem uma visão geral do conjunto das
finanças. Afinal de contas, está governando.

Portanto, faço um apelo para que V. Exil dê um
fim a essa história de dizer que o salário mínimo é a
desgraça do País. Já disseram isso uma vez, Sr.
Ministro, há uns 30 anos, quando João Goulart tentou
dobrar o valor do salário mínimo V. Ex!! é tão jovem,
mas disseram o seguinte: "Não, não pode dobrar
porque o País vai acabar, o País vai afundar".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Peço a V. EX- que conclua, nobre Deputado, pois está
falando há seis minutos.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Estou conclu
indo. Quero deixar apenas esta reflexão: João Goulart
dobrou o valor do salário mínimo e o País não aca
bou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Já se pronunciaram cinco parlamentares. De acordo
com o que foi combinado, passaremos a palavra aos
expositores para que possam responder.

Inicialmente, tem a palavra o Sr. Ministro Martus
Tavares.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Vou
tentar responder todas as questões que anotei e tam
bém fazer, evidentemente, comentários àquilo que foi
apresentado por alguns parlamentares.

. Inicialmente, em relação- ao que foi perguntado
pelo Relator, Deputado Eduardo Paes, quanto aos
números que teria recebido do Sr. Waldeck Ornélas,
Ministro da Previdência e Assistência Social, todas as
tabelas - e estou vendo que elas foram distribuídas
aos membros desta Comissão ontem - são

absolutamente compatíveis. É preciso fazer uma
pequena análise. Eu só vou repetir os números a fim
de facilitar a apreciação das tabelas.

Mencionei que não cabia fazer uma discussão e
uma avaliação olhando-se exclusivamente o ano
2000. No entanto, dei números aqui a respeito do
impacto no ano 2000. E o impacto total sobre o
conjunto das contas influenciadas pelo valor do
salário mínimo, no ano 2000, é de 5,1 bilhões de
reais, se o salário mínimo for elevado em 40 reais. Há
nessas tabelas diversos exercícios, fazendo a
variação do valor do salário mínimo a cada 5 reais. E
mencionei: a cada 5 reais no ano 2000, o aumento
das contas é de 600 milhões.

O SR. DEPUTADO JOÃO TOTA - Sem a me
mória de cálculo aqui, para acompanharmos depois.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Se
houver uma desconfiança da parte da Comissão
quanto aos números...

O SR. DEPUTADO JOÃO TOTA - Não é ques
tão de desconfiança; é só para verificação.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Está
bem. Podemos fazer isso. Quer dizer, as tabelas po
dem vir com muito mais memórias, se for necessário,
se a Comissão assim entender. São absolutamente
compatíveis. No que pode haver diferença, e efetiva
mente há, é que, em alguns casos, as tabelas dadas
pelo Sr. Ministro Waldeck Ornélas dizem respeito
apenas ao ano 2000 ou à Previdência Social.

Chamei a atenção para os efeitos e aqui me
permita, nobre Deputada Jandira Feghali, discordar,
porque efetivamente não estamos dizendo que a ca
usa das mazelas que possam haver no País são as
LOAS. Elas dizem respeito a qualquer outro tipo de
gasto. No entanto, não podemos desconsiderar os
efeitos que tem o aumento do salário mínimo no con
junto das despesas. O conjunto compreende a Previ
dência Social, a Lei Orgânica da Assistência Social
LOAS, os estados e municípios, e o segu
ro-desemprego. São as principais contas, sobre as
quais uma variação do salário mínimo impacta. Foi o
que mencionei. Evidentemente também responden
do ao Deputado Medeiros, depende do valor. Não tra
tei de dizer que o salário mínimo é o problema do
mundo, nem quis fazer algum tipo de terrorismo. Ao
contrário, quis trazer à discussão alguns números que
são reais.

Creio que V. Exa. ouviu com atenção não só o
que falei, mas também o que disse o Deputado Carlos
Melles sobre as dificuldades que a Comissão de
Orçamento teve nos últimos sete meses, e continua
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tendo. O Deputado não fechou o relatório, fato que
mencionou aqui. Quer dizer, é preciso encontrar
fontes de recursos. Não estamos falando de fontes de
recursos adicionais e, sim, de fontes de recursos
alternativos e adicionais aos que já forem
identificados na proposta orçamentária, pela
Comissão de Orçamento.

Nesse sentido, não entendo que seja terrorismo
falar a realidade. Trata~se de uma dificuldade. Tive
atenção ao dizer que não estava entendendo que isso
significava uma impossibilidade. No entanto, é difícil.
Essa é a realidade. Quanto maior o reajuste,
evidentemente maior a necessidade de recursos e
maiores as dificuldades.

O Deputado Eduardo Paes está tendo todo esse
trabalho, bem como todos os senhores. O trabalho
dos senhores é o depoimento disso. Deponho a favor
do que estou mencionando.

Deputado Eduardo Paes, em relação aos núme
ros, analisando com atenção e com memória de cál
culo, se for necessário, percebe-se que se trata de
conceitos. As tabelas têm números absolutamente
compatíveis.

Em relação à observação do Deputado Ricardo
Barros, e outros parlamentares fizeram o mesmo tipo
de observação estava implícito na manifestação do
Deputado Sérgio Miranda e no que mencionou o
Deputado Barbosa Neto, relembro a V. Exas. a
importância do cumprimento da meta do Programa
de Estabilidade Fiscal· para os anos 2000 e 2001,
assim como foi importante o cumprimento da meta no
ano de 1999.

Recordemos o que passou a economia brasile
ira no início de 1999. Nessa época, houve uma crise
cambial no País - sofremos com ela. Tivemos de fa
zer uma alteração na política cambial, posteriormen
te ajustar a política monetária e reforçar, naquela
oportunidade, de janeiro a março de 1999, o Progra
ma de Estabilidade Fiscal, ampliando as metas em
relação ao que tinha sido anunciado em 28 de outu
bro de 1998.

O reforço dessas metas e a mudança na política
cambial e monetária permitiram a guinada, a virada
que tivemos na economia brasileira em 1999. Se
V. Exas. se recordam, as expectativas e estimativas
que analistas e economistas do mercado fizeram em
relação à economia brasileira, no início de 1999, era
de um crescimento negativo de 4%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Peço a atenção de V. Exas. para que possamos ouvir

o Sr. Ministro, que gentilmente veio a esta Comissão
encaminhar as propostas dos Srs. Deputados.

Peço, por gentileza, que façam silêncio.
Obrigado.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - A ex
pectativa dos analistas e economistas, no início de
1999, como estava mencionando, era de um cresci
mento negativo de 4% para a economia e de uma in
flação, em vista da desvalorização cambial, de mais
de 40%. Essas eram as estimativas. Inclusive, ouvi al
gumas vezes de parlamentares aqui presentes a con~

firmação disso, que o mundo ia acabar naqueles dias.
O mundo não acabou.

Reforçamos, com o apoio do Congresso, as
metas fiscais, os compromissos estabelecidos no
Programa de Estabilidade Fiscal, como mencionei;
mudamos a política cambial e monetária, e obtivemos
uma completa alteração desse quadro. A economia
fechou o ano com um crescimento de 0,8% do PIS e
uma inflação menor do que 9%. Esse é um resultado
absolutamente espetacular.

Se olharmos a experiência de desvalorização e
de mudança de política cambial em outros países no
período recente, observa-se o que aconteceu na
economia brasileira. Talvez tenhamos dificuldade de
entender, quando se trata de nosso próprio caso, mas
deveríamos ter uma atenção, para perceber o
significado das expectativas. O que fez mudar esse
quadro foi exatamente a mudança nas expectativas
que os investidores externos e nacionais têm em
relação à economia brasileira.

Mudaram-se as expectativas, porque se mudou
a política econômica na direção do fortalecimento das
metas fiscais. O aumento desses compromissos e
seu cumprimento modificou a credibilidade em
relação à ação do Governo e, conseqüentemente,
criou-se oportunidade para o reingresso dos
investimentos externos. Fechamos o ano passado
com o ingresso de 29,8 bilhões de dólares, o maior
dos últimos anos. Este ano temos a expectativa de
ingresso de cerca de 25 bilhões de dólares, no
momento em que o Programa Nacional de
Desestatização não contribuiu fortemente para esses
quase 30 bilhões de ingresso, mas simplesmente a
seriedade com que foi conduzida a política
econômica diante da crise que enfrentamos em ja
neiro do ano passado.

É nesse sentido que respondo e manifesto a
importância de se manter o compromisso com as
metas estabelecidas no Programa de Estabilidade
Fiscal e o cumprimento delas. É absolutamente



014132 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

importante e indispensável esse cumprimento, para
que tenhamos novamente um crescimento em
caráter sustentável.

Em relação ao que o Deputado Ricardo Barros
me perguntou sobre salário mínimo regionalizado,
creio ser matéria que deva ser discutida. É difícil
formar uma opinião. Comumente, consideramos que
a unificação do salário em âmbito nacional foi uma
conquista. No entanto, o País tem diferenças
regionais absolutamente significativas, e trata-se de
fixar um salário mínimo, uma remuneração mínima.
Não deveria haver impedimento legal para que
governantes de diversos estados pudessem
estabelecer, de acordo com sua realidade, pisos de
salários diferenciados, como já ocorre hoje, em
termos práticos, no mercado de trabalho.

Em relação ao que foi perguntado pela
Deputada Jandira Feghali, S. Exa. mencionou que o
Orçamento é apertado por conta das metas, ou seja,
as metas apertaram o Orçamento.

A resposta a essa primeira parte já mencionei, ao
ressaltar a importância do Programa de Estabilidade
Fiscal e do cumprimento das suas metas. Se não enten
dermos o significado e a importância do cumprimento
dessas metas para se retomar a credibilidade e as con
dições de um crescimento sustentado, evidentemente
torna-se difícil, ou, contrariamente, qualquer discussão
fica fácil. Se não se tem metas a cumprir, não há nenhu
ma responsabilidade para atender a determinados ob
jetivos fiscais; tudo passa a ser possível e o mundo tor
na-se, evidentemente, muito mais simples.

Em relação ao crescimento da massa salarial,
não o mencionei. Não sei se na hora em que falei eu
me expressei mal. Infelizmente, nos últimos meses,
estamos tendo um decréscimo da massa salarial. É
exatamente por essa razão que a Previdência vive
um momento de maior dificuldade. Quer dizer, o
crescimento da massa salarial não está acompa
nhando o crescimento do nível de atividade. A eco
nomia cresce a um ritmo e a massa salarial não res
ponde da mesma maneira. Isso significa uma redu
ção da receita do INSS, que tem como fator-base a
massa salarial. Toda a receita de contribuição, ou a
Fonte 154, tem como base a massa salarial. Conse
qüentemente, se a massa salarial não tem o desem
penho igual ao nível de atividade da economia como
um todo, o resultado é que a receita não acompanha
esse crescimento do PIB e ela tende a cair relativa
mente a esse PIB. Esse é um dos pontos que expli
cam e justificam o problema da Previdência Social ou
do INSS.

Os outros, evidentemente, são conhecidos: a
questão dos benefícios, o crescimento vegetativo, os
efeitos demográficos, etc, na· despesa da
Previdência.

A Deputada apontou uma dúvida. Essa é uma
questão que, se me recordo bem,· foi amplamente
debatida quando da discussão da emenda
constitucional da desvinculação, dos recursos da
União. Discutiu-se muito se a Pr~vidência tinha ou
não déficit, se o Tesouro tira ou não recursos da
Previdência Social. Isso não é verdade. O Tesouro
não tira recursos da Previdência Social.

Em relação ao déficit da Previdência, há, sim,
um déficit estimado. Se se toma a despesa da
Previdência Social e a receita de contribuições do
INSS, tem-se um déficit de cerca, de 10 bilhões de
reais estimado para o ano 2000. Evidentemente, a
desvinculação dos recursos, através do efeito da
DRU, diminui essa Fonte 154, que é restituída com
outro código. Mas já é uma questão administrativa do
ponto de vista orçamentário. É questão de fonte.
Interessa o volume total de recursos, e nele as
contribuições do INSS são menores em 10 bilhões de
reais do que as despesas. Isso, o Ministro Waldeck
Ornélas tem mencionado amplamente.

Na oportunidade em que se discutiu o fator
previdenciário ontem confirmado pelo Supremo Tribu
nal Federal, foi também amplamente mencionado que
sua aprovação simplesmente estanca o crescimento
do déficit da Previdência; ele simplesmente pára de
crescer. Mas a estimativa da Previdência Social é de
que ele continua girando em torno de 1% do PIB.
Esse é um dado conhecido. O Ministro Waldeck
Ornélas repete-o "n" vezes. S. Exa. deve vir aqui e,
embora possa ser novamente perguntado sobre essa
questão, o Ministro, sem dúvida, vai confirmá-Ia.

Em relação ao ponto que o Deputado Sérgio
Miranda mencionou, que diz respeito ao cumprimento
de metas do FMI, já mencionei o significado disso do
ponto de vista macroeconômico. No entanto, é
importante ressaltar que não é uma questão de
acordo com o Fundo Monetário Internacional. Antes
de tudo, é um desejo do Governo brasileiro. No dia 8
de setembro de 1998 foi anunciado um programa, um
objetivo da política fiscal. Mudou-se radicalmente
naquela data, 8 de setembro de 1998, a política fiscal
no Brasil. Tivemos, em 1998, o equilíbrio consolidado
das contas no setor público e, no ano de 1999, um
supefávit de mais de 3% do PIB. Está previsto o
mesmo para os anos 2000 e 2001 .
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Portanto, não se trata da disposição ou da
ingerência de um organismo internacional na

.definição da nossa política. Trata-se de decisão
soberana do Governo brasileiro, e antes de fazer o
acordo, firmado no final de outubro de 1998.

(Intervenção inaudível.)

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Sim,
mencionei, deplJtado, ao longo de uma fala anterior,
que não se trata de um objetivo político, mas técnico,
também ligado às expectativas. São absolutamente
visíveis os efeitos da perda de credibilidade não sobre
a economia brasileira,·mas sobre qualquer economia,
principalmente as emergentes, que dependem da
poupança externa.Nosso objetivo é reduzir essa rela
ção dívida/PIS, sim; ROSSO objetivo é diminuir a de
pendência da poupança externa e criar condições in
ternas de sustentabilidade do nosso crescimento.

Com muita freqüência, tenho ouvido questões
relativas à discussão do Orçamento e, aqui, no caso
da discussão do salário mínimo, diria que se passa
de maneira mais ou menos semelhante. Quando es
tamos discutindo o salário mínimo, estamos fazendo
uma discussão parcial, de um item do Orçamento, de
uma despesa. Daqui à pouco, podemos sentar para
discutir salário dos servidores em geral; podemos
sentar para discutir o orçamento da saúde ou gastos
com saúde; podemos sentar para discutir transporte.
Quando fazemos essas discussões parciais, fica
uma inverdade, porque temos de somar, e a soma
das despesas tem de caber no total de recursos do
Estado, na carga tributária. Não é razoável se definir
ou se defender aumento de carga tributária neste
momento.

A Comissão da Reforma Tributária está fazendo
uma discussão e tem atenção com isso. O objetivo
não é elevar a carga tributária, mas aumentar a
racionalidade, simplificar; aumentar a eficiência do
sistema tributário. Então, temos de fazer as despesas
caberem nesse Estado, definidas pela soma de
recursos ou pela massa de recursos que lhe são
colocados à disposição, através da arrecadação.

Nas discussões de fontes alternativas,
mencionava que com muita freqüência observo que
só se fala da soma. Em poucos momentos, algumas
vezes, provoquei o Relator do Orçamento, Deputado
Carlos Melles, para discutirmos também os menos.
Disse-lhe: "Deputado, o senhor está observando que
tem uma receita a mais aqui, uma receita a mais ali,
mas e os menos, e a conta petróleo? O senhor está
mantendo o mesmo número da conta petróleo?".

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
S. Exa. já explicou. O Deputado Carlos Melles disse,
há pouco, que é conta de surdo-mudo.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - E o dé
ficit da Previdência Social. Sim?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Repito, S. Exa. já explicou. Disse que é uma conta de
surdo-mudo. Acho que é a melhor expressão usada
até agora.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Pois é.
Então, é uma questão interessante.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, V. Exa. pode dar-me a palavra pela ordem, ex
plicando o motivo, com respeito ao nobre convidado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Em relação ao assunto do Deputado Paulo Paim, de
que já tomei conhecimento, vamos colocá-lo em
primeiro lugar, logo após a exposição do Ministro, em
função do horário do vôo. Dentro disso, temos um vôo
às 18 horas; outro, às 18h46min; e mais um, às 20
horas, para Porto Alegre, disponíveis aos membros
da Comissão. O das 20 horas tem apenas mais um
lugar. Acrêdito que a maioria terá de pegar o vôo das
18h46min, saindo da Comissão, no máximo, às
17h30min. Para isso, a Presidência vai tomar a
seguinte posição: os membros que irão viajar com a
comitiva, terão a palavra primeiro em relação aos
outros membros. Espero que os companheiros
compreendam a situação.

Deputado Paulo Paim, passarei a palavra a V. Exa.
logo após a exposição do Ministro e também a do Re·
lator da questão de ordem do Deputado Ricardo Sar·
ros.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Em re·
lação ao outro ponto mencionado pelo Deputado Sér·
gio Miranda a questão da estimativa mais favorável do
Imposto de Renda da Pessoa Física e o efeito positivo
implícito que poderíamos ter na Fonte 154, na contri
buição do INSS, que imediatamente decorre, já que
se estima maior arrecadação da pessoa física; deve
ria estimar-se maior arrecadação do INSS, diria que
não tenho esse tipo de discussão. Foi a Comissão de
Orçamento que fez essa reestimativa da pessoa físi
ca. Não conheço a base sobre a qual ela foi feita. Por
tanto, não teria como debater a questão.

Por fim, gostaria de concluir em relação ao que
disse o Deputado Medeiros. Não se trata de fazer
terrorismo. Mencionei que se trata de observar a
realidade. Às vezes, ela parece dura. Disse da
dificuldade de encontrar fontes alternativas e da



014134 Quarta-feira 3 . DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

minha experiência na elaboração do Orçamento do
ano 2000. Falei também da dificuldade e ouvi o
testemunho do Deputado Carlos Melles em relação
ao que se passou na Comissão de Orçamento nos
últimos sete meses. S. Exa. não fechou o relatório, e
não por acaso. Não foi por incompetência, mas
porque não é simples. O desejo de colocar um projeto
adicional é muito grande. No entanto, os recursos e
as fontes são limitados.

O Deputado Eduardo Paes perguntou há pouco
se S. Exa. identificou algo, se ainda tinha sobrado
algo. Diria que se sobrar mais alguma coisa,
prorroga-se o prazo da entrega do relatório e gasta-se
mais um pouco. Não há perigo de isso não acontecer,
pois essa é a lógica, é assim. Falei na nossa proposta
orçamentária original se tivesse mais 100 milhões de
reais, eu teria programado. Aqui não há nenhuma
condenação, é uma realidade. A realidade, sim, é
dura; a realidade no sentido da dificuldade de
encontrarmos fontes de financiamento de uma
despesa adicional, mas não é impossível e estamos
juntos nesse desafio.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Prestdente;-apesar do direito à réplica, não vou usá-Ia
por não ser necessária, visto que os membros da Co
missão querem debater.

Quero apenas registrar que as informações do
Ministro sobre a Previdência não são verdadeiras,
não são dados verídicos para esta Comissão. A
proposta que posso fazer é que S. Exa. firme um
documento provando que há déficit na Previdência,
com a assinatura dele.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, V. Exa. me permite fazer só uma pergunta? Te
nho de sair para chegar em Porto Alegre às 20 horas,
em função do compromisso da Comissão. Eu faria só
uma pergunta, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
O vôo de V. Exa. é às 18 horas, não?

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Às 18 horas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos abrir exceção para o Deputado Paulo Paim.
Depois, será o Deputado Júlio Delgado, que estaria
na frente e está cedendo a vez ao Deputado Paulo
Paim.

V. Exa. dispõe de três minutos, Deputado.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, Sr. Ministro, acho importante audiência pública
na qual possamos fazer uma negociação e uma dis
cussão técnica, primeiro, se o Governo está disposto

a reunir-se com a Comissão, porque os números, de
fato, são muito distantes.

Por exemplo, tenho um número, que recebi
agora da (ininteligível) do Orçamento, dizendo que
com a DRU foram retirados mais de 10 bilhões de
reais da Fonte 154, leia-se "Previdência", e
retornaram só 2,5 bilhões de reais.·

Portanto, queremos discutir com tempo os da
dos, os números. Se esse dado é v~rdade, sumiram 8
bilhões de reais, que não voltaram. Nem estou
questionando, o momento não permite, o fato de que
façamos uma discussão em u'11 segundo momento.

Fecharia, dizendo o seg4inte: quando V. Exas.
demostram nos gráficos que háurl) crescimento no
salário mínimo, só se referem à cesta básica,
naturalmente, mas não aos,. itens alimentação,
habitação, transporte, higiene, lazer, Previdência,
vestuário, educação e saúde. Esses sete itens estão
na Constituição. Só por milagre eles seriam
cumpridos com 136 reais.

Como entendo que dá para fazer o debate em
outro momento, sou obrigado a me retirar, mas apelo
para que tenhamos uma reunião técnica, e que os
técnicos da Casa e-do Governo possam confrontar os
números. Tenho certeza de que surgirão mais de 10
bilhões de reais, mais do que suficientes para elevar o
valor do salário mínimo.

Peço desculpas a todos pela correria.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Gostaria de avisar que se iniciou a votação nominal
no plenário e o Presidente está pedindo que façamos
um revezamento: os parlamentares vão votar e
retornam à Comissão.

Passo a palavra ao Deputado Carlos Melles
para responder à pergunta do Deputado Ricardo
Barros, em relação ao Orçamento.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Muito
obrigado, vou ser breve, mesmo porque não é da mi
nha alçada. Com a presença do nosso Ministro, não
devo ultrapassar meus limites.

Quero dizer ao Deputado Ricardo Barros que na
área da saúde fizemos, através de um PL, o seguinte:
autorização para abertura de créditos suplementares
nas ações de serviços de saúde, até o limite das
programações estabelecidas, o uso e excesso de
arrecadação de receitas pelo Fundo Nacional de
Saúde ou receitas do Tesouro Nacional. Temos
também a reserva de contingência do próximo ano,
que já está em 1,1 bilhão de reais, e as operações de
crédito de que trata o inciso IV, que é longa. Essa foi a
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solução que achamos por bem discutir e está para ser
discutida na Comissão.

Por último - e o Ministro Martus Tavares já ex
plicou -, por que não usamos a Fonte 154, de au
mento de arrecadação, da Previdência, sobre a qual
o Deputado Sérgio Miranda perguntou? Restringi
mo-nos a somente buscar as receitas da Receita Fe
deral, e não utilizamos a estimativa da Fonte 154.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Júlio Delgado, por três
minutos.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro, estou assistindo ao debate. Vou
tentar ser o mais breve possível em função da vota
ção e também para que nossos colegas, que estão
com vôo marcado, possam participar.

Tenho muito tembr da discussão da contradi
ção numérica. Certamente, o Governo apresenta um
número e contradiz a Oposição com outros números.
E os números, na história, sempre foram contraditó
rios. A partir do momento em que o Governo tem um
número e a Oposição quer apresentar outro enfo-

-que, ou de outra forma, os números serão sempre
contraditórios.

Minha grande preocupação neste momento, ao
discutir com V. Exa., é a contradição, a forma de
apresentação desses números; a tristeza, a de
cepção pela forma como o Governo apresenta os nú
meros, ou a dificuldade para se elevar o salário, aqui
levantada até por colegas, além da possibilidade de
virmos a discutir não só a elevação, mas a diminui
ção do salário mínimo; a euforia com que o Governo
apresenta os números, que são contraditórios, Sr.
Ministro, com relação ao crescimento econômico, à
deflação.

O Governo declara esses números de forma
muito eufórica. Mas ao mesmo tempo há uma tristeza
muito grande ao se falar que não há abertura
orçamentária, que não temos de onde tirar recursos
para elevar o salário mínimo.

Essa é uma preocupação que gostaria de deixar
clara, e pediria a V. Exa. que comentasse a respeito.
Não tem mais cabimento, nem por parte do Governo,
nem da Oposição, nem da Casa, nem de ninguém, dis
cutir que o impacto de um aumento elevado poderia
afetar a questão do emprego em nosso País ou do
mercado informal, porque não há mais onde chegar na
questão do desemprego, até a possibilidade de uma
elevação que temos no início de março.

Quanto ao comprometimento da estabilidade
econômica, o povo já se comprometeu o suficiente.

Não tem mais como se comprometer com o desgaste
que vem sofrendo nos últimos quatro anos, em
virtude dos compromissos assumidos pelo Governo
com o Fundo Monetário Internacional. A população
brasileira não pode se comprometer mais com isso. E
o comprometimento do Governo com a estabilidade
econômica também já foi ao limite, tanto que este ano
ele próprio declara que existe uma possibilidade de
crescimento econômico.

Nesta Comissão tivemos o depoimento de
centrais sindicais, da Confederação Nacional da
Indústria, da Confederação Nacional do Comércio, e
não há grande comprometimento desses setores,·
segundo eles mesmos disseram ontem e anteontem
nos depoimentos aqui. Há uma realidade vista e
declarada por V. Exa.; um comprometimento grande
por parte da Previdência e também dos pequenos
municípios. É uma realidade que temos de averiguar,
porque pode haver um comprometimento maior.

Queria deixar claro a V. Exa. que, infelizmente,
por V. Exa. ser o primeiro Ministro a vir aqui depor,
leva o ônus de todas essas questões, que foram
declarações dos seus colegas.

O Ministro Waldeck Ornélas, em depoimento
aos jornais, a periódicos e às revistas, disse que o
comprometimento da Previdência com o aumento do
salário mínimo seria um valor numérico, e que o
aumento. também do dito teto salarial ou do
malfadado teto duplex da aposentadoria também
geraria um impacto na Previdência.

Gostaria de perguntar a V. Exa. de onde vão sair
os recursos para cobrir esse aumento do teto, que
poderia sair do Poder Legislativo ou do Poder
Judiciário? Mas quanto ao efeito do aumento duplex
na Previdência Social, onde está no Orçamento a
cobertura dessa elevação?

Eu sei que o impacto na folha é menor do que o
aumento do salário mínimo. Mas temos de saber que
ainda são 25 milhões de pessoas que dependem do
salário mínimo para sobreviver, um número muito su
perior àqueles que terão o aumento do seu teto du
plex ou do seu teto salarial, estabelecido também
pelo Congresso Nacional.

Por último, gostaria também de contestar V.
Exa. quanto aos números apresentados, se bem que
não queria me ater aos números. Mas o Fundo de
Amparo ao Trabalhador, que inclusive já foi fonte de
subsídios de empréstimos para o setor de saúde e
outros setores neste País, custeia, com recursos dos
trabalhadores e dos empregadores, o segu
ro-desemprego e tem impacto, conforme a relação



014136 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

entregue por V. Exª, no aumento da aposentadoria:
Esse seguro-desemprego teria impacto também
grande no pagamento com a elevação do salário mí
nimo, que também já é custeado com a LOAS e com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Então, temos algumas saídas para algumas
fontes, como o seguro-desemprego e a LOAS,
conforme já disse a Deputada Jandira Feghali.

Concluindo, queremos dizer que onde
encontramos abertura orçamentária para elevação de
teto ou de duplex, poderemos encontrar também
abertura orçamentária para a elevação do salário
mínimo.

Não sei se é proporcional, o que sei é que o
impacto é desproporcional pelo número do valor. Mas
números, volto a dizer, são contraditórios.

O mais importante e gostaria que houvesse por
parte do Governo e de V. Exa., que se atém a
números na casa orçamentária do Governo Federal é
a preocupação com a vontade política. E o Governo
poderia propor, para ajudar o nosso Relator,
Deputado Eduardo Paes, uma política de salário
mínimo que fosse elevada de forma gradual, para em
2005, 2006 termos um índice satisfat6rio, sem perder
a possibilidade de um aumento real em 2000.

Era o que gostaria de dizer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Airton Cascavel, por três
minutos.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - No
mínimo, Sr. Presidente.

Vou começar pelos problemas apontados pela
Previdência, e serei bem objetivo.

O maior problema da Previdência está na sua
incapacidade de cobrança. É o maior problema,
sabemos disso.

Quanto à questão da LOAS e do segu
ro-desemprego, sabemos que não é problema. As Pre
feituras também não, porque são s6 370 mil servidores
pelo Brasil afora, um quarto deles. São esses os da
dos fornecidos, 370 mil funcionários afetados.

Com relação à informalidade, Sr. Ministro,
entendemos que um aumento do salário mínimo não
aumenta a informalidade, porque esse problema está
na carga tributária das empresas. A desoneração da
folha patronal seria um caminho. Mas não daria para
discutir essa questão agora. O problema não reside
aí, porque a Cofins aumentou sua arrecadação no

ano passado absurdamente, na elevação da sua
cota.

E a conta petróleo, Sr. Ministro? Quando V. Exa.
fala sobre o medo da conta petróleo, não há relação,
porque quando o petr61eo esteve no nível mais baixo,
não servia de parâmetro para dizer que o salário
mínimo devia subir. Então, quando baixa o petróleo,
não serve; quando sobe, assusta. .

O impacto inflacionário também não é problema
para o aumento do salário mínimo, porque o Governo
ontem mesmo liberou e apho que foi boa essa
liberação os depósitos compulsórios dos bancos,
equivalentes a 3 bilhões de reais. Esse valor, nada
mais, servirá para o consumo da classe média. Ele vai
sair do sistema bancário para a classe média através
de empréstimos, porque pobre não tem conta no
banco. Dessa forma, também não seria um perigo
inflacionário, porque só sairão 3 bilhões de reais
através dos depósitos compulsórios liberados ontem.
E, diga-se de passagem, no nosso pensamento essa
atitude foi acertada.

Mas o maior perigo, Sr. Ministro, está no salário
mínimo. Sob nosso ponto de vista há um perigo
seriíssimo. Esse, sim, poderia desequilibrar.

De acordo com o que V. ExA citou, conforme
estudo do Ipea, o maior perigo seria o combate à
pobreza, que o salário mínimo efetivamente exerce.
Por que exerce? Em 1995, quando se deu um
aumento de 42% ao salário mínimo, passando de 70
dólares para 100 dólares são dados do Ipea, a
diminuição de um terço da pobreza da população
brasileira passou para um quarto, imediatamente.

Entendemos, e concordamos com V. Exa., que a
massa salarial está caindo e que ela é a maior forma
de combate à pobreza. Mas pelo fato de o PPS não
concordar com o Fundo de Pobreza, como está posto,
é que propusemos sua utilização para também
auxiliar o salário mínimo. Isso por causa do dado real
do Ipea, ou seja, a queda imediata da pobreza
através do salário mínimo. Se atingirmos os 12,5
milhões, 11 milhões de aposentados normais, 1,5
milhão da LOAS, mais 5,5 milhões de ativos, sejam
eles com carteira assinada, sejam domésticos, sejam
estatutários, teremos 18 milhões de servidores. E
esses 18 milhões, no mínimo, e mais uma pessoa
diretamente atingida pelo salário mínimo, teríamos
imediatamente 36 milhões de brasileiros abrangidos.

Com os 136 reais mais 10 reais e 22 centavos,
já garantidos pelo IPCA, garantia do Governo,
teríamos 146 reais.
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Quanto às outras fontes apresentadas, não
tenho tempo para discuti-Ias. No mínimo dariam 20
reais. Quando s.e"diz que quem apóia o Governo quer
um salário de 1i7\.·r~ais, e outro partido de 160 reais,
temos certeza deqLJe o Governo já tem uma garantia
de 166 reais.

E onde estaria o Fundo de Pobreza? Um plus
acima dos 166' r.eais? E alguém já vai. dizer,
imediatamente, qu~ os miseráveis não estão no
salário. A primeirà~esposta é que os miseráveis não
estão embutidos no salário. V. Exa. disse: "Bom,
vamos pensar no Fun,d9 de Pobreza, de junho a maio
do ano que vem, coni.? bilhões de reais estimados só
com aumento da CPMF para 0,38%, garantidos na
proposta do sublStitÍJtivo". Teríamos este ano, em
média, 1 bilhão 547 mtlhões de reais. E no ano que
vem, no mínimo, mais! 2 bilhões de reais até maio.
Teríamos só da CPMF 3,5 garantidos, já descontaçfos
na CPMF. E sabendo quem está pagando a CPMF,
saberíamos que chegária em forma de salário na

\ponta. ' .

Sabemos que há dutos na distribuição desses e
de todos os recursos '. pÚblicos, que fazem com que
eles não cheguem na' ponta. E é bom .0 .projeto da
(ininteligível), não concordamos. Mas dessa forma
nós o aceitamos, se for via salário, porque vai chegar
efetivamente na ponta. Se for 100% do Fundo de
Pobreza, significará um plus de 40 reais para cada
trabalhador; se for apenas 50% do Fundo de Pobreza,
significará um plus de 20 reais para cada trabalhador.
E se já temos 166 reais, mais ou menos, o trabalhador

.teria no mínimo 186 reais. E só defendemos o Fundo
de Combate à Pobreza para financiar o salário
mínimo se ele for usado como .um plus, após
identificadas as demais receitas.

Essa é a proposta que estaremos apresentando
oficialmente, com dados, na terça-feira, à Comissão.
Já mantivemos contato com o Relator. O PPS estará
apresentando essa proposta por 'entender que.a
melhor forma de combater a pobreza é por meio do
salário mínimo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDÉNTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Inaldo Leitão, V. Exa. tem a palavra por três
minutos.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro Martus Tavares, Sr. Relator da
Comissão Mista de Orçamento, Deputado 'Carlos
Mel/es, Srs. Parlamentares, há um ponto que une to
dos os que participam desta Comissão e, acredito, in
tegram a Câmara dos Deputados: a preocupação de
todos nós com a recomposição ou a melhoria do po-

der aquisitivo dos trabalhadores. Tanto os Deputados
do Governo quanto os da Oposição têm essa sensibi
lidade. E também não tenho dúvida de que o próprio
Governo tem essa sensibilidade, essa preocupação
de melhorar o poder aquisitivo da classe trabalhado
ra, o bem-estar social do povo brasileiro.

O problema é saber o que é possível e qual o
limite permitido ao Governo, ao Poder Público, para
promover essa melhoria.

A posição do Bloco PSDB - PTB, discutida
ontem em reunião conjunta dos dois partidos, passa
necessariamente pelas preocupações que todos
devemos ter: a questão do equilíbrio fiscal, da
responsabilidade fiscal, do impacto que o aumento do
salário mínimo venha a ter nos preços, na inflação, e
também nas relações do trabalho e do aumento da
informalidade, conforme V. Exa. destacou no pronun
ciamento que fez.

Ê claro que o dispositivo da Constituição
Federal, no inciso IV de seu art. 7º, que contém, diga
mos assim, a manifestação de um ideal para definir
um salário mínimo capaz de satisfazer as necessida
des vitais básicas dos trabalhadores, a exemplo da
educação, da alimentação, do vestuário, do transpor
te etc., por todos conhecidas, exprime, como disse, o
ideal de vontade. Mas temos de realizá-lo a médio e
longo prazo e precisamos dar esse primeiro passo
agora, avançando na composição do salário mínimo.
E esse é o ideal que todos queremos, mas nem sem
pre é possível atingi-lo. O importante é avançar.

Como não disponho de muito tempo nem para
tratar de outros dados, sobretudo macroeconômicos,
.Ministro Martus Tavares, o que me chamou a atenção
foi uma afirmação de V. Exa. no item "Impacto sobrEI
Inflação".

Diz o documento:

O impacto na inflação não é desprezí
vel. Cada 5 reais de aumento tem um im
pacto direto no IPCA de 0,11 %. O aumemo
para R$160,00, por exemplo, teria um im
pacto direto de 0,54%, tornando mais difícil
o cumprimento das metas de inflação neste
ano. Este número parece baixo, mas repre
senta quase 10% da meta de inflação fixada
para o ano 2000.

Dessa afirmação, tiro duas perguntas: o
Governo trabalha com a hipótese de fixar, como
referência para a definição do valor do salário mínimo,
o valor de 160 reais? Segunda, qual o valor que o
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Governo pensa em atribuir ao salário mínimo, em off,
Sr. Ministro? (Risos.)

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE
Pela ordem, Sr. Presidente. Como Líder, quero usar a
palavra para fazer argüição ao Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não. Com a palavra o Deputado Aloizio
Mercadante.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Ministro, em primeiro lugar, gostaria de questionar
sua análise sobre o papel do salário mínimo na eco
nomia brasileira.

Há subestimação para poder, nos momentos
seguintes, justificar a tentativa de reverter as
expectativas de reajuste do salário mínimo para o
patamar de 100 dólares, em torno de 180 reais, como
é hoje feito amplamente o debate público.

Somos o terceiro pior padrão de distribuição de
renda no planeta. E todos os estudos disponíveis, in
clusive do IPEA, mostram o papel do salário mínimo
no processo de distribuição de renda.

Se é verdade que houve redução da sua
importância no mercado informal de trabalho, decorre
exatamente do fato de que a redução do salário
mínimo no avanço do PIS brasileiro e sua
participação relativa foi de tal ordem, no crescimento
do PIS per capita, que ele perdeu importância no
mercado informal. Mas ainda assim ele continua
sendo o parâmetro fundamental, não só por serem 2
milhões de aposentados, mas porque parte da
economia informal e do mercado formal da base do
mercado de trabalho têm no salário mínimo sua
referência fundamental. É um mínimo, é um mínimo e
meio, são dois mínimos? E ao puxar o mínimo,
puxamos toda a base do mercado de trabalho, porque
ele tem um efeito distributivo.

Então, não vamos discutir a importância do
reajuste do salário mínimo. É muito importante. O que
podemos discutir são os limites que o momento
apresenta para o reajuste, sobretudo pelo perverso
padrão de distribuição de renda que temos.

O segundo argumento, sobre o impacto do sa
lário mínimo na inflação, por favor, não o repita. Eu fi
quei mais de quatro anos ouvindo Gustavo Franco
dizer que a desvalorização da taxa de câmbio com
prometeria a estabilidade e mostrando sinais abso
lutamente irresponsáveis do impacto inflacionário, e
a história desmentiu esse tipo de correlação espúria.

Não há qualquer possibilidade de se definir a
priori o impacto do salário mínimo no índice de infla-

ção. V. Exa. está falando em inflação de demanda,
com o nível de capacidade ociosa que o Brasil tem?
Se está falando de inflação de custo, o argumento
anterior, de que é pequeno o impacto no mercado
formal, portanto, no custo das empresas organiza
das que têm um papel muito grande, esse argumen
to também não procede. Como estamos com uma
capacidade ociosa muito grande e V. Exa. falou
numa expectativa otimista de crescimento do PIS
em torno de 4%, a taxa de crescimento da produtivi
dade tem de estar embutida nessa avaliação, então,
sem discutir qual a evolução do cenário macroeco
nômico, estabelecer uma relação a priori e sem ava
liação sobre a capacidade ociosa na economia, in
clusive alguns índices estão apontando para a defla
ção, é uma afirmação que deveria ser abordada com
muita cautela. Não que não possa ter impacto, mas
eu não teria certeza de uma projeção estatística de
que os economistas são muito o chamado modelo
ceteris paribus, tudo mais constante; o impacto é
esse. Só que não é tudo mais constante. Vamos
analisar os parâmetros macroeconômicos que sus
tentam essa afirmação. E não há a menor possibili
dade de pressão de demanda neste momento de in
flação de demanda pelo nível deprimido, pois há dois
anos o País não cresce.

O terceiro argumento sobre o impacto do rea
juste do salário mínimo .nas pequenas prefeituras
não é substantivo, porque parte delas são, na reali
dade, um artifício administrativo, uma ficção de re
presentação política. Foram criadas por flexibiliza
ção da lei de realizar plebiscitos e criar instâncias
para um processo político que não tem sustentação
econômico-social. São pequenos municípios que vi
vem do Fundo de Participação dos Estados e dos
Municípios. Se eles não têm condições de pagar ao
seu servidor 6 reais por dia, é isso que estamos dis
cutindo, seria ° reajuste de 180 reais, será que é
essa referência para o Brasil ficar imobilizado para
distribuir renda, combater a pobreza e melhorar as
condições de vida de milhões de pessoas? Não creio
que possa ser. Portanto, vamos rediscutir o Estado
brasileiro, se necessário, rever o papel desses muni
cípios, mas não utilizar isso como um argumento rele
vante.

Qual é o argumento importante de tudo o que
estamos debatendo aqui? É o impacto fiscal,
orçamentário. Esse, sim, é o cerne do debate e é
sobre esse aspecto que esta Comissão tem de se
debruçar. O argumento, com °qual compartilho, de
que é necessário criatividade para resolver esse
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obstáculo e precisaremos de muita, concordo, peço
ao Governo que não seja a mesma criatividade que
ele teve para fazer o pacote 21 e justificar dobrar a
taxa de juros na crise cambial. É a mesma
criatividade que estão tendo para embutir Marka e
FonteCindam, Proer, Proes, fundo garantidor de
empréstimos são 100 bilhões de reais. É o déficit do
Banco Central este ano, o patrimônio negativo de que
estamos falando de 9,7 bilhões. Isso vai direto pela
injeção do Tesouro. Então, é possível ter criatividade,
sim, quando há vontade política, quando se assegura
que o salário mínimo é uma prioridade da política
econômica e deste momento da história do País. É
com esse mesmo empenho que peço a criatividade.

E gostaria de mencionar alguns dados para
concluir. Se pegarmos o leyantamento pediria a
metodologia do Governo para chegarao cálculo que
aqui está -, o cálculo do impacto do salário mínimo
nas contas, no gasto do Orçamento Federal..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, cinco minutos, mais dois.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Vou tentar concluir, mas tenha paciência porque são
poucos os parlamentares que há para falar. Procurei
acatar isso.

(Não identificado) - Nós queremos falar,
Deputado.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Vou tentar concluir. O cálculo de 8,2 bilhões de reais
que V. Exa. (ininteligível), queria saber qual é a meto
dologia para chegar a isso. Primeira pergunta sobre
metodologia: está considerado aqui o impacto em ga
nho de receita decorrente do aumento do salário mí
nimo? Tal e quanto?

Segundo: por que contemplar o FAT como um
problema fiscal fundamental se esse fundo tem
recurso, tem uma reserva técnica substantiva, inclu
sive para financiar outros programas em andamento
no que se refere ao seguro-desemprego? Então, não
diria que o FAT seja uma fonte problemática de
financiamento e, portanto, o volume não é esse que
está sendo proposto. Vamos trabalhar aqui com
impacto da ordem de 6 bilhões de reais.

Quero pegar o orçamento da seguridade social
e dizer o seguinte: se trabalharmos com a
contribuição do INSS, 52,9 bilhões de reais, e depois
com o estudo que temos de todas as despesas
referentes a esse orçamento, todos os benefícios
pagos no regime geral da Previdência Social,
chegaremos a um total de 42,3 bilhões de reais, ou
seja, temos um superávit de 10,6 bilhões de reais. Se

analisarmos a Fonte 175, daquilo que voltou para a
seguridade social, são 2 bilhões 578 milhões de reais.
Estão faltando, de receitas existentes e que não
foram contempladas nas despesas da seguridade so
cial, 8,1 bilhões de reais.

Portanto, na seguridade social há recursos dis
poníveis, orçamentários e viáveis, que a Constitui
ção estabelece, tirando a DRU, para financiar o au
mento do salário mínimo. O que teríamos de discutir
é, se esse recurso voltasse para a seguridade, de
onde nunca deveria ter saído, e financiasse, portan-
to, o salário mínimo de 180 reais, o que seria preciso
fazer no orçamento fiscal. E estamos abertos a dis
cutir desde o aumento de receita como taxação do
lucro líquido dos bancos, que tiveram um ganho es
petacular com a maxidesvalorização, semelhante ao
que-ocorreu em 1979, e;-naque-Ia maxidesvaloriza----
ção, houve aumento de carga tributária para com
pensar parte do prejuízo fiscal que o Estado teve até
a revisão de emendas no Orçamento, em que o Con
gresso poderia dar sua contribuição.

A questão central, Ministro Martus Tavares, é
que haja o mesmo empenho que às vezes a
macroeconomia nos impõe, como o ajuste da taxa de
juros, para a questão do salário mínimo. Precisamos
assumir a questão da distribuição da renda como a
dimensão fundamental de um novo modelo de
desenvolvimento neste País. Não podemos mais
aceitar a idéia de ter o terceiro pior padrão de
distribuição, seja pelo índice (ininteligível) ou por
qualquer outro parâmetro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, oito minutos. Para concluir, por favor.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Portanto, peço esse esforço, para que possamos dar
um salto de qualidade. Retiraria os outros
argumentos, que são absolutamente marginais e até
desprezíveis para o momento e o estágio de
discussão em que estamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Jovair Arantes. S. Exa. dis
põe de três minutos.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, quero manifestar mi
nha opinião. A questão do salário mínimo poderia
muito bem ser discutida na Comissão específica: a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. Considero uma violência, inclusive com a
própria Comissão, o fato de serem criadas Comis
sões Especiais. Não estou desmerecendo esta Co-
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missão, absolutamente legítima e bem composta.
Mas seria muito mais importante que a Comissão de
Trabalho, durante todo o ano de atividades desta
Casa, pudesse discutir o assunto, sem a pressa que
agora se apresenta, sob pena, inclusive, de sermos
acusados pela sociedade de não apresentar um re
sultado adequado, diante da situação precária de
tempo que temos.

Quero abordar essa situação na medida em que
é complicado, no momento em que estamos
discutindo o salário máximo do País, discutirmos
também o salário mínimo. A sociedade não consegue
entender bem a situação em que juízes fazem
ameaça absolutamente explícita na televisão ao
Congresso Nacional, como vimos ontem. Se o
Congresso Nacional não aprovar o que S. Exas.
querem, vão retaliar esta Casa, como se fosse uma
guerra de interesse pessoal das-duas instituiç-ões,
tanto do Judiciário como desta Casa.

Ficamos muito preocupados quando vemos
esse tipo de disputa, que não faz bem à sociedade
brasileira. Discute-se o salário mínimo e o salário
máximo, e os que estão discutindo o salário máximo
fazem esse tipo de provocação e de insinuação
perigosa, na medida em que o trabalhador, de certa
forma, não tem esse mesmo poder.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - V. Exa.
me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pois
não.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES 
Precisamos também ter os números desse impacto, o
que representa a fixação do teto no orçamento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES 
Exatamente. É importante que isso seja esclarecido
para que possamos fazer um trabalho mais adequado
na discussão do salário mínimo. A ameaça feita
ontem - não sei se os colegas deputados tiveram
oportunidade de assisti-Ia - foi absolutamente
deprimente por parte do Poder Judiciário deste País,
que ameaçou a Câmara dos Deputados e o
Congresso Nacional.

Outro ponto um tanto quanto complicado é a
mistura de discussão do Orçamento, que está sendo
debatido na Casa neste momento, com a aprovação
do salário mínimo. Não vejo muito sentido nisso,
porque as duas questões não têm muito a ver.

Quero deixar apenas duas perguntas, Sr. Minis
tro, porque nosso objetivo é muito mais ouvir V. Exa.
e o Relator do que dar sugestões, que serão de pouco
proveito. Podem até ser boas, mas não acredito que

terão possibilidade de ser aproveitadas. Por que o saM

lário mínimo no Brasil é menor do qúe na grande mai
oria dos países da América Latina? Essa é uma per
gunta que me deixa muito curioso. O impacto do ajusM

te do salário mínimo incide apenas sobre o pagamen
to de benefícios previdenciários? Qual seria o impac
to sobre as contas da Previdência?

Observamos que o grande problema da Previ
dência diz respeito às aposent~dorias que paga. Ou
tra questão diz respeito a um t.ema que esta Casa
tem de começar a discutir, e com certa urgência. As
pessoas consideram ganho o salário mínimo ser uni
ficado no Brasil. Não vejo dessa forma, porque te
mos diferenças enormes no País. Tenho certeza de
que no-s Estados de São Paulo, do Rio Grande do
Sul, do Paraná e de Santa Catarina, bastante desen
volvidos, são pouquíssilllas as' pessoas-q-ué-ganham
salário mínimo. Já no Centro-Oeste, Norte e Nordes
te, a disparidade é muito grande. O número de pes
soas que não ganham salário mínimo é muito gran
de. Então, essa questão precisa ser discutida de for
ma regionalizada. Essa é uma questão que enfoca
remos posteriormente nesta Casa, porque não po
demos fazer como o avestruz: colocar a cabeça den
tro do buraco e deixar o resto de fora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Delgado)
- Tem a palavra o Sr. Deputado Avenzoar Arruda, que
disporá de três minutos.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Sr.
Presidente, cumprirei os três minutos, assim como to
dos os oradores anteriores. (Risos.)

Gostaria de comenta'r a exposição do Sr.
Ministro. Algumas questões precisam, de fato, de
esclarecimento. S. Exa. cOmeçou sua exposição
chamando a atenção para os efeitos sobre os preços,
a inflação, o emprego, a relação de trabalho e o
aumento da informalidade. Qual é a ótica efetiva do
Sr. Ministro? Os problemas relacionados ao reajuste
do salário mínimo estariam nessas relações aqui
apontadas. Evidentemente, carregam as tintas nos
chamados efeitos negativos: Previdência e inflação,
este último já decomposto pelo Deputado Aloizio
Mercadante. O argumento da informalidade também
é no mínimo questionável, porque dizer que quanto
maior o salário mínimo, como proporção do salário
médio de uma região, maior o grau de informalidade e
dar como exemplo o Estado de São Paulo,
comparado com Estado de Tocantins, é como se as
outras variáveis do Estado de Tocantins, comparadas
com as do Estado de São Paulo, fossem iguais.
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É evidente! ,que não se pode fazer uma
comparação dessa ordem, porque por esse raciocínio
poderia dizer que a proporção da área de um estado
interfere tambérp na informalidade, comparada a
informalidade no Estado de São Paulo com a de
Tocantins. Quem sabe se não é esse efeito? Não dá
para fazer esse tipo de raciocínio, pegando uma
variável e determinando-a como argumento para
afirmar que a eleváção do salário mínimo aumenta a
informalidade. Sinceramente, é muito pobre, não dá
para querer nos convencer por aí.

Outra questão importante: há uma contradição
entre o que o doc:umento afirma e a primeira e
segunda exposições do Ministro, por meio de
resposta prestada a outros Deputados. A primeira
informação, que está no documento, aborda o

--crescimento, dizendo que o cenário econômico para o
ano 2000 é bastante favorável, que esse crescimento
é que vai garantir a geração de empregos e, portanto,
gerar renda para os trabalhadores. Esse discurso não
é tão original. Há tempos, ouvíamos esse mesmo
discurso, mas na resposta o Ministro chega a admitir,
o que é um fato, que o crescimento da economia está
acima do crescimento da massa salarial. Ou seja, não
dá mais para repetir o argumento de que os
trabalhadores devem esperar o crescimento da
economia, para, então, ter a redistribuição, porque
isso não condiz com a realidade, e o próprio Ministro
admite. Evidentemente, a segunda exposição de S.
Exa. diz uma coisa e a primeira e o documento dizem
outra.

O que questionó são os efeitos positivos.
Elevando-se o salário mínimo, aumenta-se o
consumo popular, porque a massa da população que
vive do salário mínimo tem consumo imediato e popu
lar. Qual é o impacto desse consumo, por exemplo, na
geração de emprego? Olhando pelo lado positivo. se
vai haver elevação do consumo popular, é evidente
que isso vai ter um impacto, inclusive nas receitas.,
Discute-se muito o impacto do salário mínimo sobre
as despesas. Qual seu impacto sobre as receitas, ou
ele não existe?

Sugiro que, com os mesmos 5 reais definidos,
que já produziriam inflação, é uma conta precisa,
calcule-se o efeito da geração de emprego. Quanto
representa em geração de emprego o aumento de 5
reais no salário mínimo? Quanto representa de re
torno não só direto para a Previdência, que existe,
sem dúvida, mas indireto? Isso também precisa ser
dito. Portanto, a avaliação do impacto do reajuste do
salário mínimo sobre a receita precisa ser feito, sob

pena de estarmos discutindo somente uma
orientação para contestar a elevação do salário
mínimo, e não para estudá-lo.

Concluindo, Sr. Presidente, não concordo com o
argumento de que temos de sair numa luta
desvairada para encontrar fontes novas, porque não
está demonstrado que para reajustar o salário
mínimo temos de encontrar novas fontes. Podemos
discutir a fundo a distribuição real dos recursos
orçamentários, que é outra discussão, sem descartar
essa primeira, mas não creio que nos devamos ater a
ela ou colocar nos ombros do Relator, como alguém
mencionou, a responsabilidade. porque poderíamos
elencar vários outros problemas, criar Comissões
Especiais para tratar deles e dizer para outros
Relatores encontrarem fontes novas. Não nos
podemos restringir a essa questão.

Gostaria que o Ministro assumisse o compromis
so, juntamente com o Governo, de demonstrar o im
pacto produzido pelo aumento do salário mínimo sobre
a receita, não só direta, mas também indireta, inclusive
para não passar a imagem de que as pequenas e mi
croempresas, por exemplo, tendem a ser as mais atin
gidas, justamente elas, que têm sido historicamente
importantes fontes de geração de postos de trabalho.
Se por um lado elas podem ser atingidas do ponto de
vista das despesas, quando se aumenta o consumo
popular, essas pequenas empresas, que atuam tam
bém na área do consumo popular, serão beneficiadas.
Esse é um problema que precisa ser equacionado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Eugênio, por três
minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr. Mi
nistro, indo direto ao assunto, em primeiro lugar, gos
taria de dizer que há divergência de fundo na concep
ção da administração dos instrumentos de política
macroeconômica. Vimos nitidamente esse tipo de di
vergência ser explicitada por diversos parlamentares
que fizeram uso da palavra e por V. Exa. também.
Esse não é o caminho para avançarmos.

Há de se ressaltar que há discordâncias de
fundo, consistentes, no que se refere à forma com que
o Governo encara a saída para o desenvolvimento do
País. Trata de concepção bastante restrita, limitada à
questão do equilíbrio financeiro. É importante ter
credibilidade no cenário econômico internacional,
mas perante o povo brasileiro ela é mais importante
ainda.

Dito isso, acho que há um caminho de
convergência para discutirmos o salário mínimo,
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porque a propna base política do Governo
encontra-se dividida, Sr. Ministro. No ano passado fui
Relator dos dezessete projetos apensados ao Projeto
de Lei nQ 1, de 1994, do Deputado Paulo Paim.
Naquela ocasião, faltando poucos minutos para a
votação na Comissão de Trabalho, a base do
Governo teve de realizar manobra legítima, do ponto
de vista regimental não muito agradável, de último
recurso: retirou três ou quatro parlamentares que iam
votar pelo salário mínimo de 180 reais, valor que
propúnhamos, entraram os suplentes e perdeu-se a
votação de quatorze para onze votos. Ou seja, já
havia tendência de até a base do Governo votar a fa
vor de um salário mínimo mais elevado.

Hoje isso é patente na Casa. Já vimos o PSDB
falar em 160 reais; o PFL falar em 180 reais, os tais
100 dólares. Nós, do PPS, apresentamos por escrito
proposta de 216 reais, que não é valor aleatório. Ele
nasceu da concepção de que, a cada ano, ao longo
de dez anos, Sr. Ministro, devemos recuperar 10%
do que falta para que o salário mínimo atinja o valor
que o Dieese calcula, e que é adequado, de acordo
com o art. 79 da Constituição ou a rasgamos, ou mo
dificamos seu art. 7º, ou trabalhamos para cumpri-lo,
que seria de 942 reais. Devemos persegui-lo, encon
trar um método de, pouco a pouco, ao longo do tem
po, caminhar na sua direção. Ou vamos fazer de con
ta que, no que diz respeito ao salário mínimo, a
Constituição deve ser deixada de lado?

Devemos encarar esse assunto com responsabi
lidade. Quando apresentamos a proposta de 216 reais
foi com o intuito de discutir nessa perspectiva e não na
de um número em moeda estrangeira, que levaria a
muitos debates. É muito mais razoável aprofundarmos
uma discussão em termos de moeda nacional e do
custo de vida de uma família. Se chegarmos à conclu
são de que o custo não é bem esse, vamos modificá-lo.
Mas acho que devemos caminhar nessa direção.

Sr. Ministro, com relação à fonte, entendemos
que deve ser discutida nesta Comissão, sim.
Discordamos dos companheiros que pensam o
contrário.

O Deputado Airton Cascavel já teve oportunida
de de apresentar aqui a questão do Fundo de Comba·
te à Pobreza. A Fundação Getúlio Vargas esteve aqui
representada por um técnico, que nos demonstrou
que, para cada salário mínimo pago no setor formal,
dois são pagos no setor informal. Ou seja, o salário mí
nimo causa impacto direto no setor informal também,
que conta com 10 milhões de trabalhadores, 19% da
PEA. A afirmação do Sr. Ministro no sentido de que

não há tantas pessoas no setor informal não procede.
Ainda são muitas.

O aumento real do salário mínimo cresceu
muito, segundo os dados do Sr. Ministro, mas a base
é muito pequena. O salário mínimo continua bem
pequeno, porque o aumento real que S. Exa.
demonstrou com os dados que trouxe incide sobre
uma base muito pequena. Então, não podemos ter o
raciocínio da sua correção real de dois, três ou quatro
anos. Temos de pensar no custo de vida.

A questão da distribuição, Sr. Ministro, deve ser
vista. Um país constrói-se sobre uma base e a
democracia só se revela plena se também houver
democracia econômica.

Para concluir, chamo a atenção para o fato de se
discutir essa matéria sobre outra fonte: a mudança da
base de cálculo da contribuição patronal, que hoje
incide sobre a folha, fato que conspira contra o
emprego formal. Nossa proposta é que essa base
seja calculada sobre o faturamento. Gostaria de ouvir
a opinião do Sr. Ministro sobre esse aspecto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Alberto Goldman, por três
minutos.

OSR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

Pelo critério estabelecido, o Sr. Ministro
responderia a cada cinco debatedores. Também
tenho vôo marcado para Porto Alegre e estou
aguardando resposta à pergunta que fiz. Gostaria que
S. Exa. respondesse aos cinco que já fizeram suas
indagações para depois prosseguir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Trata-se do último orador.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Eu não
sabia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Podem deixar·me para o final. Fico com quinze minu
tos para me pronunciar.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, é o último inscrito.

O art. 221 do Regimento Interno autoriza os
Líderes a usarem a palavra por cinco minutos, após o
término dos debates, sem apartes, quando se tratar
de audiência pública com Ministro, tempo que usarei,
dependendo do que S. Exa disser.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Perfeitamente, Líder.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, questão de ordem.
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A Comissão tomou a decisão de fazer, amanhã,
visita a Porto Alegre. Meu vôo sai daqui a quarenta
minutos. Peço desculpas ao Sr. Ministro e aos demais
Parlamentares, ,pois vou retirar-me.

Solicito ao. Deputado Pedro Eugênio que me
substitua na Relatoria e que posteriormente me
informe sobre as últimas abordagens feitas pelo Sr.
Ministro.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Leve os 180 para à Relatoria, Deputado Pedro Eugê
nio. (Risos.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Sr. Relator, Srs. Deputados,
essa questão não pode ficar limitada à análise do sa
lário mínimo. Não se trata de analisar apenas e
tão-somente algo que todos desejamos desde o Pre
sidente da Fierj, ou da Fiesp, ou da CNI, ou de qual
quer organização sindical ou empresarial, até o ho
mem mais simples: salário mínimo decente e empre
go, para que todas as pessoas possam sustentar sua
família.

Não estamos apenas discutindo salário mínimo,
mas um conjunto de questões, das quaísele faz
parte: estabilidade, desenvolvimento sustentado,
geração de riquezas, geração de empregos e
distribuição de renda, para a qual tem importância o
salário mínimo. Portanto, nada pode ser visto da
forma como é, de vez em quando, por alguns
deputados.

O Deputado Medeiros disse há pouco que o
Presidente João Goulart dobrou o salário mínimo e o
País não acabou. Não acabou, mas tivemos uma
ditadura, depois, de vinte anos. Não foi somente por
causa do salário mínimo, é evidente; uma série de
questões levaram àqpele regime. São questões que
têm de ser levadas em conta, sim, por quem tem a
responsabilidade de dirigir o País e por nós, que
temos a responsabilidade de dar o tom e dirigir o
Congresso Nacional.

Estamos discutindo profundamente essa
questão na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. Não se trata de determinar
valor. Cada um chuta um número - ouvi agora 216
reais -, como se não tivesse relação alguma com
nada. Há questões que devem ser analisadas com
cuidado. Todos desejamos que o salário seja o maior
possível, dentro dos limites da nossa possibilidade,
ou seja, garantindo o crescimento econômico de, no
mínimo, 4%, uma inflação estabilizada em, no
mínimo, 6%, gerando empregos e renda. É o que
desejamos. Temos de ter essa consciência.

Parece-me grave que, de vez em quando, os
Srs. Deputados indaguem sobre os 28 bilhões de
superávit - tenho ouvido muito isso na Comissão
Mista de Orçamento -, por que não se aplica esse
valor para aumento de salário. Poder-se-ia fazer muito
mais coisas com essa quantia. É preciso entender
que isso está ligado à diminuição da dívida pública,
das taxas de juros e que a economia só vai crescer e
gerar emprego e renda, melhorando as condições de
vida do povo, e maiores salários aí -, sim, gerar
salário mínimo maior - se tivermos uma taxa de juros
baixa, compatível com a internacional. Se, com isso,
pudermos desenvolver o setor privado, será o setor
público que produzirá investimentos e gerará
riquezas e desenvolvimento. O setor privado é
responsável por 85% dos investimentos no País.
Temos de ter baixas taxas de juros para isso.

Vejo até com muita dificuldade cumprirmos uma
das metas que V. Exa. não citou: a meta dos juros de
13% de média ao ano. Estamos em março, com juro
básico de 19% ao ano. Não sei como vamos chegar a
13%. Se não chegarmos, teremos despesa de juros
maior e, portanto, contingenciamento e aperto bem
maior do que estamos esperando. Já alertei o Relator
a respeito dessa questão. S. Exa. trabalha muito bem,
é só buscar as coisas que aumentam. Tem de resolver
o problema da pressão no Congresso e o do corte,
que evidentemente terá de ser feito, será de V. Exa.,
do Governo.

Devemos ter muita responsabilidade quando
discutirmos a questão. Esse jogo para a platéia é
irresponsável, contra os interesses nacionais, e!o
povo brasileiro; contra o futuro do País. Não adianta
ficarmos fazendo show aqui e para a televisão, como
se todos que queremos discutir com profundidade e
amadurecimento essa questão sejamos gente que
não quer que o povo ganhe mais. Todos queremos
isso, mas alguns querem-no com responsabilidade e
outros não se importam com a responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o nobre Líder do PT, Deputado Aloizio
Mercadante.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Vou aguardar o Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de passar a palavra ao Ministro, gostaria de
fazer um arrazoado de informações do que foi
discutido nas três últimas semanas, até para o Rela
tor da Comissão de Orçamento e para o Ministro do
Orçamento.
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Foram discutidas as fontes de recursos.
Gostaria de ouvir do Sr. Ministro e do Sr. Relator se,
no critério do relatório, vão ser usados o Fundo de
Combate à Pobreza, previsto em torno de 3,8 bilhões
de reais; se parte dos recursos oriundos da CPMF vai
ser usada para financiamento da Previdência e sobre
a remuneração dos Fundos de Depósitos Judiciais,
que hoje é da Caixa e vai direto ao Tesouro; se haverá
a redução de 0,8% a 1% da taxa básica do sistema
financeiro; a substituição da contribuição patronal
sobre a folha - proposta do PPS -, para haver
aumento na Cofins de 3,65% para 4,3% sobre a
receita bruta das empresas, e não sobre as folhas de
pagamento; se serão usados recursos obtidos com as
privatizações; se haverá aumento dos impostos dos
maiores salários, dos mais ricos; desconto dos
recebíveis de empresas privatizadas de ações que
continuem em poder do Governo Federal; se serão
usados recursos do FAT; a conta petróleo - o Governo
diminuir o empréstimo de recursos à Petrobras,
liberando a importação do produto; e levada em conta
a proposta do Deputado Paulo Paim de aumentar o
imposto de renda dos bancos.

Dentro desses quesitos, a Presidência pergunta
ao nobre Ministro e ao nobre Relator o que pode sair,
inclusive tendo em vista que existe a defesa
contundente de valores específicos para o aumento
do salário mínimo, que, obviamente, sabemos vai
dar-se via transferência, ou seja, corte de um
segmento do Orçamento para transferência à
Previdência.

Gostaríamos de saber o que poderá ser feito
realmente a respeito dessas transferências.

Passo a palavra ao Ministro Martus Tavares.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Vou
novamente tentar aqui responder a todas as
questões, procurando atender ao que foi solicitado
pelos Srs. Deputados.

O Deputado Júlio Delgado referiu-se à
contradição de números. Não existe contradição
alguma nos números que foram distribuídos.
Mencionei e apontei, há pouco, ao Deputado Eduardo
Paes, números anteriores que a Comissão já
conhecia. Disse que existe diferença de conceitos:
alguns números tratam apenas da Previdência So
cial, do INSS; outros dizem respeito ao setor público
federal como um todo; alguns dizem respeito ao ano
2000, outros a doze meses. Nesse conjunto de
tabelas, se olharmos com atenção os conceitos que
são postos na parte superior de cada uma, tanto as
que foram distribuídas hoje quanto as que foram

distribuídas anteriormente pelo Ministro Waldeck
Ornélas, verificaremos que são absolutamente
compatíveis.

Isso, no entanto, não significa que não possa
haver alguma dúvida a esse respeito. Estamos à
disposição; não só este como os demais Ministérios
estão à disposição, com suas equipes técnicas, para
fazer qualquer esclarecimento, se ainda alguma
dúvida persistir. Foi aqui mencionada a necessidade
de ser apresentada uma memória de cálculo. Não
cabe numa audiência como esta esmiuçar números.
Mas se persistir alguma dúvida a respeito disso e em
vista da solicitação de memória de cálculos, estamos
inteiramente à disposição, não só o Ministério do
Planejamento como os da Fazenda, Previdência e
Trabalho.

O Deputado Júlio Delgado disse ou concluí da
sua fala que de fato as condições macroeconômicas
favorecem o equilíbrio fiscal. Evidentemente, sim. Foi
exatamente o que afirmei. Na medida em que
realizamos uma administração responsável das
finanças públicas, isso contribui sobremaneira para a
melhora das condições de crescimento e para termos
um crescimento sustentado. São coisas que se
reproduzem, forçando-nos a entrar num círculo virtu
oso. Isso aconteceu em 1999. Não estou falando de
teoria, de livro-texto, de macroeconomia, mas de
experiência que a economia brasileira viveu: diante
da crise que tivemos de enfrentar no início do ano
passado, foram reforçadas as metas do programa de
estabilidade fiscal e feitos alguns ajustes na política
econômica, levando-nos ao êxito em resultados. Na
medida em que fortalecemos ou mantemos o
compromisso com o cumprimento dessas metas, há
sustentabilidade para esse crescimento. Do contrário,
vira uma bolha. Se renunciarmos, neste momento,
aos compromissos antes firmados no Programa de
Estabilidade Fiscal, essa perspectiva de crescimento
tende a desaparecer e virar uma bolha em 2000.

O Deputado Júlio Delgado e o Líder Aloizio
Mercadante mencionaram as dificuldades dos
prefeitos de pequenos municípios. Não quero dar um
peso nem maior nem menor a essa questão.
Mencionei que de fato existe, e não é sem
importância em alguns casos, queiram os municípios,
independentemente de quais sejam, viver com
recursos próprios ou transferidos do Fundo de
Participação. Isso é fato principalmente no interior das
regiões Norte e Nordeste, onde o salário mínimo tem
peso importante na economia, no mercado de
trabalho. O Deputado Aloizio Mercadante lembrou do



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014145

papel do salário mlmmo, que, eu diria, tem
importância maior nas regiões menos desenvolvidas,
tanto valendo para o setor privado quanto para o
público. Então, os pequenos municípios têm grande
peso.

Sugiro novamente que a Comissão convoque
alguns prefeitos. Essa questão deve ser democrati
zada também com os administradores municipais.
Devemos ouvir os prefeitos das diferentes regiões,
notoriamente do Sul e Sudeste, cujas finanças muni
cipais conheço um pouco, e não têm efeito maior. No
entanto, isso é importante para os pequenos municí
pios das regiões menos desenvolvidas.

Com relação à importância da fixação do teto
para as contas públicas, mencionada pelo Deputado
Júlio Delgado e pelo Relator, Deputado Eduardo
Paes, estamos comparando coisas de dimensões
completamente distintas. Há que se compreender
que teto salarial é questão de natureza política; o de
bate está sendo feito dessa maneira, e não
propriamente no campo de finanças públicas. O Líder
A/oizio Mercadante reconheceu a influência do
salário mínimo nas finanças públicas. No entanto, não
podemos dizer a mesma coisa do teto salarial. É outra
matéria, e podemos discuti-Ia em outro contexto.

Quanto aos impactos, não temos ainda uma
estimativa. Estão sendo discutidas diversas hipóteses
e há muitas contradições, inclusive na interpretação
do significado de teto duplex, como seria aplicado em
cada caso, o grau em que se estenderia aos
servidores etc. Pelo, contingente de que estamos
falando, dá para se imaginar que não é valor
expressivo. No entanto, isso não diminui a
importância política da discussão, de forma nenhuma.
Estamos falando de magnitudes distintas.

Outra posição que adotamos é a de procurar
encaixar o aumento da despesa nos limites
orçamentários de cada Poder. Por exemplo, no caso
do Executivo, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso já deu sua posição: não haverá aumento de
salários, nem dele próprio, que não vai renunciar à
parcela que venha a exceder, porque a decisão
ocorre simultaneamente com a sobre os salários dos
Chefes dos demais Poderes.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - O
objetivo do teto é diminuir a folha de pagamento.
Poderia até baixar. Esse é o objetivo.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Sim.
Essas duas expressões são interessantes.
Permita-me V. Exa. fazer uma observação adicional.
Quarido falamos de teto, devemos entender que ele

não deve necessariamente ser trabalhado no limite
superior. O mesmo ocorre quando falamos do salário
mínimo. Ou seja, por que não se paga um salário
maior, por exemplo, às empregadas domésticas, já
que não existe nenhuma vedação? Por que o setor
privado em geral não paga mais aos seus
trabalhadores, já que não existe nenhuma vedação?
Por que o salário praticado na região Nordeste é
menor do que o praticado em São Paulo? Não se
trata de proibição da legislação, mas da condição do
mercado. É extremamente importante que isso seja
observado. Estamos falando de salário mínimo
definido e de teto, e ambos podem ser praticados
dentro dos dois limites.

Com relação ao Fundo de Combate à Pobreza,
também mencionado pelo Deputado Airton Casca
vel, até onde sei, na proposta que está sendo discuti
da no Senado Federal não haveria nenhuma veda
ção para definir a utilização dos recursos para cobrir
esse tipo de despesa de que estamos falando, ou
seja, o aumento da despesa decorrente do aumento
do salário mínimo e seus efeitos na Previdência e em
outros programas sociais, como LOAS, segu
ro-desemprego etc. Então, até onde está definido - e
a emenda constitucional define o assunto de manei
ra genérica - não existe nenhuma vedação. No en
tanto, para nossa discussão de 12 de maio de 2000,
não será possível conciliar a tempo essas duas solu
ções. Ainda que se viesse a concluir que seria razoá
vel essa utilização, não vejo como conciliar isso para
1Q de maio de 2000.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES 
Ministro Martus Tavares, por favor, peço desculpas a
V. Exa. e à Comissão por ter de ausentar-me, mas não
gostaria de sair sem complementar essa parte da
pergunta, porque realmente não cabe no Orçamento
qualquer questionamento do nosso Presidente, inclu
sive com relação ao Fundo de Combate à Pobreza.
Eventualmente, não há tempo para que o Orçamento
alcance o benefício citado por V. Exa. Assim, a
pergunta fica respondida.

Peço licença à Comissão para me retirar. Muito
obrigado.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - O
Deputado Inaldo Leitão fez algumas considerações
sobre as quais gostaria de mencionar apenas um
ponto.

O Deputado Alberto Goldman disse de forma
sintética que, no caso da fixação do salário mínimo,
não se trata de ideal, de vontade. O fato de a despesa
ser meritória e de reconhecermos sua importância
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social não faz a fonte de recursos e não assegura
custeio. Ou seja, a despesa pode ser meritória, mas o
custeio não a assegura. Não é o mérito da despesa
ou do gasto que faz aparecer a fonte de recurso. São
duas questões que devem ser apresentadas e
discutidas simultaneamente. Existem despesas,
gastos, e projetos absolutamente meritórios. A
discussão do salário mínimo é meritória. Disse
inicialmente que estávamos tratando de questão
absolutamente importante, mas isso por si não
assegura recursos. Temos este exercício, e a
Comissão vai continuar com o desafio de encontrar
fontes que viabilizem o aumento do salário mínimo.

O Deputado Inaldo Leitão perguntou se os 160
reais que mencionei são o valor em cima do qual o
Governo está trabalhando. Perguntou ainda, em off,
em cima de que valor estamos trabalhando. Fizemos,
na realidade, diversos exercícios para mostrar o
quanto isso custaria. Não existe definição do
Governo. A Câmara dos Deputados instalou esta
Comissão; portanto, não fazia sentido fixar valo!
enquanto esta discussão não fosse concluída. E
importante este debate. Estávamos ansiosos para vir
esclarecer e apresentar elementos e números,
mostrar a visão do Governo, para que houvesse de
bate. Não estamos fugindo dele; ao contrário,.
estamos estimulando-a, porque é esclarecedor. E
necessário deixar claro que entre nossa vontade e a
realidade existe um espaço. E a responsabilidade
com que temos de administrar as contas públicas nos
impõe apresentar determinadas questões para serem
apreciadas por V. Exas.

O Líder Aloizio Mercadante abordou algumas
questões com as quais concordo inteiramente.
Quando mencionei que, em 1960, 70% dos trabalha
dores recebiam um salário mínimo ou menos, e que
em 1998 apenas 20% recebiam a mínimo, quis mos
trar a melhora da condição do trabalhador. Mas não
significa que 20% não sejam muitos. Efetivamente, é
um contingente importante e expressivo. Eu não es
tava querendo negar a importância do salário míni
ma, mas exatamente o contrária, tanto que Congres
so Nacional instalou Comissão Especial para discu
ti-lo e nos próximos dias virão mais três ministros
para debater a matéria. Apenas quis mencionar a
melhora da condição dos trabalhadores, na medida
em que diminuiu de 70% para 20% o contingente dos
trabalhadores que recebem salário mínimo.

Em relação à questão..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paula Lima)
Peço ao Plenário que faça silêncio, a fim de que o

Ministro possa responder às perguntas dos Srs.
Parlamentares.

Obrigado.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - O
outro ponto que o Líder Aloizio Mercadante ressaltou
foi a relação entre salário mínimo e inflação. No caso,
temos um problema metodológico. O índice de
inflação que utilizamos, o IPCA, capta esses efeitos
diretamente do valor da variação do salário mínimo
no mês de maio. Quando se faz a coleta da variação
de preços e se toma a remuneração das empregadas
domésticas é capturado o aumento do salário
mínimo, e é no mês de maio que isso ocorre. Inclusive
acontece no ponto, no mês de maio,quando -há a
variação salarial. Esse item no IPCA tem peso de 3%,
não é pouco expressivo. Mencionei que uma variação
de quarenta reais no salário mínimo gera impacto de
0,56% no índice e que isso é próximo de 10% da meta
estabelecida para o ano 2000, de 6%.

Quanto ao impacto fiscal nas Prefeituras, a que
já fiz menção, não posso discordar do Líder, que dizia
exatamente que é onde há o maior impacto. Essa é
uma dimensão importante, e mencionei três fatores
que devem estar presentes na discussão do salário
mínimo: mercado de trabalho, contas públicas e
inflação. Nenhum dos três é menos importante. No
entanto, o que nos deixa diante de um maior desafio é
superar a questão do financiamento. Falo do
financiamento responsável, feito sem comprometer
os objetivos da política econômica de manter a
estabilidade de preço e de recriar e reafirmar as
condições de termos crescimento sustentado.

No que diz respeito às fontes e ao déficit da
Previdência Social, já respondi, quando da interven
ção dos Deputados Sérgio Miranda e Jandira Fegha
li. Trata-se de entendimento diferenciado que temos
em relação ao que se passa no Orçamento da segu
ridade social. É fácil e simples entender o que esta
mos dizendo. Existe, sim, déficit na Previdência Soci
al, no INSS, de 10 bilhões de reais; o Tesouro com
parece para financiá-lo com essa quantia, porque as
receitas das contribuições são inferiores em 10 bi
lhões às despesas com benefícios do INSS. Isso a
Deputada Jandira Feghali solicitou que colocásse
mos no papel. O Ministro Waldeck Ornélas virá à Co
missão e não tenho dúvidas de que reafirmará os nú
meros que apresento.

O Deputado Jovair Arantes apontou diversas
questões. A algumas já pude responder, como a
referente ao impacto do teto salarial e ao salário
mínimo. Novamente, no primeiro caso, não se trata,
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pela dimensão, de questão fiscal propriamente dita,
mas política. Deve ser tratada dessa maneira e
colocada entre as diversas escolhas. Toda despesa,
por menor ou pouco expressiva que seja, envolve
escolha. Para cada real ou centavo que se põe no
Orçamento, dada a carga tributária, está-se fazendo
escolha entre outras despesas.

Quanto à regionalização, Deputado Jovair
Arantes, também já dei minha posição. É entendido
e, diria, de certa forma possível, e entre os dados
que apresentamos há gráfico demonstrando a im
portância da unificação do salário mínimo no Brasil
para as Regiões menos desenvolvidas. De fato, isso
teve papel importante. No entanto, por ser difícil ad
ministrar um País tão diferenciado, às vezes a unifi
cação pode funcionar às avessas. Étema importante
para a Comissão debater.

O Deputado Avenzoar Arruda falou sobre a
informalidade, também abordada pelo Deputado
Medeiros. Quando me referi à questão, foi no sentido
da relação entre o salário mínimo e o salário médio.
Nas regiões onde a relação salário mínimo e salário
médio é maior, evidentemente a informalidade é
maior. Isso é estatística, não se trata de fazer debate
de conceitos. E cito os exemplos de São Paulo e
Tocantins, Estado onde essa relação é mais alta,
levando a uma informalidade maior. Esse é um fato.
Em algumas questões não podemos entrar em
discussão de conceito; trata-se de estatística.

No que diz respeito ao impacto na receita, que o
Deputado Avenzoar Arruda cobrou, os números
entregues pelo Ministro Waldeck Ornélas ao Relator
Eduardo Paes mostram o impacto na receita do INSS
decorrente de aumento do salário mínimo. Posso
mencionar que, por exemplo.. Para descaracterizar
qualquer insinuação que possa ser feita nos
exemplos, falei há -pouco em 160 reais, e vou falar
agora de outro número: se o salário mínimo fosse
fixado em 177 reais, a arrecadação do INSS
aumentaria 616 milhões em 2000, e não em doze
meses, mas de 1ºde maio a 31 de dezembro de 2000.
Esse é o número. Temos todas as projeções para os
diversos valores de salário mínimo ou variações.

(Intervenção inaudível.)

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - O efeito
indireto existe, como, de resto, eu diria, existem vários
efeitos. O Orçamento está cheio de despesas que ge
ram efeitos indiretos sobre a economia. Quando cons
truímos, ampliamos ou modernizamos uma rodovia ou
uma ponte, ou melhoramos a infra-estrutura portuária,
geramos benefícios importantes para a atividade eco-

nômica e conseqüentemente para a arrecadação. No
entanto, não medimos esses efeitos. Na maioria das
vezes, não queremos nem discutir as fontes para fi
nanciar despesa, muito menos os efeitos indiretos de
um tiRo de despesa.

Ao Deputado Pedro Eugênio, agora na condição
de Relator temporário, digo que de fato o desafio de
identificar fontes é muito difícil, quaisquer que sejam.
Em resposta a outros parlamentares, já disse que
existe distância entre nossa vontade de aumentar o
salário mínimo e os gastos na área social, pois todos
têm efeito direto e importante sobre a distribuição de
renda e a melhora da qualidade de vida da população.
Nossa responsabilidade não nos permite que
tomemos determinadas decisões e atitudes.

Fico satisfeito e feliz por ouvir, ver e constatar
que diversos membros da Comissão, apesar de
desejarem aumentar o salário mínimo, estão
preocupados com fonte de financiamento, porque não
desejam que esse aumento gere conseqüências
negativas para a estabilidade macroeconômica e o
crescimento. Não queremos a volta da inflação e,
creio, nenhum parlamentar quer isso. Para que isso
não ocorra, não podemos ser irresponsáveis. Ao
contrário, temos de manter os compromissos com a
disciplina fiscal, que nos caracterizou nestes anos e
foi aprofundada em 1999.

Concordo inteiramente com tudo que foi dito pelo
Deputado Alberto Goldman. De fato, não podemos
tomar qualquer atitude, reforçando o que disse há
pouco, que comprometa nosso crescimento.

Em relação ao que foi indagado pelo Deputado
Paulo Lima sobre a Fundo de Erradicação da
Pobreza, já respondi há pouco. Quanto aos diversos
itens que mencionou, seria difícil, numa reunião como
esta, opinar sobre cada um. Poderemos fazê-lo em
reuniões técnicas, com grupos ou subgrupos da
Comissão, no Ministério ou onde seja, falando sobre
cada item, e discutir cada uma das fontes
apresentadas. Faremos nossas observações a
respeito de cada uma delas.

Procurei passar todos os pontos em relação ao
que foi exposto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Aloizio
Mercadante, que disporá de cinco minutos.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, peço desculpas ao Ministro por me ter
retirado. Pretendo não usar todo o que tempo que me
foi destinado. Seguirei o Regimento Interno, que me
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dá direito a cinco minutos, sem apartes, de acordo
com o art. 221 , Capítulo VIII.

Sr. Ministro, temos de tirar da discussão o
argumento que trata da inflação. V. Exa. tratou do
efeito estatístico num índice específico, o IPCA, que
se refere à empregada doméstica. Mas isso não se
reflete no IGP-Dl, o índice mais importante para o
mercado, no IPA, nos índices da Fipe ou do Dieese. O
impacto é diferenciado. Temos de discutir a inflação
real na economia, e não seu efeito estatístico. E na
economia real temos deflação, além da possibilidade
de aumentar a massa de salário, gerando emprego e
crescimento econômico.

O efeito positivo dinâmico, macroeconômico, de
justiça social do salário mínimo é inquestionável; o
efeito em termos de custo empresarial, da estrutura
de inflação é pequeno. No mercado formal de
trabalho, que produz o grosso da indústria e dos
serviços, os trabalhadores que recebem o salário
mínimo têm participação relativamente pequena. O
que realmente conta é o Orçamento. A Seguridade
Social tem recursos para financiar; se não fosse a
manipulação orçamentária, por meio da ORU,
teríamos esses recursos disponíveis. É evidente, ess
es recursos (ininteligível) para a Seguridade Social,
teríamos de discutir o Orçamento.

Tiraria a contabilidade do FAT. Insisto, o FAT
tem reserva técnica substantiva, tem financiado pro
gramas indevidamente, fora da sua natureza, junto
ao BNDES, na área da educação, e outros investi
mentos que poderiam ser canalizados neste mo
mento para financiar o seguro-desemprego e dar me
lhor proteção ao trabalhador.

Temos de tratar na Comissão do impacto de 6
bilhões de reais no Orçamento Fiscal. Esse, sim, é o
nosso problema, sobre o qual podemos tomar
medidas de aumento de receita. Não sei por que o
Governo precipitadamente descartou a possibilidade
de taxação do lucro líquido dos bancos. Primeiro, o
próprio Everardo Maciel demonstrou que os bancos
não pagam Imposto de Renda. Quarenta e oito por
cento deles pagaram 0% e os outros não pagaram
mais do que 3%. Segundo, a experiência da
maxidesvalorização de 1979 foi menor do que a atual.
Naquela oportunidade, houve aumento de taxação de
Imposto de Renda para compensar o ganho
extraordinário que os bancos tiveram frente à
maxidesvalorização. Essa experiência histórica frente
à maxidesvalorização poderíamos aproveitar. Há
bancos que este ano terão lucro líquido cinco a sete
vezes maior que o do ano passado. Eles poderiam dar

sua contribuição, neste momento em que falamos de
esforço fiscal.

Poderíamos trabalhar o Orçamento com a par
ticipação efetiva do Congresso em termos austerida
de, sinalização e disposição dos Parlamentares para
contribuir para esse esforço de ajuste. Devemos
mostrar à sociedade que estamos mais preocupa
dos com salário mínimo e com justiça social. A vota
ção do Orçamento atrasou; estamos em março e até
agora não o votamos. Temos condições e profundo
conhecimento para fazermos os ajustes adequados.
O nível de endividamento do País suporta o aumento
do salário mínimo, o ganho de 900 milhões de reais
que tivemos no ano passado. Essa é a expectativa
de toda a sociedade brasileira, e talvez seja a mais
importante tarefa da política econômica para este
ano. Começaríamos a apontar para um novo modelo
de desenvolvimento, sinalizando para o mercado de
produção e de bens de consumo de massa que é
preciso de aumentar a produção e o poder de consu
mo, porque assim a distribuição de renda melhorará.
Queremos um novo modelo de desenvolvimento. É
isso que estamos discutindo. Não podemos ficar pre
sos ao modelo anterior e à inércia das últimas déca
das.

Tivemos conjuntura de crescimento econômico
sem melhorar a distribuição de renda; tivemos
conjuntura de inflação e pioramos a distribuição de
renda; temos nesta conjuntura o fim da inflação e a
distribuição de renda está pior. Temos de enfrentar a
distribuição de renda. O salário mínimo é um dos mais
poderosos instrumentos para se construir uma
sociedade um pouco mais generosa e fraterna.
Temos de aprofundar esta discussão.

Esperava que o Ministro trouxesse propostas,
mais do que problemas; já sabíamos do tamanho de
todos eles. Como o Governo parec.e que está do ou
tro lado da mesa de negociação, como se a socieda
de e ele estivessem negociando como patrão e tra
balhador, o que não é o melhor caminho, espero que
a assessoria do Ministério nos apresente sugestões
que nos permitam oferecer solução orçamentária
para resolver o problema fiscal fundamental, a fim de
assegurarmos o mínimo: dar chance a 20 milhões de
pessoas sobreviverem com até seis reais por dia
pessoas, não; famílias! São 44 milhões de brasileiros
sobrevivendo com menos de dois reais por dia. Esta
ríamos elevando a renda dessas famílias para até
seis reais.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Aloizio Mercadante, concedo a V. Exa. mais
cinco minutos.

O SR. DEPUTADO AlOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, não preciso desse tempo, ainda que o
tema mereça reflexão mais aprofundada.

Muito obrigado pela generosidade, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao nobre Líder do Governo,
Deputado Arthur Virgílio.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíliO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eminente
Ministro Martus Tavares, o Regimento Interno, até por
ser impessoal, é injusto. E injusto foi com o Deputado
Aloizio Mercadante, que merece muito mais do que o
tempo destinado aos líderes. É sempre um prazer
ouvHo.

Ministro, tenho a impressão de que a exposição
de V. Exa. marca nova fase. Ela traz a idéia clara de
que este é um Governo que rompeu com o populismo,
que não faz mágica de números, que busca aumentos
reais conseqüentes, e aumentos reais não podem ser
conectados com aumento de inflação, com desajuste
fiscal. E, com sensibilidade, V. Exa. aponta uma
fórmula, falando com brilhantismo e segurança.

Eu engendrava uma fórmula na minha cabeça:
maior aumento real, sim, desde que seja mantido
num período que ultrapasse os três anos do Governo
Fernando Henrique. Talvez tal política seja seguida
por mais sete ou oito anos nos governos seguintes, a
fim de que o s~lário mínimo seja recuperado com
conseqüência e sem pressa. A pressa é fator que
pode levar a prejuízos imediatos. A vantagem é
imediata, mas tré;lz problemas. Parece-me que V. Exa.
me deu a idéia dessa fórmula.

Hoje, temos consciência do que é o maior
mínimo possível, dentro do critério mais rígido e
restrito de responsabilidade fiscal, porque não há a
menor garantia de que os trabalhadores da economia
informal serão beneficiados por uma atitude formal.
Ao contrário, tenho a desconfiança de que isso não
ocorrerá. Na economia informal, paga-se o quanto se
pode e de acordo com as condições precárias em que
se trafega. No que se refere à economia formal, o
impacto é mínimo.

Quando discutimos se o reajuste do salário míni
mo será maior ou menor, estamos escamoteando a
verdadeira discussão: a Previdência. Existem 12 mi
lhões de aposentados que recebem um salário míni
mo. Não conseguimos encarar de maneira mais fron-

tal e corajosa a taxação dos inativos. Ao contrário:
quando propomos aumento do salário mínimo maior
do que o indicado como razoável pelas contas da ra
cionalidade do ajuste, estamos, no fundo, propondo
desajuste maior nas contas da Previdência, o que sig
nificará juros mais altos, menor atividade econômica
e menos empregos.

Na economia formal, o salário mínimo atingiria 1
milhão e 900 mil pessoas, das quais, acredito, metade
sustenta a si mesma e a mais alguém, e a outra
metade faz parte de um bolo de renda familiar.
Entendo que tal número é irrelevante. Entretanto, se
exagerado e demasiadamente pesado para a
Previdência, à razão de um milhão por cada cinco
reais, conforme demonstrado por V. Exa., tal aumento
poderia realmente ter impacto negativo na
contratação de novos empregados, além de impedir a
formalização de mais trabalhadores. Em outras
palavras, se considerarmos apenas este ano, com a
idéia de que é tudo ou nada e de que, se chegarmos
ao valor de 180 reais, atingiremos um número
mágico..

Eu estava aqui cada vez mais surpreso e
admirado com a exaltação cívica do Deputado
Medeiros, querido amigo e conterrâneo. Mas imagino
que 180 reais não resolverão de fato a vida de quem
depende apenas disso. E talvez seja negativo, caso
signifique desajuste fiscal, o que impedirá que se
contrate mais gente para fazer desta economia algo
com que possamos sonhar no futuro, quando
deixarmos para trás a imagem mesquinha de um País
que paga baixos salários: O pagamento de baixos
salários não ocorre porque temos um Governo ruim,
ao qual se opõem pessoas boas. Creio que não se
trata de Governo ruim, perverso e insensível, que
apenas paga os juros da dívida externa e segue as
orientações do Fundo Monetário Internacional, sendo
que do outro lado há na Oposição pesselas
extremamente caridosas, boas, que daqui a algum
tempo serão canonizadas pelo Papa.

O SR. DEPUTADO AlOIZIO MERCADANTE 
Faço minhas as suas palavras, Líder Arthur Virgílio.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO - Muito
obrigado. Sei disso. Esclareço que quando digo
canonizadas não se trata de agora, porque somente
são canonizados aqueles que morreram. Quero que
isso demore bastante, que. a canonização ocorra mais
tarde, daqui a duzentos anos, e que todas essas
pessoas vivam muito. Entretanto, peço que a
Oposição saia do simplismo.
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Tenho a impressão de que vivenciamos quadro
extremamente favorável. A economia cresce; houve
investimentos de 7 bilhões de capital produtivo neste
primeiro trimestre; a inflação está próxima de zero, de
acordo com os últimos números de que dispomos;
quando analisamos a situação, verificamos que ela
recua de ano a ano; há crescimento do emprego in
dustrial e o desemprego, de forma geral, está
estagnado. Sr. Ministro Martus Tavares, parece-me
que estamos vivendo época que trará, talvez,
prosperidade por uma década.

Entretanto, é preciso que incorporemos a idéia
do ajuste fiscal no dicionário brasileiro de uma vez por
todas. O ajuste fiscal não é algo de esquerda ou de
direita, mas tem de ser prioridade de quem governa
com bom senso. E cada partido representado nesta
Casa tem bons e maus exemplos de gestores. Temos
exemplos de gestores que, por imaginarem que a
bondade está em fazer demasiadas concessões no
momento de gastar o dinheiro público, são
fracassados. E há gestores de todos os partidos com
assento nesta Casa que são implacáveis no
momento de resguardar o custeio, a fim de que sobre
dinheiro para o investimento. Em minha opinião, essa
é a marca que caracteriza o administrador de elite.
Temos, assim, um novo perfil.

Por isso, Sr. Ministro, creio que esta Comissão
tem funcionado de maneira meritória, sob o comando
do Deputado Paulo Lima, com a Relatoria
percuciente, clarividente e inteligente do Deputado
Eduardo Paes. Trata-se de uma Comissão plural,
composta pelos mais combativos Deputados, que
estão ligados ao debate sobre os salários há muito
tempo. Esta Comissão está apresentando um grande
ganho para a Nação, porque debate e apresenta
sugestões.

Aliás, algumas fontes de custeio que têm sido
apontadas podem não ser as mais exatas, mas louvo
a intenção até de quem apresenta fontes inexatas,
porque significa generosidade de coração. A
inexatidão de fonte impede que cheguemos ao salário
mínimo sugerido, mas a proposta dá a clara idéia de
que estou diante de pessoas boas, caridosas e
corretas. Fico enternecido com isso. A bondade
enternece até mesmo os corações que pessoas mais
apressadas julgam endurecidos. Se não estou
disposto a concordar com um salário mínimo que
inviabilize o ajuste fiscal do País, pode ser que
alguém diga que possuo um coração duro, mas meu
coração não é duro o bastante para deixar de admirar
aquele que, ainda que por via de fontes inexatas, é

capaz de propor boas idéias - não são realizáveis,
mas são boas idéias. E tal proposta deve servir-nos
como meta.

Portanto, creio que, daqui para a frente, cada
vez mais ficará na moda, será in, por dentro, positivo
e chique trabalharmos com a questão do ajuste fiscal.
Sabemos que os países que mais êxito têm obtido
são aqueles que mais radicalmente realizaram as
reformas que aqui temos tentado propor à sociedade.
Tais reformas foram feitas na Inglaterra e nos Estados
Unidos, países que contratam e demitem com
facilidade e que não possuem o conceito atrasado 
tido como conquista popular - de estabilidade. Afinal,
é melhor poder contratar e demitir de acordo com os
critérios da necessidade da empresa e da
competência de quem é contratado e demitido.
Vemos, assim, que nos Estados Unidos hoje estão
faltando braços qualificados em termos de terceiro
grau; esse País precisa de 1 milhão e 300 mil técnicos
com terceiro grau concluído, mas não os possui, e
está vivendo um quadro que chega a nos causar certa
inveja. E quando olhamos para um país apontado
como o que mais pratica o neoliberalismo, vejo que
ficamos num dilema. E penso que esse dilema
somente poderá ser resolvido quando entendermos
que o Brasil tem de aprofundar muito mais as
reformas de uma estrutura viciada e caduca.

Enfim, que seja aprovado o melhor mínimo
possível essa é a intenção do Governo. Caso
dependesse de mim, e se me fosse permitido
devanear, proporia o salário mínimo de três mil reais.
Se eu soubesse que o mínimo de ~rês mil reais não
causaria inflação nem desajustaria fiscalmente o
País, eu proporia esse valor, porque isso permitiria
que o trabalhador pensasse em coisas muito mais
ambiciosas, como ele merece.

E, infeliz mas inevitavelmente, o trabalhador tem
de ligar o salário que recebe à idéia de produtividade.
Não se pode trabalhar sem levar em conta o binômio
trabalho/produtividade, para se chegar à síntese do
que é o salário justo e cabível, porque o mercado não
pagará um salário que não seja cabível. Às vezes o
mercado pode até não pagar um salário justo, mas
para isso os trabalhadores se mobilizem, façam suas
reivindicações, greves e exigências, a fim de obter
suas conquistas.

Hoje fiquei feliz por ter ouvido uma autoridade do
Governo expor com clareza que aqui temos compro
misso com tudo, principalmente com a sensibilidade
social. Mas também temos compromissos com o ajus
te fiscal, com números claros e com o crescimento
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sustentado. Sabemos que se o crescimento não se
sustentar não vamos sequer prosseguir na bela aven
tura de termos concedido um aumento descabido ao
salário mínimo. Por isso, desejo que possamos o,b
servar a questão com olhos mais largos e em médio
prazo. Por que não pensarmos em uma proposta de
dez anos, em uma utopia realizável? Falo em dez
anos de conquistas e ganhos reais para o salário mí
nimo, de modo que, ao final desse tempo, possamos
talvez olhar para trás e considerar irrisórios os núme
ros propostos como ideais hoje.

A meu ver, e com a honestidade com que
procuro pautar a minha conduta na vida pública, julgo
o que se propõe impossível de ser atingido, caso
levemos em consideração os dados reais, que
pautam as nossas atividades e que consigo colher de
fontes do Governo e da própria aconomia brasileira.

Sr. Ministro, parabéns a V. Exa., porque foi
completamente repleta de êxito a sua participação
nesta reunião.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Tem a palavra o nobre Deputado Arnaldo Madeira,
pelo prazo de cinco minutos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, meu caro Mi
nistro Martus Tavares, em primeiro lugar cumprimen
to V. Exa. pela exposição aqui feita.

Sr. Presidente, venho acompanhando a matéria
da Previdência que, ao fim, cerca muito esta
discussão sobre o salário mínimo desde que entrei
nesta Casa, no primeiro semestre de 1995, quando
foi constituída uma Comissão Especial para
estudá-Ia. Deparei-me, em levantamento dos Anais
da Casa, com o fato de que num período de cerca de
vinte anos tivemos, entre comissões especiais e de
inquérito, cerca de nove comissões sobre
Previdência. Quer dizer, não há assunto mais
desbastado, do ponto de vista do debate nesta Casa,
do que a Previdência.

Ao final de cinco anos de participação intensa
nessa matéria, temos um diálogo que é, de certa
forma, de surdos, porque aos argumentos da
situação sobre a Previdência, em termos de receita e
despesa, a Oposição contra-argumenta com
recursos globais da seguridade social, não apenas o
recurso que vem do INSS, como se outras fontes
orçamentárias fossem necessariamente aplic~das ao
sistema INSS. Ou seja, não se captou aInda a
necessidade de pensarmos no sistema de
Previdência como um mecanismo fechado dentro

dele mesmo em termos de receita, de fluxo de
recursos e de cálculos atuariais.

Realmente, é uma discussão que leva a afirma
ções do seguinte teor: há recursos; é só questão de
vontade política. Atingiram-se as metas, as metas fo
ram superadas, portanto vamos gastar um pouco mais.
No fundo há uma diferença de concepção de modelo
de desenvolvimento econômico. Esse é o centro da
questão. Alguns entendem o modelo de desenvolvi
mento econômico como uma presença maior do Esta
do, com controle maior do mercado interno, de certa
forma fechado. E há o modelo que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso vem aplicando com êxito
desde 1995, que é o da abertura da economia, de bus
car produtividade, eficiência, qualidade, e, simultane
amente, fazer com que o setor dos trabalhadores te
nha um ganho.

Ouço a seguinte afirmação: perdeu-se renda
nesse período. No entanto, o último estudo que vi do
Ipea, de 1998, mostrava que entre 1994 e 1998 houve
melhora na distribuição da renda, pequena mas
significativa. Alguns pretendem mesmo - isso já foi dito
por vários, não estou dizendo nenhuma novidade 
atribuir a este Governo a responsabilidade por um
processo histórico de concentração de renda e de
exclusão, um processo que é secular no nosso País.
Este diálogo fica difícil.

Sr. Ministro, vejo ganhos na sua exposlçao,
porque gradualmente o conceito de equilíbrio fiscal,
de responsabilidade fiscal vai-se entranhando. O
grande avanço que vejo na discussão que estamos
fazendo atualmente é o fato de que se começa a
discutir a questão da fonte. Onde é que estão os
recursos? Isso é novo? É novo pelos esforços que
vimos fazendo ao verificar que a questão do equilíbrio
das contas públicas e da responsabilidade fiscal não é
da Esquerda ou da Direita, como disse o Líder Arthur
Virgílio, nem conservadora ou progressista, mas uma
questão real da administração do Estado. Ou seja, não
se pode gastar aquilo que não se tem. Isso é uma
máxima.

Acabamos de aprovar na Câmara uma Lei de
Responsabilidade Fiscal que estabelece, com muita
clareza, o princípio de que para qualquer aumento
permanente de despesa se tem de encontrar um~
fonte de receita definida. Não é a previsão de que vai
haver uma ação judicial, que vai dar um ganho "x"
num determinado ano, que justifica a criação de
despesa permanente. Para a despesa permanen!e
tem de haver uma receita permanente. Alguns nao
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atingiram esse ponto e ainda acham que é
simplesmente uma questão de vontade política.

Quando examino as estatísticas do chamado
trabalho informal na tabela do Ministério do Trabalho
e Emprego, vejo que o setor que tem o maior número
de empregados ou de trabalhadores que ganham até
um salário mínimo é exatamente o informal, aqueles
que não têm carteira assinada. Ora, se eles estão
sem carteira assinada, se estão na informalidade,
não é a ação do Governo na fixação do salário
mínimo que vai provocar o aumento desse salário;
pelo contrário, talvez provoque até um certo
desemprego.

A intervenção do Deputado Aloizio Mercadante
de certa forma foi muito útil, porque apontou
realmente a questão central, que é o Orçamento, o
equilíbrio fiscal ou não. Essa é a questão central deste
debate.

Confesso, Sr. Ministro, que vejo na Casa - já
disse isso algumas outras vezes - uma acentuada
preocupação com a definição dos gastos e pouca
preocupação com a qualidade da definição de
receitas. Acho até que na Comissão de Orçamento
deveríamos, talvez, ter uma Subcomissão para
discutir só receita, se as propostas de receita que o
Governo está mandando são verdadeiras ou não, se
é preciso cortar receita do Governo e não fazer como
temos feito, como tem sido a nossa sistemática. Todo
ano o Congresso encontra defeitos na estimativa de
receita para cima; ou seja, há falhas para cima. Nunca
se encontra estimativa de receita para baixo, que leve
a cortes, exatamente por essa preocupação central
com o gasto, e não com a definição da receita.

Sou, de certa forma, otimista quanto a essa
matéria, porque vejo que aos poucos o debate vai
avançando. Insisto no aspecto de que a questão da
responsabilidade fiscal, que há alguns anos não era
tema do nosso debate político, hoje passou a ser
tema da sociedade brasileira. Hoje dá para
enfrentarmos o debate sobre a questão do salário
mínimo com responsabilidade, tendo presente o
seguinte: quais os limites orçamentários reais que
possibilitam fixarmos o maior salário mínimo como
todos desejamos? Todos desejamos o maior salário
mínimo; a diferença é que alguns querem um salário
mínimo sem preocupação com a fonte de receita ou
indicando fontes de receitas que são inexistentes, ou
fictícias, ou sem segurança de que vão realizar-se.
Por exemplo, vi apontarem como fonte de receita o
Refis, como se o Refis fosse resolver o problema do
salário mínimo. Vi elencarem uma série de outras

fontes de receitas absolutamente inverossímeis,
impossíveis de ocorrerem na prática.

De qualquer forma, o debate está posto em
outros termos e temos de procurar essas fontes de
receitas para sermos responsáveis.

Para mim é muito claro que enfrentamos uma
crise enorme desde 1998, em particular em 1999, e
seria bom que lêssemos os Anais para ver os
discursos catastróficos que se fizeram aqui sobre
para onde ia o País, sobre as taxas de inflação, sobre
a queda do Produto Interno Bruto. O Governo adotou
uma política de austeridade, com o apoio do
Congresso Nacional; todas essas medidas foram
adotadas com o apoio do Congresso Nacional, nas
votações de dezembro de 1998 e janeiro de 1999.
Começamos hoje a ver os frutos dessa política, co-m a
atividade econômica sendo retomada, os indicadores
da indústria paulista, da Fiesp, mostrando, pela
primeira vez - ainda que de forma limitada, muito
aquém daquilo que gostaríamos -, o ligeiro aumento
de emprego, até no setor industrial, que é o setor que
normalmente tem mais problemas. Neste momento
em que estamos saindo da crise, verificamos o
ingresso de recursos externos produtivos, e, no setor
empresarial, uma expectativa positiva sobre a
evolução da economia.

Hoje há expectativas na economia. Talvez até
seja essa a chave do crescimento econômico, e no
momento em que percebemos todos esses sintomas
positivos não podemos cometer erro, não podemos
fragilizar-nos. E alguns, quando fazem comparações
com a União Européia na questão de endividamento,
de percentual de endividamento, esquecem-se de
considerar a questão da expectativa entre uma
economia e outra, o perfil da dívida de um país e de
outro conjunto de países.

Por que será que o Brasil tem de pagar taxas de
risco tão elevadas? Aí entra também um pouco a
nossa concepção de que os outros nos perseguem.
Não somos nós que temos problemas. Temos taxa de
risco superior à da Argentina, do Chile - da União
Européia nem se fala. Estamos em busca de
credibilidade, de responsabilidade, porque este País
tem tudo para crescer. Sou otimista. Acho que o Brasil
está no caminho correto. Os próximos anos serão de
crescimento.

Sr. Presidente, Deputado Paulo Lima, este de
bate é muito importante. Esta comissão cumpre
importante papel ao permitir a franca discussão sobre
este tema, contando, inclusive, com ampla cobertura
da mídia. Seguramente sairemos deste debate mais
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esclarecidos -a respeito da relação entre salário
mínimo, pobreza e concentração de renda e dos
rumos para o desenvolvimento econômico do nosso
País.

Mais uma vez cumprimento o Ministro pela
esclarecedora exposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presi
dente, Deputado Paulo Lima, Sr. Ministro, eminentes
Líderes do Governo na Câmara dos Deputados e no
Congresso Nacional, Deputados Arnaldo Madeira e
Arthur Virgílio, essa celeuma em torno do salário mí
nimo é muito salutar, muito boa. Faz-nos ouvir todos
-os segmentos.

Quando se fala em salário nas prefeituras, os
prefeitos entram em pânico, principalmente os do Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste. Todos se preocupam
com valores que não poderão pagar.

Nesta reunião falou-se também em equilíbrio
fiscal. Acho que é a palavra mágica deste debate.
Todos queremos um salário digno e justo para nossa
população, mas todos sabemos das dificuldades.
Ninguém vive com um salário de 150,180,200, nem
de 300 reais - essa é a verdade. Mas nossa
preocupação está em onde conseguir recursos, em
definir de onde virão, e isso é bastante relevante. Não
podemos deixar esta discussão de lado.

Precisamos esticar a corda ao máximo. É isso
que o Ministro Martus Tavares e o Governo devem
fazer. Líder Arnaldo Madeira, vejo que o Governo não
quer correr nenhum risco. Mas ele poderia esticar
mais a corda,: aumentar um pouco mais o salário
mínimo, porque está deixando uma certa flexibilidade.
Tendo em vista o otimismo do Governo, o crescimento
e a estabilidade reais, a confiança que têm hoje
grandes segmentos, principalmente o empresarial e o
econômico, na política, seria bom que o Governo
ousasse um pouco mais. Por isso, perante o Ministro,
manifesto esta minha preocupação: que o Governo
não se retranque tanto, que deixe fluir, arrisque um
pouco mais nessa decisão, o que, com certeza, criará
um entusiasmo maior entre o povo brasileiro. Que
deixe a discussão menos acalorada, menos
politizada, e dê um bom sinal, com responsabilidade,
é claro, e considerando o equilíbrio fiscal, que é a
palavra mágica.

Nenhum Deputado que pensa com
responsabilidade, que quer um País projetado para o
futuro, desejará um ajuste de salário mínimo que não
esteja respaldado tecnicamente, que cause como

disse o Líder Arnaldo Madeira no futuro uma grande
catástrofe. Se quebrar o equilíbrio fiscal, arruinará
tudo; voltará a inflação, aumentará o desemprego.
Como ficaremos então? Não podemos ser os
causadorés de tudo isso.

Tenho certeza de que o Governo está jogando
na retranca, deixando uma margem de segurança.
Mas espero dele uma atitude um pouco mais ousada.

Era o que queria dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Ministro Martus Tavares, para suas
considerações finais.

O SR. MINISTRO MARTUS TAVARES - Asso
cio-me aos Líderes Arthur Virgílio e Arnaldo Madeira
no otimismo manifestado em relação ao cenário ma
croeconômico previsto e também em relação à mu
dança cultural que já está ocorrendo. Estamos efeti
vamente num processo de mudança cultural.

Ainda é triste observar que alguns não se deram
conta da importância da responsabilidade fiscal como
fator inicial, preliminar, pré-requisito indispensável
para a retomada da credibilidade e do crescimento.
No entanto, alegro-me muito ao observar que muitos
já perceberam isso.

Minha presença nesta Comissão hoje e a
conversa que tive antes com os Deputados Eduardo
Paes e Paulo Lima demonstraram~me toda a
preocupação de buscar fontes, deixaram-me certo de
que já se percebeu a· importância de sermos
responsáveis na discussão de qualquer matéria, por
mais meritória que possa ser a proposta.

Infelizmente o Deputado AJoizio Mercadante já
saiu. S. Exa. mencionou estatísticas da Pasta que
ocupo; por exemplo, o baixo nível de inflação, que foi
de 0,13% no mês de fevereiro. Também referiu-se à
taxa de crescimento. Citou tais dados como se
fossem razões para fazermos uma concessão maior
de reajuste de salário. No entanto, falou sobre
mudança no modelo da política macroeconômica. É
curioso.

Penso que o Deputado deveria comemorar os re
sultados da atual política. Não vejo nenhuma razão
para se falar em novo modelo, mas para comemorar os
resultados da política vigente. Faremos essa comemo·
ração com o anúncio dos índices, dos indicadores de
inflação, de crescimento, de produção e de aumento
do emprego industrial. Isso, sim, deve ser comemora·
do. Não podemos desprezar o cenário positivo que te·
mos pela frente.
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Permitam-me discordar do Deputado João
Caldas. Penso que não podemos abandonar o que
já temos à mão, que é um cenário positivo e
sustentado. É possível termos um crescimento
sustentado a partir do ano 2000, fruto da disciplina
fiscal, da responsabilidade fiscal, dos compromissos
assumidos no Programa de Estabilidade Fiscal em
1998 e 1999, e do cumprimento das metas. Não
podemos desprezar isso. Temos pela frente um pote
de ouro, que é o crescimento sustentado para a
geração de emprego e o aumento da renda da
população brasileira. É isso que todos desejamos.
Não podemos descuidar-nos desse objetivo maior e
um pouco mais distante, um pouco mais duradouro,
para fazer antecipações precipitadas que possam
pôr em risco o que estamos muito próximos de
conseguir.

Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão,
agradeço a oportunidade e a atenção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de encerrar a reunião, quero fazer um balanço
a respeito da exposição do Ministro Martus Tavares.
Penso que esta sessão foi extremamente importante
para esclarecimentos dúvidas a respeito do Orça
mento. Todos os Deputados tiveram oportunidade de
se posicionar e de apresentar fontes de recurso.

Desde o início da Comissão dissemos que tra
balharíamos com responsabilidade orçamentária,
compromissados com o equilíbrio do Orçamento e
da balança pública, e, principalmente, com a manu
tenção do Plano Real. E a todos foi concedida essa
oportunidade.

Infelizmente, encerraremos esta audiência
pública sem contar com a presença de qualquer
membro da Oposição nem do PFL. Está presente o
Deputado Pedro Eugênio, do PPS, que é o Rela
tor-Adjunto, mas não vemos ninguém do PT nem do
PFL, partidos que estão pregando um aumento para
o salário mínimo sem recursos que o suportem.
Todos sabemos como funciona o Orçamento e como
trabalha o Governo Federal. Acredito que devemos
trabalhar da mesma forma, com responsabilidade,
com compromisso. Todos queremos o aumento
máximo, o melhor salário mínimo possível, desde
que mantidas as premissas iniciais.

O Relator da Comissão Mista do Orçamento do
Congresso Nacional, que é do PFL de Minas Gerais,
deixou claro que não vê quaisquer recursos
disponíveis para que se possa conceder aumento
além do previsto. S. Exa. percebe dificuldades em
fazer cortes. Cabe, então, à Comissão trabalhar com

os instrumentos e as armas possíveis para que
possamos propor um aumento acima da inflação e da
TA. O Presidente Fernando Henrique Cardoso já
demonstrou sua sensibilidade e seu compromisso de
aumentar o salário mínimo acima da inflação.
Estamos buscando essas fontes de recurso. Hoje o
PFL e o PT perderam a oportunidade de demonstrar
qual seria a fonte de recurso capaz de proporcionar o
aumento do salário mínimo de acordo com a proposta
que fazem, porque não estão presentes no
encerramento desta sessão.

Aproveito para repetir o que disse o Presidente
Fernando Henrique Cardoso: não vamos disper
sar-nos. Este momento é importantíssimo para o
País. É hora de estarmos presentes para discutir a
questão do salário mínimo. Em torno disso vamos
estar unidos. Convoco todos os membros da Comis
são. A alguns, que fazem parte da comitiva que está
retirando-se com destino a Porto Alegre, devemos
fazer justiça - Deputado Eduardo Jorge, Deputado
Paulo Paim, Deputado Inaldo Leitão, Deputado
Medeiros.

Também agradeço a todos os que
permaneceram na sessão até o fim, aos Líderes
Arnaldo Madeira e Arthur Virgílio, ao Deputado João
Caldas, ao Deputado Feu Rosa, ao Deputado
Ricardo Barros e ao nosso companheiro Deputado
Pedro Eugênio. Agradeço principalmente ao
Ministro, que passou a tarde toda - já estamos aqui
há quase cinco horas - discutindo a questão
orçamentária de impacto e de busca de fontes para o
salário mínimo. Tenho certeza de que a colaboração
será importantíssima para as próximas audiências.

Agradeço ao expositores a presença e a
colaboração e encerro esta reunião, convocando a
próxima para o dia 21, terça-feira, às 14h30min, com
a presença do Dr. Francisco Dornelles, Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego.

Está encerrada a reunião.

Ata da 81 reunião, realizada
em 21 de março de 2000

(Audiência Pública)

Aos vinte e um dias do mês de março de dois
mil, às quatorze horas e cinqüenta minutos, no
plenário onze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, sob a presidência do Deputado Paulo
Lima, a "Comissão Especial destinada a realizar
estudos com vistas a oferecer alternativas em relação
à fixação do salário mínimo". Compareceram os
Deputados Alceu Collares, Avenzoar Arruda, Damião
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Feliciano, Djalma Paes, Eduardo Paes, Feu Rosa,
Inaldo Leitão, Jair Meneguelli, João Caldas, José
Thomaz Nonê,· Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Medeiros, Nice Lobão, Paulo Lima, Paulo Paim,
Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro Eugênio, Romeu
Queiroz e Synval Guazzelli, titulares; Almir Sá, Babá,
Caio Riela, De Velasco, Eurípedes Miranda, IIdefonso
Cordeiro, Jandira Feghali, João Tota, Jovair Arantes,
Luciano Castro, Luiz Bittencourt, Márcio Fortes, NeJo
Rodolfo, Paulo Rocha, Pedro Fernandes, Ricardo
Barros e Wilson Braga, suplentes. Compareceram,
ainda, os Deputados Edinho Bez, Fernando Coruja,
Arnaldo Madeira, Vivaldo Barbosa e Cleonâncio
Fonseca. Deixaram de comparecer os Deputados
Almerinda de Carvalho, Barbosa Neto, Dino
Fernandes, Enivaldo Ribeiro, Herculano Anghinetti,
Luiz Ribeiro, Magno Malta, Pedro Henry, Ronaldo
Vasconcellos e Wilson Santos. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente, Deputado Paulo Lima,
deu início aos trabalhos. Ata - A ata da reunião ante
rior, distribuída antecipadamente, teve sua leitura
dispensada a pedido do Deputado De Velasco e foi
aprovada, sem restrições. O Senhor Presidente
registrou a presença do Senhor Joseph Couri,
Presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria
do Estado de São Paulo, SIMPI. Ordem do Dia 
Reunião de Audiência Pública com a presença do
Senhor Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Ministro
de Estado do Trabalho e Emprego. O Senhor
Presidente convidou o expositor a tomar assento à
mesa e, após explicação das regras regimentais,
passou a palavra ao convidado, que sugeriu o início
do debate. Participaram dos debates os Deputados
Eduardo Paes, Ricardo Barros, Jandira Feghali,
Pedro Fernandes, De Velasco, Almir Sá, Babá,
Medeiros, Avenzoar Arruda, Pedro Corrêa, Pedro
Eugênio, Inaldo Leitão, Vivaldo Barbosa, Paulo Paim,
Synval Guazzelli, Júlio Delgado, Caio Riela e Damião
Feliciano. O Senhor Presidente comunicou visita de
comitiva da Comissão a São Paulo, no próximo dia
vinte e quatro, para debates com vários segmentos
da sociedade, consultando os parlamentares quanto
o interesse em participar. A comitiva ficou composta
pelos Deputados Medeiros, Júlio Delgado, Paulo
Lima, Jair Meneguelli, Paulo Paim, Eduardo Paes,
Nelton Lima, Nelo Rodolfo, Damião Feliciano, De
Velasco, João Caldas e Inaldo Leitão. Após as
considerações finais do expositor, o Senhor
Presidente encerrou a reunião, às dezessete horas e
quarenta e cinco minutos, agradecendo a presença e
participação do convidado e marcando outra para o
dia vinte e dois de março, amanhã, quarta-feira, às

quatorze horas e trinta minutos, com a presença do
Senhor Pedro Sampaio Malan, Ministro da Fazenda.
E, para constar, eu Cily Montenegro, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada peJo Senhor Presidente e irá à
publicação, juntamente com as notas taquigráficas,
após decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro aberta a oitava reunião da Comissão Espe
cial destinada a realizar estudos com vistas a oferecer
alternativas em relação à fixação do salário mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de
cópias da ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr.
Presidente, regimentalmente, requeiro a V. Exª
dispensa da leitura, já que todos recebemos e lemos
a ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dispensada a leitura.

Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, em

votação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam

como estão. (Pausa.)
A ata está aprovada.
A presente reunião destina-se à realização de

audiência pública com o Sr. Francisco Oswaldo Neves
Dornelles, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.

Anuncio a presença na Comissão do Presidente
do SIMPI- Sindicato da Micro e Pequena Indústria do
Estado de São Paulo, Sr. Joseph Couri.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço
que adotaremos os seguintes critérios: o expositor terá
o tempo de trinta minutos para sua exposição, não
podendo ser aparteado; encerrada a exposição, os
Deputados interessados em interpelar o convidado de
verão fazê-lo estritamente sobre o assunto, pelo prazo
de três minutos, tendo o expositor igual tempo para
resposta; aos Deputados são facultadas a réplica e a
tréplica, pelo prazo de três minutos; os Deputados que
desejarem participar dos debates deverão inscre
ver-se junto à Mesa.

Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr.

Presidente, gostaria de um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - O Sr. Joseph
Couri vai participar do painel de hoje?
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não, só estamos anunciando sua presença nesta
audiência pública porse tratar de autoridade sindical.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Está correto.

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Meu caro e prezado amigo, Deputado Paulo Lima,
Deputados Eduardo Paes, Arnaldo Madeira, Líder do
Governo, e OdeImo Leão, companheiros de bancada,
é uma satisfação muito grande comparecer à
Comissão que vai discutir a fixação do salário
mínimo.

Sr. Presidente, hoje exerço o cargo de Ministro
de Estado, mas sou Deputado Federal. Não gostaria
que minha presença não tivesse o caráter formal de
um Ministro que faz exposição para Deputados, mas,
dentro das normas estabelecidas por V. Exi', com o
máximo possível de informalidade, que fosse uma
conversa entre Deputados.

Assim, peço a V. Exli que me seja dispensada a
exposição de trinta minutos, a fim de entrarmos
diretamente nos debates e de, poupando esse tempo,
e se necessário - espero que não seja -, eu ganhar
alguns minutos no momento de responder. Como
Deputado, já assisti várias vezes à exposição de
Ministros na Casa e percebi que correm o risco de
falar sobre uma série de assuntos ou pontos que não
interessam aos Deputados, que, depois, não têm
tempo de perguntar o que lhes interessa.

Dessa forma, proponho, Sr. Presidente, se V. Ex·
estiver de acordo, que passemos diretamente para o
debate, para o diálogo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Estou de acordo, Sr. Ministro.

Inicialmente, passo a palavra ao Relator,
Deputado Eduardo Paes, para suas considerações
iniciais.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Srs. Líderes, Sras. e Srs.
Deputados, quero agradecer, antes de mais nada, ao
Ministro Francisco Dornelles a presença hoje na
Comissão. Tivemos uma reunião, na última
quinta-feira, bastante proveitosa com o Ministro
Martus Tavares.

Vou começar fazendo um questionamento,
reservando-me o direito de apresentar outros ao
longo dos debates. Desde o inrcio dos trabalhos desta
Comissão, vimos discutindo a questão do impacto do
salário mínimo nos seus diversos aspectos: na
inflação, nas contas de Estados, Munic(pios e União,
na Previdência e no mercado de trabalho,

aumentando ou não a informalidade, o emprego, o
desemprego.

As experiências que temos no Brasil mostram
que o reajuste do salário mínimo, em épocas
passadas, até gerou fenômeno contrário à teoria
econômica: em alguns instantes, aumento da
formalidade.

Minha primeira pergunta: conforme os números
do Ministério já recebi tabela do Ministério do
Trabalho e acredito que muitos Deputados aqui
dispõem dela, quantos brasileiros hoje no mercado
de trabalho, tirando aqueles que recebem benefício
da Previdência, são alvo do hnpacto do salário
mínimo, direta ou indiretamente, tanto no setor formal
quanto no setor informal, se é que há essas
informações acerca do setor informál?

Segundo questionamento: na vlsao do
Ministério, o salário mínimo funciona o chamado
"efeito farol" como um indexador das outras
remunerações pagas no País, não só no setor infor
mai, mas também no setor formal?

Finalmente: qual é a posição do Ministério em
relação à possibilidade de reajuste maior e efetivo do
salário mínimo gerar qualquer tipo de aumento de
informalidade ou desemprego?

Essas as três questões que apresento a V. Ex·
inicialmente, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Sr. Ministro, para que faça suas
considerações a respeito das ponderações do Rela
tor.

O SR. MINISTRO FRANCI$CO DORNELLES
Sr. Relator, como fonte, trouxe dados da PNAD/98, a
que me vou referir nesta audiência pública.

Quanto ao mercado formal, dos 21 milhões, 93
mil e 561 trabalhadores com carteira assinada,
somente 1 milhão, 930 mil e 545 recebem um salário
mínimo, ou seja, apenas 9,15%. Desse percentual,
12,75% se encontram no Norte, 23,19% no Nordeste,
6,06% no Sudeste, 6,70% no Sul e 8,88% no
Centro-Oeste.

Em relação às principais áreas metropolitanas.
O salário médio, no caso de empregado com carteira
assinada, em Recife é de 491 reais e 86 centavos; em
Salvador, 534 reais e 48 centavos; em Belo Horizonte,
658 reais e 73 centavos; no Rio de Janeiro, 693 reais
e 25 centavos; em São Paulo, 991 reais e 79 centa
vos, e em Porto Alegre, 619 reais e 74 centavos.

Em pesquisa realizada pelo IBGE, o salário
médio daqueles que trabalham sem carteira assinada
em Recife é de 441 reais e 26 centavos; em Salvador,
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374 reais e 21 centavos; em Belo Horizonte, 583 e 75
centavos; no Rio de Janeiro, 645 reais e 97 centavos;
em São Paulo, 649 reais e 81 centavos; e em Porto
Alegre, 673 reais e 76 centavos.

O percentual da população que recebia valores
de até um salário mínimo, no Brasil, em 1970, era de
53,2%. Em 1998, somando os setores formal e infor
mai da economia;' era de 21,3%.

No campo do funcionalismo público, dos 4
milhões, 555 mil e 491 funcionários públicos, hoje, só
8,15%, ou seja, 371 mil e 484 ganham um salário
mínimo, sendo que o maior percentual (15,71%),
encontra-se no campo municipal; no âmbito estadual,
é de 5%; no federal, de 3,21 %.

Com relação à primeira p~rgunta o impacto do
aumento do salário mínimo no mercado formal, posso
afirmar que não é· grande, porque vai atingir um
número muito reduzido de pessoas.

No que se refere ao mercado informal, os dados
são diferentes. Dos 16 milhões, 71 mil e 219
trabalhadores, quase a metade (47,47%f ganha um
salário mínimo. Qual o impacto do reajuste nesse
setor da economia? Acredito que, se houver aumento
coerente com o mercado, o mercado informal
acompanhará. Sem falar em números concretos, se
passasse de 136 para 138 ou 139 reais, não tenho
dúvida nenhuma de que o mercado informal
acompanharia; se passasse para 200 reais, tenho
dúvida. Até que ponto o mercado informal absorveria
o novo mínimo? Acho que dependeria muito da
coerência desse aumento com a realidade do
mercado.

Se o salário mínimo hoje é o indexador da
economia, devo dizer que legalmente não existe mais
indexação. Não existe nada que obrigue o aumento
do mínimo refletir sobre salários acima dele. A
indexação ainda está viva na cabeça dos brasileiros.
Não sei até que ponto vai existir o que V. Exª chama
de "efeito farol". Não estou certo. É a primeira vez que
estamos perdendo um pouco a força da indexação,
mas ela está na memória de todos. Até onde vai haver
pressão para que ocorra esse "efeito farol" não tenho
condições de dar garantias a V. Ex!!

Sobre a relação da informalidade com o salário
mínimo, não estou seguro até que ponto o aumento
do salário mínimo elevaria a informalidade. Se
analisarmos a informalidade no Brasil, verificaremos
que, em primeiro lugar, não existe trabalho informal
nas grandes empresas, de capital aberto,
multinacionais e instituições financeiras. Ele se
concentra principalmente nas pequenas e médias

empresas, nas empresas familiares, da área agrícola
e da construção civil.

A causa da informalidade se relaciona com a
complexidade da legislação. V. Exª conhece bem,
anda na rua, como eu, percorre todo o nosso Estado.
Um pequeno empresário, por não ter condições de
contratar contador ou advogado, tem medo de manter
empregado formal pelas dificuldades que enfrenta
para entender a legislação.

No caso específico da agricultura e da constru
ção civil, existem situações em que o proprietário pre
cisa de alguém por três, quatro meses. Muitas vezes,
uma contratação de acordo com a legislação trabalhis
ta poderia causar-lhe dificuldades quando fosse demi
tir o empregado. O mesmo ocorre na construção civil.
Para evitar essa formalidade, criamos o contrato por
prazo determinado, a suspensão do contrato, o banco
de horas e o condomínio dos empregadores, que o
Deputado Medeiros o conhece muito bem, participou
da sua elaboração certamente será um passo impor
tante par~Ca redução do trabalho informal.

Outra causa do mercado informal é a lentidão da
Justiça do Trabalho, onde uma causa pode levar seis,
sete, oito anos para ser julgada. Os empregadores
têm medo de criar um passivo trabalhista, ainda que
seja sem muita base, que dificulte qualquer processo
de cisão, de incorporação e de fusão, e muitas vezes,
sabendo da lentidão da Justiça trabalhista, contratam
na informalidade, porque no momento em que o
empregado é despedido e recorre à Justiça, como
sabe que sua causa irá levar seis, sete, oito anos para
ser julgada, entra em acordo com o empregador, às
vezes, em bases mais reduzidas, caso estivesse na
formalidade.

Por isso, dentro dessas linhas, criamos o rito
sumaríssimo e as comissões de conciliação prévia,
que, acredito, podem contribuir muito para acelerar o
trabalho da Justiça e, conseqüentemente, reduzir a
informalidade.

Com relação aos encargos sociais sobre a
folha, hoje o empregador paga 20%, e o empregado,
de 8% a 10%. Se colocarmos Imposto de Renda de
15% para os que ganham acima de 900 reais,
teríamos na folha, com relação ao empregado, até
20%, além do empregador. O empregado, muitas
vezes jovem, sabendo que causará aquele desconto,
prefere a informalidade. O salário médio informal nas
regiões corresponde a três, quatro salários mínimos.
Os encargos são responsáveis pela informalidade.
Aqueles que trabalham na Comissão Tributária
devem pensar sobre isso.
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Outro ponto responsável pela informalidade é a
automatização, a reestruturação produtiva, que
dispensou grande número de pessoas que não
estavam preparadas para exercer outras atividades.
Muitas começaram a trabalhar por conta própria e a
exercer todo tipo de atividade. Vemos isso na prática,
no nosso Rio de Janeiro, onde grande parte dos
taxistas são funcionários demitidos de algumas
importantes empresas.

Mesmo sem o aumento do salário mínimo, a
informalidade será impulsionada pelos quatro
motivos expostos. Faremos grande campanha este
ano, uma das metas do PPA, para reduzir a
informalidade. Por meio da fiscalização, pretendemos
fazer o registro de cerca de 600 mil pessoas.

Até que ponto o aumento do salário mínimo
contribui para o aumento da informalidade? Vamos
exagerar. Se passasse de 136 para 137 reais, tenho
certeza de que não causaria qualquer impacto; se
2ªssasse de 136 para 500 reais, acredito· que--a-
informalidade iria aumentar muito. O aumento do
salário mínimo iria elevar para quanto o aumento da
informalidade? Não tenho condições de medir
especificamente.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Ministro, não faz muito tempo, em 1995, houve um
reajuste significativo no valor do salário mínimo, que
passou de 70 para 100 reais. Naquele momento, já
que se tratava de valores absolutos, percebeu-se, por
meio da PNAD, que o impacto no setor informal foi
maior, até porque o setor formal, de acordo com os
números mostrados por V. Ex!l, paga remuneração
média bem acima do salário mínimo.

Essa experiência de 1995 me parece
interessante para identificar de fato o que poderia
acontecer se houvesse reajuste maior do salário
mínimo neste momento. O Ministério tem algum dado,
fez algum levantamento relativo ao aumento da
informalidade naquela época?

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Não tenho os dados aqu!, contudo, posso fazê-los
chegar às mãos de V. Ex!!/

Mas 1995 foi um ano de grande crescimento
econômico, quando a economia estava em plena
expansão. Esse é um ponto que deve ser levado em
consideração, quando se mede o reflexo do aumento
do salário mínimo na economia informal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
De acordo com a lista de inscrição, concedo a palavra
ao Deputado Ricardo Barros, por três minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro do Trabalho e
Emprego, nosso colega Deputado Francisco
Dornelles, primeiramente registro minha satisfação
pela clareza das informações que nos foram
entregues, dando-nos visão bastante clara do
impacto do aumento do salário mínimo na economia
formal pergunta do Relator Eduardo Paes.

Apenas 9,15% dos trabalhador€s com carteira
assinada ganham um salário mínimo, dado
importante para debate nesta Comissão, que, aliás,
realizou trabalho muito produtivo com o Ministro
Martus Tavares e com o Relator do Orçamento, na
medida em que o Orçamento da União prevê apenas
a correção do salário pela inflação. Tudo que for dado
acima disso, vai requerer alocação de fontes.

Sr. Ministro, tenho ouvido e lido muitas
declarações de V. Ex!! Em relação a esse assunto,
temos debatido muito na Comissão os dados

- apresentados. Portahto, faço-lhe· o seguinte
questionamento: os especialistas em assuntos
trabalhistas dizem que o aumento do salário mínimo
terá impacto na diminuição da pobreza. O Governo
considera esse aspecto na definição do salário
mínimo? Essa discussão foi incluída no processo, e
gostaríamos de ter sua opinião sobre ela. Buscamos
uma solução responsável, queremos melhorar o
salário no País, mas também queremos preservar o
equilíbrio das contas públicas, especialmente
controlar o déficit da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Jandira Feghali,
por três minutos.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, demais colegas de
Comissão, li o relatório de V. EXII, na agilidade
possível diante do tempo, e o considero muito
importante para a Comissão, porque traz dados que
desmistifIcam uma série de aspectos que vêm sendo
utilizados como argumentos contra o aumento do
salário mínimo.

Em primeiro lugar, é bom ressaltarmos que a
ótica sob a qual se discute apenas a despesa como
salário não procede, porque salário não é despesa.
Até sob o ponto de vista do capital, salário é
investimento.

Quando leio o relatório do Ministério do
Trabalho, percebo que são desmistificadas com
relação ao aumento do salário mínimo a questão do
funcionalismo público - um percentual muito pequeno
de funcionários ganham até um salário-, a relação
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com o processo inflacionário, outro argumento
importante do·.Governo, e o impacto anual com
gastos relativos ,a benefícios, como, por exemplo,
seguro-desempre.go - chega no máximo a 30 milhões
de reais..

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Não, aí, é para cada real.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Mesmo assim, o impacto anual é muito menor do que
o que tem sido apresentado diante desta Comissão.

Mostra também que, se considerarmos a cesta
básica, segundo o critério da Comissão, se
seguirmos o aspecto constitucional, não é apenas a
resposta que o salário mínimo precisa dar. A cesta
básica envolve toda úma demanda, não é apenas o
que se compra em supermercado. Quando se afirma
que o salário mínimo hoje corresponde à cesta básica
- e aqui se usa a fonte do Dieese-, sem levar em

.conta outros itens que precisamos considerar, isso
nos ajuda a pensar num aumento mais significativo.

Conforme disse o Ministro há pouco, mesmo
distribuído pelas Regiões Norte, Nordeste, Sudeste,
Sul e Centro-Oeste, o percentual no mercado formal é
realmente pequeno, o que nos demonstra que,
comparativamente, o impacto do salário mínimo é
muito menor do que o que vem sendo apresentado;
mas, considerando-se vida, são 14 milhões, 936 mil e
115 trabalhadores, sem levar em conta os que se
beneficiam da Previdência Social.

No âmbito social e humanitário, trata-se de
número de pessoas absolutamente significativo,
apesar de, em se tratando de despesas da União, dos
Estados e dos Municípios e mesmo do mercado
privado, ser despesa pequena, em comparação com
outras faixas de rendimento.

Sr. Ministro, diante de toda essa ponderação,
pergunto a V. Exª: quanto a esse impacto, os
obstáculos assim impostos não são superáveis para
um salário mínimo de maior importância para quase
15 milhões de brasileiros que ainda estão no mercado
de trabalho? Sob a ótica de um Ministro do Trabalho
que já atuou nas áreas de economia e de indústria e
comércio, qual o impacto relativo ao aquecimento da
economia? Aqui muito se discute em torno do que se
gasta, mas não se raciocina de forma objetiva a
respeito do que se arrecada, quando se permite que
as pessoas adquiram no mercado bens de
sobrevivência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro
Fernandes, por três minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, por questão de justiça, registro o res
peito dispensado pelo Ministro Dornelles a todos os
Deputados, o que não é comum no Governo Fernan
do Henrique Cardoso.

Sr. Ministro, explorando sua experiência púbU~

ca, pergunto: se déssemos um aumento maior ao
salário mínimo, que fontes de natureza financeira V. Exª
identificaria para cobrir esse impacto? Aproveitando
para puxar assunto que o Relator vem tratando há al
guns dias pelo menos tenho acompanhado pela im
prensa, a quebra do sigilo bancário poderia ser uma
das soluções? Repito minhas duas perguntas: que
fontes de natureza financeira poderiam cobrir esse
impacto? A quebra do sigilo bancário poderia ser
uma solução?

Muito obrigado, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado De Velasco, por três
minutos.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputa
dos, nas nossas andanças pelo Brasil, temos visto
enorme discrepância relativamente aos preços das
necessidades básicas, principalmente cesta básica.,
moradia etc. Desejaríamos ter idéia do que V. Exª
pensa de voltarmos a ter no Brasil o salário mínimo
regionalizado.

Todos sabemos que o salário mínimo brasileiro
é um dos menores da América Latina, fundamental~
mente o menor do Mercosul. Países até bem menos
desenvolvidos do que o Brasil pagam salário mínimo
bastante superior ao nosso.

Antes de encerrarmos nossa participação,
destacamos as diversas vezes em que fomos bem
recebidos em seu gabinete e quanto V. Exª tem
correspondido às expectativas não só do Governo,
mas também nossas, seus colegas de Parlamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Antes de passar a palavra ao nobre Ministro, informo
à Comissão o roteiro da viagem a São Paulo, de 24 de
março, após já termos realizado reuniões no Rio de
Janeiro e Porto Alegre: às 9h, recepção da comitiva
pelo Sr. Deputado Vanderlei Macris, Presidente da
Assembléia Legislativa de São Paulo; às 9h30min,
debates sobre o salário mínimo com Parlamentares e
Presidentes do Sindicato da Micro e Pequena
Indústria do Estado de São Paulo SIMPI, da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
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FIESP, da Associação Comercial de São Paulo e da
Federação dos Aposentados e Pensionistas do
Estado de São Paulo; às 12h, almoço na Associação
Brasileira da Indústrias de Máquinas e Equipamentos
ABIMAQ; às 15h30min, visita à Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo FIESP; às 18h,
visita ao Governador do Estado de São Paulo, Dr.
Mário Covas.

Peço aos Parlamentares que tiverem interesse
em viajar que entrem em contato com a Secretaria da
Mesa, a fim de decidirmos a respeito dos
participantes da comitiva. Informo ainda que os
Deputados eleitos por São Paulo estão incluídos.

Tem a palavra o Sr. Ministro Francisco
Dornelles.

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Vou procurar ser o mais breve possível.

Caro Deputado Ricardo Barros, V. Ex' questiona
o efeito da aumenta do salário mínimo sobre a
redução da pobreza. É ponto pacífico, entre todos
aqueles que estudam essa relação, que tem
importante influência sobre a redução da pobreza, .
tendo em vista as conseqüências sabre o aumenta
das aposentadorias e benetrcios da Previdência.
Como mostrei a V. Ext, há 1 milhão, 930 mil e 545
pessoas no mercado de trabalha formal que recebem
um salário mínimo e, na Previdência, 12 milhões.

Haveria redução de pobreza se fosse aumento
real. O que é aumenta real? Aquele que não provoca
processo inflacionário, anulando o aumenta
concedido. Se, para cobrir aumenta do salário
mínimo, tivermos de aumentar o endividamento,
havendo maior entrada do Governo no mercado
financeiro, e a conseqüência for aumento de taxa de
juros, maior recessão, maior desemprego e mais
inflação, a aumento da salário mínimo não terá efeito
no combate à pobreza. Por isso, para que ele tenha
repercussão, seja instrumento de combate à pobreza,
é necessária indicar as fontes, os recursos
necessárias para arcar com esse aumento,
principalmente no que diz respeita ao aumento dos
encargos da Previdência.

Em relação a minha querida amiga e
conterrânea Deputada Jandira Feghali, nossos
pontos de vista são concordantes. No mercado de
trabalho direto, entre os 21 milhões, 93 mil e 561
assalariadas, a aumento atinge apenas 1 milhão, 930
mil e 545 salários-mínimas, e nas seis regiões
metropolitanas o salário médio é superior a 440 reais,
de modo que o impacto do salário mínimo na

mercado direto de trabalho, num momento em que a
indexação praticamente não existe, é irrelevante.

No caso do setor pública, o impácto seria maior
em relação a alguns Estados do Norte e do Nordeste
e aos Municípios. Tem de ser levado em consideração
que não haveria impacto nas Prefeituras do Rio de Ja
neiro e de São Paulo, mas, em Carmo, por exemplo,
no Rio de Janeiro, não tenho dúvida nenhuma de que
terá impacto brutal na folha de pagamento. Em
Municípios do Norte e do Nordeste, o impacto ainda é
muito maior.

Mas, sob o aspecto financeiro, Deputada
Jandira Feghali, o maior impacto é na conta da
Previdência. Em relação ao Ministério do Trabalho, o
impacto no seguro-desemprego e no abono salarial
seria de 36 milhões por real se o salário mínimo fosse,
por exemplo, para 160 reais, teríamos um adicional de
864 milhões; se ficasse em 150 reais, 504 milhões;
em 170 reais, 1 bilhão e 220 milhões de reais. Os
números trabalhados pelo Governo revelam que o
impacto nos gastos do Governo Federal, no caso de
um salário mínimo de 150 reais, seria de 2 bilhões e
700 milhões de reais; no caso de 170 reais, 6 bilhões
e 700 milhões de reais.

Não quero abordar diretamente esse impacto,
porque, sendo grande, o Ministro da Previdência e
Assistência Social teria condições de discuti-lo
detalhadamente. Mas qualquer que seja 2 bilhões, 3
bilhões ou 4 bilhões, é importante que seja indicada a
fonte que vai ser utilizada para cobrir essa despesa.
Se fazemos despesa sem receita, ela pode ser
coberta de que maneira? Por meio de aumento de
endividamento? O que vai ocorrer? No momento em
que reduzirmos nosso déficit primário, e todos os
agentes econômicos percebem que nossa relação
PIS/dívida pública está aumentando, irão emprestar
ao Governo cobrando taxa de juros mais elevada.
Conseqüentemente, vai ser uma bola de neve, haverá
aumento de despesa; a despesa inicial do aumento
da Previdência vai refletir-se no aumento de despesa
decorrente do aumento da taxa de juros. É princípio
básico de finanças: para haver uma despesa, é
preciso que haja uma receita. Havendo impacto do
salário mínimo na folha da Previdência 1 bilhão, 2
bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, tem de ser indicada a
fonte para cobrir essa despesa.

Por isso o Congresso Nacional deveria pensar
no aumento do salário mínimo quando discutir o
Orçamento, no final do ano, em outubro e novembro,
para já indicar qual a fonte que vai ser utilizada para
cobrir o aumento daquelas despesas. O impacto
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maior dessas·del?pesas é na Previdência, e o número
exato o Ministro Waldeck Ornélas poderá discutir. O
Estado é como, uma família, um botequim, uma
empresa: tem 'receita, despesa e capacidade de
endividamento. Como vamos fazer despesa sem
receita? Aumentando o endividamento. Aumentando
o endividame~t6" aumenta-se a taxa de juros.
Aumentando-se, _8 taxa de juros, aumenta-se
despesa. É um ',é:írculo vicioso. Considerando-se
ganho real, não adianta o assalariado ter aumento do
salário mínimo se, por intermédio do impacto sobre as
contas públicas, houve aumento de endividamento,
de taxa de juros,' de desemprego, de pressão
inflacionária, que simplesmente reduzem todo o
ganho reai que teVe.

Em relação à' pergunta do Deputado Pedro
Fernandes, sobre.' as fontes que eu indicaria para
cobrir as necessidades da Previdência Social, em
primeiro lugar, devo dizer que o sistema tributário
brasileiro supertributa a produção e subtributa o lucro.
O lucro deveria sofrer mais tributação, e a produção,
menos tributada. Por isso acho importante a reforma
tributária, que está praticamente acabando' com
incidências sobre a produção Pis/Pasep, Cofins,
CPMF, trocando-as por impostos não cumulativos e
abrindo caminho para maior tributação de lucro.

Discutir isso como fonte para cobrir aumento do
salário mínimo não é possível, porque perdemos o
período. Todo imposto sobre a renda do patrimônio
está sujeito ao princípio da anualidade, de modo que
nada poderia ser cobrado. Qualquer aumento de
imposto de renda para financiar déficit de previdência
só pode ser cobrado no ano seguinte. Realmente não
vejo como essa fonte pode ser utilizada.

Com relação ao que V. Exª se referiu, parece
que o Relator atribui ao sigilo bancário uma fonte para
produzir receita. Está havendo certa distorção,
quando se define da mesma forma o sigilo bancário e
o sigilo fiscal.

Não temos sigilo bancário no Brasil - aliás,
sigilo nenhum, nem mesmo familiar. Temos de fazer
diferença entre sigilo bancário e sigilo fiscal: sigilo fis
cal é a divulgação pela receita dos dados que ela
obteve por meio de declarações que ihe. foram
apresentadas pelo contribuinte, ou de informações
que obteve ao fazer exame de livros fiscais; sigilo
bancário é o direito que o indivíduo tem de manter sua
conta bancária em sigilo.

Quanto ao sigilo fiscal, deveríamos ter maior
flexibilidade. Não vejo nenhuma razão que impeça a
Receita Federal, por exemplo, de fornecer ao

Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério do
Desenvolvimento, à Câmara dos Deputados dados
sobre importação, exportação, faturamento,
subfaturamento, superfaturamento, porque obteve
por intermédio de declarações. Não vejo nenhum
impedimento - acho que se está tomando posição
rígida - de o Banco Central fornecer à Secretaria da
Receita Federal dados que tem sobre operações
cambiais com o exterior, porque tem nas mãos
aquelas informações que lhe são prestadas. Acho
que deve haver maior flexibilidade na interpretação
do conceito de sigilo fiscal.

Fui Secretário da Receita durante seis anos.
Sou totalmente contrário a qualquer quebra. do sigilo
bancário sem a participação da Justiça. Não existe
sigilo bancário no Brasil. Ele pode ser quebrado a
qualquer hora, mas com a participação da Justiça.
Criaríamos um clima da maior insegurança no
momento em que permitíssemos a um agente fiscal
de manhã decidir e· entrar na conta bancária de um
contribuinte ou de uma empresa para saber do movi
mento.

O sigilo fiscal pode ser flexibilizado; o sigilo
bancário tem que ser examinado com grande
cuidado. A flexibilização do sigilo fiscal pode
aumentar a arrecadação. A permissão de quebra do
sigilo bancário sem a permissão da Justiça leva a
maior insegurança e dificuldades à área de
investimento e à organização da economia.

Com relação ao salário mínimo regional,
Deputado De Velasco, quando pense na reforma do
Estado, temos duas palavras~chave para ela:
privatização e descentralizaçãoJdesconcentração.

O movimento de privatização no Brasil
representou êxito completo. Dias atrás, tomei um táxi
em Jacarepaguá, e o taxista me mostrou um celular,
pelo quaf - estava pagando 300 ou 400 reais,
Lembrei-me de que há cerca de cinco anos UJ11

telefone na Barra da Tijuca custava 5 mil dólares, e ('I

celular não existia. Vi os efeitos positivos da
privatização.

No campo da descentralização e desconcentra
ção, não atingimos ainda o ponto desejado. Nessa
questão, sou extremamente radical. Não chego a de
re lder a transformação da Federação brasileira numa
confederação, mas chego quase lá: os estados deveri
am ter responsabilidade quase exclusiva nas áreas de
educação, saúde e ação social; competência exclusiva
na área da legislação trabalhista, além de legislar a
respeito de Direito de Famnia e Direito Penal. Minha
posição é de que tudo que pudesse ser dos estados
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não deveria ser da União, tudo que pudesse ser dos
munícrpios não deveria ser nem dos estados nem da
União e tudo que pudesse ser do setor privado não
deveria ser nem do município, nem do estado nem da
União. Toda legislação trabalhista deveria ser estadu
al. Conseqüentemente, salário mínimo deveria ser
estadual.

Mas essa federação dos meus sonhos, ou
quase confederação, não é esta em que vivemos. A
Constituição estabelece que temos de ter um salário
mínimo unificado nacional, e é com isso que temos de
trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputádo Almir Sá, que
disporá de três minutos.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Ministro,
inicialmente também manifesto minha satisfação de
vê-lo nesta Casa, que é de V. Exa. Sua vida
parlamentar e sua experiência têm contribuído
significativamente para o País e para este Governo e
traduzem habilidade na boa condução dos destinos e
nas ações do Ministério do Trabalho.

V. Exa. abordou com muita propriedade o
impacto do salário mínimo no seguro-desemprego e
no abono salarial - eu já havia feito pergunta nesse
sentido. Gostaria que V. Exa. nos falasse um pouco
sobre ele no FAT.

Concordo plenamente quando diz que é preciso
haver o desenvolvimento da economia para que o sa
lário cresça na mesma ordem. Desajustar a economia
com aumento irresponsável seria colocar o Governo
numa situação das mais difíceis, uma vez que no
Orçamento já está estabelecido o que se pode au
mentar no salário mínimo. Portanto, declaro que
minha linha de pensamento se coaduna com a de
V. Exa., quando faz essas abordagens.

Sendo objetivo, Sr. Ministro, gostaria, como
disse, de ouvir a complementação com referência ao
impacto do salário mínimo também no que diz
respeito ao abono salarial e ao FAT.

Obrigado.
O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES

Deputado Almir Sá, V. Exa. me dá oportunidade de
analisar o referido impacto no orçamento do FAT e de
falar dois minutos sobre esse fundo. Há uma visão
distorcida do que ele seja. Volta e meia, muitas vezes
até colegas aqui da Câmara e governadores acham
que é um fundo que tem recursos realmente
ilimitados.

O FAT tem seu orçamento aprovado anualmente
pelo Congresso, fixando-se receita e despesa. A

receita do FAT atualmente é de 80% dos fundos do
PIS/Pasep - 20% são dirigidos aos FEF - mais juros
de patrimônio que teve. No ano de 1999, tivemos 8
bílhões e 200 milhões. Desse total, foram destinados
4 bilhões e 400 milhões para seguro-desemprego; o
abono salarial do PIS/Pasep levou 640 milhões; o
financiamento dos programas do BNDES, 2 bilhões e
400 milhões; e a qualificação profissional, 390
milhões. De modo que o impacto no orçamento do
FAT será feito pelo aumento do seguro-desemprego
e do PIS/Pasep, consideravelmente.

Como disse à ilustre Deputada Jandira Feghali,
se pegarmos os recursos específicos do FAT, por real,
haverá um aumento de 36 milhões. Quer dizer, de
cada aumento de um real no salário, por exemplo, se
o salário mínimo fosse para 150 reais, teríamos o
impacto extra de 504 milhões; para 160 reais, de 864
milhões; para 170 reais, 1 bilhão e 200 milhões de
reais. É um impacto proporcionalmente grande, tendo
como comparação a receita do FAT. Mas o grande
impacto, bastante elevado, como já disse, são as
contas da Previdência. Se não indicarmos as fontes
de financiamentos, poderemos ter situações
desagradáveis.

O FAT tem um patrimônio de 47 bilhões,
construído no momento em que não existia a
vinculação ao FEF e em que o dinheiro despendido
com seguro-desemprego era muito pequeno. Esse
patrimônio está depositado em quatro bancos, Banco
do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco
do Nordeste, que emprestaram esses recursos - não
está nas gavetas - e ninguém pode contar como
patrimônio. Podemos pensar em fluxo. Aí o impacto é
grande em termos proporcionais, e é distorção
pensar em patrimônio para cobrir déficit, que é
totalmente receita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Babá, que disporá
de três minutos.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr.
Presidente, já que a maioria dos meios de
comunicação têm levantado sempre esse aspecto, e
como o Ministro deixou de responder a uma de
nossas perguntas, gostaríamos de ouvir sobre a
ordem' de grandeza do nosso salário mínimo frente
aos demais da América do Sul.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos deixar essa resposta para o segundo bloco.

OSR. MINISTRO FRANCISÇO DORNELLES
Peço desculpas a V. Exa., Deputado.

Realmente, se compararmos nosso salário
mínimo com o de outros países da América Latina,
veremos que é um dos mais baixos. Agora, existem
alguns países em que o salário mínimo é de 300
dólares, mas ninguém o recebe, porque o trabalho é
informal. Há países em que o salário mínimo equivale
a 200 dólares, mas 90% dos trabalhadores o
recebem.

Nosso salário mínimo é inferior ao dos outros
países da América Latina, mas, como já disse, no
campo de trabalho formal, só 9% dos trabalhadores
ganham salário mínimo. Se' pensarmos em termos
das seis grandes regiões metropolitanas, o salário
mínimo médio é de 700 reais, ou seja, superior a 350
dólares. É muito difícil comparar o salário mínimo le
gaI. Não adianta dizer que o salário mínimo é x em um
país, se todo mundo ganha menos; o salário é x, e
90% ganham; o salário é meio x, mas o número de
pessoas que ganham três ou quatro é muito maior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Babá, V. Exa. dispõe de três minutos.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Ministro,
confesso que fico espantado com os dados
apresentados pelo IBGE com relação às regiões
metropolitanas. Salário médio de 991 reais em São
Paulo, de 491 reais em Recife e de 534 reais em Sal
vador - sei que técnicos fizeram essa pesquisa - é
espantoso. E falo sinceramente, porque o que vemos
nessas capitais é quantidade enorme de pobres,
desempregados. Provavelmente somaram toda essa
população para chegar a um salário médio desses, ou
existe um grupo ultra-reduzido ganhando milhões e
milhões para terem chegado a esses números.
Confesso meu espanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Peço silêncio ao Plenário. Há um Deputado se
manifestando..

O SR. DEPUTADO BABÁ - Outra questão que
a mim interessa é a seguinte: sempre que se vai dis
cutir o salário mínimo, o Governo o coloca como o
grande problema da Previdência Social; ameaça a es
tabilidade da moeda e por aí vai. Mas não vemos as
mesmas posições quando se discute o teto ou a apo
sentadoria duplex, prestes a ser votada no Congresso
Nacional. Não se discute que isso vai causar qualquer
dano ao País.

Quanto a esse aspecto, discuto com V. EXª, por
que fontes existem várias. Vou dar-lhe exemplo.
Problema que ninguém discute são as cobranças de
empresas poderosas do País que devem à Previdência
Social arrecadam dos seus trabalhadores e não pagam.
Infelizmente, não há lei para colocar na cadeia essas
pessoas. Não se trata nem da contribuição do
empregador, mas daquilo que descontam do salário
do trabalhador e não repassam para o Governo.

Outra situação: se a Previdência arrecada
menos, isso ocorre em função da quantidade de
trabalhadores desempregados nos últimos anos.
Segundo dados extra-oficiais nunca se revelam da
dos totais, no início do Governo Fernando Henrique
Cardoso haveria 5 milhões de trabalhadores
desempregados efetivamente, considerando-se a
população economicamente ativa; hoje seriam em
torno de 15 milhões. Mesmo que fossem 10 milhões,
seria o dobro, 5 milhões deixariam de contribuir para
a Previdência.

Fontes há as mais variadas. O Banco Itaú teve
rendimento de 1 bilhão e 700 milhões, segundo dados
divulgados em seu balanço; o BRADESCO, cerca de
1 bilhão e 100 milhões; a Vale do Rio Doce, depois de
privatizada, teve lucro de 1 bilhão e cento e poucos
milhões, sem contar que parte desse lucro decorre da
quantidade de trabalhadores de bancos e da Vale do
Rio Doce demitidos, que deixaram de contribuir
também para a Previdência. Ou seja, bastava o
Governo ir para cima desses grandes conglomerados
e aumentar.. Vejam bem, 1 bilhão e 700 milhões é um
lucro absurdo diante de uma população que passa
fome. Se o Governo fosse para cima dos
financiadores das campanhas eleitorais infelizmente
o Banco Itaú foi um dos grandes financiadores teria
de onde tirar.

Concluo dizendo que tenho opinião contrária à
de V. Exa. em relação à privatização. Mesmo no
Sistema Telebrás, nos anos de 1996, 1997 e metade
de 1998, o Governo investiu 21 bilhões em instalação
de fibras óticas e de satélites, aumentou em 500% a
tarifa telefônica, preparando-o para a privatização, e o
vendeu por 22 bilhões, sem contar o que já estava
investido. E ainda vendeu parcelado, e com dinheiro
do BNDES. O dinheiro do FAT está servindo para
financiar empresas multinacionais. Isso sem contar o
que já estava investido. E a venda ainda foi parcelada,
com dinheiro do BNDES, que também entrou nessa
privatização. O grande problema é que o dinheiro do
FAT está sendo usado para financiar empresas
multinacionais que vêm aqui tomar o nosso
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patrimônio e, às vezes, empresas estatais de outros
países que se apoderam de nosso patrimônio. Não é
nem uma privatização, mas uma desnacionalização.

Então, deveriam ir para cima dessas grandes
empresas, também taxar as grandes fortunas. Acho
que há de onde retirar recursos para a Previdência.
Não se deve culpar o trabalhador por tentar receber
um salário mínimo. Isso seria para a maioria dos
aposentados e trabalhadores do campo. Salário
mínimo no campo, na verdade, só cumpre a sua
função social, que é a renda que têm as famílias
rurais.

Sr. Ministro, com o aumento do salário mínimo,
esse dinheiro iria girar dentro de cada Município. Por
conseguinte, melhoraria a situação das pequenas
mercearias, dos supermercados, das vendas de
alimentos, e também ampliaria a arrecadação de
impostos, uma vez que estariam vendendo mais para

-a população comer mais.- Acho que-isso serlã uma
fonte no sentido de ampliar esse processo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Medeiros. S. Exa.
dispõe de três minutos.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Cumprimento
o Ministro Francisco Dornelles, entre nós, e é com
alegria que constato que as intervenções de S. Exa.
nesta Comissão estão desanuviando um pouco o cli
ma que vivemos aqui e vêm confirmar o trabalho e a
boa política que o Ministro Dornelles sempre faz.
Lembro-me de que, quando o Ministro Dornelles esta
va no Ministério da Indústria e Comércio, foi uma das
pessoas que mais trabalhou em favor do aumento do
emprego no País. Lembro-me também da intervenção
de S. Exa., na época, tomando algumas medidas em
relação à indústria de brinquedos, que em pouco tem
po dobrou o número de empregos.

Então, fico satisfeito, Sr. Ministro, com sua
presença nesta Casa e principalmente com a sua
linha de intervenção, porque tenho ouvido algumas
coisas de alguns membros do Governo que chegam
quase a amedrontar os membros da Comissão ou os
Deputados. Gostei muito do raciocínio de V. Exa.
quando disse que não é automático que o aumento
de salário pode gerar informalidade. Outro dia, uma
autoridade do Governo aqui disse que qualquer
aumento de salário mínimo levaria a uma
informalidade maior. Não é o aumento do salário
mínimo que leva à informalidade, mas o excesso de
impostos e tudo o que foi analisado por V. Exa. De
forma que, com a intervenção do Ministro,

começamos a ver algumas luzes positivas no
Governo.

Há uma semana, ou menos parece-me que na
quinta-feira passada, um grupo de Deputados está
vamos conversando, sobretudo Deputados da base
do Governo, do PMDB, PFL, PPB, o seu partido, Sr.
Ministro, também o nosso Relator, o Deputado Edu
ardo Paes, e sentíamos certa angústia. Na verdade,
não encontramos alguém no Governo a quem pos
samos abrir o coração. Fazemos visitas, conversa
mos, e recebemos uma verdadeira torrente de nú
meros que mostram que não se pode passar dos 150
reais. Não há uma conversa mais aberta sobre como
progredir, a respeito de que outros caminhos deve
mos buscar. Sempre são conversas fechadas, muito
na defensiva. Vemos que não há interlocutor. Até
agora alguns companheiros Deputados foram até o
Preskienie.,.JnasJO!B.m individualmente, não repre
sentando o pensamento da Comissão.

Quero dizer a V. Exa., até com certa dose de
ingenuidade, que o Governo não abre o coração, e
não encontramos ninguém com quem possamos ter
um diálogo mais aberto, mas gostaria de abrir um
pouco meu coração para V. Exa. Vou pensar em voz
alta. Se o Governo insistir no seu radicalismo, em
manter o valor de 150 reais, ou mesmo mandar uma
medida provisória estipulando essa quantia, acho
que o Congresso vai rapidamente encontrar uma
forma de rejeitar essa medida provisória. Grande
parte da base do Governo vai-se juntar à Oposição e
rejeitar o valor de 150 reais. Se o Congresso não
rejeitar essa proposta, perderemos até a dignidade, a
razão de ser Parlamentar. Por outro lado, não
queremos pelo menos eu penso assim aprovar aqui
uma proposta, e esta ser vetada pelo Governo.
Vamos entrar numa crise política muito grande.

É hora de começar a negociar. Na minha vida,
sempre participei de negociações. Já disse: "Olha,
não se engane comigo. Antes de ser Deputado, sou
trabalhador, sou sindicalista. Não se engane. Sou da
base do Governo, mas o meu pulsar sindical, o meu
pulsar de trabalhador é muito maior do que o de
Deputado".

Ministro Francisco Dornelles, toda vez que
participei de uma negociação, de uma greve, por
exemplo, sempre existia a palavra negociar. Sempre
dou uma pauta de reivindicação e negocio, porqu~

aqui se está tratando de dinheiro, de numerário. E
mais do que natural que as partes negociem. Sempre
fiz isto na minha vida: sentar diante de uma mesa de
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negociação para apresentar uma proposta e
negociar.

Vi a angústia daquele grupo de Deputados. Não
é possível, meu Deus do céu! Não temos a quem
recorrer. Se vamos ao Sr. Amadeo, ele vem com uma
tonelada de números. V. Exa. sabe que, quando
queremos justificar um salário, uma idéia, sempre
arranjamos números, há sempre técnicos para
trabalhar o número que quisermos. Vamos falar com o
Ministro Pedro Malan, e aí vêm números
impraticáveis. Desse jeito, caminhamos para o im
passe. Um puxa para um lado, outro puxa para o
outro.

Já sei o que o Ministro Pedro Malan vai dizer aqui
amanhã. Peço a Deus que tenha mudado de idéia, que
não venha falar o que o Ministro Martus Tavares disse
a respeito do salário mínimo: quanto maior, maior a in
formalidade. Isso é um insulto às nossas inteligências.
Mas já sei o que S. Exa. vai dizer.

O que está faltando, no momento, é sentarmos
para negociar. Não estou falando por ninguém, falo
por mim mesmo, como Deputado, como sindicalista.
Precisamos sentar para encontrar caminhos. Não é
possível que não tenhamos inteligência para não
colocar o Governo em xeque no seu programa sem
sair com esmola na mão, sem sair com a proposta
dos 150 reais. Não vou votar a favor do valor de 150
reais, de jeito nenhum.

Agora, estou aberto para sentar à mesa e buscar
caminhos que atendam aos anseios da grande maioria
dos trabalhadores. O Brasil vai ter crescimento
econômico, Ministro Francisco Dornelles. É V. Exa.
quem está dizendo, é o Presidente. Vamos promover
esse crescimento na base do consumo por parte dos
mais pobres. Não teríamos problemas de importação.
Se o salário do pobre aumenta, ele não vai consumir
supérfluos, ele vai consumir alimento.

O apelo que faço a V. Exa., que sempre conheci
como Ministro da boa política, é para que o Governo
abra canais de negociação.yamos desobstruir esses
canais. O Ministro conta com toda a nossa
credibilidade e a nossa confiança para assumir a
negociação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
. Antes de passar a palavra ao próximo Deputado,
quero comunicar ao Plenário que, por enquanto,
estão escalados para a viagem a São Paulo os
Deputados Paulo Paim, Eduardo Paes, Damião
Feliciàno, João Caldas e Júlio Delgado, fora os de
São Paulo. Se existe mais alguém com interesse de

fazer parte da comitiva, procure-nos, porque Ja
estamos fechando o grupo.

Passo a palavra ao Deputado Avenzoar Arruda,
que disporá de três minutos.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Se
rei tão breve quanto os que me antecederam.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
realidade a discussão sobre o salário mínimo não
pode, como disse em outra oportunidade, ficar restrita
exatamente à questão do valor. Se assim fosse,
teríamos que chegar simplesmente ao número. No
meu entendimento, temos de caminhar para chegar a
uma política salarial. Essa é uma questão-chave. O
País não pode continuar sem uma política salarial. É
claro que a política do salário mínimo vai determinar
de algum modo a lógica da política salarial.

Faço um primeiro questionamento: o Governo
pretende de fato discutir não sei se o termo seria
exatamente negociar, enfim, respeitar os encami
nhamentos que estão sendo feitos na Comissão, ou
já tem uma posição firmada e está simplesmente
aguardando o melhor momento? É preciso que isso
fique absolutamente claro.

Não que eu considere que o trabalho da
Comissão não deva continuar, independentemente
da posição do Governo, mas pelo menos que cada
Ministro seja questionado sobre essa disposição.
Imaginem que o Relator esteja preparando um
relatório, e o Ministro, uma medida provisória. E aí? O
que vai valer, afinal de contas? Já sabemos o
resultac;io.

Digo isso porque o Governo até então, em seus
pronunciamentos nos meios de comunicação,
caminha no sentido contrário ao da Comissão. Ou
seja, é mais do que uma impossibilidade, é uma
fixação de limite, que, no máximo, chega a 10% de
reajuste. Não vi ninguém do Governo anunciar sequer
10%. A proposta do Governo está em torno de 6%,
7%, enquanto na Comissão vários pronunciamentos
indicam proposta de aproximadamente 30%.

Quanto aos dados que o Ministério apresentou,
dois me chamam a atenção. O primeiro já foi aborda
do pelo Deputado Babá. Realmente impressiona
essa história do rendimento médio nas grandes cida
des. Agora, com relação ao Quadro 4, que sugere
uma redução do número de pessoas que recebem
até um salário mínimo, qual é a explicação para
isso? É claro que se diz aqui que menos pessoas es
tão vivendo com um salário mínimo. Ora, houve então
uma distribuição de renda no Brasil? Evidentemente
não. Houve um aumento exagerado das pessoas que
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passaram para o mundo dos miseráveis, que não têm
renda nenhuma? Há até uma tendência nessa dire
ção, mas também não houve.

Então, a explicação é de que o salário mínimo
está tão baixo, tão aviltado, que poucas pessoas
estão vivendo com ele. Só pode ser essa a
explicação. Do contrário, esse quadro indicaria uma
distribuição de renda no Brasil. Sabemos que não é
isso. Se o número de pessoas que vivem do salário
mínimo diminuiu e ao mesmo tempo a concentração
de renda aumentou, o que quer dizer? Que mesmo as
pessoas vivendo com renda acima do salário mínimo
estão com a renda muito baixa. É essa a
questão-chave que explica esse quadro.

Embora com palavras diferentes, parece-me
que acaba reforçando nas suas palavras o que o
Ministro Martus Tavares havia dito, ou seja, que o
salário mínimo aumenta a informalidade. Este é um
raciocínio com o qual não podemos nos conformar.
Quando contestou a argumentação de um Deputado
dizendo que entre os países da América Latina o
Brasil tinha o menor salário mínimo, o Ministro fez
referência a isso dizendo que alguns países tinham o
salário elevado, mas, ao mesmo tempo, ninguém
recebia, todos viviam na informalidade. O que se
sugere para o Brasil? É melhor manter o salário baixo,
porque aí as pessoas receberão o salário mínimo.
Evidentemente não podemos concordar com esse
raciocínio, porque se trata de amarra inaceitável. Não
há nenhuma prova sobre isso. Inclusive quando ouvi a
exposição inicial do Sr. Ministro respondendo ao Re
lator, achei interessante, porque não indicava o grau
de certeza. Foi estranho como o Ministro Martus
Tavares apresentou o assunto, dizendo que causa
informalidade, causa inflação, quebra a Previdência.
Esses dados não estão demonstrados, até a respeito
da questão das fontes. Concluo dizendo isso. Querem
uma fonte, que tal reduzir em 1% a taxa de juros?
Olha aí uma fonte. Os dados aqui apresentados por
outros expositores diziam o seguinte: o impacto de
uma redução dessas nas contas públicas daria para
resolver o problema do salário mínimo. Essa é uma
questão de opção política.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Para finalizar, Deputado.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Se,
por um lado, o Governo argumenta que não pode ele
var o salário mínimo, porque isso elevará a taxa de ju
ros, então que talo Governo reduzi-Ia e, aí, sim, em
conseqüência disso, elevar o salário mínimo? É uma
opção política. Há várias outras fontes. Mas o debate

não é exatamente sobre a questão das fontes, mas,
sim, da opção política: se se quer ou não resolver
essa questão do salário mínimo de forma positiva. Do
contrário, como já disse o Deputado Medeiros, vários
argumentos, tanto para um lado quanto para outro,
poderão ser encontrados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Corrêa, que
disporá de três minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA - Sr. Pre
sidente, companheiras, companheiros, prezado ami
go Ministro Dornelles, em primeiro lugar é uma satis
fação estar aqui hoje, até por que, como membro titu
lar da Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, tivemos oportunidade de, no ano passa
do, eu e vários colegas que fazem parte da referida
Comissão, desfrutar de uma convivência muita tran
qüila, amena, tendo como Presidente o companheiro
Deputado José Múcio. Foi um ano de Comissão de
Trabalho, e certamente um dos mais profícuos de sua
existência. Parece que o Deputado Jovair Arantes
será o Presidente da Comissão. Espero que S. Exa.
também tenha esse ânimo, e sei que estará imbuído
desse espírito.

O trabalho da Comissão pôde ser feito em
função do entendimento que existiu entre o Ministro
do Trabalho e a Comissão. Quantas vezes esteve lá o
Ministro do Trabalho, nunca sendo convocado,
sempre aparecendo espontaneamente, inclusive nas
reuniões informais para discutir os temas sérios.
Certamente esses assuntos foram votados na
Comissão, foram ao plenário e hoje são lei neste País.

Meu caro Ministro, quando vejo os números
que vêm do Ministério do Trabalho, fico, como Depu
tado de Pernambuco, cada vez mais preocupado
com a nossa região. Quase um quarto da população
da minha região recebe menos de um salário míni
mo. Eu gostaria aqui de ter a posição do Deputado
Medeiros. Lá em São Paulo, pelo meu conhecimen
to, o menor salário é de 400 reais. Foi dito pelo Depu
tado Inaldo Leitão, que representa a Paraíba, que o
salário médio de um funcionário da Prefeitura de
Lastro é de 19 reais por mês. Este final de semana,
Ministro, fui ao sertão de Pernambuco, à região do
Araripe, conhecida por companheiros de Pernambu
co, Deputado Pedro Eugênio e outros deputados que
estão aqui, e andei por algumas prefeituras. Estive
no Município de Ipubi, no de Granito, e a preocupa
ção dos prefeitos era realmente com o salário
mínimo. Era uma preocupação imensa de quanto se
ria o aumento, porque, se for o que se anuncia na im-
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prensa, certamente as prefeituras não poderão su
portá-lo. Vejam a dificuldade do Nordeste. Vejam que
temos de defender uma prefeitura nordestina que não
tem condições de acompanhar um salário desses,
enquanto vemos um companheiro do Sudeste imbuí
do da melhor vontade para que esse salário possa ser
o maior para a sua região. E esse salário certamente
será condizente com a posição do trabalhador brasi
leiro.

Meu caro Ministro, um dos grandes problemas
do Nordeste hoje são as ações trabalhistas cujas
sentenças transitaram em julgado. As prefeituras
não têm condições de pagar essas ações trabalhis
tas. As ações tramitaram, as prefeituras pediram pra
zos. Muitas vezes, numa eleição, quando o prefeito
não elegia o seu sucessor, mandava que as pessoas
reclamassem na Junta de Conciliação e Julgamento
ou no Tribunal do Trabalho. O sujeito chegava, recla
mava como queria, a ação corria à revelia, porque a
prefeitura não mandava um advogado para contes
tar, e ficava para o sucessor essa ação trabalhista.
Hoje, um dos maiores problemas do Nordeste são
essas ações trabalhistas com sentenças transitadas
em julgado, porque as prefeituras não têm condições
de pagar.

Sr. Ministro, quando ouço V. Exa. falar em
confederação, fico pensando se realmente não seria
essa a grande saída para o Nordeste. Hoje estavam
presentes o Líder do Governo, Deputado Arnaldo Ma
deira, deputados de São Paulo, e está aqui presente
um companheiro que tem posição, todas as vezes
que fala em economia a sua palavra éouvida em todo
o Brasil e até internacionalmente: o nosso ex-Ministro
Delfim Netto. Quando os deputados reclamamos em
favor do Nordeste, não é possível que as pessoas
ainda nos chamem de chorões, digam que estamos
chorando de barriga cheia. Esse é um número que
certamente marca de maneira muito forte a posição
do Nordeste em relação às outras regiões do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo lima) 
Concedo a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Francisco
Dornelles.

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES 
Inicialmente, gostaria de dizer ao ilustre Deputado
Babá que concordo com S. Exa. Acho que existe cam
po para maior tributação de lucro. Como disse
anteriormente, a caràcterística do sistema tributário
brasileiro é uma supertributação da produção e uma
subtributação do lucro. A importância da reforma
tributária é no sentido de acabarmos com Cofins,
CPMF,· PIS/Pasep, esses impostos que incidem em

cascata sobre a produção e estimulam o
desemprego, fazendo a substituição por maior
tributação do lucro, justamente o dessas empresas
com maior potencialidade de gerá-los.

Acontece o seguinte, Deputado, como também
disse anteriormente, o problema do salário mínimo
teria de ser discutido no momento em que o
Orçamento é elaborado. Tínhamos de discutir que o
salário mínimo terá aumento x, o impacto nas
finanças públicas será este, e estas receitas serão as
utilizadas para cobri-lo. Estamos sujeitos ao princípio
da anualidade. De modo que não podemos raciocinar
em termos de Imposto de Renda, de imposto sobre o
lucro, para cobrir o déficit da Previdência. Qualquer
aumento de imposto ou de contribuição sobre o
salário hoje é inaceitável. Uma pessoa que ganha 900
reais por mês já teve um desconto em folha de
praticamente quase 30%, sem contar a contribuição
patronal. De modo que não podemos mais pensar em
contribuição social sobre salário. Hoje a contribuição
sobre o lucro não pode ser feita neste momento
devido ao princípio da anualidade. De modo que
acredito que temos de pensar.

Concordo com V. Exa. em relação a essa
reforma do sistema tributário que está sendo
examinada. Menor tributação da produção, maior
tributação do lucro. Mas essa não é a fonte que se
pode utilizar no momento para financiar o aumento
das despesas da Previdência.

Quanto à posição do Deputado Medeiros, é
nome conhecido nacional e internacionalmente,
simplesmente pela sua capacidade de negociação,
pela sua capacidade de diálogo, pela sua abertura,
pela convicção com que defende seus princípios, mas
também pela capacidade que tem de encontrar
sempre aquela fórmula que, mantendo a sua linha e
seus princípios, atende e compreende as posições
que são apresentadas do outro lado.

Tenho acompanhado sua bandeira em defesa
do salário mínimo de 177, 180 reais. Agora, estou
certo de que V. Exa. nunca iria defender um salário
mínimo nesse valor se não fosse de forma sustentada
com relação ao real, ou seja, consideraria as
repercussões no déficit do setor público, taxas de
juros, aumento do desemprego, maior pressão
inflacionária. Isso não aceitaria.

Dessa forma, quero dizer a V. Exa. que o Gover
no - e falo em nome dele - está aberto ao diálogo,
principalmente com V. Exa., que tem sido um grande
interlocutor de todos os governos, desde 1990, desde
o Governo Sarney. Quero reiterar a V. Exa. o nosso
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maior interesse no diálogo, no entendimento. E, por
intermédio do Presidente da Comissão, do Relator e
dos seus membros, vamos pensar juntos para ver se
podemos atingir esses números que propostos por
V. Exa., evitando impactos maiores no presente mo
mento sobre as contas públicas. Ou seja, a idéia é es
tabelecer um aumento que realmente atinja o merca
do de trabalho, mas sem um impacto nas contas pú
blicas, ou examinar alguns setores dessas contas de
forma separada.

É importante esse diálogo. Quero reportar-me
ao que disse o meu prezado amigo Deputado
Avenzoar Arruda sobre o problema da informalidade.
Acho que não houve em minha posição nenhuma
diferença com relação ao que talvez tenha afirmado o
Ministro Martus Tavares. Disse ao Deputado Eduardo
Paes que não tenho dúvida alguma - passando dos
extremos, só para raciocinar - de que, se o salário
mínimo passasse de 136 para 137 reais, não haveria
impacto algum na informalidade. Se passasse de 136
para 500 reais, garanto que haveria aumento de
informalidade.

Agora, qual é o montante? Qual é o percentu
al? Qual é o número que poderia ter o efeito sobre a
informalidade ou sobre a formalidade? Devo confes
sar a V. Exa. que não sei. Se esse número é 150, 160,
170 reais, não sei. Aí, como fez o Deputado Pedro
Corrêa, vamos considerar prefeituras do Nordeste,
que hoje estão sujeitas à Lei de Responsabilidade
Fiscal, à Lei Camata. No momento em que se coloca
o salário mínimo num determinado montante, 180
reais, como se posicionaria o senhor prefeito de uma
cidade do Nordeste? Como poderia pagar esse salá
rio sabendo que, na hora que descumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal, na hora que descumprir a
chamada Lei Camata, poderia ser afastado do cargo
- situação que hoje, todos os senhores conhecem, é
da maior responsabilidade; dois terços dos vereado
res se reúnem e, duas horas depois, declaram o im
peachment do prefeito.

Então, é um problema sério. Não digo, em
momento algum, que defendo a confederação, chego
quase. Acho que seria extremamente importante se
pudéssemos pensar em situações diferenciadas. Diz
o Deputado Pedro Corrêa que grande parte das
prefeituras do seu Estado não tem condições sequer
de honrar o pagamento do atual salário mínimo e que
na Prefeitura do Estado de São Paulo ninguém ganha
menos do que 300, 400 reais.

Sobre esse ponto, queria voltar à intervenção do
Deputado Babá. Quer dizer, tenho que jogar com

estatísticas, tenho que jogar com os números do
IBGE, e V. Exa., Deputado, diz que talvez esses
números estejam superdimensionados. Saber até
que ponto ele é neutro em relação à economia infor
mai ou não, isso eu não sei, existe essa dificuldade.
Acho difícil que alguém possa dizer com exatidão: até
este momento não tem efeito sobre a informalidade, a
partir deste momento haverá o aspecto formal. Agora
digo, sim, que hoje temos de conversar com
prefeituras. O efeito maior é sobre a Previdência. Mas
quando se fala em prefeituras, esse aumento, esse
impacto é muito concentrado em regiões.
Determinadas regiões não podem absorver altos
salários mínimos na prefeitura.

De modo que esse é um problema difícil,
complexo, que precisa de maior flexibilidade e até
maior raciocínio de regionalização desse salário.
Devemos pensar com tempo para ver como
poderemos chegar a uma solução.

Queria dizer também a V. Exa., Deputado Aven
zoar Arruda, que quanto aos números há interpreta
ção um pouco diferente. Veja só, se uma pessoa ga
nha hoje R$408,00, para ela é indiferente dizer que
ganha três salários mínimos ou ganha um salário mí
nimo de R$408,00. Para ela é totalmente irrelevante.
De modo que quando se estabelecesse que aqui,
em uma força de trabalho de 21 milhões de pessoas,
somente 1 milhão e 900 mil ganham menos do que o
salário mínimo, isso demonstra simplesmente que o
próprio mercado já rejeitou o salário mínimo; as pes
soas ganham mais. E como eu disse a V. Exa., não é
um problema de reflexo ou que as pessoas estejam
ganhando menos que outrora. O que existe é o se
guinte: as pessoas que querem ganhar mais hoje de
vem pleitear: quero ganhar 200, 300, 400 reais. E,
eliminada a indexação, não existe mais essa impor
tância do salário mínimo no esquema de remunera
ção da economia formal e as minhas dúvidas sobre o
seu efeito na economia informal.

Em relação ao que disse o Deputado Pedro
Corrêa, é um problema sério. Existem prefeituras e
prefeituras, existem situações complexas. Eu estive
sexta-feira, por exemplo, na Prefeitura de Angra dos
Reis e o Prefeito declarou-me que não existe naquela
Prefeitura um único funcionário que ganhe menos de
200 reais, porque é uma Prefeitura rica, de um
número reduzido de habitantes, que recebe o royaltY
do petróleo, o ICMS do petróleo, e é uma das
prefeituras mais ricas do País. Agora, se você
atravessa o próprio Rio de Janeiro e vai à prefeitura
de uma pequena cidade do nordeste - a Deputada
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Alcione está lá - do norte fluminense, muitas vezes
ela não agüenta pagar.

Então, essa ligação salário mínimo, salário das
entidades públicas, salário mínimo Previdência é um
complicador, é um ponto difícil para administrar. E
acredito que se déssemos um aumento do salário
mínimo sem indicar fontes de recursos para cobrir
esse débito, ele seria anulado pelo efeito perverso de
medidas que deveriam ser tomadas para obter mais
recursos a fim de cobrir esse endividamento.
Poderíamos ter aumento de taxas de juros,
crescimento reduzido, maior recessão, maior
desemprego e até uma pressão inflacionária.

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr.
Ministro, no ano passado, na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público ouvimos V. Exa. e
também o Ministro Martus Tavares. Fomos
testemunhas do seu empenho. De modo que nós o
conhecemos. E ouvindo V. Exa., com todo o
compromisso que tem com a questão do trabalho,
passa-nos a impressão de que o Governo não está
convencido sobre a questão e não tem empenho no
que diz respeito a dar um aumento substancial ao
salário mínimo.

Os argumentos se repetem, o salário mínimo
não é irrelevante, pois envolve 19% da População
Economicamente Ativa. Temos aí 14 milhões de
pessoas. Existe a relação com o setor informal.
Tivemos aqui técnicos da Fundação Getúlio Vargas,
mostrando estatísticas feitas com pesquisa direta,
provando uma correlação forte entre o salário mínimo
pago no setor formal e aquele pago no setor informal.
Sempre que há o aumento de salário mínimo no setor
formal, o setor informal segue. Nós conhecemos,
Ministro, a estrutura de mercado dos setores de onde
provêm os bens consumidos pela população, que tem
esse perfil de renda. Há capacidade ociosa. É uma
produção disseminada. Há uma estrutura que se
aproxima muito mais da concorrência perfeita do que
a estrutura oligopolizada de setores que fornecem
para a classe média alta, e assim por diante. Há
espaço para haver aumento de procura e não haver
inflação.

Quanto às prefeituras, caro Deputado Pedro Cor
rêa, V. Exa. deu um argumento contra aparentemente
o aumento do salário mínimo e, ao mesmo tempo, de
monstrou que esse argumento não procede, porque
informou que as prefeituras já não estão pagando o
atual salário mínimo.'É urgente estabelecermos aqui

uma linha de ação, de apoio às prefeituras, que não
estão conseguindo pagar o salário mínimo. Portanto,
não podem ser usadas como argumento para o salá
rio mínimo não aumentar, porque elas já não estão
pagando.

Então, vamos deixar a prefeitura de lado, porque
8% do total dos postos de trabalho do setor público,
que ganham menos de salário mínimo, estão
concentrados nas prefeituras que precisam de apoio.
Vamos conversar com o Ministro Malan, vamos ter aí
um programa de soerguimento, de reestruturação
administrativa dessas prefeituras e vamos enfrentar
até a discussão nesta Casa no sentido de juntar
prefeituras que são absolutamente inviáveis.
Prefeitura que paga 19 reais de salário médio tem que
ser juntada de novo ao município de origem e não
pode ficar fazendo graça e impedindo o aumento do
salário mínimo para o Brasil todo.

O Ministro pode ter certeza que esta Comissão
está enfrentando esta discussão com toda responsabi
lidade. Não ouvi ninguém aqui, em nenhum momento,
dizer que o salário mínimo tem que ser de xis e o Go
verno que se vire para arrumar a fonte. Não vi em ne
nhum colega essa postura.

Hoje tivemos oportunidade de entregar ao Sr.
Relator e ao Presidente da Casa uma proposta por
escrito, com duas fontes. Uma proposta é de que o
País precisa ter uma política salarial, uma política de
recuperação do salário mínimo, algo que se projete
para os próximos dez anos. Não é uma lei, é um pacto
político,..é ..um entendimento de que o salário mínimo
precisa aumentar ao longo dos próximos anos, tendo
como meta o salário que a Constituição aponta no
seu art. 7º - ou, então, mudemos a Constituição - que
o salário mínimo deve ser capaz de prover as
necessidades básicas, não apenas alimentares, de
saúde, educação, transporte de uma família. Para
isso temos que ir em direção ao salário de
novecentos e quarenta e tantos que o Dieese mede.
Mas façamos isso ao longo de vários anos. O nosso
partido propõe um valor. Esse valor não é a coisa
mais importante, vamos negociar. Se for para dividir
em dez anos, seria 216 reais. Se é muito, vamos
discutir qual seria o salário mínimo possível. Mas
vamos às fontes, e as fontes existem.

Para concluir, Sr. Ministro, nosso partido sugeriu
duas fontes. A gente precisa, Sr. Relator, sentar com o
representante do Governo, nesses canais de
negociação de que o Deputado Medeiros está
sentindo falta, para fazer as contas, para ver se a
gente. chega a uma conclusão. O Fundo de Combate
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e Erradicação da Pobreza pode, totalmente ou em
parte, financiar um impacto na Previdência, porque
não há nenhuma política mais importante de
redistribuição de riqueza e de erradicação da pobreza
do que aumentar o salário mínimo e também o
benefício previdenciário, que sustenta inclusive
várias cidades do Nordeste. A cada aumento do
salário mínimo existe uma injeção de receita
importante.

Sr. Ministro, em particular sobre este ponto
gostaria de ouvir sua opinião. Já tivemos a
oportunidade de ver a simpatia do Presidente da Fieg
a respeito dessa proposição, o apoio do nosso colega
Armando Monteiro, Presidente da Federação das
Indústrias de Pernambuco, mudar a base de cálculo
da contribuição patronal, deixar de incidir sobre a
folha salarial e ser um estímulo forte à informalidade,
e passar a incidir sobre o faturamento. Já fiz as
contas, Sr. Ministro, e esta mudança por si só
financiaria a proposta que estamos fazendo.

De modo que essas fontes, e outras que têm
sido citadas aqui, não têm o princípio da anualidade,
porque são contribuições, são noventa dias. A gente
poderia discutir, ouvindo proposições de outros
companheiros, sobre quais as formas de chegarmos
a um salário mínimo mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Inaldo Leitão.
Lembro que ainda temos oito deputados inscritos.
Portanto, pediria que observassem o tempo, para que
possamos finalizar, porque daqui a pouco vai se
iniciar a Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Serei
breve. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Relator, caros
colegas Deputados, chamaram-me a atenção aqui al
guns números que o Ministro do Trabalho e Emprego
trouxe a esta Comissão. Aliás, são números alvissare
iros, extremamente positivos. Esse, por exemplo, do
quadro 4, em que fica estabelecida a porcentagem da
população que recebe valores até um salário mínimo.
Houve uma verdadeira inversão dessa pirâmide, de
1960 até 1998, em que 70,7% da população recebia
valores de até um salário mínimo. Esse percentual
caiu para 21 %, havendo, portanto, essa inversão.

E um outro gráfico que considero positivo é a
variação da inflação e do salário mínimo no período
de julho de 1994 a janeiro de 2000. Houve uma
variação do salário mínimo de 109,90% e a média da
inflação ficou na casa dos 83, 84%, levando em conta
o IPC do FIPE, o INPC do IBGE e o IPCA também do
IBGE. O que pode levar à conclusão, Sr. Ministro, de

que o aumento do salário mínimo não provocou o
acompanhamento da inflação na mesma medida da
variação da evolução do próprio salário mínimo.

Gostaria de me fixar mais ou menos na linha
adotada pelo Deputado Pedro Corrêa, e desta vez
não em relação aos Municípios, mas em relação a sa
ber se o Ministério tem um estudo do impacto da
adoção de um novo salário mínimo nesse valor, que
pode ser de 150 reais, ou 160 reais, em relação aos
Estados.

Tivemos recentemente no Rio Grande do Sul.
Vou citar aqui o exemplo de um Estado do Sul e um
Estado do Nordeste, trazendo logo o exemplo do Rio
Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, quando
indagado pelo Deputado Eduardo Paes, nobre Rela
tor, o Governador Olívio Dutra afirmou que o salário
mínimo, enquanto vencimento dos servidores
públicos do Rio Grande do Sul, é de 129 reais. Vamos
aqui distinguir vencimento e remuneração. Ou seja, o
Estado do Rio Grande do Sul não paga o atual salário
mínimo aos servidores, considerando a diferença en
tre vencimento básico e remuneração. Porque no to
tal, somando abono e outros benefícios, como vale
refeição, transporte, esse valor chega ao mínimo de
R$161 ,90, se não me engano, Deputado Paulo Paim.
Se não me engano esse é o número.

Em relação ao meu Estado, a Paraíba, o menor
vencimento pago ao servidor, vencimento básico, é
atualmente de 136 reais. Mas o Governador já
anunciou que não tem· condições de acompanhar
qualquer aumento, qualquer variação do salário
mínimo neste momento. Então, vamos criar uma
situação, no meu Estado, em que o salário será
reajustado, haverá uma elevação do salário mínimo,
mas o Governo não vai ter como cumprir esse valor
que será estabelecido oportunamente.

Finalmente, Sr. Presidente, eu deveria ter
levantado essa questão de ordem no início da
reunião, mas não foi possível chegar na abertura. Mas
eu gostaria que esta Comissão definisse qual é
exatamente ° seu papel. Porque a idéia que está
passando é de que esta Comissão vai deliberar sobre
o valor do salário mínimo, e que, portanto, ao haver
deliberação, deveria haver um projeto precedente. Há
vários projetos em tramitação nesta Casa, sobretudo
de autoria do Deputado Paulo Paim. Mas há também
o entendimento de que o papel desta Comissão é
fazer estudos e apresentar propostas ao Governo, no
sentido de o mesmo poder considerar a definição do
valor do salário mínimo.



Maio de 2000 DUUuODACÂMARADOSDEPUTADOS Quarta-feira 3 014171

Então, queria saber se o poder da Comissão é
deliberativo ou é não deliberativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, toda Comissão tem poder deliberativo.
Esta Comissão Especial também o tem, e podemos
inclusive encaminhar ao plenário, embasadas nos
nossos estudos, sugestões acerca das fontes, dos
recursos.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Mas é aí
que está a pergunta: este poder deliberativo é no
sentido de estabelecer uma proposta ou de tomar
uma decisão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Nós estamos caminhando com muita responsabilida
de. Inclusive temos que reconhecer o papel fundamen
tai que a Oposição está exercendo aqui, principalmen
te nas figuras dos Deputados Paulo Paim, Medeiros,
Avenzoar Arruda e Alceu Collares, que têm demons
trado uma preocupação dupla.

Na audiência que tivemos com o Presidente, S.
Exa. deixou claro que vai ouvir esta Comissão e
respeitar a sua decisão, desde que responsável. Nós
trouxemos aqui, na semana passada, o Relator da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, Deputado
Carlos Melles, que é do PFL de Minas Gerais. Nós
acreditávamos que, por ser S.Exa. do PFL, iria abrir
margens, espaços de origens e fontes para financiar
o salário mínimo, a Previdência.

Dentro dessa perspectiva nós ainda estamos
trabalhando. Estamos ouvindo hoje o nosso querido
Ministro Dornelles, que está deixando clara a posição
trabalhista dentro do nosso País, já que há duas
situações diferenciadas. A primeira é a trabalhista e a
outra é a econômica, relativa à área de atuação do
Ministro Malan.

Acabei de falar com o Líder do Governo no
Congresso Nacional, Deputado Arthur Virgílio,
pedindo uma audiência da Comissão com o
Presidente para quinta-feira de manhã. S.Exa. está
consultando agora o Palácio para levar a Comissão,
para ouvir o Presidente.

O Presidente afirmou-nos que, com
responsabilidade, estando previstas no Orçamento
as origens dos recursos, é a favor do valor máximo
possível para o salário mínimo, sem ponderar
números. S.Exa. não se referiu a números, mas foi
isso que nos disse.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Michel Temer, disse-nos para adiantar os
estudos com responsabilidade, tendo em mente o

equilíbrio orçamentário da União. Assim, nós
levaremos nossa proposta para o plenário.

Tudo isso está caminhando neste processo. In
clusive eu convido os Parlamentares para que fiquem
na nassa sala após esta reunião. Faremos uma
reunião informal da Comissão para ouvir o Relator,
que nos falará de seus estudos e do seu
aprofundamento. Além disso, ouviremos cada um dos
membros da Comissão e ponderaremos os valores,
para que inclusive amanhã e quinta-feira nós
tenhamos uma posição mínima para apresentar ao
Presidente.

Nós temos dito nesta Comissão que o piso
mínimo sobre o que se conversava era de 160 reais.
Esse é o entendimento dos 32 membros da
Comissão. Mas nós temos que mostrar fontes, temos
que mostrar recursos. Não vamos simplesmente fixar
o valor por decreto ou, por uma medida da Comissão,
apresentar um número que realmente comprometa
segmentos do Governo, a execução do Orçamento e
o trabalho desta Casa.

Então, o meu entendimento, como Presidente
da Comissão, é de que o nosso poder é deliberativo.
Com responsabilidade, vamos levar ao plenário a
nossa proposta e depois encaminhá-Ia ao Senado
Federal. Irá à sanção presidencial com a nossa
sugestão, que temos certeza de que não vai ser de
150 reais. Disso todo mundo tem certeza.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Vivaldo
Barbosa.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, nobres colegas, Sr. Ministro, a
presença de V. Exa. é sempre importante nesses de
bates sobre questões trabalhistas no País, não ape
nas por ser o Ministro do Trabalho, mas pela contribui
ção que nos traz, com dados, elementos e análises
bem profundas das questões.

O Ministro fez muito bem isso já foi até
sublinhado anteriormente em trazer esses dados
para nós, a fim de que possamos ter esta visão e para
enriquecer este debate e esta reflexão.

Sr. Ministro, o tempo é muito curto, mas eu
quero me referir apenas ao dado relativo à cesta
básica que V. Exa. nos traz, embora eu já tenha
questionado um pouco o DIEESE a fim de saber por
quais supermercados e feiras ele tem andado neste
País para achar uma cesta básica de valor tão baixo,
a menos que o decreto esteja sendo cumprido.

Mas convenhamos, Sr. Ministro, que o salário,
hoje, como demonstra V. Exa. nesta tabela, será
suficiente apenas para a alimentação, sem incluir
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despesas com roupas, moradia, calçados, transporte.
Os seres humanos brasileiros representam 21 % da
força de trabalho deste País, conforme V. Exa.
também demonstra em outro quadro. Seriam eles
atípicos, diferentes dos demais seres humanos do
mundo, que podem ganhar o suficiente para se
alimentar condignamente, para manter a sua saúde
física, para vestir-se, morar, transportar-se de alguma
maneira, além de adquirir outros objetos, como
escova de dentes, pasta de dentes e um
sabonetezinho com o valor do salário mínimo?

Outra questão que desejo abordar, Sr. Ministro,
é que V. Exa. resistiu muito, na sua exposição inicial,
em cair na tentação de se referir às fontes e ao
problema dos impactos, mas depois V. Exa. não
resistiu e entrou na discussão dos impactos na
Previdência, que é sempre um fantasma, e na
inflação.

Ora, Sr. Ministro, se retirarmos dos números
apresentados para a Previdência o que é assistência
e não previdência, chegaremos a quadros diferentes.
O próprio benefício ao trabalhador rural e outros
benefícios assistenciais não deveriam nunca estar na
conta da Previdência.

Quanto ao impacto nas Prefeituras, Sr. Ministro,
é hora de os Prefeitos começarem a baixar o valor das
obras talvez de algumas fontes luminosas ou rever o
seu próprio salário e o dos Vereadores. Além disso,
podem tentar mobilizar a população para apertar um
pouco os orçamentos das Câmaras de Vereadores
deste País, e, assim, vão encontrar imensas,
abundantes fontes para se pagar os mínimos salários
que se pagam neste País.

Outra questão, Sr. Ministro, é que V. Exa., que
tem formação tributária, é professor inclusive meu,
mestre em matéria tributária, já foi Ministro da
Fazenda, trouxe aqui um debate sobre os impactos,
os números, as fontes e os problemas enfrentados
pelo Governo, como os empréstimos, os juros da
dívida e os impactos que isso causaria nas contas
públicas.

Mas recentemente a área econômica deste País
negociou com os Municípios e os Estados, especial
mente aqueles governados por correligionários. E,
como resultado dessa negociação, o Tesouro Nacional
assumiu ônus brutais e teve que ir ao mercado apa
nhar recursos, pelos quais teve que pagar juros altos
que a própria equipe econômica fixou. O Tesouro
Nacional pega empréstimos para pagar juros altos, os
mesmos que ele fixa, e tudo isso p1ra bancar as nego
ciações e assumir responsabilidades de Estados e

Municípios. Essa também seria uma boa fonte de re·
cursos.

Além disso, Sr. Ministro, se for necessário há
outra alternativa, que V. Exa.já praticou como Ministro
da Fazenda: o empréstimo compulsório. Mas não
creio que esse recurso seja necessário. Poderia ser
criada uma contribuição sobre o faturamento, que
aliviaria um pouquinho o impacto causado naquele
período inicial, tão pequenino, porque depois o
aumento dos salários causam aumento na receita.

A respeito do impacto na receita e do impacto na
dinâmica da economia infelizmente V. Exa. não trouxe
dados, mas seria interessante contrabalançar esse
impacto que provocaria o aumento mínimo para o
salário.

Mas não poderia deixar de observar, Sr.
Ministro, que V. Exa. nos chamou a atenção para o fato
de que essa questão deveria ter sido discutida no
Orçamento e que nós perdemos tempo, oportunidade.
É como nos dizer: que pena, talvez em outubro ou
novembro tivéssemos decidido isso bem.

Ora, o Governo parece que não quis fazê-lo,
porque mandou o Orçamento sem prever esse
aumento. Ou não quis ou não achou suficiente ou
necessário discutir o aumento da receita de tributos
no Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Nobre Deputado, conclua, por favor.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA 
Estou concluindo, Sr. Presidente.

Eu acho que para esta Comissão chegar agora
e discutir, a Comissão organizada, a fim de
estabelecer o salário mínimo - e V. Exa. contribui para
que o diálogo seja fecundo - é difícil assimilar a idéia
de que perdemos tempo. O tempo foi antes, não é
agora. Talvez, se tivéssemos lógica não teríamos esta
Comissão, não estaríamos dialogando.

Sr. Ministro, ainda há tempo para o empréstimo
compulsório, se for necessário; ainda há tempo para a
contribuição sobre faturamento, se é que é
necessário. Enfim, ou tirar das negociações ou o
Banco Central baixar um pouco alguns dígitos, os
juros. Aí sobrará realmente recurso suficiente para
cobrir qualquer problema e qualquer impacto na
Previdência Social.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Exmo. Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Exmo. Sr.
Ministro Francisco Dornelles, tentarei ser o mais
objetivo possível para usar o máximo do meu tempo.
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o primeiro registro, Sr. Ministro, é para dizer que
não é verdade quando a imprensa noticia que não
está havendo acordo entre a Comissão, o Congresso
e o Executivo. Não houve nenhuma reunião, não
houve uma negociação. Eu questionei o Ministro
Tavares e ele me disse que estava aberto ao diálogo e
ao entendimento. Mas e daí? Não houve nenhuma
reunião em um trabalho de praticamente um mês da
Comissão.

O segundo registro, Sr. Ministro. É impossível
que não haja alguma coisa errada neste País e que
nós, aqui, não estejamos entendendo que algo está
errado. Eu quero a reflexão de V. Exa. comigo, Sr.
Ministro: nós somos a 8!! economia do mundo e
ficamos entre os três países que têm a maior
concentração de renda do mundo. Na Comissão
Mista Especial da Erradicação da Pobreza, da qual fiz
parte, disseram que cerca de 40 milhões de pessoas
no Brasil não ganham um salário mínimo. Nas
exposições anteriores ouvi que no passado, quando a
inflação era alta, não se podia reajustar, dar um
aumento real ao salário mínimo, porque aumentava a
inflação ainda mais. Atualmente, o discurso é outro,
mas objetivando a mesma coisa. Não dá para
aumentar o salário mínimo, porque contribuirá para
elevar a inflação.

Sr. Ministro, com todo respeito a todos os
economistas, ninguém vai fazer eu engolir, nem hoje
nem nunca, que o salário mínimo de R$136,00 ou
R$150,00 ou R$180,00 seja culpado pela inflação
neste País, porque a História mostra o contrário.
Leia-se rapidamente: "1995, em pleno Governo
Fernando Henrique, a inflação caiu 42%, houve
superávit e não houve desemprego".

Mas avançando, Sr. Ministro, ouvimos relatos
dos Ministros, que V. Exa. confirma. Isso é importante,
é o jogo da verdade, é a nossa verdade. Privatizações
foram um sucesso; o faturamento das empresas,
todos sabem, no Rio Grande do Sul e no Rio de Ja
neiro, está aumentando; dizem que a safra é recorde;
fala-se, o que nunca se falava no passado, em
superávit. Até hoje, tudo o que o Governo pediu o
Congresso aprovou. A CPMF e a Cofins aumentaram.
Se lembrarmos atrás, (ininteligível) está em torno de
3% uma arrecadação. Ano passado, aumentou para
19 bilhões o que o Governo arrecadou de impostos
novos.. E não causou nenhum impacto na inflação.
Agora, se alguém aqui disser que nós queremos um
reajuste, seja na CPMF ou na Cofins, de 1%, dirão
que isso causará um efeito cascata, causará inflação.
Por quê? Essa questão é social. Isso iria para o

trabalhador, iria para o cidadão que ganha o salário
mínimo. A minha indignação é tanta que digo o
seguinte: falamos em muitos números, mas 136
reais, pelo amor de Deus! Eu ouvi um juiz dizer,
ontem, o seguinte: nós, juízes, queremos 12mil e 800
reais e achamos que a aposentadoria acumulativa é
um direito constitucional que ninguém nos tira, e é
demagogia quem impede o aumento do salário
mínimo. Mas que País é este e que elite é essa que
admite 23 mil reais do dinheiro público e diz ser
demagogo· quem defende um reajuste de 40 reais
para o salário mínimo?

Sr. Ministro, é mais um desabafo. Eu não
consigo entender, de fato, o que está acontecendo
neste País e como se explica isso. É inexplicável! Não
tem como explicar.

É o apelo que faço a V. Exa. Sei que V. Exa., no
Governo, pode contribuir para que haja essa
negociação. É claro que queremos tentar sensibilizar
o Presidente da República! É impossível ouvirmos da
ONU e da OEA que o Brasil comete crime contra os
direitos humanos com o salário aviltante que paga.
Nós vemos que o reajuste anual do salário mínimo
deles é de duzentos dólares. Para não dizerem que
estou falando dos Estados Unidos, posso puxar os
papéis e falar do Uruguai, do Paraguai, da Argentina,
do Peru, onde ninguém paga menos que 110 dólares.
Estou usando aquele país só como referência.
Alguém me disse que lá flexibilizaram as relações.
Então, vamos flexibilizar aqui também, pagando um
salário mínimo de mil dólares, ou seja, dois mil reais.

Para concluir, Sr. Ministro, não quero fazer aos
perguntas, embora eu tivesse listado três. Por exem
plo, os aposentados que estão nos acompanhando -
há um grupo de aposentados aqui - sabem que com
esse salário mínimo não se compra nem remédio,
que dirá os sete itens que estão na Constituiçã().
Para mim, a elite brasileira está dando uma demons
tração não de avareza, mas de pura incompetência!
Este é o terceiro país em concentração de renda e a
oitava economia do mundo. O PIB cresceu cerca de
500% de 1940 para cá e o salário mínimo caiu 75%.
Essa é uma elite incompetente! Se fosse competen
te, sentaria para construir algo mais viável. No Brasil,
há uma diferença de cem vezes entre o menor e o ma
ior salário, enquanto em qualquer país no mundo - o
Ministro sabe mais do que eu - é vinte vezes. Tem de
haver, de fato, um corte. É impossível entendermos
que isso possa acontecer.

Sr. Ministro, fecho com a seguinte questão, por
que uma pergunta foi feita aqui: no encerramento da
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audiência, no Rio Grande do Sul, fiz questão de per
guntar, com todos os parlamentares presentes, ao
Governador se ele entendia que o salário mínimo de
100 dólares seria suportável. Ele disse que com tran
qüilidade. Ele tanto defendeu o salário mínimo de pelo
menos 100 dólares, como disse que é fundamental fi
xarmos um teto. Lá, o teto seria sete mil reais.

Faço três perguntas rápidas. Primeiro: o salário
mínimo é causador da inflação? Segundo: o Governo
pretende ou não editar medidas provisórias? Dizem
todos os jornais que vão baixar uma medida
provisória até 1º de maio.

Um salário mínimo de 150 reais, caso dêem o
reajuste de 14 reais, significa que um pai de família
poderá levar para casa, no fim do dia, meio litro de
leite - o litro de leite, segundo cálculos, fica em torno
de 84 centavos - para dividir com três adultos, isto no
caso de um casal com dois filhos. Esse vai ser o
ganho.

A terceira pergunta que faço é a seguinte: não
há preocupação com a possibilidade de que um dia
haja, neste País, uma grande revolta de baixo para
cima - e não estou pregando revolução - um
processo de convulsão, de violência cada vez mais
exagerada, devido à situação desesperadora por que
passa o nosso povo?

Sr. Ministro, fica essa reflexão. Sei da sua
sensibilidade. Confesso que lhe faço essas perguntas
porque sei que V. Exa., dentro do Governo, será um
homem que defenderá uma redistribuição de renda
neste País. Como está, é impossível!

Há poucos dias, disse a alguns empresários: "É
como se eu visse a elite brasileira com cinco anéis".
Não estou pedindo que percam todos OS anéis, mas
que tirem um. Que fiquem com quatro anéis na mão,
para desfrutar, mas que pensem um pouco nesse
povo desesperado, nas ruas.

Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Ministro, também quero aqui fazer um apelo para que
V. Exa., Parlamentar e Congressista assim como nós,
de marcada sensibilidade política, possa, dentro do
Governo, transformar-se em um agente estimulador
de uma negociação que nos leve ao entendimento em
torno desse momentoso e sério problema ligado ao
salário mínimo dos nossos trabalhadores. Chamo a
atenção de V. Exa. para a seguinte observação: veja
V. Exa. que - e o nobre Deputado Paulo Paim sabe
disso - as dificuldades do trabalhador no passado

não eram tão aflitivas como hoje, porque cada chefe
de família contava com uma renda familiar. A renda
familiar depende do crescimento da economia em
níveis que permitam a oferta de trabalho a quem
chega à idade de trabalhar e precisa do trabalho para
ajudar a si próprio e a seus pais. Quando temos um
desempenho da economia em índices tais que
permitam a oferta de trabalho no mercado, abrem-se
possibilidades para que se tenha aumentada a renda
familiar e, em conseqüência, reduzidas em parte as
aflições do trabalhador chefe de família.

Sabe V. Exa., Sr. Ministro, que a tônica hoje é o
desemprego. As oportunidades de trabalho são
raríssimas para quem chega à idade de trabalhar e
precisa do trabalho inclusive para somar seu
rendimento à renda familiar. Hoje não temos a
oportunidade, que já se teve no passado, de suprir,
pelo menos em parte, as dificuldades do chefe de
família no tocante à manutenção dos seus
dependentes com a potencialidade de uma renda fa
miliar, com a soma dos rendimentos do chefe de
família com as de seus filhos e de sua própria
companheira, esta conforme o tempo disponível. Hoje
a realidade é o desemprego. Ainda não logramos
alcançar uma retomada de crescimento econômico
que oferecesse oportunidades largas para quem
precisa ingressar no mercado de trabalho.

As aflições decorrentes de um salário mínimo
de nenhuma expressão como temos hoje no Brasil
agravam-se ante à ausência de perspectiva de renda
familiar, isto é, à impossibilidade de somar os salários
do pai, dos filhos e da companheira.

Diante disso, Sr. Ministro, lutaremos, juntos, até
que possamos encontrar caminhos que nos levem a
uma retomada acelerada do processo de crescimento
e desenvolvimento econômico, para encontrar um
entendimento que nos leve a uma decisão que, pelo
menos em parte, possa aliviar as extremas
dificuldades do chefe de família, hoje com um salário
mínimo injusto e absolutamente insuficiente. Sei que
posso contar com a boa vontade de um político e de
um homem de sensibilidade como é V. Exa. para
encontrarmos, juntos, uma saída para essa difícil
situação, para o desafio com que nos defrontamos.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Exmo. Ministro Francisco
Dornelles.

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Eu qL!eria agradecer e cumprimentar os Deputados
Pedro Eugênio, Inaldo Leitão, Vivaldo Barbosa, meu
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prezado amigo Paulo Paim e o Deputado Synval
Guazzelli peJas intervenções aqui feitas.

Quero dizer aos Deputados Pedro Eugênio,
Paulo Paim e Vivaldo Barbosa que noto uma certa
interpretação distorcida, dando a impressão de que é
interesse do Governo o arrocho salarial ou, pelo
menos, que eu o defenderia. Não defendo. Hoje,
numa economia não indexada, a pessoa, para ganhar
maior número de reais, independe do salário mínimo.
Os números mostram que temos um salário mínimo
no Brasil e que dos 21 milhões de pessoas que
trabalham 19 milhões e 800 mil já ganham mais do
que um salário mínimo. De modo que para a pessoa
que ganha 400 reais é indiferente dizer que ela ganha
um salário mínimo de 400 reais ou três de 136 reais.

Todos nós achamos importante - eu, pelo
menos, acho extremamente importante - para o
fortalecimento da economia que as pessoas tenham
seu poder de compra aumentado. Apenas acho que
não é só pelo salário mínimo que se atinge essa meta.
Os números mostram que o mercado de trabalho
rejeitou o salário mínimo. Ele é tão reduzido, tão
pequeno, que representa exclusivamente um marco
para os benefícios da Previdência no Brasil.

Em segundo lugar, sobre o problema salário
mínimo versus inflação, acredito que no estágio em
que se encontra a economia brasileira hoje, se fosse
possível chegar a um salário mínimo de 180, 190
reais sem que houvesse impacto nas contas públicas,
no valor que tem hoje, de três, quatro, cinco bilhões,
não haveria conseqüências inflacionárias. Acho que
conseqüências haverá, sim, se procedermos a esse
aumento do salário mínimo em decorrência das
repercussões que ele terá nas contas públicas,
principalmente na Previdência, e se não tivermos
condições de dizer de onde vamos tirar recursos para
cobrir essa despesa.

O que vai acontecer? O Governo, não tendo
recursos, só tem receita ou capacidade de
endividamento, porque ninguém pode pensar em
emissão de moeda. No momento em que se faz um
grande esforço para atingir um superávit fiscal e
manter o mesmo percentual da nossa relação dívida
pública/PIB, se esse percentual reduzir, o Governo,
primeiro, precisará captar menos recursos, o que
abrirá caminho para a redução da taxa de juros,
grande propulsor do crescimento, da geração de
empregos e da melhoria salarial. A contrario sensu,
se tivermos de cobrir isso com endividamento, a
solução será contrária. Na medida em que a dívida
aumenta em relação ao PIB, os agentes econômicos

vão eXigir maior remuneração para emprestar.
Teremos então aquela bola de neve: mais juros,
aumento de custo, aumento de desemprego,
recessão, o que será totalmente negativo.

De modo que, nós podemos divergir sobre
alguns caminhos mas não sobre o fundamento de
que queremos que o brasileiro ganhe mais, receba
mais. Isso todos nós queremos. Apenas eu acho que
no mercado de trabalho hoje o aumento do poder de
compra e o poder aquisitivo do trabalhador não
implicam exclusivamente aumento de salário mínimo,
porque o mercado já o rejeitou. O salário mínimo hoje
é índice de aumento da Previdência. Acho que ele
poderia ser aumentado, desde que conseguíssemos
fonte para cobrir essa despesa.

Portanto, acho que o Congresso tem de passar
por uma reformulação. O Parlamento surgiu para
votar orçamento. A razão de ser do Parlamento é a
votação do Orçamento. Em todos os parlamentos do
mundo, diria, pelo menos três quartos do tempo são
dedicados ao orçamento. Nós votamos orçamento
aqui em quinze, trinta dias, sem dar a ele nenhuma
importância. E, quando estamos diante de um
problema como esse... Repito, o financiamento das
contas públicas em decorrência do aumento do
salário mínimo devia ter sido examinado no momento
em que foi votado o Orçamento.

Deputado Paulo Paim, somente 0,15% dos
funcionários públicos do Rio Grande do Sul ganha
menos do que um salário mínimo. O aumento do
salário mínimo no Governo do Rio Grande do Sul não
teria qualquer impacto. Por outro lado, no Rio Grande
do Norte, 14% dos funcionários ganham acima de um
salário mínimo e, no Piauí, 17% ganham até um
salário mínimo. Então, esse impacto varia de estado
para estado, de prefeitura para prefeitura. No
Maranhão, por exemplo, 43% dos funcionários
municipais ganham até um salário mínimo; no Ceará,
43,9% ganham até um salário mínimo; no Rio Grande
do Norte e Paraíba, 40% dos funcionários ganham
até um salário mínimo; em Alagoas e Sergipe, até
39% ganham um salário mínimo. Pegando região por
região do Nordeste, até 37% dos funcionários
ganham salário mínimo, enquanto no Sul esse
percentual é de 1,04%. Nós temos vários Brasis.

Encontrar um caminho que leve ao aumento do
nível do salário mínimo, neutralizando o impacto que
ele possa ter, nesse primeiro momento, sobre as
contas públicas federais, estaduais e municipais,
principalmente nos municípios do Nordeste, em espe
cial os menores, é o grande desafio que tem o
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Presidente, o Relator, enfim, esta Comissão. Temos
de nos sentar para raciocinar se existe, no momento,
possibilidade de chegarmos a um salário mínimo de
170, 180 reais ou o que for sem que haja impacto
sobre contas.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Permita-me
um segundo, Sr. Ministro?

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Deixe·me terminar. Darei a palavra a V. Exa. Não
quero lhe dar meio segundo. Gosto de ouvi-lo muito e
quero ouvi-lo muito, por isso não posso lhe dar pouco
tempo.

Então, esse é o grande desafio que temos e que
lanço ao Presidente, ao Relator e a toda a Comissão.
Vamos sentar juntos, vamos pensar. Quem sabe nós
encontramos o caminho para estabelecer um
·aumento para o salário mfnimoantllando os impactos
que ele tem nas contas públicas, porque as
prefeituras não vão poder pagar. Muitas já não
podem. Não temos nada com a prefeitura. Concordo
com o Deputado Vivaldo Barbosa que deveríamos
reduzir o salário de vereadores. E eu diria que
deveríamos reduzir o salário de prefeitos. Acho tudo
isso válido, mas temos um quadro real que
precisamos estabelecer.

Quero ainda falar sobre assunto que foi aqui
levantado acho que pelo Deputado Vivaldo Barbosa,
relativo às fontes de financiamento e S. Exa. é um
ilustre professor, homem conhecido no País e no ex
terior no campo das finanças públicas. Um país não é
diferente de uma casa ou de uma empresa. Tem
despesas e tem de dizer de onde elas vêm. Só tem
duas fontes para cobrir as despesas: ou receita ou
endividamento. E o grau de endividamento é
totalmente perverso, pelo efeito que ele tem sobre as
taxas de juros.

Outro assunto que V. Exl! levantou foi o problema
referente à Previdência, se pega a assistência social.
Cabe discussão, Deputado. V. Ex!! tocou no ponto,
agora, o bolo é o mesmo. Se nós dissermos "a
contribuição social devia ser receita da Previdência e
não receita do Orçamento"... Então, nesse caso, se
colocarmos os dois, o Tesouro e a Previdência,
colocando receita para um lado e despesa para o
outro, se o número é o mesmo, vai aparecer um déficit
numa das pontas.

Então, o grande desafio desta Comissão é
encontrar um caminho que leve ao aumento do
salário mínimo sem que haja um impacto nas contas
públicas, ou seja, ou escolhendo fontes de

financiamento ou indicando um outro caminho que
possa neutralizar essa distorção.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Permite-me
um segundo, Ministro?

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Tem todo o tempo.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Não quero
mais do que um segundo. Eu gostaria de dizer,
Ministro, em primeiro lugar, que temos viajado pelos
estados, e até o momento não encontramos um
governador que seja contra os 100 dólares. Um! E nós
vamos ao Nordeste, estamos pedindo inclusive para
ir ao Piauí, Estado mais pobre, e vamos ver qual será
a reação lá. Ouve-se muito falar que não podem
pagar, mas, chegando lá, eles não dizem isso. Eles
têm que assumir a responsabilidade pública e dizer
se podem ou não podem pagar. Eu não vou entrar
aqui nas receitas.

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Eu concordo plenamente com V. Ex!!: está na hora de
os governadores assumirem a responsabilidade e
dizer que podem pagar.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - E vamos ver,
de fato, se não podem pagar. Eu não quero entrar nas
receitas, porque precisaríamos de muito tempo, mas
a Comissão já tem em torno de 17 fontes de receitas e
está disposta a discuti-Ias com o Governo, o que
faremos na reunião correspondente. Mas como o de
bate com o Ministro da Previdência vai ser amanhã,
eu tenho insistido muito neste número, Ministro: o
superavit da Seguridade Social do ano passado,
onde está embutida a Previdência, foi de 16 bilhões e
260 milhões. Vamos discutir amanhã. Quem sabe há
superávit de verdade como estou dizendo - e a fonte
aqui é o Siafi - e acaba toda a discussão. Vamos tirar
3 ou 4 bilhões de onde há um superávit de 16 bilhões,
e resolve-se a questão. Eu estou falando de receita da
Seguridade Social. Quem sabe o Governo aceite um
dia que a Seguridade Social fique com tudo
arrecadado num único caixa e não num caixa do
Tesouro. Com isso, está resolvida a questão da
receita. Ponto.

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Apenas gostaria de dizer.. (Falha na gravação.)

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - A
Constituição apontou a receita para a Seguridade So
cial, e aqui estão os aposentados. Se a Constituição
for cumprida não há problema algum. Mas há o
dinheiro todo, os 19 bilhões de que falei, oriundos de
outros impostos que o Governo criou no ano passado,
arrecadou, e ninguém sabe para onde foi. Eu podia
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falar aqui da DRU, dos 20% do Orçamento - são 41
bilhões. Para onde foi, ninguém sabe. Mas é um de
bate que não dá para fazer agora, eu não vou
atrapalhar os outros parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Se V. Ex!! quiser, no final lhe passaremos a palavra.

Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sr.
Ministro, nesta tarde de debates, fico muito satisfeito
por ter a presença de V. Exa. aqui, talvez porque a
ducha de água fria que tomamos do Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares,
na quinta-feira, tenha sido um pouco esquentada
pelos panos quentes da participação de V. Exa. E vou
dizer o porquê: a sua sensibilidade política, a sua
sensibilidade como Parlamentar, como conhecedor
das questões financeiras do Estado, e hoje a sua
responsabilidade à frente do Ministério do Trabalho,
se torna e nos torna comuns com um projeto e uma
vontade política. Foi dito aqui por vários colegas - eu
não quero ser repetitivo - que essa é uma questão
mais de vontade política do que de números. Os
números na História sempre são contraditórios. A
partir do momento em que são apresentados de uma
forma, vamos encontrar um resultado. Se os mesmos
números forem apresentados de uma outra forma,
numa outra visão, pode-se encontrar outro resultado.

Mas V. Exª veio hoje para o debate. Não quero
entrar na questão numérica com V. Ex!!, porque ama
nhã vamos ter a presença do Ministro, que vai trazer
os números, e porque tenho certeza de que V. Ex!! é
sensível a essa causa.

Esta Comissão está trabalhando com muita se
riedade, está havendo aqui um desgaste de pessoas
muito sérias, desses três colegas Parlamentares
que estão com V. Exa. à Mesa: o Deputado Medeiros;
o Relator, Deputado Eduardo Paes e o Presidente
Paulo Lima. Vários parlamentares que estão aqui,
como o pai do salário mínimo, Deputado Paulo Paim,
estão trabalhando nesta Comissão na tentativa de
levantar as fontes que o Governo solicitou, com o ob
jetivo de buscar um salário mínimo mais digno para o
cidadão. E essas fontes já estão aí muito claras. Nós
temos discutido internamente, algumas fontes são
mais claras, outras mais difíceis de serem realmente
obtidas.

Por isso, venho clamar a V. Ex!! - o Deputado
Paulo Paim lhe fez uma pergunta e eu não sei se não
foi respondida - esta é uma solicitação que lhe faço:
por favor, Sr. Ministro, não deixe que esta Comissão
se desmoralize pelo fato de o Governo determinar o

salário mínimo por medida provisória. É a solicitação
que esta Comissão lhe faz. Estamos trabalhando
muito seriamente nesse sentido e uma determinação
de cima.para baixo acabará com todo o trabalho sériQ
de vários companheiros que estão buscando a
melhoria do salário mínimo, tentando encontrar as
fontes para que possa haver um aumento real.

Então, se V. Ex!! não pode determinar se vai
haver medida provisória para estabelecer esse valor
ou não, que, pelo menos, como membro do Governo,
possa trabalhar junto a ele, sensibilizando-o para a
necessidade de aguardar o resultado desta
Comissão.

Disse V. Exª hoje que o salário mínimo foi
rejeitado pela própria sociedade. Concordo
totalmente. O salário mínimo foi rejeitado pela
sociedade, que já não paga mais esse valor, mas
ainda há 14 milhões de trabalhadores que recebem
um ou até um salário mínimo. Há 12 milhões de
aposentados e pensionistas que recebem até um
salário mínimo. Então, são 26 milhões de pessoas,
trabalhadores ou aposentados, que recebem e vivem
do salário mínimo ou são arrimo de família com
salário mínimo. Vinte e seis milhões de pessoas não
são desprezíveis na População Economicamente
Ativa do País. Esta é uma preocupação: não são
poucos.

Sr. Ministro, quanto ao número apresentado
pelo Governo, gostaria que o índice, determinado
hoje pelo Governo em torno de 10% - se chegar a
150 reais - fosse também admitido pelo juiz,
conforme discutiu aqui o Deputado Paulo Paim. Que
eles admitissem apenas 10% de aumento nos seus
salários. Então, paramos a Comissão que trata do
salário mínimo e vamos para a Comissão que trata do
teto salarial para discutir que o aumento tem que ser
em torno de 10%, porque lá é menor o número de
trabalhadores que vão ter um impacto pequeno na
folha. Aqui há um número maior de trabalhadores.
São 26 milhões, sendo 14 milhões de trabalhadores
da ativa e 12 milhões de aposentados e pensionistas
que dependem basicamente dessa remuneração, já
rejeitada pela sociedade. A Comissão não pode
admitir que a rejeição da sociedade seja admitida
pela Casa e pelo Congresso Nacional.

Para finalizar, já estive com V. Exª na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no
ano passado, porque participei como secretário da
área do trabalho em Minas Gerais das discussões a
respeito dos recursos do FAT, e disse isso a V. Ex!!
Hoje V. Exa. mostrou, de forma muito clara, que o im-
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pacto não vai ser tão profundo no segu
ro-desemprego como disse seu colega, o Ministro
Martus Tavares. V. Exll disse do impacto, sim, que re
cebe 8 bilhões do FAT, do PIS/Pasep. V. Ex!! disse
que o FATteria impacto significativo a cada cinco rea
is, mas que seriam bem absorvíveis com o aumento
do salário mínimo em torno de 180 reais. O Sr. Martus
Tavares apresentou esses números como mais um
impeditivo do aumento do salário mínimo, porque ge
raria um acréscimo muito grande no segu
ro-desemprego.

Para finalizar, outra questão, que, tenho certeza,
V. Exa. tem levado muito a sério. Quando do meu pro
nunciamento nesta Casa sobre salário mínimo e
aumento do servidor mencionei a posição de V. Exil à
frente do Ministério do Trabalho e Emprego, pessoa
preocupada que é e Parlamentar sensível a esta
causa, que hoje tem tido muito mais sintonia com a
Comissão, porque conhece a atividade parlamentar.
Clamo a V. Exa. que leve ao Governo Federal a
vontade da contribuição da Comissão. O Governo não
pode desmoralizar nosso trabalho, que tem sido
intenso, no sentido de buscar a melhoria do salário
mínimo, em condições consideráveis, e as fontes
para que possamos chegar a esse valor.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Caio Riela.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr.
Presidente, caro Ministro Francisco Dornelles,
escutei atentamente as intervenções dos colegas e
fiz algumas anotações em rascunho para que
pudesse nortear a minha participação.

Sr. Ministro, ouvindo as manifestações e suas
considerações aos colegas, vejo que V. Ex!! diz, em
nome do Governo, que ele está aberto ao diálogo,
que o grande desafio do Governo é dar aumento sem
causar impactos nas contas públicas, buscar e achar
caminhos. V. ExB também fala no sentido de que
temos de pensar juntos.

Analisando, acho que o problema - esta
Comissão Especial criada está indo aos estados,
ouvindo técnicos da área e inúmeros estudiosos 
como foi dito em uma palestra, agora há pouco, pelo
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, na Associação
Comercial da Bahia, as díscussões sobre o mínimo
têm aspectos econômicos, financeiros, sociais e
emocionais. Acho que na ordem econômica e
financeira os números são claros. ~ questão de
matemática. Os ministros vão passar por aqui e vão

dizer os números, estes que estão na imprensa todos
os dias.

Sr. Ministro, tenho a sensação de que as coisas
estão sendo empurradas com a barriga para se
ganhar tempo, a fim de, logo ali na frente,
estampar-se novamente, na imprensa, o que está
sendo estampado nos últimos dias: "Salário mínimo
será de R$150 a partir de maio. O Presidente
Fernando Henrique decidiu, de comum acordo com
os ministros da área econômica, que o salário
mínimo, hoje de R$136, passará para R$150 a partir
de 1º de maio, e sem conversa".

Sr. Ministro Francisco Dornelles, o
Secretário-Geral Aloysio Nunes Ferreira, que é nosso
colega, diz que defende o salário de 160 reais, mas
atribui à área econômica o poder de decidir dentro
dos limites fiscais e passa a bola para Martus Tavares
e Pedro Malan, porque são eles que acertam as
metas fiscais com o Fundo Monetário Internacional e
tudo aquilo. Quem sabe tem-se de perguntar ao FMI
como temos que resolver a questão do salário
mínimo.

Sr. Presidente, caro Ministro, nessa conversa,
nesse rolo, nessa confusão, chamo a atenção para
algo importante. O Senador Antonio Carlos
Magalhães, uma das figuras mais importantes do
País e que, segundo diz a imprensa, comanda o País,
ficou irritado, bravo com o Ministro Malan, na Bahia,
na recente palestra na Associação Comercial da
Bahia. O Senador disse que a aprovação de um
mínimo de 150 reais é uma desumanidade. Declarou
ainda que governo que se diz democrático e defensor
dos direitos humanos não pode pagar um mínimo de
R$136. Dizem os jornais: "Para o Presidente do
Congresso, 14 reais de aumento, proposto, são
ofensivos ao trabalhador brasileiro e à própria
sociedade".

Dizem que o principal órgão afetado será a
Previdência. Quem é o Ministro da Previdência?
Waldeck Ornélas, do PFL. O Relator da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
é o Deputado Carlos Melles, do PFL. Hoje será o
último dia para apresentação de emendas. Enfim,
ainda está na discussão do Orçamento. No
Orçamento, diz-se, previa-se salário mínimo de 144
reais.

Juntando as pedrinhas, as peças do jogo de
xadrez, enfim, toda essa confusão, vejo que são do
PFL o Senador Antonio Carlos Magalhães, o Ministro
Waldeck Ornélas, o Relator Carlos Melles - uma
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bancada poderosa nesta Casa - e o Deputado
Medeiros, Vice-Presidente desta Comissão Especial.

Sr. Ministro, cumprimento V. Exª pelo belíssimo
trabalho do seu Ministério, aqui nesses dados. V. Ex!!
pode ser uma peça fundamental. É Ministro e estará
naquela reunião a portas fechadas junto com o
Presidente. Não seria bom, nesse caminho,
estabelecer o diálogo imediatamente com a
Comissão? Ministros vão desfilar à nossa frente,
vamos ficar questionando, os ministros respondendo,
elogiando, e toda aquela coisa, e, se for colega,
vamos ter ainda mais intimidade, porque é deputado,
é colega, esteve aqui e sabe das coisas. Não será
melhor, Sr. Ministro, que se busque imediatamente re
solver essa questão? Por exemplo, fontes de recurso.
Todos perguntam: e os recursos? Cento e sessenta. E
os recursos? Cento e setenta. E os recursos? Cento e
oitenta, cento e noventa.

Sr. Presidente, Sr. Ministro, o Relator, Deputado
Eduardo Paes, do Partido Trabalhista Brasileiro, do
Rio de Janeiro, foi chamado a uma reunião do meu
partido, onde foi aprovada uma sugestão do nosso
Secretário-Geral, Deputado Luiz Antonio Fleury Filho,
por todos os Deputados. Nosso presidente nacional,
Deputado José Carlos Martinez, já divulgou à
imprensa uma fonte. É para discutir. Por que não? Vou
dizer a fonte, para terminar. A imprensa tem
questionado: por que os deputados não cortam
algumas mordomias nos gabinetes, ou um monte de
coisas?

Nossa proposta, para discussão, diz respeito às
emendas individuais dos parlamentares e emendas
de bancada. Somadas, dão 4 bilhões de reais. Será
que essa fonte não seria mais uma a ajudar a resolver
a questão? Só aí o salário minimo já pulava de
R$150, como o Presidente já disse, para R$170, bem
Iigeirinho.

Sr. Presidente, Sr. Ministro, vamo-nos sentar e
aproveitar o tempo, que é curto, e deixar de empurrar
o problema com a barriga. Essas reuniões são ótimas
- desculpe, Sr. Presidente, já estou-me criticando!
Falamos com ministros, a imprensa divulga, mas não
vai resolver. Vamos colocar a Comissão e o Relator
junto com eles, trabalhando diuturnamente. Quanto
ao resto, podemos ir para o Rio Grande do Sul, para o
Piauí e outros lugares, mas vamos ficar apenas no
debate, na conversa para lá e para cá, e não haverá
solução. A solução está aqui dentro, está no Palácio
do Planalto, nos Ministérios. A solução é abrir a caixa
preta, ver onde se deve cortar, se em investimentos,
se em outros recursos. Enfim, vamos fazer a prova

dos nove e proceder aos cortes que devem ser feitos.
Acho que o caminho é esse.

Sr. Ministro, cumprimento V. Exª, até porque,
pelo nome Dornelles, V. Exa. deve ter vínculo com
São Borja, do nosso saudoso Presidente Getúlio
Dornelles Vargas. Tenho o maior prazer de
representar a fronteira oeste do Rio Grande do Sul,
de São Borja para baixo, fronteira tripartite. Sr.
Ministro, acho que V. Exa. pode ajudar. Continue aqui
empurrando com a barriga, porque é bom e faz bem
para o povo.

Ontem, vi o debate do Deputado Paulo Paim
com o Deputado Arthur Virgílio, na televisão. No meio
estava nosso Relatór. Era um fogo cruzado. Eu estava
ouvindo e me sentia como se não fosse um Deputado.
Não entendia absolutamente nada, porque era um
baita bate-boca. Alguns familiares me ligaram: "Caio,
tu estás vendo o debate?" Disse: "Estou". Mas que
barbaridade! Que horror! Não deixavam o Paim falar,
não deixavam. O Arthur Virgílio falava do outro lado.
Ninguém entendeu nada. Aquilo foi um fiasco!

Meus cumprimentos ao Relator, Deputado Edu
ardo Paes. S. Exa. foi brilhante e cauteloso.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - É
. porque fiquei quieto, não consegui falar nada.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Acho que foi
a única forma de fazer com que o pessoal
entendesse, Sr. Presidente, caro Ministro, que
estamos buscando alternativas. Mas desse jeito não
dá. Nunca haverá fim.

Encerro, dizendo: a resposta, a solução está
dentro do Governo. Nós entendemos que o tempo
está correndo e estamos sendo levados parEI
discussões como essas. O PFL foi levado contra o
Governo. Acho que está na hora de o Governo decidir:
ou converge ou diverge. Se convergir, vai lá para
dentro, é maioria. Agora, se ficar nessa conversinha,
vai divergir sempre, não vai dar em nada. Vão ser os
R$150 e acabou. Fica por isso mesmo, e cs
aposentados e o povo vão levar novamente nos
ombros.

Cumprimento o Ministro e o nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Deputado Damião Feliciano.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, é
unia satisfação participar dessa discussão de
interesse da Nação, dos 170 milhões de brasileiros,
discussão que está sendo levada a todos os recantos
do País.
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Esta semana, o Presidente da Comissão,
Deputado Paulo Lima, convidou-nos, junto com o Re
lator, Deputado Eduardo Paes, para que fôssemos ao
Rio Grande do Sul. Atendi ao seu convite e,
naturalmente, segundo determinação, ouvi as
pessoas e, como diz o Presidente da República, a voz
rouca do povo brasileiro.

A discussão aqui é uma. A discussão nesta sala,
calorosa, entre os partidos da Situação e da
Oposição, perfaz-se e é emocionante. Ela nos toca.
As pessoas que falam de maneira vibrante e bonita
realmente enaltecem a discussão neste plenário. Mas
foi diferente quando chegamos ao Rio Grande do Sul.
Encontramos um plenário lotado, onde, aí sim,
sentimos o calor do povo brasileiro.

Parabenizo o Deputado Paulo Lima, porque
tirou a discussão daqui e nos levou para escutar o
povo. Não adianta apenas discutir quanto deve ser o
percentual, quanto devemos colocar, sem sentir o
clamor do povo. É muito diferente, Deputado Paulo
Lima.

Senti o que o povo reclamava. Senti, Deputado
Paulo Paim, quando um aposentado que estava
liderando o povo, dizia: "Não temos mais condições
de trabalhar. Cheguei ao fim da vida, trabalhei 35, 40
anos, e não posso mais trabalhar".

Sr. Presidente, Deputado Paulo Lima, Sr.
Deputado Paulo Paim, Sr. Ministro, o povo, na sua
força e essência, dizia o seguinte: "Depositamos
nossa confiança em vocês, do Congresso Nacional.
Queremos que vocês nos defendam, porque vocês
são o único caminho que o povo brasileiro tem".

Na minha Paraíba há prefeituras - inclusive foi
apresentado pelo Deputado Inaldo Leitão - que não
têm condições de pagar, porque não têm recursos. E
a voz rouca do povo é diferente desse debate
acalorado que se dá aqui.

Sr. Ministro, caros Deputados, este Congresso
tem responsabilidades. A Comissão não pode ficar
somente na discussão. Temos de tomar uma posição.
Temos responsabilidade, porque somos os
verdadeiros representantes do povo. O Governo Fed
era/ tem responsabilidade para com o povo, e nós
mais ainda, porque somos seus representantes.

Os aposentados mostravam, com emoção, que
nós, Deputados, precisamos... Aquilo tocou meu
coração, Deputado Paulo Paim. Diziam eles: "Cabe
ao Congresso a responsabilidade de saber o que
deve ser feito pelo nosso povo".

Sr. Presidente, cento e cinqüenta reais, por meio
de medida provisória? Não! Vamos estudar, porque

segundo o Dieese o salário que cabe ao trabalhador
brasileiro é de 942 reais. Os partidos de Oposição
estão abrindo mão e dando 180 reais, brigando para
que cheguemos a esse mínimo. O Governo Federal
diz que é um ajuste fiscal. Prefeitura não tem
possibilidade de pagar, estado muito menos. E daí,
Ministro? O povo brasileiro vai ficar nessa dificuldade
sem fim, reclamando e sentindo que temos
responsabilidade?

Para concluir, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu
tados, solicito que nós - eu, como membro da Comis
são - não fiquemos só na discussão; não fiquemos só
nesse debate. Vamos tomar posição em relação ao
povo. Vamos sair daqui e cobrar uma posição do Con
gresso Nacional. Vamos dizer ao Presidente da Repú
blica que somos os legítimos representantes do povo,
Sr. Presidente. Não quero discutir números, porque
não sou economista. Sou médico, mas sei que esses
números afetam a saúde do povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra, para alguma consideração, ao
Deputado Paulo Paim. (Pausa.)

Passo a palavra ao Relator, Deputado Eduardo
Paes, e posteriormente ao Ministro, para o encerra
mento.

Peço apenas que, encerrada a audiência públi
ca, os Parlamentares fiquem aqui para discutir ape
nas a pauta para a semana que vem, principalmente
para votação do relatório. Seria importante a partici
pação de todos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro, Srls e Srs. Deputados, farei algu
mas rápidas considerações. Ouvi o Ministro Dornel
les, quando per~untado sobre a questão de fonte de
financiamento. E praxe destacar isto: a Comissão tem
agido o tempo todo com a máxima responsabilidade,
buscando identificar a fonte de financiamento. Até o
Deputado Paulo Paim, que tem convicção de que a
Previdência é superavitária, já se deu o trabalho de ir
à tribuna do plenário da Câmara dos Deputados para
apresentar fontes de financiamento.

Essa questão, para todos nós, é muito importan
te. Tem sido feito esse esforço de identificação das
fontes. Mas não buscamos somente fontes de financi
amento para este ano. Ao contrário. Estamos buscan
do fontes de financiamento permanentes, porque na
hora em que se dá o aumento ele vai embora, é um
aumento permanente.

.Digo a V. Ex· que a sugestão de aumentar a tri
butação sobre o lucro e diminuir a tributação sobre o
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consumo, sobre a produção, certamente vai ser aca
tada por esta Comissão. Mesmo que ela não se verifi
que neste ano, pode servir como fonte de financia
mento para os anos seguintes.

Outra questão, Sr. Ministro. Cheguei a anunciar
a alguns órgãos de imprensa, hoje - e fico feliz em ver
a concordância de V. Ex!! em relação a essa questão 
a proposta, que pretendo incluir no relatório, para que
o salário mínimo passe a ser fixado a partir do dia 1º
de janeiro. Não neste ano, mas que a partir do próxi
mo ano o salário mínimo seja fixado dia 1º de janeiro
e que a discussão aconteça em conjunto com a dis
cussão do Orçamento.

É uma verdadeira loucura ter de, no momento
em que se decide qual vai ser o Orçamento, identificar
- e o Governo sempre o embutindo, de certa maneira
- o reajuste que se vai cjar ao salário mínimo, meio
que disfarçado dentro do Orçamento. É importante
que esse reajuste seja claro, que haja essa discus
são, que se faça uma discussão em separado. Vou
concordar com V. Ex!! e vai ser essa uma sugestão do
relatório, que espero a Comissão aprove e possamos
fazer essa modificação.

Quero defender aqui e realçar a questão das
Prefeituras. O Deputado Pedro Eugênio disse muito
bem: chegou a hora de a Câmara dos Deputados e o
Congresso Nacional discutirem a questão das Prefei
turas que não têm condições de subsistir. Estão à
mingua, pagando salários ridículos aos 'seus funcio
nários. Não sei por que hoje aqueles Municípios são
considerados como tal. Têm que deixar de ser, não
podem ser obstáculo para mais nada que se faça nes
te País.

Outro assunto, Sr. Ministro. Além de V. Ex!! ter
derrubado hoje o mito de que o reajuste do salário mí
nimo dentro da normalidade, diríamos, não gerariam
mais informalidade e desemprego, V. Ex!! também
derruba o mito de que o reajuste do salário mínimo
geraria inflação. O reajuste por si só, diretamente.
Essa é uma questão de extrema relevância. A possibi
lidade de se gerar inflação haveria, sim, se procedês
semos ao reajuste do salário mínimo sem apresentar
as fontes. Em se apresentando as fontes, a possibili
dade de o reajuste do salário mínimo gerar qualquer
tipo de inflação é nula. Estamos falando aqui de um
Ministro de Trabalho que foi Ministro da Fazenda, Se
cretário da Receita Federal e que, portanto, conhece
bem essa questão. E S. Ex!! está derrubando mais
esse mito.

Continuamos insistindo, Sr. Ministro: vou con
cordar com V. Exª que nossa grande discussão, nosso

grande trabalho, a tarefa mais árdua desta Comissão
- o que ela vem fazendo com responsabilidade - é
identificar as fontes de recursos para cobrir esse au
mento do déficit nas contas públicas.

Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de passar a palavra ao Ministro, peço ao nosso
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Medeiros, que
em nome do seu partido e em nome da Comissão
converse com o Relator da Comissão Mista de Pia
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputado
Carlos Melles, para que ele realmente deixe prevista
alguma fonte no Orçamento, a fim de ajudar nessa
bandeira do Medeiros de ampliação de 180 e de facili
tar ao nosso Relator a abertura de diálogos. Pediria
isso em nome da Comissão.

Passo a palavra ao Ministro para as considera
ções finais.

O SR. MINISTRO FRANCISCO DORNELLES
Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex!! e a todos os mem
bros desta Comissão que foi uma honra muito grande
ter aqui comparecido para conversar sobre o salário
mínimo.

Quero dizer a todos os senhores que estou aqui
na Câmara desde 1986 e nunca encontrei uma Co
missão tão homogênea e composta de pessoas tão
preparadas, tão qualificadas e tão sensíveis, tão do
nas do assunto, como encontrei aqui nesta Comissão
que discute o salário mínimo. Tenho de cumprimentar
os Líderes pelas indicações que aqui foram feitas. To
dos os Deputados estão realmente preocupados em
encontrar uma solução para o problema, um caminho
que resolva e que permita um aumento do salário mí
nimo sem que ele tenha um impacto nas contas públi
cas e sem que ele tenha impacto inflacionário.

Quero apenas, em relação aos Deputados Júlio
Delgado, Caio Riela e Damião Feliciano, dizer clara
mente o seguinte: em nenhum momento disse aqui
que um aumento de salário mínimo não tem impacto
sobre as contas públicas. Tem e os dados o Ministro
da Previdência vai apresentar. Por exemplo, um salá
rio mínimo de 170 teria um impacto de 6,7 bilhões e
um salário mínimo de 160 teria impacto, sim, inclusive
sobre as contas do seguro-desemprego, onde, para
cada real, são 36 milhões. Dependendo de determi
nado montante, pode chegar a 1 bilhão. Para que não
tenhamos impacto inflacionário, seria importante que
tivéssemos fontes para financiar esse aumento. Do
contrário, o efeito é negativo, principalmente gerando
inflação de -custo, aumento de taxa de juros, com re
flexo negativo.
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Quero dizer ao Deputado Eduardo Paes que
concordo plenamente com essas posições aqui ex
postas. Devemos procurar pôr ordem na Federação
brasileira, acabar com essa proliferação de Municípi
os, com essa orgia. Acho que a Lei de Responsabili
dade Fiscal vai atingir esse objetivo. Temos de racioci
nar em termos da criação de um federalismo respon
sável.

Insisto, Srs. Deputados: as grandes negocia
ções nesta Casa ocorrem quando as pessoas às ve
zes não acreditam nelas. Vamos ter dois Ministros
aqui presentes. Quem sabe nessas 48 horas encon
tramos uma negociação, um caminho, uma solução.

O Presidente desta Comissão é um Deputado
de grande sensibilidade, de grande capacidade de li
derança, de grande capacidade de coordenação. O
Deputado Eduardo Paes está também, desde o pri
meiro momento, procurando alternativas. Vamos ace
itar esse desafio. Vamos procurar estabelecer condi
ções de se ter um salário mínimo mais elevado, impe
dindo que ele tenha impacto sobre as contas públicas.
Esse é o grande desafio.

Tenho impressão, pelo que vi da sensibilidade,
do preparo e da qualificação dos membros desta Co
missão, da vontade do Presidente e do Relator, que
vamos encontrar esse caminho.

Muito obrigado aos senhores pelo privilégio que
me deram de ser ouvido nesta Casa. Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Agradeço a presença e a colaboração ao Dr. Francis
co Dornelles, Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego, bem como a todos os presentes, principal
mente os funcionários desta Casa, que estão colabo
rando fortemente com a Comissão.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos, antes convocando reunião para amanhã,
quarta-feira, às 14h30m, com a presença do Dr. Pe
dro Malan, Ministro de Estado da Fazenda.

Solicito aos companheiros que permaneçam no
plenário, para que possamos deliberar sobre a pauta
da Comissão.

Está encerrada a reunião.

Ata da 91 reunião, realizada
em 22 de março de 2000

(Audiência Pública)

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois
mil, às quatorze horas e cinqüenta minutos, no plená
rio onze do Anexo II da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, sob a presidência do Deputado Paulo Lima, a

"Comissão Especial destinada a realizar estudos com
visas a oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo". Compareceram os Deputados Alceu
Colfares, Almerinda de Carvalho, Avenzoar Arruda,
Barbosa Neto, Damião Feliciano, Dino Fernandes,
Djalma Paes, Eduardo Paes, Feu Rosa, Inaldo Lei
tão, Jair Meneguelli, João Caldas, Júlio Delegado, La
ura Carneiro, Magno Malta, Medeiros, Nice Lobão,
Paulo Lima, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa,
Pedro Eugênio, Ronaldo Vasconcellos, Synval Guaz
zelli e Wilson Santos, titulares; Átila Lins, Babá, Caio
Riela, Carlos Santana, Costa Ferreira, De Velasco,
IIdefonso Cordeiro, Jandira Feghali, João Tota, Már
cio Fortes, Marisa Serrano, Nela Rodolfo, Paulo Ro
cha, Pedro Fernandes, Ricardo Barros e Waldomiro
Fioravante, suplentes. Compareceram, ainda, os
Deputados Sérgio Miranda, Luiz Carlos Hauly, Alber
to Goldman, Aloízio Mercadante e Arthur Virgílio. Dei
xaram de comparecer os Deputados Enivaldo Ribei
ro, Herculano Anghinetti, José Thomaz Nonô, Luiz Ri
beiro, Paulo Magalhães, Pedro Henry e Romeu Quei
roz. Havendo número regimental, o Senhor Presiden
te, Deputado Paulo Lima, deu início aos trabalhos.
ATA - A ata da reunião anterior, distribuída anteci
padamente, teve sua leitura dispensada a pedido do
Deputado De Velasco e foi aprovada, sem restrições.
ORDEM DO DIA - Reunião de Audiência Pública com
a presença do Senhor Dr. Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de Estado de Estado do da Fazenda. O Senhor
Presidente convidou o expositor a tomar assento à
mesa e, após explicação das regras regimentais, pas
sou a palavra ao convidado. Participaram dos deba
tes os Deputados Ricardo Barros, Pedro Correa, Da
mião Feliciano, Medeiros, Aloizio Mercadante, Jandi
ra Feghalli, Júlio Delgado, Paulo Paim, Sergio Miran
da, Synval Guazzelli, De Velasco, Inaldo Leitão, Pe
dro Fernandes, Antonio Palocci, Babá, Caio Riela,
Wilson Santos, João Caldas, Eduardo Paes e Paulo
Lima. Em seguida, o Sr. Ministro respondeu às inda
gações dos parlamentares. O Deputado Medeiros as
sumiu a presidência dos trabalhos, às dezessete ho
ras e quinze minutos, por treze minutos. Às dezoito
horas assumiu a presidência o Deputado Paulo Paim,
por quinze minutos. Usaram da palavra, para a répli
ca, os Deputados João Caldas, Paulo Paim, Medeiros
e Alceu Colares. Após as considerações finais do ex
positor, o Senhor Presidente encerrou a reunião, às
vinte e uma horas, agradecendo a presença e partici
pação do convidado e dos deputados, marcando ou
tra para o dia 23, amanhã, às dez horas, com a pre
sença do Senhor Waldeck Ornélas, Ministro da Previ
dência e Assistência Social. E, para constar, eu, Cily
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Montenegro, Secretária, lavrei a presenta Ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação, juntamente com as no
tas taquigráficas, após decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Especial
destinada a realizar estudos com vistas a oferecer
alternativas em relação à fixação do salário mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de có
pias da ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi
dente, peço a dispensa da leitura da ata, uma vez
que, como muito bem disse V. Exª, já recebemos a
sua cópia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão e vo
tação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)

Aprovada a ata.
A presente reunião destina-se à realização de

audiência pública com o Sr. Pedro Sampaio Malan,
Ministro de Estado da Fazenda, que contará com a
assessoria do Sr. Edward Amadeo, Secretário de Po
lítica Econômica.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço que adotaremos os seguintes critérios: o expositor
terá o tempo de 45 minutos para sua exposição, não
podendo ser aparteado. Encerrada a exposição, os
Deputados interessados em interpelar o convidado
deverão fazê-lo estritamente sobre o assunto da ex
posição - e peço a atenção dos Srs. Deputados para
que possamos debater exclusivamente a questão do
salário mínimo - pelo prazo de três minutos, tendo o
expositor igual tempo para responder.

Aos Deputados são facultadas a réplica e a tré
plica pelo prazo de três minutos. Os Srs. Deputados
que desejarem participar dos debates deverão inscre
ver-se junto à Secretaria ou à Mesa. A critério da Co
missão e da Presidência da Mesa, estão à disposição
dos Srs. Deputados as quatro primeiras bancadas. A
última bancada ficará à disposição dos senhores jor
nalistas.

Com a palavra o Sr. Ministro Pedro Sampaio Ma-
lan.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Sr. Pre
sidente da Comissão Especial do Salário Mínimo,
Deputado Paulo Lima, Deputados Luiz Antonio
Medeiros, Paulo Paim, Herculano Anghinetti, respec-

tivamente Primeiro, Segundo e Terceiro Vi
ce-Presidentes, Sr. Relator, Deputado Eduardo Paes,
esta é uma enorme satisfação. E não é figura de retó~

rica, porque atribuo enorme importância não apenas
ao trabalho desta Comissão, destinada a realizar es
tudos com vistas a oferecer alternativas em relação à
fixação do salário mínimo - é o seu nome oficial -,
mas também pela própria importância, enorme, que
atribuo ao tema.

Um tema que obviamente tem componentes de
natureza econômica, financeira e fiscal; óbvias impli
cações; componentes e dimensões de natureza polí
tica, com P maiúsculo; e uma óbvia e evidente dimen
são social, na qual incluo a dimensão humana, dado
que estamos tratando de tema que mexe com ansei
os, dramas, angústias e inseguranças de parcela ex
pressiva da população brasileira.

Exatamente por isso, talvez, o tema se preste a
ser tratado com emoção, com paixão, com eloqüên
cia. Uma eloqüência que nunca cansei de ouvir de vá
rios dos aqui presentes e nunca me cansarei. Não te
nho nada contra ela. Pelo contrário, acho que paixão,
emoção e eloqüência são o sal da terra e o condimen
to necessário ao debate público numa sociedade de
mocrática.

Gostaria apenas de dizer o que tenho dito há al
gum tempo no trato deste e de outros temas, em que
confluem fenômenos ou dimensões de natureza eco
nômica, política, social e humana. É que a emoção, a
paixão e a eloqüência não deveriam ser substitutos
para a racionalidade econômica e a maturidade políti
ca.

O que quero dizer com isso? Em maturidade po
lítica, duas coisas: é perfeitamente legítimo, natural
e é bom que seja assim - que em debates democráti
cos, principalmente sobre temas relevantes, haja cla
ra explicitação das eventuais divergências de opinião,
de análise, de diagnóstico. Acho que é um sinal de
maturidade política quando essas divergências são
abordadas claramente como tal, de maneira tranqüi
la, serena, a fim de informar o debate público, e não
assumem as conseqüências de divergências de natu
reza pessoal.

É lamentável, a meu ver, a freqüência com que
no Brasil a "fulanização", a "beltranização" e a "sicra
nização" do debate fazem com que haja mais peso e
mais importância nas declarações, nas frases de efei
to, nas respostas às declarações, nas respostas às
frases de efeito. E nesse processo, com freqüência, a
substância do argumento passa a segundo plano.
Passa-se, então, a considerar que qualquer expres-



014184 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

são de divergência natural, legítima, positiva para o
País - o debate público - seja considerada problema
de natureza pessoal.

Nunca os vi assim. Tenho 34 anos de serviço pú
blico, na última década ocupando posições em temas
que exigem debate público, e sempre os encarei
como algo que não deveria levar a problemas de ani
mosidade de natureza pessoal. Gosto de discutir a
substância do argumento e nunca tive problema em
expressar minha opinião, assim como nunca tive pro
blema em ouvir as opiniões dos outros. Pelo contrário,
sempre fiz questão de ouvi-Ias, respeitá-Ias, porque
acho que isso é legítimo numa democracia.

O mesmo aplica-se ao debate mais amplo, no
qual também é preciso maturidade política do tipo
que estamos observando hoje no Brasil. Assisti aos
vídeos das várias reuniões desta Comissão; assisti
aos depoimentos do Ministro Martus Tavares, do
Ministro Francisco Dornelles, ontem, e ouvi vários
Deputados aqui presentes. Por exemplo, ouvi o Depu
tado Aloizio Mercadante dizer alto e bom som que es
tava convencido de que o problema era fundamental
mente de natureza fiscal, que era ali que deveríamos
concentrar a nossa atenção. Vou tratar aqui hoje de
problemas de natureza fiscal, mas também de infla
ção e de mercado de trabalho, porque considero es
ses três grupos questões fundamentais para uma dis
cussão informada, não puramente apaixonada, emo
tiva e retórica deste tema.

A racionalidade econômica, na verdade, é isso.
Na maioria dos países desenvolvidos, o debate tem
lugar sobre os gastos desejados e adicionais. Um
país como o Brasil tem carências sociais gritantes,
tem mazelas sociais que nos humilham e envergo
nham perante o resto do mundo e deveriam humilhar
e envergonhar as nossas ditas elites, em relação ao
nosso próprio debate público interno. Na verdade, tra·
tar dele é, com freqüência, apresentado como neces
sidade de aumento de gasto público, para tentar solu
cionar determinados problemas.

Nada tenho contra essas demandas, pleitos e
legítimas reivindicações. Acho apenas que têm de vir
acompanhados de uma discussão sobre as formas
pelas quais se vai financiá-los. E as formas de finan
ciamento, para falar com clareza, existem apenas
três: aumento de impostos e contribuições; aumento
do endividamento do setor público significa maiores
gastos futuros; ou retorno da inflação, o velho imposto
inflacionário, que usamos lamentavelmente durante
três décadas neste País, fazendo de conta que está
vamos resolvendo o problema, quando, na verdade,

estávamos empurrando para baixo do tapete. O im
posto inflacionário, este sim, incide desproporcional
mente sobre o mais pobre.

Portanto, gostaria de mencionar minha expecta
tiva de que o debate aqui terá emoção, paixão e elo
qüência. Não tenho dúvida alguma disso, observando
os presentes. Conheço a história de sucesso político,
reiteradas vezes corroborado por seus respectivos
eleitorados, mas espero também que seja possível
tê-lo com maturidade e racionalidade econômica.

Gostaria de começar, Sr. Presidente, com um
breve e prometo que será muito breve histórico da si
tuação, porque tenho ouvido observações equivoca
das, incorretas, errôneas sobre a evolução do salário
mínimo no passado. Ele tem uma história, está ligado
à própria história do movimento operário no País.

O primeiro congresso operário, em 1906, tratou
do tema, não do salário mínimo, mas da redução da
jornada de trabalho, acidente de trabalho, trabalho fe
minino e do menor, especialmente questões de orga
nização sindical. O segundo congresso operário bra
sileiro, em 1913, tratou do salário mínimo e da jorna
da de trabalho, na pauta de reivindicações. Nas gre
ves de 1918, no Rio de Janeiro, e de 1919, em São
Paulo, também reivindicavam o salário mínimo. Du
rante a década de 20, uma série de leis trabalhistas e
a criação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922,
desempenharam papel importante e possibilitaram
avanços nessa área, ou seja, legislações sobre aci
dentes do trabalho, caixas de aposentadorias e pen
sões para ferroviários, portuários e marítimos, estabi
lidade de dez anos de emprego para as mesmas ca
tegorias, leis de férias etc.

Normalm~nte, na literatura mais recente enfati
za-se a década de 30. Na verdade, o salário mínimo
constava do programa da Aliança Liberal, em 1930.
Em 1931, já vitorioso o Movimento de 30, a unidade
sindical foi adotada, eliminando-se algo que, a meu juí
zo, era importante: o pluralismo e a autonomia sindical.
A Constituição de 1934 restaurou a autonomia e a plu
ralidade sindical, infelizmente eliminada com a Carta
do Estado Novo, de 1937, a chamada polaca, por meio
d~ qual os sindicatos passaram a ser atrelados ao Mi
nistério do Trabalho. E muitos passaram décadas as·
sociados a ela, um fenômeno que os estudiosos da
época chamam de o peleguismo de parte do movi
mento sindical brasileiro. Tem origem o Estado Novo,
nos elementos da Carta dei Lavara e na idéia de que
não deveria haver pluralismo e autonomia sindical.

Em 1934, o salário mínimo é claramente explici
tado no art. 121 da Constituição, se não me engano. -
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Em 1936, a Lei nº 185 define o salário mínimo e insti
tui as comissões que deveriam fixar o seu valor. O
Decreto-Lei nº 399, de 1938, regulamenta a Lei n2

185. E finalmente, em 1º de maio de 1940, o Decre
to-Lei nº 2.162 fixava os primeiros níveis de.salário
mínimo para o País.

Não mencionaria isso aqui não fora o,fato de
que interpretações absolutamente equivocadas têm
ganho livre espaço na imprensa num período recente,
dizendo que o salário mínimo, tal como fixado em
1940, é inúmeras vezes superior ao atual. Ouvi um jo
vem pesquisador de uma universidade paulista dizer
que o salário mínimo é hoje 26% do que era em 1940"
o que é um equívoco, um erro crasso, que qualquer
estudo mais aprofundado haverá de demonstrar.

Na verdade, havia quatorze níveis de salário mí:
nimo no Decreto-Lei n2 2.162, de 1º de maio, que o fi
xou pela primeira vez. O salário mínimo variava de 90
mil réis a 240 mil réis. Nas Capitais, de 120 mil réis a
240 mil réis. A diferença era de 2,7 vezes entre o salá
rio mais baixo e o mais alto. Gostaria de chamar a
atenção para o fato de que nesse ano, 1940, cerca de
70% da população brasileira vivia na área rural, por
tanto, não era imediatamente afetada pelo salário mí
nimo.

Além disso, poucos meses depois o Decreto n2

2.548 permitia a redução--dGS-Safá-rios· mínimos- de
15% para jovens na faixa de 18 a 21 anos, sobre os
valores fixados, e de 10% para mulheres. E abria ain
da a possibilidade de haver um salário pago in natu·
ra, exigindo apenas que o salário pago em dinheiro
fosse pelo menos 30% do total.

Sou contra, e já expressei de público inúmeras
vezes, a discussão dolarizada' deste assunto. Fize
mos enorme esforço, resistindo a pressões' de toda
ordem de 1993 em diante, para que dolarizássemos a
economia, permitíssemos a circulação bimonetária
no País a moeda nacional e o dólar circulando livre
mente, adotássemos esquema semelhante ao argen
tino, de conselho de moeda. Eofizemos porque acha
mos que o Brasil tem todo o direito e o dever.de ter a
sua moeda nacional com credibilidade e confiança da
população.

O trabalhador brasileiro ganha em reais, gasta
em reais e, portanto, não tem sentido a discussão so
bre o dólar, a sugestão de indexação do salário míni
mo ao dólar, tê-lo como referência, mesmo porque te
mos uma taxa de câmbio flutuante. A taxa de câmbio
hoje pela manhã, quando saí, estava abaixo de 1 real
e 73 centavos. Eu não gostaria que o salário mínimo
fosse indexado a um câmbio flutuante nem aue al-

guns, com ilusão monetária, achassem que, se o real
se desvalorizasse significativamente em relação ao
dólar, haveria um maior salário mínimo denominado
em reais, dado que estaria ancorado ao dólar.

Portanto, não gostaria de conduzir essa discus
são em termos de dólar. Sei que alguns gostam de fa
zer isso, mas gostaria apenas de chamar a atenção
para o fato, como ilustração. A taxa de câmbio, em
1940, m~dia por ano, era de 19,7 mil réis por dólar. Se
vamos arredondar a taxa de câmbio para 20 e se o sa
lário mínimo variava de 90 mil réis a 240 mil réis isso
só no Município do Rio de Janeiro; no Município de

.São Paulo, era 220 mil réis; nas Capitais do Nordeste,
como Teresina e São Luís, era 120 mil réis por dólar;
estamos falando de um salário mínimo, em dólar, em
1940, entre 4,5 e 12 dólares.

Obviamente, seria necessário atualizar o valor
do dólar de 1940. E qualquer indicador que se use,
seja índice de Preços por Atacado, seja índice de Pre
ços ao Consumidor, seja o deflator implícito do PIB
americano, não chegaremos a. um valor superior a
dez vezes.

Essa é a razão peja qual apresentamos um tex
to, que espero tenha sido distribuído aos Parlamenta
res. Senão, peço que seja distribuído agora. É um tex
to e um.conjunto de tabelas. Efarei referência avárias
delas no curso desta exposição.

Quero chamar a atenção para o gráfico que
mostra a evolução do salário mínimo, de 1940, a ori
gem, até o início do ano 2000. A linha mais alta mos
tra a evolução do salário mínimo em termos reais, de
dezembro de 1999. É de 1940 até o presente. A linha
mais alta é o salário mínimo mais elevado no Brasil:
Município do Rio de Janeiro. Em São Paulo, era
menor do que no Rio de Janeiro. A linha vermelha,
embaixo, era o menor salário mínimo existente no
Brasil. Aqui temos a diferença de 90 para 240 reais ea
sua evolução até a unificação..

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Em que pági-
na?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É a primei
rà tabela do texto que está sendo distribuído. Depois
que acaba o texto datilografado há um conjunto de

,gráficos. É o primeiro gráfico. O meu está em verme
lho, mas o vermelho aqui é a parte mais abaixo.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORR~A - Está
pontilhado aqui.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - A tabela é
esta.
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A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Todo mundo já viu.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Iro
nia tem hora.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É oGráfico
1. É um erro essa observação, que já ouvi inúmeras
vezes, ou seja, de que em 1940, ao ser estabelecido,
o salário mínimo era quatro vezes superior ao atual. É
um erro importante, que um pesquisador sério não
demorará muito a detectar.

Quero chamar a atenção para o fato de que nes
sa evolução há um período, exatamente aquele em
que é maior a diferença entre as duas curvas, no qual
o salário mínimo, ao ser fixado em 1940.. (Pausa..)
Nunca imaginei que um dia chegaria a sentar no lugar
reservado ao Presidente de uma Comissão Especial
da Câmara dos Deputados. Vou pôr no meu currículo:
"sentou-se no dia tal.. (Risos.)

(Não identificado) - No final, V. ExA pode enca
minhar a votação, para discutir o salário mínimo!

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - No gráfico
existe um diferencial, que representa um fenômeno
para o qual quero chamar a atenção de V. Exas.: se
em 1940 foram quatorze os níveis de salário mínimo,
de 90 a 240 reelil? esse número, em 1954, era 34. Tí
nhamos 34 diferentes níveis de salário mínimo no
País, em 1954, quando a diferença entre o maior e o
menor, entre as duas linhas do gráfico, chegou a 4,3
vezes. Em alguns Estados, como São Paulo, havia
cinco níveis diferentes de salário mínimo; a Bahia ti
nha quatro níveis, diferença que permaneceu até
1980, com dois níveis diferentes, assim como Per
nambuco.

Esse diferencial é importante. Obviamente, os
estudos e análises que procuram mostrar dados erra
dos sobre o valor do salário mínimo em 1940 e 1950
normalmente tomam por base o maior salário mínimo
no País e atribuem equivocadamente a idéia de que
aquele maior salário mínimo era pago a todos os tra
balhadores brasileiros.

Em 1950, 64% da população brasileira vivia no
mundo rural, havia essa diferença significativa entre o
menor e o maior valor, além dos fenômenos para os
quais chamei a atenção e que são difíceis mensurar:
possibilidade de desconto para mulheres e para jo
vens de 18 a 21 anos; possibilidade de pagamento in
natura. E não temos condições de avaliar a extensão
com que se utilizavam esses mecanismos, em parti
cular em certas regiões do País.

A discussão sobre o mínimo, obviamente em
perspectiva histórica, é extremamente importante; é
um capítulo fascinante da história do movimento sín
dical, operário e reivindicativo no Brasil. A Previdência
não se encaixava nessa discussão, que, via de regra,
era sobre o efeito ou impacto inflacionário, ou sobre o
efeito ou impacto sobre o mercado de trabalho.

No trabalho do meu amigo João Luiz Sabóia,
pesquisador da Universidade Federal do Rio de Jane
iro, sobre o mínimo, nota-se que, com freqüência, de
mandas e pleitos eram considerados inviáveis por al
gumas figuras insuspeitas. Por exemplo: em 1962, o
Ministro Celso Furtado, então Ministro Extraordinário
do Planejamento, considerou inviável a proposta que
lhe foi encaminhada pela CGT e pela CNTI de um au
mento do salário mínimo de 80%. Celso Furtado con
siderou que o aumento era incompatível com o objeti
vo de redução da inflação e que teria efeitos negati
vos sobre o mercado de trabalho. O aumento acabou
sendo em torno de cinqüenta e poucos por cento na
quele ano.

Não gostaria de me estender demais nessa
parte histórica. Queria chegar ao período mais re
cente, para mostrar a elevação real do salário míni
mo, com vários indicadores. Ouvi aqui alguns questi
onamentos desses números, mas não é possível, há

. limites. Os dados da evolução da cesta básica, por
exemplo, não são dados do Governo, mas do
PROCON/DIEESE.

No dia em que lançamos o real, 12 de julho de
1994, a cesta básica custava 106 reais e 95 centavos.
O salário mínimo era de 64 reais e 79 centavos. Por
tanto, comprava cerca de dois terços de uma cesta
básica naquela data. Desde então, o salário mínimo
passou de 64 reais e 79 centavos para 136 reais, às
vésperas do seu aumento, portanto, que é de quase
110%. A cesta básica, ontem, estava em aproximada
mente 132 reais, um aumento de menos de 25% des
de o lançamento do real e de menos de 3% nos últi
mos doze meses.

O Gráfico 2 mostra a evolução do poder de com
pra do salário mínimo sobre os produtos que constitu
em a cesta básica. Ouvi vários Deputados chamarem
a atenção, corretamente, para o fato de que a cesta
básica inclui produtos de alimentação, higiene e lim
peza, mas, por exemplo, serviços públicos e outros
não são captados pelos índices da cesta básica. É
verdade. Essa é a razão pela qual se deve usar outros
indicadores de preço.

Dos vários projetos que estão nesta Casa, o
INPC é o indice que mais encontrou respaldo, pelo
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que pude depreender, porque cobre evoluções de
preços em onze regiões metropolitanas do Brasil,
uma estrutura de orçamentos familiares que vão de
um a oito ou de um a dez, portanto, mais relevante

.que o salário mínimo, mais que o IPCA, que é de um a
quarenta salários mínimos.

Em relação à cesta básica é o Gráfico 3, o au
mento do salário mínimo, no que importa ao trabalha
dor, ao seu poder de compra sobre produtos, aumen
tou 56%, em termos reais, desde o lançamento do
real. Não é um aumento desprezível.

No mesmo período, deflacionando pelo INPC,
que éo Gráfico 2, o salário mínimo aumentou, em ter
mos reais, 28% em relação a 1994. Esses são núme
ros que podem ser checados por quem quer que sai
ba fazer conta; os números são públicos, estão dispo
níveis, não ·são passíveis de grandes questionamen
tos, exceto arredondamentos. O INPC é conhecido, a
sua série e a evolução do salário mínimo são dadas, a
evolução da cesta básica é publicada diariamente
pelo PROCON/DIEESE, não é manipulada pelo Go
verno. Portanto, os números são estes: 56% de au
mento sobre os produtos da cesta básica; 28% real
sobre o INPC, desde o lançamento do real. Acho que
não é algo a ser desprezado.

.Quero fazer distinção entre o nível do mínimo,
.que todos achamos baixo, e sua evolução desde o
lançamento do real. E este Governo não pode ser
acusado de ter levado o salário mínimo a uma redu
ção, em termos reais, quando se considera o período.
E também à luz -da sua evolução histórica não pode
ser acusado de estar pagando hoje salário mínimo in
ferior ao de 1940. E a comparação com o pico, em
1959, na verdade tem de levar em conta o fato de que
diz. respeito ao maior salário mínimo do País, quatro
vezes superior ao menor salário mínimo. E havia em
1954, como disse, 34 níveis de salário mínimo; em
1962, 38 níveis diferentes. Portanto, não é correto
considerar apenas o máximo e achar que todos rece
biam aquilo e, por isso, hoje todos estão perdendo.

Exatamente por conta desse fenômeno havia
quatorze níveis diferentes de salário mínimo, no iní
cio, depois passou para 34 e 38; e vou fazer referência
à Tabela 1, em 1960, 70,7% da população brasileira
recebia rendimentos inferiores ou iguais a um salário
mínimo. Éo maior salário mínimo do País. E tínhamos
inúmeras faixas, por diferentes Estados, e em cada
Estado, em diferentes regiões: cinco em São Paulo,
quatro na Bahia. Um número expressivo de trabalha
dores recebia salários muito inferiores. Essa propor
ção declinou para 52,1 %, em 1970, e 13,9% recebiam

menos que um salário mínimo em 1998. Igualou infe
rior a um dá 21 %. É um número expressivo.

Isso me reporta às Tabelas 2-A e 2-8. Também
constaram do estudo distribuído aqui ontem pelo Mi
nistro Francisco Dornelles. Essas tabelas são impor
tantes porque mostram oseguinte: do total da popula
ção economicamente ativa, a última coluna à direita,
para arredondar, 70 milhões de brasileiros, 55 mi
lhões recebiam mais do que um salário mínimo, e
14,9 milhões, um ou menos do que um salário míni
mo.

Gostaria de chamar a atenção para a decompo
sição dessa coluna. Dos trabalhadores com carteira
assinada, são 21 milhões, 19,1 milhões recebem
mais que o mínimo; e 1,9 milhão de trabalhadores,
9,1% do total, na Tabela 2-8, recebem menos do que
um salário mínimo. No que diz respeito ao funcionalis
mo público federal, estadual e municipal, dos 4,5 mi
lhões de empregados, apenas 371 mil recebem um
salário mfnimo ou menos. Onde está o problema? Os
empregados sem carteira e os empregados por conta
própria representam 12,5 milhões dos 14,9 milhões
que recebem um salário mínimo ou menos.

Vou me referir a isso.quando tratar mais adiante
do efeito sobre o mercado de trabalho e sobre a am
pliação do universo da informalidade, que certos tipos
de proposta de aumento sobre o salário mínimo po
dem engendrar. Não é relevante e o Ministro Francis
co Dornelles disse isso ontem claramente para 91%
dos trabalhadores com carteira assinada e também
não o é para a maioria do funcionalismo público. Fala
rei sobre isso um pouco mais adiante.

Não gostaria de mencionar aqui todas as tabe
las. O Gráfico 4 mostra a relação entre o salário médio
e o salário mínimo nas diferentes Unidades da Fede
ração. A barra mais elevada é São Paulo, onde o salá
rio médio do trabalhador é 5,3 vezes o salário mínimo.
O mais baixo, no início, é o Piauí, onde o salário mé
dio é 1,8 vezes o salário mínimo. Isso mostra a enor
me diversidade que ainda existe no País em termos
de mercado de trabalho.

O Gráfico 5 mostra a relação entre o mundo da
informalidade e a razão salário mínimo/salário médio.
No Gráfico 6 temos a razão salário médio/salário mí
nimo versus grau de cobertura do salário mínimo. Na
Tabela 5, um dado importante: hoje em dia no Brasil o
que importa, com freqüência, em certos tipos de aná
lise, é a renda por domicílio posição familiar, porque
existem estimativas do IPEA segundo as quais quase
dois terços daqueles que hoje recebem salário míni
mo executam tarefas complementares. Na verdade,
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não é osalário do chefe de famnla, mas do cônjuge ou
dos filhos. Portanto, é um complemento à renda fami
liar. É uma discussão que o IPEA vem aprofundando,
a meu ver, da maior importância. A Tabela 6 mostra a
taxa de ocupação por posição no domicflio chefes de
famnla, cônjuges e filhos; a Tabela 7, a relação por
decil da distribuição de renda; a Tabela 8, o mesmo.

São contribuições do Governo às discussões da
Comissão que tem por objetivo realizar estudos com
vistas a oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo. Tenho ouvido com freqüência o se
guinte comentário: em 1995, por decisão política do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o salário mí
nimo foi elevado de 70 para 100 reais repito, ouvi isso
com freqüência, e nada aconteceu. Não é verdade.
Foi uma decisão polrtica, análise puramente econô
mica teria recomendado talvez um aumento mais co
medido. Mas foi uma decisão política e, como tal, não
se discute, mas que, na verdade, teve efeito, sim: a in
flação de 1995 foi maior do que poderia ter sido, ou
seja, 23% nos rndices de Preços ao Consumidor, en
quanto no atacado foi de 15%. E em 1995 a economia
brasileira estava sujeita a uma enorme competição
com produtos importados, que limitou a capacidade
de transferência para o consumidor de pressões de
custos associadas aos aumentos de demanda, além
de um câmbio relativamente apreciável. É totalmente
diferente. Não se pode deduzir daí que não há proble
ma algum. É impossível dar aumentos de 30%, 40%,
50%, 60% e nada acontecer. Gostaria que o mundo
real fosse assim, mas infelizmente não é.

Chego à discussão que gostaria de travar, obje
to dos trabalhos desta Comissão, depois de reiterar
os equívocos das comparações históricas com salári
OS mfnimos. Por exemplo: salários mínimos de 500
dólares, na década de 40, ou de 500 reais, em 1940, e
hoje são um quarto do que eram. Tudo isso está erra
do. Digo com a maior tranqüilidade.

Vamos discutir o período mais recente. Já mos
trei os dados da evolução do salário mínimo durante o
período do real e agora temos essa discussão, às
vésperas de uma decisão sobre quanto 8e deve mo
ver dos atuais 136 reais. Acho importante um debate
informado, junto à opinião pCIblica e a esta Casa, que
considere particularmente três ordens de questão: a
primeira delas são as questões de natureza fiscal; a
segunda. as questões relacionadas à inflação e ex
pectativas inflacionárias; a terceira, o mercado de tra
balho. Destas. como disse O Deputado Aloizio Marca
dante, no dia em que aqui esteve o Ministro Martus
Tavares, no momento obviamente a fiscal é a mais re-

levante e tem dois componentes: Govemo Central e
Estados e Municípios.

No que diz respeito ao Governo Central, aTabe
la 10 mostra o efeito do aumento do salário mínimo
nos gastos da Previdência Social. E vou me referir à
tabela que já totaliza o que é relevante. Às vezes, vejo
uma discussão apenas sobre o INSS, mas na verda
de o mínimo causa impacto sobre os gastos do Go
verno Central não apenas no INSS, do qual depen
dem 12 milhões de trabalhadores. Temos de levar em
conta o efeito sobre a lOAS, que hoje beneficia mais
de 1 milhão de pessoas e com a qual serão despendi
dos neste ano cerca de 1,7 bilhão de reais; os dados
referentes ao seguro-desemprego e ao abono salari
al; e a implicação sobre o funcionalismo público fede
ral, que é pequena. E temos de totalizar esses efeitos
porque todos representam o impacto do mínimo so
bre aumentos de gastos permanentes.

Quero enfatizar - isso já foi feito aqui pelo Minis
tro Martus Tavares na semana passada - que uma
coisa é ter um gasto que tem lugar apenas no ano,
para o qual se pode identificar uma fonte. O Relator
tem dito isso, já o ouvi dizer nesta Casa mais de uma
vez. Esse é um gasto permanente, eleva de maneira
permanente o nível de gastos do Governo Central e,
portanto, as fontes de financiamento também têm de
ser de natureza permanente, não podem ser passa
geiras e episódicas.

Aqui há dois conjuntos de tabelas. Em primeiro
lugar, quero fazer referência ao que assisti nos vídeos
de depoimentos pretéritos, em que o Governo havia
apresentado dados divergentes sobre essa questão.
O fato é que existem vários estudos técnicos no âmbi
to dos Ministérios da Previdência, da Fazenda, do
Planejamento, e, como tudo em Brasília, vaza. E
quando vaza se transforma em dado oficial do Gover
no. Na verdade, os dados oficiais do Governo são es
tes aqui e resultam de trabalho feito em conjunto entre
os Ministérios da Previdência, do Planejamento, da
Fazenda e do Trabalho, das várias equipes técnicas.
É importante não misturar alhos com bugalhos. Ouvi
os seguintes comentários: "Mas os dados são contra
ditórios, porque um falou no valor tal e o outro no valor
tal". Fui ver a diferença: uma estimativa dizia respeito
ao efeito sobre o ano 2000, portanto, os oito meses,
de maio a dezembro; outro conjunto de tabelas falava
do efeito que é como deve ser feito nos próximos doze
meses de vigência do novo mínimo. Obviamente, há
uma diferença em termos de valor, se estamos falan
do em oito meses numa estimativa.ou no período de
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doze meses subseqüentes à vigência do novo míni
mo. Os números obviamente são bastante diferentes.

Faz diferença também se a estimativa diz res
peito apenas ao INSS ou se ela incorpora outros fa
tores, que devem ser incorporados, ou seja, o efeito
do aumento do mínimo sobre a LOAS, o auxí
lio-desemprego, o abono salarial e o funcionalismo
público. E os dados que foram distribuídos dizem
respeito a esse efeito combinado; são dados consoli
dados, resultado do trabalho de equipes técnicas de
quatro Ministérios e sobrepõem-se aos dados anteri
ores, derivados de estimativas feitas independente
mente de um Ministério ou outro, usando determina
dos conceitos. Esse é o conceito uniformizado.

A bem da verdade, deveria dizer que na tabela já
distribuída pelos outros Ministros faz diferença se
consideramos o efeito sobre os gastos do Governo a
partir do salário mínimo atual, de 136 reais, ou se fa
zemos o cálculo o Relator sabe muito bem disso a
partir do salário mínimo implícito no Orçamento, tal
como encaminhado a esta Casa, que teria um au
mento de 5,66%, se não me engano, portanto, corres
pondente a 143 reais e 70 centavos. Se usamos a
base de 136 reais, chegamos ao número de 8 bilhões
e tanto para o salário mínimo de 177 reais. Se usamos
a base de 143 reais e 70 centavos, obviamente o efei
to é menor porque a base já foi elevada.

Chamo a atenção para isso, porque não é ade
quado dizer que cada um desses números representa
contradições, equívocos. É muito importante enten
der a que estão se referindo. Então, quero chamar a
atenção para o seguinte: se a base é de 136 reais ou
de 143 reais e 70 centavos, obviamente faz diferença;
se estamos falando de estimativas para os oitos me
ses que restam de 2000 ou para os doze meses de vi
gência do novo mínimo, obviamente os números são
diferentes; e faz diferença, se estamos falando ape
nas do INSS ou do INSS mais os outros componentes
dos gastos do Governo Central afetados pelo salário
mínimo.

O número que alguns andam mencionando, e é
correto, é que para cada cinco reais de aumento do
salário mínimo acima de 145 reais estamos falando
num gasto adicional de 1 bilhão de reais. Para cada
10 reais de aumento do mínimo acima de 145 reais
estamos falando de um aumento de 2 bilhões de rea
is; 15 reais de aumento, 3 bilhões de reais; 20 reais de
aumento, 4 bilhões de reais; 40 reais de aumento, 8
bilhões de reais. Essa é a questão que se coloca com
clareza para quem quiser encontrar uma solução e

dar o mais alto valor possível ao mínimo. Esse é o
problema para o Governo Central.

Para Estados e Municípios, o problema é este:
no que diz respeito a Estados, é possível argumentar;
e quero chamar a atenção para a tabela.. J

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- É a Tabela 14?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Não, são
as duas últimas. Refiro-me à tabela que, na documen
tação entregue, é a 18: "Parcela dos funcionários pú
blicos estaduais e municipais que ganham até um sa
lário mínimo, por Estado da Federação". Essa tabela
é importante porque mostra enorme disparidade. Nos
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o to
tal de funcionários públicos que recebem até um salá
rio mínimo é de 0,2%; em São Paulo, 1,1 %; em outros
Estados, é de 0,2. Em outros Estados, especificamen
te no Ceará, é de 12,4%; no Piauí é de 17,8%; no Rio
Grande do Norte é de 14,2%; no Amazonas é de
13,2%; além de outros onde parcela expressiva dos
funcionários públicos estaduais ganham menos de
um salário mínimo.

No que diz respeito a Municípios isso é impor
tante porque existem funcionários públicos municipa
is em alguns Estados, mais especificamente Ceará,
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ala
goas, o total de funcionários públicos que recebem
até um salário mínimo representa mais de 40% do to
tal: 38% em Sergipe; 36% na Bahia; 24% no Tocan
tins. Em São Paulo, é 0,6%; no Rio Grande do Sul,
0,7%. Portanto, afeta diferentes Estados e diferentes
Municípios em proporções extremamente diversas.

Tenho ouvido inúmeros representantes de asso
ciações municipalistas declararem de público, à im
prensa não disseram a mim, na minha sala, mas à im
prensa, que talvez não tenham condições de arcar
com salário mínimo da magnitude que vi menciona
rem por aí. Até sugeri, emconversas que tive com al
guns Parlamentares sobre esse assunto, que fosse
feita uma consulta aos Prefeitos correligionários, dos
vários partidos, sobre como seriam afetadas as finl:ln
ças municipais pelo aumento do salário mínimo que
alguns estão propondo. Nem me refiro aos novecen
tos e tantos reais do DIEESE, ou aos 500 dólares, ou
aos outros valores que têm aparecido, mas à faixa
que tem surgido com mais freqüência na discussão.

Aliás, vi ontem pela televisão o Ministro Francis
co Dornelles ser apoiado por vários Parlamentares,
alguns aqui presentes. S. Exa. chamou a atenção
para o dano causado ao País e às finanças públicas
com a proliferação exponencial de municípios, cada
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um com seu Prefeito, sua Câmara de Vereadores,
seu Secretariado, seus salários, seus custos, sem
condições de prover os serviços públicos necessários
às respectivas populações municipais. Isso represen
ta dispersão de recursos públicos escassos e inefi
ciência em termos de alocação de recursos públicos,
mas não é o tema desta discussão.

O ponto que quero mencionar é o seguinte: exis
te, sim, efeito no agregado, que não é muito relevante,
do mínimo sobre municípios, em particular nas re
giões Nordeste e Norte do País; e sobre Estados, em
particular no Norte do País. Há uma tabela, distribuí
da a V. Exas., que mostra a proporção daqueles que
ganham salário-mínimo por região. No Nordeste che
ga a 20,1 %. é: a Tabela 3: "Trabalhadores assalaria
dos que ganham menos que um salário-mínimo". No
Sul, 4,5%; no Sudeste, 4,7%; no Centro-Oeste, 5,4%;
no Nordeste, 20,1%; no Norte, 9,9%. Portanto, há
grande dispersão edisparidade regional. Volto a insis
tir: em cada Estado, os seus vários municípios ou zo
nas geoeconômicas não deveriam ser desconsidera
das numa discussão sobre fixação de um mínimo
para o País em seu conjunto.

(Intervenção inaudíveJ.)

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Um minu
to, chegaremos lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Combinamos que não haveria apartes. Vamos aguar
dar o término da exposição do Sr. Ministro. Posterior
mente, vamos ouvir todos os inscritos. Obrigado.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Deputado
Alceu Collares, assim que terminar, terei o maior pra
zer em ouvi-lo, como sempre. Muito obrigado.

Passo, então, ao segundo ponto, em que o pro
blema central é o efeito do mínimo sobre Previdência,
Loas, auxílio-desemprego e abono salarial, Estados e
municípios, chamando a atenção para sua evolução
histórica, para o fato de que já chegamos a ter 43 dife·
rentes níveis no passado. Eno que diz respeito à infla·
ção, o relevante não é o chamado efeito direto, imedi·
ato, capturado no mês em que a elevação do salá
rio-mínimo tem lugar. Isso é fácil saber. Cada índice
de preços hoje existente é baseado numa estrutura
de orçamentos familiares que dá ponderação a deter
minado tipo de gastos. No caso do IPCA, por exem
plo, a empregada doméstica. No mês do aumento do
mínimo, o instituto põe exatamente o percentual dado
~ aplica ao peso relativo, item empregada doméstica,
e sai o efeito direto no mês, em termos de elevação do
.rndice de preços.

Obviamente, os efeitos, além desses, são indi
retos. O mais importante, por larga margem, é o efeito
indireto associado à percepção de que o País está
sendo incapaz de equacionar a sua solvabilidade fis
cal numa perspectiva de médio e longo prazo. Éo efe
ito de coisas fugindo de controle; é o efeito da expec
tativa de que a dívida pública com o percentual do PIS
vai fugir de controle e disparar; é o efeito sobre a per
cepção da necessidade de o Governo, ou bem usar a
inflação como imposto inflacionário, ou bem aumen
tar o endividamento público, ou bem elevar impostos
adicionalmente, com todas as distorções, que levam à
formação de um clima em que se engendram expec
tativas de exacerbação inflacionária. Não é o efeito di
reto, o impacto imediato no índice, no mês em que é
dado o aumento apenas. É muito mais amplo.

Além disso, há o efeito sobre expectativas, sim.
O mínimo, principalmente para esse desorganizado
mercado de 12,5 milhões de trabalhadores sem car
teira assinada e por conta própria, é sinalizador e
referência. É muito comum - tenho certeza de que
V. Exas. conhecem mais do que eu; eu sei por expe
riência própria - inúmeras pessoas dizerem: "Eu ga
nho dois salários. Eu ganho um salário e meio. Eu
ganho três salários". É sempre: "Eu ganho 'x' múlti
plos do mínimo". Na construção civil, numa gama
enorme de serviços, o mínimo funciona como refe
rência para pleitos, demandas e expectativas de au
mentos salariais.

Não vejo mais nesta audiência o meu amigo
Deputado Aloizio Mercadante, que disse: "Nós esta
mos com deflação no momento". Não é correto. O fato
de que num mês o índice de preços acusou inflação
zero ou menos 0,02 não significa que a economia bra
sileira esteja vivendo um processo deflacionário. A in
flação deste ano vai ser em torno de 6%. Portanto,
não eetamos numa situação deflacionária e não é
correta essa percepção que já vi tantas vezes apre
sentada em discursos, ou seja, que a inflação foi der
rotada no Brasil, está incorporada em caráter definiti
vo ao patrimônio histórico, genético, cultural e institu
cional do Pare, que podemos esquecê-Ia, deixar de
lado preocupações com ela e adotar outras medidas
porque ela jamais voltará. Pode voltar, sim, como já
voltou em vários países que não tiveram determina
ção, consistência e coerência para consolidar os ga
nhos que obtiveram durante o período de lançamento
e consolidação do programa de estabilização.

Ilustrarei com duas observações essa questão.
Quero crer que o que importa para o trabalhador - se
estiver equivocado, gostaria de ser corrigido - éo efe-
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tivo poder de compra do salário e não o número de al
garismos ou o valor, em termos nominais expressa
do. No mês em que estava sendo sondado para assu
mir a Presidência do Banco Central do Brasil - há
quase sete anos, em julho de 1993 -, o salá
rio-mínimo no Brasil era de 4 milhões 639 mil e 800
cruzeiros. Vou repetir: 4 milhões 639 mil e 800 cruzei
ros, a moeda da época. O poder de compra desse va
Iar era equivalente, em termos de efetivo poder de
compra - salário-mínimo real-, a 64 reais e 79 centa
vos, convertido por ocasião do lançamento da URV,
em 1º de março de 1994.

Na década de 90 - os dados são do Anuário
Estatístico do IBGE, para a década de 90, páginas
653 e 654, que mostram a evolução do salá
rio-mínimo, em termos nominais e reais, deflacionada
pelo INPC -, o pico do salário-mínimo, em termos re
ais, aconteceu em setembro de 1992, último mês do
Governo Collor, quando foi aumentado de 230 para
522 cruzeiros, moeda da época. Quatro meses depo
is, em dezembro de 1992, o salário-mínimo, em ter
mos reais, aquelas 522 unidades de compra, reduzi
ram-se a pouco mais da metade.

Então, o que importa, o relevante é o poder de
compra do salário-mínimo, em termos reais, e não o
número de zeros, ou de algarismos, ou seu valor no
minal, se tem como perfeito engendrar a expectativa
de exacerbação inflacionária, que acaba corroendo
aquilo que importa para o trabalhador: seu efetivo po
der de compra.

Por último, falarei dos efeitos sobre o mercado de
trabalho. Serei breve. Parece-me relevante o Quadro
nº 1, se não me engano;apresentado ()nternpehMini~- .
tro Francisco Dornelles, que demonstra os possíveis im
pactos e efeitos do salário-mínimo sobre o mundo da in
formalidade, dos que trabalham sem carteira, por conta
própria. São 12,5 milhões dos 14,9 milhões trabalhado
res que recebem um salário-mínimo ou menos.

Essa é uma questão controvertida, uma vez que
os dados sobre o mundo da informalidade são, obvia
mente, muito mais precários do que os do mundo da for
malidade, dos trabalhadores com carteira assinada. No
entanto, deveria ser parte integrante de qualquer dis
cussão daqueles que se preocupam com o fato de que
o aumento de salário-mínimo pode vir a aumentar o uni
verso da informalidade e eventualmente, em alguns ca
sos, levar ao desemprego quando um empregador, em
alguma parte do Brasil, achar que não tem condições
de arcar com aumento daquela magnitude.

Aqueles que se dizem preocupados com a po
breza, com as condições de vida do trabalhador deve-

riam, pelo menos, levar em conta esse aspecto. Não
se aumenta salário-mínimo real por decreto. Se fosse
assim, o problema já teria sido resolvido, não só aqui,
mas também no resto do mundo. Bastaria uma "cane
tada" presidencial, como já foi dito, ou um despacho
vice-presidencial, para que todos os problemas socia
is de um país fossem resolvidos, por atos de vontade
de um soberano. Infelizmente, o mundo real é muito
mais complexo, as interações não são muito triviais, o
que torna fundamental uma discussão ampla, aberta
e democrática, como estamos fazendo no âmbito
desta Comissão, e espero tê-Ia ao longo das próxi
mas horas, dos próximos dias, das próximas sema
nas, dos próximos meses e dos próximos anos.

Aqui termino minha exposição. Agradeço a to
dos a atenção. Vim aqui para ouvi-los e trocar idéias
sobre esse tema, que é central, em termos da ex
pectativa de parcela muito expressiva da população
brasileira. Muito obrigado a todos, ao Sr. Presidente a
ao Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Inicialmente concedo a palavra, segundo a lista de
inscrições, ao Deputado Ricardo Barros. V. Exa. dis
porá de três minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Ministro Pedro Malan, Sr. Presidente, Sr. Relator, Se
cretário Edward Amadeo, há dias estamos fazendo
aqui um caloroso debate, do qual pudemos participar
efetivamente. A cada dia percebemos que os exposi
tores vêm respondendo às questões levantadas nos
debates anteriores pelos demais Ministros, o que é
bom, porque demonstra que estamos avançando na

_discussão, esclarecendo dúvidas, progredindo no en
tendimento, talvez não na conciliação de idéias, mas
no consenso sobre a realidade do País e nossa capa
cidade de transformar a decisão desta Comissão num
benefício efetivo à população.

Ressalto as insistentes afirmações dos Srs. Mi·
nistros que já estiveram aqui - Martus Tavares, Fran
cisco Dornelles e Pedro Malan -, ou seja, que o bene
fício concedido não se reverta em inflação, em au
mento de juros, em aumento do endividamento e con
seqüente perda do poder aquisitivo que ora se preten
de ampliar em relação àqueles que recebem um salá
rio-mínimo no Brasil.

A tabela oficial a nós apresentada pelo Ministro
Pedro Malan - Tabela 18 - revela-nos quem recebe
até um salário-mínimo. Até. Esse "até" é emblemático
porque demonstra que, em vários municípios do Bra
sil, acima de 40% dos funcionários não recebem salá
rio-mínimo, recebem até .um salário-mínimo. Então,
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fica claro que não será o valor estabelecido após essa
discussão que obrigará o pagamento efetivo desse
benefício. Ele é obrigatório para quem? Para a Previ
dência Social. Por isso estamos preocupados em não
ampliar o déficit público e as dificuldades que o País
já enfrenta para conseguir seu equilíbrio fiscal e obter
a diminuição do endividamento, com a conseqüente
diminuição do custeio da dívida, que vem consumin
do recursos significativos do País.

Ministro Pedro Malan, a explanação de V. Exa.
foi bastante detalhada e permitiu-nos obter mais da
dos, os quais utilizaremos, sem dúvida, no amplo de
bate que ainda teremos.

Desejo saber a opinião de V. Exa. sobre o salá
rio-mínimo regionalizado e o salário-mínimo do Brasil
em relação ao Mercosul. Desejo também uma expli
cação de V. Exa. sobre o combate à pobreza que, afi
nai de contas, acabou sensibilizando a opinião públi
ca. Quero saber o que V. Exa. tem a dizer a respeito
dos dados de que dispomos sobre a economia infor
mai, sobre a pequena participação do salário-mínimo
no mercado formal e também sobre o impacto que
seu aumento causaria nas contas públicas. Tenho,
ainda, uma dúvida sobre a efetiva contribuição que
traria para o combate à pobreza, especificamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Pedro Corrêa.
V. Exa. dispõe de três minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRêA - Sr. Pre
sidente, companheiros, Sr. Ministro, ontem tive a opor
tunidade, conversando com o Ministro Francisco Dor
nelles, de falar novamente sobre uma preocupação da
grande maioria dos Prefeitos de minha região. Gostaria
de ser um Deputado que representasse um Estado do
Sul ou do Sudeste, mas represento, há vários anos
nesta Casa, o Estado de Pernambuco. Contava o Mi
nistro que, nesse final de semana, havia percorrido al
guns municípios do sertão do meu Estado e que sen
tia, na conversa com esses Prefeitos, uma preocupa
ção quando se falava em aumento do salário-mínimo,
que certamente desestruturaria suas folhas de paga
mento. Ouvi, de outros companheiros, depois que usei
a palavra, afirmações como: "Olha, é preciso fechar
municípios, que se juntem municípios, porque municí
pios que não têm condições de existir é preciso que se
abaixe o salário de Prefeito, é preciso que acabem com
os salários dos Vereadores, é preciso reduzir essas
despesas para que a gente realmente posSia ter um
salário condizente". Eu digo: é verdtlde.

Sr. Ministro, há um problema real. Existe a Lei da
Responsabilidade Fiscal, que acabamos de aprovar

no Congresso Nacional. Ela certamente fará com que
esses Prefeitos, que hoje não têm condições de pa
gar o salário-mínimo, sejam todos cassados amanhã.
Mas aí deixaremos de ter as Prefeituras do Nordeste.
Certamente, Sr. Ministro, isso agravará seriamente o
problema do Sul. Os Prefeitos da minha região, so
bretudo dos municípios mais pobres, contaram-me
que pessoas pedem passagens e caminhão para
transportarem suas mudanças para o Sul. Com certe
za, isso aumentará a violência, o assalto, o seqüestro.
Hoje, São Paulo é a cidade com a maior concentra
ção de nordestinos no Brasil.

Se esta Comissão estudar realmente essas
questões, ficarei feliz. Fico feliz por estar presente hoje,
aqui, o Ministro da Fazenda, homem que tem a chave
do cofre do País, do Tesouro. S. Exa. trouxe uma tabela
que mostra que, entre dez Estados, nove possuem
certa parcela de funcionários públicos, tanto estaduais
como municipais, que ganham até um salário-mínimo.
Sr. Ministro, preocupa-me muito esse fato.

O Senador Antonio Carlos Magalhães, que não
é do meu partido, fala em fundo de pobreza porque
convive com aqueles irmãos nordestinos que repre
sentam um terço da população do País. Eles realmen
te têm uma situação muito difícil, que diferencia os
Brasis. Com a inteligência que temos - o Congresso
Nacional, o Governo Federal, os Governos Estaduais
-, precisamos dar tratos à bola para encontrar uma
fórmula de conviver com isso.

Hoje temos um problema real. Se amanhã for
determinado um salário que o Sul pode pagar, certa
mente o êxodo no Nordeste será muito maior e os
problemas de violência no Sul aumentarão. Aqueles
com situação financeira melhor poderão pagar muito
mais para não viverem em uma prisão domiciliar.
Atualmente, há uma histeria na cidade de São Paulo
em relação a assalto, violência, estupro, seqüestro.
Se amanhã essa vazão for maior, aumentará a histe
ria no Sul. Obrigado.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES 
Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Para uma questão de ordem, tem a palavra o Depu
tado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES -É
só para dizer que em São Paulo os polrticos estão
roubando muito mais que os nordestinos. O problema
de São Paulo não são os nordestinos, mas os govàr
nantes daquele Estado, que estão nos escândalos.
Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)·
Deputado Damião Feliciano, V. Exa. tem a palavra por
três minutos.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO 'FELICIANO ...,.
Cumprimento o Sr. Ministro pela brilhante explana
ção, os colegas, o Sr. Presidente e o Sr. Relator. Essa
discussão passa a ser acalorada em relação à ques
tão técnica. Ainda há pouco o Sr. Ministro disse que
essa discussão não deveria tocar muito a opinião pú
blica; deveria, sim, privar esta Casa.

Sr. Ministro, estive recentemente na cidade de Por
to Alegre, no Rio Grande do Sul, e fiz aquilo que o Presi
dente da República nos sugeriu: ouvir à voz rouca das
ruas. Causa certo temor ouvir o que o brasileiro espera
do salário-mínimo, principalmente atribuindo a nós, do
Congresso Nacional, essa responsabilidade. Uma tabela
apresentada por V. Exa. mostra que mais de 20% dos tra
balhadores assalariados do 'meu Estado ganham menos
de um salário-mínimo, o que é uma situação crítica, uma
vez que o povo cobra de nós, Parlamentares, a melhoria
de vida. Preocupa-me quando V. Exa. afirma que o que
importa é o poder de compra. Concordo com V. Exa.
Entretanto, a situação do povo do meu Estado e de gran
de parte dos brasileiros é exatamente a de não ter poder
de compra, principalmente no Nordeste.

Por que essa celeuma tão grande quando se
discute o salário-mínimo, Sr. Ministro? Quando V. Exa.
aumenta, por exemplo, o combustível, por decreto, de
cima para baixo, afeta naturalmente o poder de com
pra e a vida dos brasileiros. Fico preocupado com
essa discussão. Como representante do povo, sou
cobrado pelo povo brasileiro e pelo povo do Nordeste.

, Não queria discutir números, Sr. Ministro; um salá
rio-mínimo de 150, 160 ou 170 reais. Realmente essa
discussão não passa por isso, mas pelo crivo a que
V. Exa. se referiu. O poder de compra é necessário
para darmos respostas ao povo brasileiro.

Em minha visita ao Rio Grande do Sul constatei
que o povo gaúcho acredita que o Congresso Nacio
nal tem a responsabilidade de enfrentar o Governo
Federal.

Fiquei preocupado quando li nos jornais, Sr. Mi
nistro, que V. Exas. estavam querendo aumentar o sa~

lário-mínimo por meio de medida provisória. Isso nos
preocupa, porque não passará pelo crivo democrático
e não. atenderá à solicitação do povo brasileiro.·

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Medeiros, que
dispõe de três minutos.

OSR. DEPUTADO MEDEIROS - Srs. Deputados,
Sr. Ministro Pedro Malan, ouvi com muita atenção a
explicação e as informações oferecidas por V. Exa.
Refleti e, apesar de toda a numerologia, de sua cole
ção de números, não me convenci.

Fico olhando V. Exa. falar e me dá a impressão
de que, de repente, V. Exa. vai pedir para reduzirmos
o salário-mínimo. Até gosto de V. Exa., já disse isso al
gumas vezes, mas, quando vejo a conclusão a que
chegamos aqui, digo: meu Deus do céu, como é pos
sível? Eu, com esta idade, e o Ministro vem gastar ho
ras e horas querendo me convencer de que tenho de
reduzir os salários.

,Essa é uma boa discussão. Hoje tenho a sensa
ção de que todo mundo está ganhando menos do que
dois anos atrás. Se V. Exa. verificar os salários do fun
cionário público e os demais salários, verá que há
uma compressão salarial. Há dados, todo mundo está
dizendo, isso é o que se sente: há uma compressão
salarial, há redução salarial no Brasil. Hoje as pesso
as estão ganhando menos. Essa é a realidade con
creta. Portanto, é difícil V. Exa. me convencer de que
não deve haver aumento do salário-mínimo, ou até
que o salário-mínimo deve ser reduzido.

Digo mais: acho que V. Exa. viu muitos filmes da
Comissão.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - V. Exa. me
permite? Sei que isso não é apropriado, não está de
acordo com ó decoro parlamentar.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Ouvi V. Exa. o
. tempo todo. Só tenho três minutos. V. Exa. falou du

rante 45 minutos, e ouvi V. Exa., durante todo o tempo,
absolutamente calado. Se V. Exa...

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Eu tinha autorizado, Deputado. Desculpe-me. S. Exa.
queria fazer um aparte, mas V. Exa. tem três minutos.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - O Ministro
terá direito à réplica e eu, à tréplica. É isso o que
aprendi aqui.

.Em todos os filmes da Comissão a que V. Exa.
assistiu duvido que tenha visto alguma proposta de
dolarização do salário-mínimo. Acho uma maldade
sua dizer que estamos querendo dolarizar o salá
rio-mínimo. Não fiz nenhum projeto, não vi ninguém
da Comissão falando em dolarizar o salário-mínimo,
ou a economia brasileira. Imagina! Acontece que se
eu perguntar a V. Exa. quanto que é o salário-mínimo
na Argentina, na Bolívia, na.França, nos Estados Uni
dos ou no Paraguai, vai acabar me dando o valor em
dólar, evidentemente. As pessoas usam o dólar como
parâmetro. Isso não quer dizer que estamos dolari-
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zando. A lei não permite isso. O meu projeto e o do
Deputado Paulo Paim falam em 180 reais; falamos
em reais e não em dólares. V. Exa. pede sinceridade
e estou falando com sinceridade: acho que é maldade
começar a discussão por esse tema.

V. Exa. vem aqui e diz: "A Previdência Social é
deficitária". Aqui há várias idéias: uns acham que não
é, outros acham que é. Isso realmente é polêmico
dentro da Comissão. Mas acho que a Previdência é
deficitária, Ministro, não tem outro jeito.

Se pegarmos somente os 21 % que os empresá
rios pagam e os 9%, em média, que os trabalhadores
pagam, evidentemente que, dentro desse critério, a
Previdência é deficitária. Mas como poderia não ser
deficitária se dentro dela há um programa de renda
mínima? V. Exa. disse que o Brasil tem o melhor pro
grama de renda mínima do mundo e que dele partici
pam 6 milhões de pessoas. Mas V. Exa. não quer que
eu pague o programa de renda mínima do Governo. V.
Exa. não quer isso. Só falta V. Exa. pedir que o progra
ma de renda mínima saia da foiha de salário.

É evidente que temos 6 milhões de pessoas que
recebem e não contribuíram. É claro que isso tem de
vir do Tesouro Nacional. O Tesouro tem de cobrir isso,
Ministro, evidentemente. Não somos nós, com baixos
salários, que temos de pagar o programa de renda
mínima do Governo.

A decisão sobre o salário-mínimo não é uma
questão de números, mas uma decisão política; é re
distribuição de renda, sim senhor. E uma política go
vernamental - assina, não assina -, é claro que tem
influência, porque se não houver uma política gover
namental para redistribuir renda, se o Presidente não
assinar, evidentemente isso dificulta essa redistribui
ção de renda. Portanto, é vontade política e eu não
vejo, sinceramente, em V. Exa. uma vontade ou um
gesto no sentido da redistribuição de renda no meu
País.

Ah, como eu gostaria que o Ministro da Previ
dência estivesse aqui falando com tanta indignação
contra o dúplex. Dúplex, não é isso? Dúplex, tríplex..
Não vi uma palavra sua. Isso não é déficit público? O
Governo não fez a real reforma da Previdência. Gos
taria de ouvir palavra de V. Exa.

Hoje, nós, trabalhadores, o pessoal do andar de
baixo, pagamos a aposentadoria de 11 mil, 12 mil. So
mos nós que pagamos. Isso é deficitário. E não vejo
uma posição, nada de V. Exa. em relação a isso. A fra
ude, diria, é a falta de pagamento. Não é nem a ques
tão da fraude; é a sonegação na Previdência que é
uma barbaridade. Éuma barbaridade a sonegação na

Previdência. Sonegador, no Brasil, é negócio. Sone
gar a Previdência é negócio. Claro que as pessoas
sonegam porque vão pagar menos. Isso é sabido.

Então, não vejo nenhum gesto do Ministro. Sou
base do Governo, quero ajudar, mas me sinto inco
modado com essa falta de vontade de fazer algo, de
fazer um gesto. Vem o Ministro aqui dizer que, afinal
de contas, não vai haver aumento. Quero deixar aqui
minha indignação contra essa postura do Governo
em relação aos aposentados e ao salário-mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Ministro Pedro Malan.

Já falaram quatro Parlamentares e vamos ter
outros blocos. Desse modo vai ficar mais fácil.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Agradeço
aos Deputados Ricardo Barros, Pedro Corrêa, Da
mião Feliciano e Medeiros as observações.

Tentarei ser o mais breve possível, embora gos
tasse enormemente de discutir por horas as ques
tões, em particular as últimas abordadas, quando in
verdades foram colocadas na minha boca, coisas que
não disse aqui. Quero deixar isso claro na minha in
tervenção, quando chegar ao seu caso.

O Deputado Ricardo Barros pede-me opinião
sobre três itens: salário-mínimo regionalizado, salári
os mínimos no Mercosul e combate à pobreza.

Quanto à questão do salário-mínimo regionali
zado, ouvi ontem o Deputado Paulo Paim, ao comen
tar uma intervenção do Ministro Francisco Dornelles,
dizer que a Comissão, se entendi bem, já tinha ido a
vários Estados, e queria ir ao Piauí para avaliar se
este Estado também teria condições de assumir o
compromisso de dar um salário-mínimo adequado
aos seus funcionários.

Depreendi, por trás das observações do Depu
tado Paulo Paim, uma idéia que não pode ser jogada
fora totalmente. Vários Governadores já disseram, de
público, que não teriam problema algum em dar ao
seu funcionalismo uma competência que já detêm, já
existe. No âmbito do seu território, adotariam o salá
rio-mínimo que lhes parecesse adequado, levando
em conta a Lei da Responsabilidade Fiscal e a si
tuação das finanças públicas de cada Estado. Acho
que isso é algo que pode ser explorado. Ouvirei com
interesse o que outros Deputados desta Comissão
têm a dizer.

Como disse, já chegamos a ter 43 níveis diferen
tes de salário-mínimo neste País, 34 níveis na década
de 50, exatamente a época que alguns acham que foi
o período áureo do salário-mínimo no Brasil.
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Sobre o salário-mínimo no Mercosul, a pergunta
relevante é a seguinte: primeiro, infelizmente, nossos
acadêmicos não se debruçaram sobre essa questão
para saber exatamente quantos trabalhadores de paí
ses vizinhos recebem o salário-mínimo teoricamente
notificado; qual é a população não coberta pelo salá
rio-mínimo, porque está no mundo rural ou em outras
áreas; qual é o papel da informalidade; e, fundamen
talmente, se a situação fiscal desses países permite o
pagamento que fazem. Já vi, com freqüência, a com
paração com salário-mínimo na França, no Canadá,
nos Estados Unidos, países que têm renda per capi
ta seis, sete, oito, nove vezes superiores à renda per
capita do Brasil. Portanto, é quase equivalente a dizer
que desejo que a nossa renda per capita fosse muito
mais alta do que ela é hoje, um desejo que todos nós
teríamos.

Vale a pena aprofundar essa questão, mas a
comparação exige uma discussão sobre o contexto e
a situação fiscal de cada país e sobre o grau efetivo
de pagamento, não apenas a leitura numa tabela,
num jornal, do salário-mínimo que prevalece em de
terminado país.

Sobre o combate à pobreza, foi uma iniciativa
importante do Senado, da Senadora Marina Silva, do
Senador Antonio Carlos Magalhães e outros. Consi
dero que o Relator, Deputado Roberto Brant, fez um
excelente trabalho. S. Exa. mostrou com clareza algo
que emergiu dos inúmeros depoimentos feitos à Co
missão Especial que discutiu o combate à pobreza. É
importante distinguir o nível de recursos utilizados
para tentar resolver determinado problema social e a
eficiência e a qualidade do gasto do investimento na
quele setor, sua estrutura e sua composição.

O fato é o seguinte: acumulam-se evidências
neste País de que o gasto social no Brasil, antes de
beneficiar os verdadeiramente pobres, é apropriado
por outros setores não pobres da economia e da
sociedade brasileiras, como a educação, a saúde e
outras áreas. Essa é a questão relevante no momen
to. Através de uma discussão aberta, pública, apro
fundada da estrutura e da composição do gasto públi
co, dos elementos de fraude, corrupção, desperdício,
existentes em muitas áreas, é possível fazer com que
eles atinjam os ve(ç1adeiros pobres no Brasil e não se
jam absorvidos por outros segmentos não pobres da
sociedade brasileira.

O Deputado Pedro Corrêa chama a atenção,
corretamente, sobre o problema de heterogeneidade
no Brasil nessa questão, que está na raiz da discus
são sobre regionalização, que existiu durante tantas

décadas no Brasil. Concordo com o Deputado no
sentido de que é fundamental aprofundar a discussão
sobre essa questão.

Deputado Damião Feliciano, ouvi V. Exa. f~lar

ontem, foi um dos últimos à. fazer uso da palavra,
quando esteve aqui o MinistrQ Francisco Dornelles.
Ouvi o seu comentário, reiterado hoje, sobre a neces
sidade de ouvir a voz rQuca das ruas, que o povo co
bra melhora das condições de viÔa.

Recentemente, um jornal carioca fez uma pes
quisa com vários eleitores, pergut;ltando: "O senhor
acha que o salário-mínimo de 176 'ou 177 é suficien
te?" Todos, sem exceção, disseram: "Não". É natural,
todos acham que o salário é baixo. Feitos vários tipos
de perguntas nesses termos, induz-se a uma respos
ta como: "Não, não acho suficiente", embora vários
deles tenham chamado a atenção para preocupações
com questões como inflação, desemprego e contas
públicas ao elaborar suas respostas.

O Deputado Damião Feliciano, que é médico na
Paraíba, menciona as implicações que isso tem para
a saúde e pergunta por que esta celeuma palavra
usada no caso do mínimo.

Não me parece que seja celeuma, Deputado.
Acho que é um debate que deve ser o mais amplo
possível. Lamento que tenha sido mal entendido
quando disse que as questões deveriam ser discuti
das e debatidas exclusivamente aqui. Não temos pro
blema algum em discutir essa questão em qualquer
foro, desde que haja o desejo, de boa-fé, de discuti-la.
E não apenas uma discussão do quanto eu acho que
deva ser o salário-mínimo, porque já vi vários dizerem
que achavam que deveria ser de 950; outros que de
veria ser de 500 dólares. Essa discussão na base do
"eu acho" que deve ser tanto, enquanto o outro "acha"
que deve ser tanto, convenhamos, não pode ser muito
produtiva.

Agradeço a V. Exa. a intervenção e tem toda ra
zão ao dizer que o importante é o poder de compra
efetivo do salário. Registrei ainda que V. Exa. disse
que, no Rio Grande, o povo responsabiliza o Con
'" ·3SS0. Na verdade, o povo espera que o Congresso
tenha um papel ativo, como está tendo nesta discus
são.

O Deputado Medeiros, por quem tenho grande
apreço e admiração de longa data, colocou palavras
que não proferi na minha boca. Peço perdão, porque
eu, indevidamente, pedi para lhe dizer que não havia
dito aquilo que V. Exa. disse que eu disse. Eu não dis
se, em nenhum momento, que vim aqui para sugerir
que temos de reduzir o salário-mínimo. Isso é uma
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maldade e uma inverdade. Não disse isso em ne
nhum momento, e acho ruim - como diz o meu filho
de 6 anos: "É ruim, hein, pai" - que isso tenha sido
apresentado dessa forma. Vim ao Congresso Nacio
nal para dizer que o salário-mínimo, desde o lança
mento do real, aumentou, em termos reais, em 28%
em relação ao INPC, em 56% em relação à cesta bá
sica e que defendo uma política de aumento de salá
rio real. Portanto, fico indignado quando dizem que
vim aqui defender redução de salário, seja em termos
nominais, seja em termos reais. Não fiz isso, nunca fiz
e nunca vou fazer.

O ponto, Deputado, é o seguinte: V. Exa. fez refe
rência à minha numerologia. Na verdade, a numerolo
gia toda, a meu juízo, são os elementos de informa
ção necessários para uma discussão aberta, pública,
informada, madura e racional do problema. Tratá-Ia
como uma numerologia não muito relevante, porque
não convence ninguém, pode levar à interpretação de
que - creio não ser o seu caso - os números não são
importantes. Basta apenas vontade política, a "cane
tada" presidencial para fixar um valor que bem enten
da, independentemente da discussão. Essa não é a
nossa posição, porque temos a responsabilidade de
colocá-Ia no seu contexto apropriado.

Não tratei de outras questões, Deputado Medei
ros, porque fui convidado para discutir com a Comis
são que está realizando estudos com vistas a ofere
cer alternativas em relação à fixação do mínimo. É por
isso que restringi minha intervenção, que alguns con
sideraram excessivamente longa. Não há nenhum
problema vir aqui falar sobre outros assuntos que
V. Exa. mencionou: Previdência, salários em geral no
Brasil, situação da economia.

V. Exa. tem toda razão quando diz - a frase é
sua -: "É o Tesouro que, ao fim e ao cabo, tem de co
brir tudo isso". E é verdade. Quando existe, por exem
plo, programa como as aposentadorias especiais do
mundo rural, que hoje cobre quase 6 milhões de pes
soas, o que significa um gasto de mais de 1Obilhões
de reais, um dos maiores programas de renda mínima
do mundo - e eles estão lá computados -, V. Exa.
pode dizer: "Ah, mas isso não deveria estar computa
do como se fosse um problema previdenciário". Como
quer que nós o computemos? O fato é que é um gas
to, como V. Exa. disse, do Tesouro, que tem de cobrir
isso. E OTesouro não é um ente de razão, não é um in
telecto. Os seus recursos vêm de impostos, de contri
buições e de maior endividamento ou maior inflação.
Se não queremos trazer de volta a inflação e se esses
gastos existem, temos de estudar o que fazer.

V. Exa. disse que esse é um programa do Gover
no, referindo-se ao programa de renda mínima e às
aposentadorias rurais. Vários Deputados me disse
ram que nos seus municípios, no interior, o pagamen
to da aposentadoria rural é, hoje; uma das principais
fontes de estímulo ao consumo e ao comércio lo
caI. V. Exa. participou comigo de uma conversa e tam
bém ouviu isso de vários Deputados. Apresentá-lo
aqui como sendo um programa do Governo que não
tem respaldo e que não encontra guarida no resto da
sociedade e do Congresso Nacional é uma visão,
mas não é a nossa.

Da mesma maneira, hoje a Loas cobre mais de
um milhão de pessoas. De certa forma, também é um
programa de renda mínima para idosos e deficientes
físicos, que vai representar um gasto de quase 1,7 bi·
Ihões este ano. A renda mensal vitalícia, que é o ante
cessor da Loas, cobre hoje 870 mil pessoas e tam
bém é um programa de renda mínima.

É possível que nos digam que não é por aí e que
o Tesouro Nacional não deve utilizar seus recursos
escassos nesses programas. Vamos discutir isso no
Congresso Nacional. Mas enquanto existir o progra
ma o Tesouro Nacional terá de cobrir essa despesa, e
ele o faz com impostos e dívidas, independentemente
da rubrica onde se aloque no Orçamento ou nos gas
tos.

Portanto, concordo apenas parcialmente com
V. Exa. Eu disse de início: essa questão é econômica,
é Política - com "p" maiúsculo -, é social e humana. E,
portanto, é também uma decisão política. Mas não
concordo com a idéia de que, por ser uma decisão po
lítica, não valha a pena olhar números, ou seja irrele
vante considerar a "numerologia" - entre aspas -,
como se ela não fosse importante para formar uma
decisão política adequada e que tem outros objetivos,
como a preservação da estabilidade com crescimen
to, que interessa também à maioria do País.

V. Exa. me acusou de não ter expressado a mi
nha indignação com o dúplex e com o teto. Teria sido
melhor se tivesse me perguntado o que penso sobre
o teto, em vez de me acusar de não ter expressado in
dignação sobre um assunto que não era tema de dis
cussão desta reunião.

O aumento do teto, como V. Exa. sabe, não é de
cisão de nenhum Ministro. É decisão do Chefe do Po
der Judiciário, dos Presidentes da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal e do Presidente da Repú
blica. Tem de ser, como deteFmina a lei, um acordo
entre essas quatro personalidades. É também uma
decisão que tem elementos políticos, econômicos,
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sociais e de outra natureza, mas não é uma decisão
de Ministros.

O único comentário que faria a esse respeito é o
seguinte: a elevação de 10.800 reais, que era o teto
anterior, para 11.500 reais é um aumento, em termos
percentuais, de menos de 7%. O Presidente da Repú
blica já disse que, no âmbito do Poder Executivo, não
pretende elevar a mais 'alta remuneração, que é de
8.500 reais. Portanto, o reajuste no Poder Executivo
será zero. Então, essa uma questão que V. Exas. terão
de equacionar, pois o que atraiu a atenção da opinião
pública foi um eventual aumento de cerca de 43%,
dos atuais 8.500 reais para 11 .500 reais.

Não quero entrar nessa discussão. Não cabe a
mim, Deputado, expressar indignação quanto às deci
sões que não passam por nós e que, na verdade, são
de outros Poderes que não o Poder Executivo.

No que diz respeito ao Poder Judiciário, trata-se
de um aumento de menos de 7%. Quanto ao Poder
Executivo, não será concedido aumento, a prevalecer
a decisão do Presidente da República. E em relação
ao Congresso Nacional, deixo para discussão e deci
são de V. Exas. Portanto, não é o caso de expressar
indignação aqui.

Concordo integralmente com V. Exa. quando
afirma que não fizemos a real reforma da Previdência
que deveríamos ter feito. Espero que sejamos capa
zes de fazê-Ia um dia, quando o grau de entendimen
to e de consciência de que esse é um grande desafio
para gerações futuras tiver encontrado mais eco na
sociedade brasileira do que foi capaz até agora.

Em suma, desculpe-me a eloqüência. Senti-me
um pouco incomodadQ.Pelo fato de palavras que não
proferi terem sido colocadas na minha boca. Não era,
não é e nunca será o objetivo do Governo sugerir re
dução do salário-mínimo. Na verdade, essa é a tercei
ra vez que ouço V. Exa. dizer isso. V. Exa. disse isso
para o Ministro Martus Tavares, para o Ministro Fran
cisco Dornelles, e hoje, aqui, de novo.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Gostaria de pedir licença aos demais Deputados ins
critos para solicitar a palavra, como Líder, por uma
única razão: haverá sessão plenária imediatamente,
e o primeiro ponto da pauta é a votação do requeri
mento·de urgência para a instalação da CPI da Cor
rupçãoem São Paulo, relativa ao caso Pitta, que es
tou apresentando. Por isso terei de ir ao plenário.

Como fui citado pelo Ministro em mais de uma
oportunidade, gostaria de ter a possibilidade do diálo
go, ainda que precário, em três minutos. Gostaría de
usar da condição de Líder para intervir agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

Com a palavra o Deputado Aloizio Mercadante,
Líder do Partido dos Trabalhadores.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Ministro Pedro Malan, não vou voltar à discussão
acerca da dolarização, porque isso tudo é retórica e
não tem a menor importância. O parâmetro para os
180 reais eram 100 dólares. Há cinco anos esse é um
termo de referência; poderia ter sido utilizado outro.
Não tratarei deste tema.

O Governo apresentou nesta Comissão, como
um dos argumentos para desqualificar ou reduzir a
expectativa em torno do reajuste do salário-mínimo
para 180 reais, a avaliação de que o reajuste salarial
neste patamar teria um impacto no IPCA - esta foi a
expressão usada pelo Ministro Martus Tavares na últi
ma reunião - de 0,54% para um reajuste que permi
tisse a fixação do salário-mínimo em 177 reais.

O que disse e vou repetir - e acho bom também
que não se coloque indevidamente palavras na boca
dos outros e se discuta com consistência e profundi
dade esta questão - é que se estava utilizando de um
artifício estatístico em um índice específico para cap
tar o processo inflacionário, e que me parecia um ar
gumento inconsistente, seja pelas evidências históri
cas recentes, seja pelo cenário macroeconômico,
projetar um impacto inflacionário dessa magnitude.

Eor que o Ministro escolheu o IPCA? V. Exa.
sabe que o item "empregada doméstica" representa
7% da composição desse índice. Então, esse é o índi
ce mais sensível ao reajuste do salário-mínimo.

Com isso, haveria uma absorção mais significa
tiva do impacto inflacionário, mas esse impacto não
se reproduz no IGP-DI, no IPCA nem em vários ou
tros itens que têm uma composição diferenciada; por·,
tanto, o efeito estatístico não poderia ser projetado
como impacto inflacionário.

Hoje V. Exa. veio com um argumento mais refi
nado, ou não tão primitivo quanto o apresentado na
última reunião, e é isso que gostaria de discutir, por
tanto, com mais consistência.

Em primeiro lugar, em 1995 - V. Exa. já era Mi
nistro, que eu me lembre - o reajuste foi de 43%. Não
houve impacto inflacionário. A inflação continuou es
tabilizada e descendente. Então, a evidência histórica
recente é a de que não é verdade que um reajuste na
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magnitude do que estamos propondo, que é inferior
ao que ocorreu em maio de 1995, possa causar uma
aceleração inflacionária, como está sendo afirmado.
Estou apresentando um dado concreto, recente e ir
reparável.

A partir de 1996, houve uma queda relativa na
aceleração da recomposição do salário-mínimo e
nem por isso a inflação deixou de subir. Essa é outra
evidência histórica recente.

Mais do que isso, Sr. Presidente, estamos falan
do de 12 milhões de aposentados e pensionistas que
terão reajuste e recebem um salário-mínimo, mais 14
milhões e 700 mil trabalhadores da economia formal e
informal, sendo eles, fundamentalmente, trabalhado
res da economia informal. Qual é o valor disso em ter
mos de Produto Interno Bruto? Significa 4,4% do Pro
duto Interno Bruto. O reajuste para 180 reais seria um
acréscimo de 1,4% do Produto Interno Bruto.

Então, não é razoável, num país que sofreu nos
últimos dois anos uma queda do salário médio real,
da massa salarial, e que está com uma capacidade
ociosa extremamente elevada em vários setores im
portantes da economia, que a recomposição de 1,4%
do Produto Interno Bruto possa significar uma pres
são inflacionária significativa, se é que podemos falar
de algum impacto em termos de tendência inflacioná
ria. Portanto, em termos de inflação de demanda não
há um cenário que justifique essa argumentação.

Quanto à inflação de custos, do ponto de vista
das empresas, se o argumento do Governo é o de
que o salário-mínimo hoje é pouco expressivo na
composição do mercado de trabalho formal, como im
pacto de custos nas empresas, evidentemente não
corresponderá a essa estimativa e a essa avaliação
de pressão de custos. Então, para recuperarmos o es
pírito que V. Exa. está propondo, de um debate mais
racional e consistente, proporia a discussão sobre
qual é o cenário macroeconômico.

O Governo não está falando, como o Sr. Arminio
Fraga acabou de mencionar, num crescimento de 5%
do PIB neste ano? Não se está falando numa taxa de
crescimento da produtividade de 3,5% ao ano? E por
que, num cenário macroeconômico como este, não é
possível reajustar o salário-mínimo acima do cresci
mento médio da massa salarial na economia ou sim
plesmente em função da reposição da inflação passa
da?

Podemos ter uma recomposição da massa sala
rial, ou seja, diminuir a abertura do leque, puxar a
base para reduzir a hierarquia. Mas por conta do im
pacto macroeconômico não há qualquer segurança

de projetar uma inflação dessa magnitude - V. Exa.
sabe disso.

Edward Amadeo, nós já discutimos isso tantas
vezes no passado. Espero que nossa distância inte
lectual não o faça rever parte das coisas que escrevia
e defendia.

Então, quero reafirmar que esse não é um argu
mento relevante, Ministro. O argumento relevante que
o Governo apresenta, e que deveria ser a atenção
central desta Comissão, é outro. Isso não quer dizer
que não haja outras implicações. É evidente que há
implicações para pequenas Prefeituras, assim como
há uma implicação extremamente positiva para a dis
tribuição de renda, para o combate à pobreza, como o
próprio Ipea demonstra. Em vez de tratarmos daquilo
que já sabemos, que é muito importante socialmente,
que é fundamental para a justiça social, devemos cui
dardo que ainda não conhecemos. Estamos tentando
chegar a um salário-mínimo de 6 reais por dia para 24
milhões de pessoas. É isso que estamos discutindo
nesta sala.

Então, todo o esforço intelectual aqui feito tem
de deixar de ser um jogo de cena para a platéia - o
que considero uma atitude pequena diante do proble
ma. Devemos discutir com profundidade como vamos
chegar à meta mais elevada possível. Estou conven
cido de que é possível chegar a essa meta.

E qual é a questão central? É o problema fiscal,
sim. Este é o argumento importante que o Governo
apresenta e esta deve ser a discussão fundamental
desta Comissão. E o Governo, mais do que identificar
o problema, deveria vir aqui - como o Ministro do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão deveria ter feito 
sugerir mudanças no Orçamento que viabilizassem
alcançar o reajuste salarial. Essa é a discussão inte
lectualmente razoável, oportuna, necessária; é o que
o País espera deste trabalho.

Sobre a questão fiscal, o argumento do Governo
é de que o impacto é de 8 bilhões de reais num calen
dário de doze meses. Temos de pensar com serieda
de num calendário de doze meses. Não podemos
simplesmente considerar que neste ano restam só
oito meses. Não, são doze meses. Temos de pensar
assim, porque haverá impacto continuado. Então, es
tamos falando de doze meses.

Dos 8 bilhões de reais a que se refere o Gover
no, um bilhão e meio relativos ao seguro-desemprego
seriam deixados de lado nesta discussão, porque o
FAT, que financia o seguro-desemprego, tem reserva
técnica para financiar o reajuste do salário-mínimo.
Portanto, isso não causa impacto no Orçamento. E,
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mais do que isso, o FAT tem financiado outros progra
mas do Governo, que não dizem respeito ao segu
ro-desemprego nem à qualificação profissional, inclu
sive destinando verbas para a área da saúde e outras
coisas. Então, os recursos que vão para o FAT, que fi
nancia o BNDES e tantos outros programas, ficariam
fora dessa conta.

Quero lembrar que o Governo já previa um im
pacto de 2 bilhões e meio de reais no Orçamento. Isso
já estava embutido na proposta orçamentária. Então,
estamos falando de um acréscimo de recursos da or
dem de 4 bilhões de reais. Quatro bilhões de reais são
0,5% da taxa de juros. Meio por cento da taxa de juros
é o impacto sobre a dívida pública/ano. É isso que es
tamos discutindo.

O Governo já demonstrou que tem criatividade
fiscal e que, quando tem vçmtade política, encontra
soluções. Isso ocorreu quando dobrou a taxa de juros
no passado - e a história mostrou que o fez desne
cessariamente. Naquela ocasião, fez o Pacote 51 em
24 horas e mostrou qual era o ajuste fiscal necessário
para sustentar o aumento de juros.

Vi V. Exa. defender aqui a intervenção nos casos
Marka e Fonte Cindam, com a destinação de 1,5 bi
lhões de reais. Agora estamos precisando de um pou
co mais do dobro do que foi destinado àqueles ban
cos. Será que não temos competência para estudar o
Orçamento e viabilizar os recursos que sustentem
isso?

Termino dizendo, primeiro, que os recursos da
DRU que estão sendo retirados do Orçamento da Se
guridade Social- e é por isso que a Previdência apre
senta déficit são da ordem de 12 bilhões e 100 mi
lhões de reais. Do ponto de vista líquido, são 8 bilhões
e 100 milhões de reais. Então, o problema não é a
Previdência neste ano, mas a Previdência em pers
pectiva. Esse é o problema do déficit; éo déficit poten
cial da Previdência. Neste ano, ela teria um orçamen
to equilibrado, se não fosse a DRU. Porém, se voltar
mos esses recursos para a seguridade, vai aparecer
o problema do Orçamento. Então, o problema conti
nua existindo.

Há 650 milhões de reais destinados à propagan
da do Governo. A primeira sugestão que faço é a se
guinte: façam propaganda com o salário-mínimo. É
muito mais interessantepara o Brasil e para o povo do
que os comerciais que aparecem todos os dias na te
levisão. É muito mais significativo, razoável, sensato e
justo trabalhar com a redução da verba de propagan
da. Façam um apelo a este Congresso Nacional no
sentido de que sejam revistas as emendas de banca-

da e de Parlamentares, para que possamos concen
trar-nos no reajuste do salário-mínimo; assim, o Con
gresso Nacional poderá dar sua contribuição concre
ta à readequação.

Quando V. Exa. fala do Orçamento, trata de au
mento de receita ou endividamento. Não. Podemos ter
realocação de despesas. Não entendo por que o Go
verno não trabalha essa possibilidade junto ao Con
gresso Nacional.

Há a dívida ativa da União. Este realmente é o
momento de se fazer uma grande mobilização contra
a dívida ativa e a sonegação de impostos. Medidas de
emergência poderiam sinalizar um esforço fiscal adi
cionai, e a sociedade teria capacidade de absorver
esse esforço exatamente pelo grande alcance social
que tem o salário-mínimo.

Menciono ainda, Sr. Ministro, o problema dos lu
cros extraordinários dos bancos, neste ano. Em 1979,
na maxidesvalorização, houve uma carga tributária
adicional sobre o Imposto de Renda dos bancos para
compensar o ganho excepcional que a desvaloriza
ção dava aos detentores de ativos dolarizados, e que
vai muito além do reajuste do patrimônio líquido.

Vamos calcular qual é esse ganho extraordiná
rio, especialmente para aqueles bancos que estavam
muito bem posicionados frente à maxidesvalorização,
para que eles dêem sua contribuição, pois é o setor
mais privilegiado neste momento. Esse é outro tema
que gostaria de colocar na pauta.

Concluo dizendo que, do ponto de vista do es
forço em prol do aumento de receita ou da realocação
de gastos, temos espaço no Orçamento para fixar um
salário-mínimo mais generoso, mais solidário e mais
consistente para o povo brasileiro. Esta é a discussão
da Comissão.

Já sabemos das dificuldades. Em vez de o Go
verno insistir na questão das dificuldades para rebai
xar a negociação, vamos procurar saber quais são as
propostas que ele traz para amenizar o impacto fiscal,
para que possamos realmente ter o melhor reajuste
para o salário-mínimo.

Acredito que 180 reais são uma meta bastante
razoável para um país que tem o terceiro pior padrão
de distribuição de renda do mundo. Esta é a última
questão que apresento. V. Exa. já cuidou desse tema
no passado e sabe do que estamos falando. Edward
Amadeo tem uma longa produção intelectual nessa
área.

Precisamos alterar o padrão de distribuição de
renda deste País, e o salário-mínimo é um dos instru
mentos mais poderosos de que o Brasil dispõe. É evi-
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dente que é uma mudança difícil, que tem implica
ções econômicas, sociais, orçamentárias e fiscais;
que a austeridade fiscal é um valor importante neste
momento em que o País está vulnerável do ponto de
vista cambial e fiscal.

Temos de trabalhar isso com seriedade. Mas por
que não ousar? Por que não mostrar para o País que
os de baixo vão ser prioridade? O que esta Casa e os
Poderes da República estão fazendo é exatamente o
contrário, quando elevam o teto, quando querem es
tabelecer o automatismo do reajuste do salário dos
Deputados, quando os juízes pressionam, com greve,
para poderem reajustar seus salários. Os de cima
sempre têm vez, e os de baixo, não.

Proponho que o Congresso Nacional e o Gover
no trabalhem com sinceridade, arregacem as mangas
e, mais do que um jogo de cena, mostrem caminhos
concretos para resolver o problema fiscal, porque
este é o grande empecilho ao reajuste substancial do
salário-mínimo. A população brasileira não precisa
mais de ninguém dizendo que o salário-mínimo é im
portante. A história vai dar cabo disso.

Pretendo concentrar a discussão no seguinte
ponto: quais são as soluções viáveis. O argumento in
flacionário é uma discussão intelectual secundária. A
questão das Prefeituras tem algum significado, mas
não pode ser um fator determinante. A única questão
que realmente pesa é o impacto na Previdência
Social e o impacto fiscal. É sobre isso que temos de
debruçar-nos, a fim de encontrar uma resposta criati
va que permita o reajuste que o povo aguarda.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Uma questão
de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Gostaria de
saber em que momento teremos direito à réplica, por
que o Ministro Malan colocou palavras na minha boca
que eu não disse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Medeiros, como nós temos uma...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, também tenho uma questão de ordem a
fazer.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Tem de haver
um momento para mim também, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não. Como temos uma lista extensa, com vários
inscritos para falar, vamos ouvir todos e, no final do

debate, passaremos a palavra aos que quiserem ma·
nifestar-se.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, peço desculpas, mas o Deputado Mi·
chel Temer já assumiu a Presidência dos trabalhos no
plenário e vai colocar na pauta meu requerimento de
urgência para a instalação da CPI. Por isso não vou
poder ouvir diretamente a resposta, visto que V. Ex.
vai esperar mais três inscritos.

Se a resposta do Ministro puder ser dada agora,
aguardarei; se não, vou ao plenário. Peço desculpas
por isso. Embora não tenha a assessoria competente
do Ministro para poder ver a fita, tentarei obter dos as
sessores pelo menos um relato do que for dito, para
voltar aqui e discutir no final. Mas se a resposta puder
ser dada agora, eu a ouvirei.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois nao.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Consi
derando a complexidade das questões levantadas
pelo Deputado Aloizio Mercadante, sugiro que seja
dada uma resposta imediata pelo Ministro.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Reti
ro a minha inscrição, para dar tempo ao companheiro.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Não
retiro a minha inscrição, Sr. Presidente. Aguardo e
quero falar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Quer falar agora, Deputada? (Pausa.) Pois não.

Vamos passar a palavra ao nobre Ministro.

Gostaria de registrar a paciência, a tolerância e
a disponibilidade do Ministro de estar trabalhando
este tema em conjunto com a Casa, que é o que nós
realmente esperávamos.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- De
sejo apenas manifestar uma preocupação: se vai co
meçar a Ordem do Dia para o Deputado Aloizio Mer
cadante, vai começar para todos.

Então, sugiro que a resposta do Ministro seja
objetiva e que seu tempo seja determinado, porque
caso contrário ninguém mais falará nesta Comissão.
Há interesse no debate político com o Ministro Malan,
com base nos dados que S.Exa. trouxe à Comissão.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014201

o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não, Deputada. Vamos estar trabalhando até ou
vir o último Parlamentar inscrito.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
(Inaudível.) Mas a Ordem do Dia...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não. Vamos ouvir o Ministro, que irá responder as
questões levantadas.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Agradeço
ao Deputado Aloizio Mercadante, por quem - S. Exª
bem sabe - tenho grande respeito profissional, a in
tervenção.

O Deputado Aloizio Mercadante mencionou, na
sua questão de ordem, o fato de eu o haver citado em
uma intervenção. Citei sim, concordando com o que
havia dito, e que foi reiterado ao final. Disse que ouvi
dizer, em mais de uma ocasião, neste debate, que a
questão central, subjacente a esta discussão sobre o
mínimo, era a questão fiscal. A discussão relevante
era a busca de caminhos concretos para resolver- o
problema fiscal. Posso assegurar a V. Ex!! que esta
mos, há cinco ou seis anos, tentando encontrar cami
nhos concretos para resolver o problema fiscal no
Brasil, o que vamos continuar fazendo com a colabo
ração desta Casa.

Mas deixem-me fazer um comentário muito rápi
do, procurando atender ao que disse a Deputada Jan
dira Feghali. Sobre a inflação"': quero crer que V. Exª
não estava aqui quando mencionei este aspecto na
intervenção inicial -, o relevante não é o impacto, o
efeito direto captado no mês por qualquer índice de
preço. Isso não é o relevante. O relevante é o efeito
sobre expectativas de continuidade de um processo
de preservação da estabilidade com o crescimento
sustentado, derivado de uma percepção de que nós,
como Governo, como País, não fomos capazes de
equacionar um problema fiscal grave. Voltei à questão
fiscal ao dizer que é isso que poderia levar a um pro
cesso de exacerbação inflacionária e não o efeito di
reto e imediato do mínimo. Volto, portanto, à questão
fiscal.

Vou atender ao pedido da Deputada Jandira
Feghali, que faz o maior sentido, de não me estender
em demasia. Mas discordo dessa interpretação, que
a mim me parece excessivamente simples, de que
uma vez, há cincoáilôs, deu-se um aumento de 70
para 100 reais do salário mínimo e nada aconteceu.

Não é essa a avaliação que temos. Quem esti
ver interessado poderá olhar as tabelas 9a e 9b do
conjunto-distribuído, que é uma estimativa, um exercí
cio, é bem verdade, do que seria o déficit da Previdên-

cia na ausência de um aumento do salário mínimo de
70 para 100 reais se houvesse um aumento que pre
servasse o poder aquisitivo do salário, como determi
na o art. 72 da Constituição, comparado com o efeito
que esse aumento teve. Posso assegurar-lhe que
parte do problema que temos hoje com a deficiência
na Previdência, como quer que a defina, é resultado
da elevação do salário ocorrida em 1995.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Ministro, só uma frase. Concordo plenamente, mas
não disse que não houve impacto previdenciário. Dis
se que não trouxe a inflação de volta, que não teve im
pacto inflacionário.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Está bom.
O impacto foi fiscal. Espero que V. Ex!! conceda que o
fato de a inflação ter batido em 23%, em 1995, é difícil.
Conheço várias estimativas. Tudo é sujeito a discus
são. Significa que ela caiu menos do que poderia. Va
mos discutir, durante décadas, qual foi o efeito.

Concordo inteiramente com o que disse V. Exª
sobre o problema fiscal e que é preciso um debate
mais racional e mais consistente, sem jogo de cena
para a platéia - expressão de V. Ex!!

Dado que o problema é fiscal, fico satisfeito ao
ver que V. Exª nota que o relevante é o calendário
para doze meses e não para os oito meses restantes
do ano.

Quanto à discussão sobre a estimativa de 8 bi
lhões - volto a insistir, não sei se V. Ex!! estava presen
te -, considera-se o impacto com base no mínimo de
136. Quando se considera o efeito sobre o impacto de
143,7, que está no Orçamento, o efeito de um aumen
to para 177 reais chega a 4 bilhões e 984. Para isso
chamei a atenção, pois é importante saber do que se
está falando. Não obstante, é uma questão relevante.

Vários deputados já o disseram, e o Relator tem
uma posição muito clara. Estamos falando de um gas
to permanente de quase 5 bilhões, o que exige fontes
permanentes. Portanto, não é razoável mencionar o
que não tem caráter de permanência. Por exemplo,
comparar o que foi gasto em uma operação para evi
tar problema sistêmico no setor bancário, o que não é
um gasto permanente; ou com cobrança de dívida ati
va da União, o que não é uma receita permanente. Fi
zemos um enorme esforço, ao longo dos últimos tem
pos, mas também não é uma receita permanente da
União.

Digo, ao concordar com V. Ex!!, que o relevante
não é falar apenas em aumento de receita e de endivi

. damento, mas em fontes de recursos e na possibilida
de de corte e de reestruturação de gastos. Essa é
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uma discussão politicamente madura em qualquer
país do mundo. O Governo, ao definir prioridades,
pode alterar a composição do gasto. Se quero expan
diros gastos em tais áreas, faço cortes em outras áre
as, para realizar a expansão, que passa a ser a minha
prioridade.

Infelizmente, no Brasil, sabemos que todas as
demandas são adicionais, legítimas, racionais, fazem
sentido, são apresentadas com eloqüência, articula
ção e racionalidade, mas são aditivas e, portanto, le
vam, inexoravelmente, a uma medida em que não há
muita disposição. digamos assim, para tratar de corte
ou de reestruturação de gastos, em particular na área
social. Assim, permanece o tradicional recurso: au
mento de receita ou aumento de endividamento.

Gostaria de fazer minhas as suas palavras. Gos
taria que tivéssemos, neste País, debates muito mais
aprofundados sobre a possibilidade de cortes de gas
tos em algumas áreas para poder expandi-los em ou
tras, ede reestruturação de gastos em algumas áreas
para permitir que prioridades possam ter espaço.
Nesse sentido, concordo integralmente com V. Ex·

Estou falando demais. Peço perdão. Mas, por que
não ousar? Não temos nada contra ousadias. V. ExA foi
feliz ao dizer que temos de encontrar caminhos con
cretos para resolver o problema fiscal do País, que não
é trivial. Esses caminhos concretos passam pela rees
truturação de gastos, a meu juízo, que devem ter priori
dade sobre o aumento de receita e o aumento de endi
vidamento, que significa gasto futuro.

Agradeço a V. ExA a intervenção. Voltaremos a
falar sobre a experiência de 1995 em algum dia, no fu
turo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra a Deputada Jandira Feghali. V. ExA tem
três minutos.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, não sou economista, mas
não é só o Governo que acompanha os números. Nós
também o fazemos e temos tentado trazer à Comis
são contribuições nesse sentido.

V. Ex' emblematiza a política econômica do Go
verno nesta Comissão. V. ExA diz que este debate tem
emoção, mas também tem racionalidade. É óbvio.
Quando V. Ex' disse estar indignado porque coloca
ram palavras em sua boca, isso é emoção. Mas fico
imaginando uma pessoa que ganha salário mínimo
assistindo a este debate, quando se discute se' 136
reais ou 143 reais são suficientes. Quando discutimos
a questão da cesta básica, o chamado poder de com
pra do salário - e aí se fala da alimentação -, ela olha

para o lado e tem a lista do aluguel, do remédio, da
passagem, da marmita. Não são questões de emo
ção nem de racionalidade de quem quer que seja.

Esta discussão gera um tremendo mal-estar,
porque estamos discutindo e vamos discutir muitas
vezes ainda se é possível aumentar 30 ou 40 reais no
salário dos trabalhadores brasileiros, particularmente
daqueles que ganham até, como o Governo faz ques~

tão de dizer, um salário mínimo.
A arrecadação do Governo pelo menos é a pers

pectiva, comparando 1999 com 2000, só na área de
contribuições sociais, aumentará em 19 bilhões. É o
que está escrito na mensagem do Governo. Não fui
eu que inventei isso. Arrecadaram~se 112 bilhões, em
1999, e a perspectiva de arrecadação é de 131 bi
lhões de reais.

A inflação prevista para 1999 era de 6% e foi de
8%, sendo que arrecadaram na seguridade social, par
ticularmente na Fonte 154, que é folha de salário em
pregado/empregador, em torno de 50 bilhões de reais.
Se 1% dessa inflação tivesse impacto na massa salarial
do País, teríamos, a priori, 1% de aumento de arreca
dação nessa folha, que seria de 5 bilhões de reais.

Além disso, há um aspecto muito marcante no
Governo, da inexistência da preocupação..

(Intervenção inaudíveJ.)
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Um por

cento de 50 bilhões é 500 milhões, não é?
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 

Está certo. Estou fazendo a soma aqui. Teríamos uma
contribuição importante do impacto de 1% de 50 bi
lhões de arrecadação e apenas 1% da composição
salarial dos 2% de inflação.

Além disso, hoje a Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização deu-nos um gran
de alento com a proposta do Deputado Sérgio Miran
da, votada e acatada na Comissão. A DRU Desvincu
lação de Receitas da União-, ex-FEF e ex-Fundo So
cial de Emergência, não mais desvinculará os recur
sos da Fonte 154. Isso dará 10 bilhões a mais para o
caixa da Previdência Social. Temos dados concretos
na relação dívida/PIB, que tinha como meta, para
2001, 47%, que já foi atingida ao final de 1999 o Minis~

tro me corrija, se isso não for verdadeiro, o que signifi
ca que o torniquete fiscal não precisa estar tão aper
tadoassim.

Na verdade, o que estou querendo dizer é que,
se formos analisar a possibilidade de fontes para uma
Previdência que é superavitária na mensagem orça
mentária de 2000, mas que pelo DRU não o seria,
porque a mensagem orçamentária nos dá mais de 10
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milhões de superávit, a não ser pela retirada do DRU,
se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Políti
cas Públicas derrubou a desvinculação do DRU, nós
estamos com o orçamento absolutamente tranqüilo
na Previdência Social para pagar os benefícios deste
País. Não consigo, aí sim, entender o tamanho não
chamo do celeuma, mas da dificuldade e dos obstá
culos que aqui se põem. O mesmo rigor - não é cha
vão; são fatos, Ministro - que se põe sobre uma dis
cussão do salário mínimo não é o mesmo rigor que se
põe sobre os recursos, por exemplo, do BNDES, que
favorece empresas na privatização. Não é o mesmo
rigor que se pôs ao vender um patrimônio como a
Vale do Rio Doce por 3 bilhões. Não é o mesmo rigor,
quando se pensa na ajuda aos bancos - e aí não é o
problema de ser eventual ou não, mas é o impacto
anual no orçamento brasileiro. Não é o mesmo rigor.
O rigor sempre é maior quando se trata de salário, e
sempre com a ótica da despesa. Salário é investimen
to, Ministro. Os pequenos municípios, que V. Ex!!
aborda com tanta força, são municípios que têm tam
bém nos salários sua fonte de arrecadação. Se a ren
da mínima, hoje, aquece a economia, o salário míni
mo aumentado também aquecerá a economia na ar
recadação dos municípios e dos estados. Eu citaria o
meu, com muita tranqüilidade. Como é que os municí
pios lidam com o aumento de benefícios e pensões.

Se olharmos por uma ótica invertida de que va
mos arrecadar na economia também sobre a folha de
salário, que essas pessoas vão comprar, e isso é ar
recadação para os municípios, para os estados, se
pensarmos sob a ótica de que 98% de trabalhadores
rurais dependem de benefício de um salário, e que
51 % dos beneffcios urbanos dependem de um salá
rio, aí, sim, teremos ótica social. Não sob a ótica da ir
respõrisabilidade "ca falta de fonte, porque ela.existe.
Há várias propostas do Deputado Aloizio Mercadan
te, outras que trago aqui como análise de possibilida
de de fonte. O cidadão não está em função da econo
mia, mas a economia em função do cidadão. E esta
não é uma frase minha.

Gostaria de fazer uma pergunta, além de deixar
aqui esses comentários. Qual é, na visão do Ministro,
o papel desta Comissão? Na verdade, temos ouvido e
lido na imprensa que se o salário sair daqui acima de
145 reais haverá veto do Governo. Então quero saber
qual o nosso papel. Estamos jogados em um plano de
cena, na boca de cena? Na coxia está acontecendo
outra coisa? A decisão desta Comissão e do Con
gresso será respeitada pelo Governo? V. Extl não é o
Presidente da República, mas tem peso nessa deci-

são. Esta Comissão ficou preocupada com o que dis
se a imprensa: que seja lá qual o salário mínimo, aci
ma de 145 reais, será vetado pelo Governo. Se é ver
dade ou não, o importante é que seja dito. O papel e a
responsabilidade desta Comissão não podem ser jo
gados na lata de lixo por esse tipo de intervenção nos
meios de comunicação. Se isso não é verdade, é im
portante que a Comissão saiba do seu papel.

Apenas para finalizar, considero que, do ponto
de vista do impacto, as fontes são visíveis, inclusive
para a Previdência. V. Ex'ª disse que o impacto que se
dê, mesmo sendo de 4 bilhões, inclui a questão do se
guro-desemprego e da Lei Orgânica da Assistência
Social- LOAS. É uma vergonha utilizar a LOAS como
impacto. O impacto da LOA8 deve ser de 383 milhões
ao ano. Estou falando de milhões e não de bilhões. Do
ponto de vista da Previdência, parece-me, com a de
cisão da Comissão de Orçamento, perfeitamente
equilibrado. Assim, não vejo qualquCilf obstáculo hoje,
a não ser por um rigor do superávit primário, que na
verdade já atingiu metas; o Governo anuncia grandes
perspectivas para a economia. Que se olhe a socie
dade pela ótica social e não apenas pela ótica contá
bil de manutenção e garantia dos compromissos com
o sistema financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Júlio Delgado pelo tempo
de três minutos.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro, gostaria de iniciar dizendo que,
apesar de não ser economista, tenho a satisfação de
perceber, com a chegada de V. Ex'ª, como disse a no
bre Deputada Jandira Feghali, que nem todo homem
age sob o poder total da emoção, nem com a frieza
absoluta da razão. Esse meio termo é muito salutar
até para a nossa sobrevivência.

Não o conhecia pessoalmente. Fico satisfeito
em saber que, apesar da impressão que tínhamos,
por saber do seu prestígio com o Presidente da Repú··
blica, do seu conhecimento e de sua capacidade,
V.Exa. tem esse sentido e também não traz, apesar
do que mostram as câmar~s, só a frieza da razão; traz
também a emoção um pouco contida nas suas deci
sões e posturas como Ministro da Fazenda e como
homem público do nosso País.

Tentarei falar sobre algumas questões que es
tão sendo discutidas pela Comissão e ao final farei
duas indagações.

V. Extl bem disse que tem acompanhado a Co
missão e a participação de seus colegas Ministros.
Ontem o Ministro Dornelles disse aqui que o próprio
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salário mínimo já foi rejeitado pela sociedade. Tenta
mos pegar alguma coisa do que ouvimos, porque não
dispomos das gravações, não conseguimos guardar
tudo. O Ministro disse que o salário mínimo já foi rejei
tado pela sociedade. Perguntei se esse é também um
tipo de rejeição às quase 26 milhões de pessoas que
ainda dependem desse salário ou são arrimo de famí
lia, recebendo até um salário mínimo, como mostram
os números apresentados pelo Governo.

O Governo nos tem apresentado dados siste
maticamente. O Ministro Martus Tavares nos trouxe
esses dados em alguns dos quadros que V. Ex! nos
reapresenta hoje; o Ministro Dornelles, também, mos
trando a evolução em relação à cesta básica, ao valor
do salário mínimo até 1970 e ao percentual da popu
lação que ainda hoje o recebe, e outros dados, não
sei se tão otimistas, não só para o Governo como para
a sociedade. Mesmo reduzido, o salário mínimo hoje
se encontra em um patamar que não dá para ser
absorvido não pela economia, mas pela sociedade,
pelo cidadão.

V. Ex!! disse que foi nos anos de 1957 e 1958
que o mínimo melhor representou a renda per capita
do trabalhador. Tenho esses dados, porque aqui na
Comissão vamos levantando algumas informações,
tentando estudar o assunto. Naquele período, 1957,
1958 e 1959, o mínimo representava 170% da renda
per capita do trabalhador brasileiro. Em 2000, repre
senta 28%. Os dados que tenho não são do Dieese
nem da Unicamp, mas do Fundo Monetário Interna
cional FMI, sobre os quais V. Exª certamente tem me
lhores informações do que eu. E o PIS, per capita, de
hoje é cinco vezes maior do que o que existia por oca
sião da criação do salário mínimo. São dados do FMI
que estou passando para V. Exª

Passamos então a nos indagar sobre a positivi
dade da nossa Comissão e sobre o que estamos bus
cando aqui. A Previdência Social, de 1989 para cá,
elevou sua arrecadação em 55%. Não vou entrar nes
ses dados, porque V. Ex!! já vai responder, no sentido
de ser uma arrecadação superavitária e tal. Só que
neste período o Governo, já na gestão do Presidente
Fernando Henrique - e V. EXª, como Ministro -, do
brou os juros no final de 1998 e, naquele momento,
ninguém justificou que isto quebraria a Previdência
Social. Mas hoje quebra. Em 1998 os juros foram do
brados, mas a Previdência não quebrava. Hoje, que
bra. Gostaria que V. EXª falasse sobre esse assunto.

Quero também deixar duas questões, até para
possibilitar a participação dos ncbres colegas. Con
cordo com V. Exª em relação à não-dolarização do va-

lor - que cheguemos a um valor razoável. Mas estou
calculando que se aumentássemos em torno de 40
reais, de 136 reais para 176 reais, poderia ficar em
torno dos 100 dólares; mas não é isso, são 176 reais.
Com uma redução na taxa de juros, na taxa selic de
19% para 18%, esse suposto déficit da Previdência
não poderia ser quebrado dentro de um ano, doze
meses, prazo com o qual estamos aqui trabalhando?
E com essa queda dos juros a redução da dívida in
terna, que hoje é de 520 bilhões, poderia cair e supe
rar esse déficit que é tão propalado pela Previdência
Social? É uma pergunta que faço a V. Exª, até pelo
nosso conhecimento da questão econômica.

Finalmente, uma pergunta política e um chama
mento que fiz ontem ao Ministro Dornelles e faço hoje
a V. Ex!!: por tentar agir - porque há um momento em
que a emoção passa - com a razão e a emoção, esta
Comissão tem trabalhado com afinco. Temos viajado.
Há pessoas que estão comprometendo outras ações
políticas e partidárias. Há Deputados que estão com
prometendo suas ações em vários setores por esta
rem se dedicando basicamente a esta Comissão
Especial. Preocupa-nos muito não só a possibilidade
de o Governo não aceitar qualquer elevação para
além dos 145 reais, como também de fixar o novo va
lor do mínimo pela malfadada medida provisória.

A Comissão tem trabalhado seriamente e com
afinco, Sr. Ministro. Como V. ExB goza de muito prestígio
junto ao Presidente da República, peço-lhe, como pedi
ontem ao Ministro do Trabalho, que permita a esta Co
missão pelo menos apresentar as fontes e as suges
tões ao Governo Federal. Esperamos que o Governo
Federal não parta para a imposição, obrigando-nos a
trabalhar em cima de medidas provisórias; que busque
o consenso com esta Casa, como tem feito até agora,
enviando os Ministros a esta Comissão. Mas que não
passe para a ação unilateral, e que na sua decisão utili
ze toda a razão possível, considerando os números que
o Ministério da Fazenda detém e toda a emoção que
espera a sociedade brasileira; e n6s, da Comissão
Especial, que estamos levantando essas informações,
queremos também oferecê-Ias à sociedade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado Avenzoar Arruda.
(Pausa.)

Passo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Ministro Ma
lan, ontem o Ministro Dornelles foi interpelado nesta
Comissão, e lhe perguntei se o salário mínimo pode
ria ser causador de inflação. Quero apenas reafirmar
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o que me disse o Sr. Dornelles: que a questão é fiscal
e que o salário mínimo não é causador de inflação.
Está gravado nos Anais da Casa. Vejo uma pequena
contradição entre o que dizem o Sr. Dornelles e o Mi
nistro da Fazenda.

Ministro, V. Exll diz que a questão do salário mí
nimo passa por racionalidade, maturidade política e
também emoção. Confesso que não consigo desligar
a emoção do sentimento. E não é só meu caso. Há mi
lhões de pessoas que viveram ou vivem com o salário
mínimo. Mas a imprensa tem divulgado que o Gover
no entende que a variação do reajuste do salário mí
nimo deve acompanhar a variação do valor da cesta
básica.

Acho isto da maior gravidade, Ministro. E expli
co. A Deputada Jandira Feghali já falou sobre o as
sunto, mas sou obrigado a repetir. Não consigo ver o
salário mínimo na cesta básica, até porque - V. Exª
mesmo o disse, e usa como fonte o Dieese e o Procon
- a cesta básica hoje custa 132 reais. Se custa 132 re
ais e o salário mínimo é de 136 reais, tirando somente
o da Previdência, sobram em torno de 128 reais.

Então V. Ex' admite - e eu até o admiro por sua
franqueza e coragem - que o salário mínimo no Brasil
não dá para a cesta básica de uma pessoa, que cor
responde a 132 reais. Um casal com um filho, portan
to três pessoas, gastaria em torno de 396 reais ape
nas para adquirir a cesta básica, se estou correto. É
esta a primeira consideração que faço.

V. ExB insistiu muito, na abertura dos trabalhos,
em que o movimento sindical e·a sociedade traba
lham com dados equivocados, e não é real que hoje o
salário mínimo seja um dos menores da história deste
País. V. Ex', referindo-se à cesta básica, usou os da
dos do Dieese e do Procon. Entendo que o nobre Mi
nistro tenha plena confiança no Dieese e no Procon.
Todos os Governos, ao longo da história, tiveram essa
confiança. Poderia lembrar aqui o Walter Barelli, hoje
Secretário do Trabalho do Governo de São Paulo, do
PSDB, um dos fundadores do Dieese, e que mantém
esses dados.

Pois muito bem. Fazendo um comparativo
agora, Sr. Ministro, com todo o respeito que tenho
por V. Exll, creio que houve um erro por parte dos
técnicos. Tenho dois gráficos na minha mão: o gráfico
de V. Ex!! e o gráfico do Dieese. Estão em direções ra
dicalmente opostas.

O gráfico do Dieese mostra o salário mínimo de
1940, comparado com o de hoje, numa escala total
mente decrescente; o de V. Ex!!, numa escala cres
cente. E os dados do Dieese, que vou encaminhar

também a V. Exl!, estão acompanhados de uma tabe
la. Segundo esses dados - vou dar aqui a média, e o
Dieese, que é a fonte, diz - o salário mínimo inclui 13º
salário desde 1962. Média em 1940, em reais: 543 re
ais e 73 centavos; hoje, 137 reais e 21 centavos.

Estou trabalhando, Ministro, com dados do
Dieese, uma fonte fidedigna, da confiança de V. Ex€!,
porque quando se referiu à cesta básica, dizendo que
houve uma ''valorização'', entre aspas, V. Ex€! usou os
dados do Dieese. Se os dados do Dieese valem para
a cesta básica, devem valer também para se contra
por aos dados trazidos aqui pela equipe de V. Ex!!,
penso que de forma equivocada. Estão aqui os dois
gráficos. Depois os encaminharei à Mesa. De fato, o
salário mínimo, desde 1940 - esse dado é de ontem,
vou repetir agora -, decresceu em torno de 74%,
75%, enquanto, segundo dados, repito, do Dieese, o
PIS cresceu em torno de 500%.

Quero fazer a V. Ex!! mais uma consideração rá
pida, Ministro. A história de 1995 é malcontada até
hoje. Tenho o dever de dizer isso a V. Ex!! Em fins de
1994, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto
de lei do salário mínimo de 100 reais, que chegou a
valer 110 dólares. Fui Relator da matéria. Mas o Go
verno Fernando Henrique vetou o projeto. Enviou um
projeto para o Congresso Nacional mantendo os 100
dólares, não mantendo o reajuste - olhe bem o que
vou dizer! - para os 18 milhões de aposentados e
pensionistas.

E aqui rendo minhas homenagens ao diálogo e
ao entendimento que houve na época. O Ministro Rei
nhold Stephanes, de quem discordei inúmeras vezes
nesta Casa, participou de várias audiências públicas.
Já cobrei de V. Ex!! muitas vezes essa participação,
que acho muito importante. Fiz o requerimento de sua
convocação, mas V. Ex!! não pôde vir, porque estava
com muito trabalho - reconheço que não dá para
atender a todas as convocações.

Depois de uma dessas audiências públicas, o
Ministro Reinhold Stephanes veio a uma reunião
técnica, e conseguimos construir o reajuste, que foi,
se não me engano, de 42,8% não só para o salário
mínimo, mas também para os 18 milhões de aposen
tados e pensionistas, mediante a busca de receita. E
o projeto foi sancionado pelo Presidente da Repúbli
ca. Considero esse dado importante.

E vou mais além. O economista Marcelo Neri,
respeitadíssimo por todos nós, que era do IPEA e
hoje está na Fundação Getúlio Vargas, escreveu di
versos documentos, alguns dos quais tenho comigo,
dizendo que na última década o ano em que houve
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maior distribuição de renda foi o ano de 1995. Se não
me engano, o Ministro Paulo Renato tem o mesmo
entendimento em relação ao aumento do salário míni
mo, nas suas teses ainda na universidade.

Vou terminar com duas perguntinhas só, Minis
tro. Fiz uma explanação, e faço duas perguntinhas
que para mim são fundamentais. Gostaria que o Mi
nistro ouvisse as duas perguntas. Expressei o meu
ponto de vista com os dados que tinha na mão. Per
gunta nº 1: o Governo pretende baixar uma medida
provisória? Isso é muito importante, Sr. Ministro. Per
guntado ainda hoje sobre o assunto, disse que seria
uma medida ditatorial, que atropelaria o Congresso
Nacional. O Governo faz parte desta Comissão, os
Ministros estão vindo aqui dar a sua contribuição; a fa
vor ou contra, estão aqui dando a sua contribuição,
importantíssima.

Disse que isso lembraria - V. Ex!! é um intelectual;
eu sou um operário, um metalúrgico de fábrica - pelo
menos dois momentos da história, que consegui res
gatar: quem sabe, na antiga Grécia, quando havia po
sições radicais como essa, tomadas por medidas que
eu contrario, e num segundo momento, antes da Re
volução Francesa, na queda da Bastilha, quando o
sistema absolutista também adotava posições impe
riais, decidindo de cima para baixo.

Tenho certeza, pelo debate que está acontecen
do nesta Comissão, que o Governo não baixará uma
medida provisória, rompendo esta construção que
estamos fazendo com toda a base do Governo e com
a participação, inclusive, do Executivo.

Sr. Ministro, sou obrigado a fazer uma última
pergunta, a V. EXª, porque tenho usado esse documento
numa série de debates - o que farei também amanhã
com o Ministro da Previdência. A receita da segurida
de social (fonte: SIAFI- fluxo de caixa do INSS) mos
tra um superávit, em 1999, de 16 bilhões e 260 mi
lhões de reais. Por isso a Deputada Jandira Feghali
diz muito bem sobre a história do DRU, que retira par
te do dinheiro da seguridade social, e que agora deve
voltar, até porque entendo - e foi esse o discurso da
base do Governo aqui no Congresso - que esse di·
nheiro voltaria para a seguridade social.

Veja bem a pergunta que estou fazendo. Sei que
V. Exª poderá levantar, em sua argumentação, a ques
tão dos aposentados do serviço público. Ministro, se o
dinheiro arrecadado da seguridade social ficasse so
mente nela mesma, como consta aqui - de fontes de
receitas e de despesas -, daria ou não para garantir o
salário mínimo correspondente a pelo menos 100 dó
lares, ou seja, em torno de 180 reais? Se esse dinhei-

ro, por nenhum motivo, fosse retirado da receita da
seguridade social - os aposentados estão dentro da
seguridade social, como também a saúde -, daria ou
não daria?

Sr. Ministro, aprovamos nesta Casa CPMF e Co
fins, e fomos aumentando os seus percentuais de for
ma progressiva. A Deputada Jandira Feghali, por
exemplo, contribui dizendo que elas ajudaram o Go
verno a arrecadar, no ano passado, mais de 19 bi
lhões de reais. V. Ex/! talvez não entenda que saídas
achamos para a saúde, por exemplo - embora eu
aohe que esse dinheiro não tenha ido para a saúde;
mas é uma opinião minha. Mas não é essa a questão.
Não estamos discutindo saúde aqui. V. Ex§! não acha
que, como encontramos alternativas, em momentos
como este, até para aumentar contribuições - e elas
não geraram inflação, pois estamos com uma econo
mia estabilizada, e rezamos para que continue assim
-, como houve esse aumento de tributo, inúmeras ve
zes, e nenhum deles gerou inflação, um aumento do
salário mínimo de 136 reais para 180 reais, que V. Ex!!
mesmo disse que traria um desencaixe para a Previ
dência, se fosse o caso - embora eu ache que não -,
de 3 bilhões, causaria inflação? Mas esses 19 bi
lhões, ou 15, ou 10 não causaram. Acho que estamos
com a economia sob controle.

Por isso, Sr. Ministro, concluo fazendo um apelo
a V. Exll, da mesma maneira como fiz com o Ministro
Dornelles, no sentido de que realizemos uma reunião,
talvez sem o calor dos holofotes - digo isto com toda a
tranqüilidade, como fiz no Rio de Janeiro, quando fui
mal-entendido por alguns companheiros que estavam
lá -, de negociação com a Comissão Especial, apon
tando fontes de receita que não causem qualquer im
pacto - se é que vai haver algum impacto na seguri
dade social, o que não acredito -, e possamos cons
truir uma saída negociada, como fizemos em 1995,
com a presença de todos os partidos, de V. Exª e dos
Ministros das áreas envolvidas. Se me utilizo desse
recurso é porque tenho demonstrado esse documen
to quase que diariamente. Fica o apelo para a possibi
lidade não só de uma audiência pública, mas também
de realizarmos essa negociação.

Era isso. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda, em nome
da Liderança do PCdoS.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu
me inscrevi para uma intervenção rápida e objetiva.
Peço desculpas aos colegas, pois não sou membro
da Comissão.
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Caro Ministro Malan, vou partir do que aqui nos
une, para depois chegar ao que nos separa. Tenho a
impressão de que nos une uma constatação da grave
situação social brasileira e de que o salário mínimo é
um importante indutor da superação das desigualda
des.

Esse estudo feito pelo Or. Marcelo Neri, citado
pelo Deputado Paulo Paim, é exemplar. O salário mí
nimo de 100 reais, em 1995, foi decisivo para melho
rar a distribuição de renda e combater a pobreza.

Caro Ministro, também nos une a preocupação
com a questão fiscal. Os Deputados do Congresso
Nacional, os membros da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização têm uma preo
cupação clara e evidente com a questão fiscal. O que
nos diferencia - e aí são dados objetivos - é que acho
que há um tratamento diferente entre o capital e o tra
balho, por parte do Governo. Como isso aparece?
Nos indexadores. Como indexador do salário mínimo
pretende-se o IPCA. Para o Orçamento e para a recei
ta, o IGP-DI. Há uma certa lógica, porque é mais am
plo do que apenas o consumo, agrega também os
preços no atacado e é o indexador do Orçamento.

O indexador dos serviços públicos privatizados
é o IGPM. Eletricidade, telecomunicações, todos os
contratos de privatização são indexados ao IGPM.
Isso significou, no ano passado, um IGPM de 20,10,
um IGP-OI de 20,74, enquanto que o IPCA foi de ape
nas 8,68. E o indexador do capital financeiro, empre
gado em títulos, é também o IGPM. Qual é a lógica de
o IGPM ser o indexador? Então há uma diferença no
tratamento de cada um desses setores.

A segunda questão, do ponto de vista fiscal tam
bém, caro Ministro, diz respeito a alguns gastos, que
hoje são do Tesouro. Chamo a atenção dos colegas
para o resultado negativo do Banco Central, que hoje
é fiscal, é do Tesouro, a partir da Medida Provisória n2

1.789, que depois virou a de nº 1.852, e que agora é a
de nº 1.961, se não me engano. Todo resultado do
Banco Central, a cada ano, é assumido pelo Tesouro.
Isso começou em 1998, quando assumiu um resulta
do negativo do Banco Central, de 1995 a 1998. Em
quatro anos, assumiu 13 bilhões. O total chega a um
pouco mais de 14 bilhões.

O resultado de 2000, meu caro Presidente, o re
sultado negativo de 1999 do Banco Central - e nin
guém compara com o prejuízo do possível desajuste
fiscal que causaria nas contas o aumento da Previ
dência- foi, até novembro, de 9 bilhões e700. Ainda
falta o voto do Conselho Monetário Nacional, mas in
formações oficiosas nos dizem que o resultado nega-

tivo do Banco Central é de 12 bilhões, assumido pelo
Tesouro Nacional; vem no Orçamento de 2001. Se
agregarmos a isso os 12 bilhões - e isso também tem
documento do Banco Central -, a remuneração des
se resultado no ano de 2000 é de 1 bilhão e 600.

Ora, caro Ministro, ao discutirmos a absorção
pelo Tesouro do resultado negativo do Banco Central,
não levamos em conta o impacto disso. Doze bilhões,
uma vez e meia a possível repercussão do aumento
do salário mínimo. É de espantar! E aí estão o Marka,
o FonteCindam e todo o processo de beneficiamento
do setor financeiro.

O Dr. Arminio Fraga é elogiado pela sua gestão.
Quando era do setor privado, rendia lucro e era elogi
ado; quando assume um banco público, dá prejuízo e
também é elogiado. O prejuízo é de 12 bilhões.

Vamos pegar o exemplo dos juros. Quando se
envia o Orçamento, envia-se uma memória. A previ
são dos juros para o Orçamento de 2000 em janeiro,
fevereiro e março era de algo em torno de - nominal
15,9, 15,6, 15,4. A manutenção dos juros em 19%,
nesses três meses - pode ser que hoje o Capam alte
re essa taxa dá um prejuízo, aumenta o custo da dívi
da real em 2,5 a 3 bilhões por mês. Então, nos três pri
meiros meses, a manutenção da taxa de juros de 19%
já cria um prejuízo para o Tesouro de 9 bilhões; maior
do que a repercussão do salário mínimo.

Existem ainda outros assuntos, mas gostaria de
discutir a questão fiscal, Ministro. Analisando friamen
te os números do Orçamento, é muito difícil elaborar
cortes. Há uma carência incrível de investimentos e
de custeio. Há necessidades sociais que pressionam
os gastos públicos, mas o Governo vem cortando.
Essa carência aparece quando aqui se debate o
Orçamento, quando os Deputados fazem exigências
de maiores investimentos. Isso não é, como algumas
pessoas julgam, prática eleitoreira, corrupção, coisa
de empreiteira. Não. É necessidade de investimento
que o País tem.

Sr. Ministro, considero que a forma mais correta,
mais viável de analisar essa repercussão é através de
uma reavaliação do superávit primário. A medida do
plano de estabilização é a relação dívida pública/PIS.
Essa é a medida. É isso que está no acordo com o
FMI: manter estável e diminuir a relação dívida públi
ca/PIB.

No acordo com o FMI prevíamos, em 1999, que
a relação dívida pública/PIS deveria ficar em 51 %.
Como o desempenho da economia foi melhor que o
esperado - os "catastrofistas" do FMI previam uma
taxa negativa de 4%, e foi algo em torno de zero, tal-



014208 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

vez com um pequeno crescimento - houve uma recu
peração do valor do real. Em 1999 a relação dívida
pública/PIS baixou para 46,95%. Se imaginarmos
que o objetivo a ser alcançado em 2001 é de 46,5%
do PIS, temos uma certa folga, Sr. Ministro.

Então, temos no Orçamento, para viabilizar o
ajuste primário, a diferença entre a receita
não-financeira e a despesa não-financeira, que dá
hoje algo em torno de 30 bilhães, 29,6 bilhões. Pode
mos tirar daí pelo menos uma parte. Em vez de um
superávit primário de 2,6% do PIS, vamos fazer 2,4%,
o que não compromete a relação dívida pública/PIS,
mantidas as taxas de crescimento e de diminuição de
juros. Não compromete a relação que é o centro da
preocupação do acordo com o FMI, do ajuste fiscal,
do compromisso oficial da equipe econômica do Go
verno, podendo discutir outras fontes.

Proponho concretamente que façamos uma re
avaliação, em função deste fato concreto, objetivo: a
relação dívida pública/PIS baixou; hoje, pelo relatório
do Sanco Central, é de 46,96%.

Eram estas as minhas considerações. Descul
pem-me se superei o tempo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Com a palavra o Ministro Pedro Malan.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Quero
agradecer à Deputada Jandira Feghali, ao Deputado
Júlio Delgado, ao Deputado Paulo Paim e ao Deputado
Sérgio Miranda pelas amplas questões aqui levanta
das. Vou tentar respondê-Ias da melhor maneira e, na
medida em que algumas questões foram levantadas
por mais de um desses Parlamentares, discuti-Ias.

Em primeiro lugar, Deputada Jandira Feghali,
não poderia concordar mais com V. Exª quando diz
como esta discussão seria percebida por alguém que
ganha um salário mínimo e que estivesse assistindo a
este debate. Obviamente, usando sua expressão,
com um certo mal-estar, mesmo porque a maioria
dessas coisas que estamos falando aqui - Fonte 154,
relação dívida pública/PIS - deve parecer grego para
uma pessoa que esteja analisando desse ponto de
vista. A tendência natural era a de que todos gostaría
mos de estar em um país em que não houvesse pro
blema de fome, miséria, pobreza, opressão, violência,
injustiça, impunidade - do tipo que, infelizmente, te·
mos entre nós - e que o salário mínimo pudesse ser
um múltiplo deste que temos hoje.

A questão é que temos de lidar com dados reais.
É o que estamos fazendo aqui. Qual é o espaço que
existe para que seja possível dar um aumento plausí-

vel, razoável, que não coloque em risco não só a situ
ação fiscal, mas também outras questões que menci
onei, no âmbito de Estados, de Municípios, como ex
pectativas de inflação que poderão surgir, sim, de
pendendo da magnitude e do percentual derivados da
percepção dos problemas fiscais gerados por certo
tipo de decisão, para não falar em problemas de Esta
dos e Municípios. Esta é a discussão, a meu ver, rele
vante, que estamos fazendo aqui.

A arrecadação do Governo, é verdade, cresceu.
Fomos obrigados a buscar formas de aumentar a ar·
recadação do Governo, às vezes, nem sempre da me
lhor maneira, do ponto de vista da natureza dos im
postos, porque estávamos constantemente - como
estamos e continuaremos a estar - dadas as carên
cias do País, pressionados por aumento de gastos.

Gostaria de citar alguns da seguridade, para
que não pareça que não tem havido uma enorme ex
pansão ao longo dos últimos anos. Os benefícios da
Previdência, por exemplo, são todos recursos do or
çamento da seguridade. Eles passaram de 41 bilhões
de reais em 1996, para 58,5 bilhões de reais em 1999.
A LOAS passou de 200 milhões para 1,5 bilhão de re
ais. O pessoal inativo, é importante saber, os encar
gos previdenciários da União são obrigações nossas
também. Diz a Deputada: "Não deveria estar catalo
gado aqui nesta fonte ou sob essa rubrica?" São obri
gações, temos de pagá-Ias. Volto a insistir: os recur
sos para esse pagamento vêm de fontes que têm de
ser identificadas, e são gastos permanentes.

Os gastos com o pessoal inativo da União pas
saram de 16,6 bilhões para 23,1 bilhões de reais em
1999. Os gastos com a saúde passaram de 13,6 bi
lhões em 1996 para 18,07 bilhões em 1999. As fontes
de financiamento são conhecidas: Cofins _ que au
mentamos; fomos obrigados a fazê-lo _. PIS/Pasep,
Contribuição Sobre o Lucro Líquido, CPMF, contribui
ções de trabalhadores, empregadores do INSS, con
cursos de prognósticos.

O fato é que existem obrigações. É a pergunta
que me foi feita implícita ou explicitamente pela Depu
tada Jandira Feghali, e explicitamente pelo Deputado
Sérgio Miranda, agora. Suponham que todos os re
cursos da seguridade, todos esses itens que mencio
nei aqui fossem única e exclusivamente alocados
para, digamos, o INSS. Isso não seria razoável? E o
que fazemos...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Se·
guridade, constitucionalmente, são, não é?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Sim. As
nossas obrigações de encargos previdenciários da
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União, por exemplo, que tentamos equacionar aqui,
não conseguimos aprovar nesta Casa - foi uma forma
de buscar financiamento para os EPUs, o que não foi
alcançado. Os recursos têm de sair de algum lugar.
Portanto, acredito que a questão deve ser considera
da de acordo com esse ponto de vista.

Não é correta - perdoe-me, Deputada - a idéia
de que temos de ter um orçamento tranqüilo na Previ
dência. Sugiro que isso seja discutido amanhã com o
Ministro Waldeck Ornélas. É preciso, a meu juízo, fa
zer uma distinção entre recursos orçamentários e em
préstimos com garantias, dados por instituições finan
ceiras. Não é a mesma coisa; são recursos distintos.
Uns têm características recorrentes, permanentes e
outros têm características episódicas. E é sempre
possível, é bem verdade, discutir se não deveriam ter
sido feitos.

Gostaria muito de receber agora, se possível, a
identificação que V. Exª diz disporde que as fontes es
tão aí, são visíveis. Anotei aqui as que o Deputado
Sérgio Miranda mencionou. Acredito que não faz sen
tido discutir se o impacto da LOAS é irrelevante ou
não. Os dados estão aí. Somamos só o montante da
LOAS. Não disse que era irrelevante ou que era muito
relevante, mas que a soma de INSS, mais LOAS,
mais seguro-desemprego, mais abono salarial, mais
funcionalismo público que ganha até um salário míni
mo tem como resultado total aquele. Eu não estava fa
zendo julgamento de valor sobre se era relevante ou
não. O fato é que todos eles são afetados pelo míni
mo, e portanto devem ser levados em conta.

Quanto à minha visão sobre o papel desta Co
missão, é a melhor possível. Tão logo a Comissão foi
constituída, tomei a iniciativa de convidar o Relator
para uma conversa e de colocar não só a mim e toda
a minha equipe, mas também todo o nosso material à
sua disposição. Temos feito isso, e acredito que ela
pode ter um papel fundamental no desempenho da
função para a qual foi constituída: realizar estudos
com vistas a oferecer alternativas para a fixação do
salário mínimo. Acredito que a Comissão tem feito
isso e espero que continue a fazer, porque esse pro
blema estará conosco, não será resolvido de uma vez
por todas, nem para todo o sempre. Ele estará conos
co por muito e muito tempo, e acho que a contribuição
do relatório da Comissão será extremamente impor
tante para essa discussão.

O Deputado Júlio Delgado mencionou aqui 
concordo inteiramente com S. Exf4 - a importância de
se discutir com razão e emoção. Acho que ela está
presente aqui.

Agora, quanto à evolução da cesta básica e do
pico do salário mínimo, gostaria muito de ver esses
dados do FMI de que V. Exª diz dispor. Eu os desco
nheço, mas chamo a sua atenção. Não sei se V. Exª
estava aqui na época. Faz uma enorme diferença fa
larmos do maior salário mínimo existente no País,
quando ele tinha trinta ou quarenta níveis diferentes
de salário mínimo, comparando com a renda per ca
pita, que obviamente reflete a situação total do País,
inclusive do mundo rural, que não era tocado nessa
época pelo salário mínimo. O texto que distribuí dizia
que é importante olhar qual era a cobertura do salário
mínimo à época, quando se faz comparações com
renda per capita. Posso assegurar-lhe que ela era
extremamente precária.

Sobre a não-dolarização, concordo com V. Exª
Tenho dezenas e dezenas de clippings da imprensa
brasileira, ao longo dos últimos meses, que trazem
inúmeras, dezenas de referências ao valor de 100 dó
lares para o salário mínimo. A expressão foi utilizada
inúmeras vezes, reiteradas vezes, por inúmeras pes
soas. Eu, desde o início, achava que essa não era a
forma adequada. Se alguém quer dizer agora que era
apenas uma referência, tudo bem. Mas a expressão
"dólar" apareceu dezenas e dezenas de vezes no de
bate público, no Brasil, ao longo dos últimos meses,
razão pela qual comentei o fato.

Sobre a pergunta política que V. Exª me faz,
essa decisão, na verdade, não é minha, mas do Presi
dente da República, consultando lideranças políticas
expressivasõo País,1evando em conta o relato que
recebe do Presidente e do Relator desta Comissão,
os membros da Comissão que desejar ouvir. O que
lhe digo, com toda clareza, porque ouvi um comentá
rio seu e de algum outro Deputado aqui de que o Go
verno se recusaria a aceitar qualquer aumento que
fosse superior a um valor "x", é que, em nenhum mo
mento, eu ou a minha equipe colocamos um valor
nessa questão. Estamos querendo discutir. A busca
de soluções para um problema tem de ter, necessari
amente, uma passagem, que é o entendimento da na
tureza do problema que se está querendo equacionar
e enfrentar.

Acho que o papel fundamental desta Comissão
é fazer com que os participantes do debate entendam
as diferentes visões ou ênfases sobre a natureza do
problema a enfrentar. Quando não se faz isso, a
discussão se perde naquele jogo que mencionei ante
riormente - eu acho que deve ser tanto, o outro acha
que deve ser tanto, o outro, tanto -, e as questões não



014210 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

avançam, porque não se discute as questões subs
tantivas.

É muito importante esse trabalho de tentar iden
tificar as fontes permanentes, como disse o Relator
com freqüência. Não valem as que não têm o caráter
de permanência, porque estamos falando de um au
mento de gastos que é permanente e se projeta, au
menta a base; portanto, tem um efeito que se projeta
permanentemente para o futuro. Esta é a razão pela
qual eu tenho alguns problemas com comentários
deste tipo: mas foi feito um empréstimo no BNDES ou
no Banco do Brasil, ou no Banco Central, que não tem
permanência, não se renova a cada ano, como isso
aqui, que se renova a cada ano com garantias, e por
tanto tem outras características. Da mesma maneira,
acho que a discussão sobre se o Governo baixasse
os juros básicos em tantos pontos percentuais pode
ria dar um aumento permanente no salário mínimo
por décadas a fio não é razoável, a não ser que se pu
desse dizer que se baixou permanentemente, assu
mindo o Governo o compromisso de nunca mais ele
var a taxa de juros sabemos que depende do contexto
internacional, nacional e das suas interações.

Gostaria de ver um trabalho escrito e não ape
nas uma tabela, sobre a qual dissessem: Eu tenho
aqui uma tabela que diz que o salário mínimo era de
543 reais em 1940.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Tenho a ta
bela, e por escrito.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu queria
ver por escrito. Nós vamos responder por escrito. Os
dados estão errados, e vou mostrar por quê.

Agora, o problema é o seguinte: é bem verdade
que usei aqui o índice do Procon e do Dieese, em re
lação à cesta básica. É uma coleta de preços de su
permercados, publicada diariamente, sobre o respal
do do Procon e do Dieese. Não significa que todo e
qualquer estudo feito por qualquer pessoa ligada ao
Dieese tenha de ter, imediatamente, o nosso endosso
e aprovação, porque tem o nome do Dieese por trás.
E a cesta básica é um dado diário, disponível para to·
dos. E os dados são verdadeiros.

Em relação ao poder de compra do salário míni
mo sobre os produtos da cesta básica, V. Ex!! tem ra
zão. Mas há outros produtos que não estão lá. Porém,
existem dezenas de estudos no Brasil e no mundo no
sentido de que quanto mais baixo o salário maior é o
gasto com alimentação. É uma lei conhecida de todos
na economia. O fato é o seguinte: sobre a cesta bási
ca, o salário mínimo aumentou 56% em termos reais.
Eu digo: cesta básica não é o bastante. Tomemos o

INPC. Em onze regiões metropolitanas, o índice cita
do com mais freqüência aqui, nos estudos que vi em
projetos desta Casa, foi o de que o aumento real do
salário mínimo, desde o lançamento do real, foi de
28% em termos reais. Aí é INPC, não é cesta básica.
Esse dado não é irrelevante.

Concordo em que o salário mínimo tem um efei
to sobre a melhoria da distribuição de renda. Acho
que foram várias outras coisas, além da elevação em
1995, como o fim do imposto inflacionário que incidia
majoritariamente sobre os pobres deste País. É um
efeito que não pode ser desprezado.

Vou ler com atenção, e responderei por escrito,
esse estudo do Dieese que diz que o valor do salário
mínimo de 1940 correspondia a 543 reais de hoje.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Quinhentos
e sessenta e cinco.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Quinhen
tos e sessenta e cinco.

Em relação ao documento que mostra que a re
ceita da seguridade social tem um superávit, acho
que é a velha questão sobre o uso de recursos prove
nientes da arrecadação de Cofins, CPMF, PIS/Pasep,
Contribuição sobre Lucro Líquido etc. O caso que me
vem mais à mente, dada a sua dimensão, é o dos en
cargos previdenciários da União, que alguém pode di
zer que não têm nada a ver com isso, e que tem de ser
uma outra fonte qualquer. No fundo, no fundo, como o
Dornelles disse aqui ontem, estamos falando de algo
que tem de ser totalizado de alguma maneira. Senão
vamos ter um eterno jogo de contas, de fontes, de
afirmações de que deveria estar contabilizado numa
rubrica e não em outra. Onde quer que se contabilize,
há gastos que têm de ser feitos, e tem de haver recur
sos que permitam financiar aqueles gastos. E nós te
mos a obrigação de olhar a linha de baixo e não fazer
jogos de rubricas aqui e ali, e mostrar que se elas fo
rem reorganizadas de uma maneira é possível que
não haja problema, se forem reorganizadas de outra
maneira, podem vir a ter.

Acho que a discussão é extremamente relevan·
te e não cometeria a temeridade de discutir rubricas e
fontes com especialistas na matéria, como a Deputada
Jandira Feghali e o Deputado Sérgio Miranda. Mas re
gistrei aqui com atenção as sugestões e gostaria de
ver as fontes visíveis, como diz a Deputada, que esta
riam claramente disponíveis para resolver a questão.

(Intervenção inaudível.)
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Esta não é

uma de-cisão do Ministro da Fazenda, como V. EX
sabe. É uma decisão tomada em instânciás muito
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mais elevadas. Sou um mero servidor público, transi
toriamente ocupando o lugar de Ministro da Fazenda.
(Risos.) A decisão é do Presidente da República.

A exemplo do que mencionei, quando o
Deputado Aloizio Mercadante falou sobre a impor
tância de evitar jogos de cena sob holofote, noto com
atenção também o seu desejo de realizar reuniões
sem o calor dos holofotes. Uma decisão, às vezes,
tem o caráter técnico e não puramente político. Agora,
não me furto a essa discussão. Tanto é que, quando
um partido político criou a sua Comissão, eu tomei a
iniciativa de colocar a equipe à disposição, tomei a ini
ciativa de dizer ao Presidente da Comissão que esta
va à sua disposição. Eu e a minha equipe continua
mos à disposição.

Deputado Sérgio Miranda, é com grande satisfa
ção que ouço V. Ex!! dizer que temos uma visão com
partilhada de alguns probl'emas, como por exemplo a
gravidade da situação social brasileira, e que o salário
mínimo pode ser, sob certas condições, salário míni
mo real, mantido e preservado como tal ao longo do
tempo. Não aquelas ficções que tínhamos quando o
salário mínimo se elevava em termos nominais e era
erodido rapidamente, ao curso de poucos meses, em
termos do seu efetivo poder de compra, pela inflação
que ele contribuía para engendrar. Pode ser um indu
tor de melhora na situação de pobreza. E temos tam
bém uma visão compartilhada em relação à centrali
dade da situação fiscal do País em sua inteireza, não
só de determinada peça de um conjunto de rubricas
do Orçamento.

O que nos diferencia é que V. Exª falava sobre
certas preferências do Governo. Não quero entrar
nessa discussão sobre indexadores que, na verdade,
afetam de maneiras diferentes cálculos diferentes. Há
um deles para o q~al chamo a sua atenção.

V. Exª mencionou o problema da relação da dívi
da pública com a percentagem do PIS, que já estaria
sendo alcançado, perto do valor de 46,5%, que nos
propusemos alcançar em 2001.

Sempre fui contrário a cantar vitória antes da
hora, sempre recusei a enganosa euforia do otimismo
oficial, de achar que os problemas foram resolvidos,
de que podemos relaxar e cantar vitória antes do tem
po. Aqui há dois problemas fundamentais. Em primei
ro lugar, a evolução desse percentual ainda é precá
ria. Não é possível termos uma postura em que, tão
logo a situação melhora, voltamos a botar o pau na
máquina, achando que o problema já foi resolvido. Há
duas grandes incertezas aqui. Uma delas é a questão
"do"êâinbio e- suã evolúção~ P"ãrte desse-resulfãdo téiii

a ver com a evolução peculiar do câmbio nos últimos
meses. E tem a ver com os deflatores, que V. Exª
também mencionou. Isso aqui é uma estimativa preli~

minar, extremamente preliminar, baseada no IGP-DI.
V. Exª mesmo notou que a estimativa que na verdade
tem de ser utilizada é a do deflator implícito do PIS,
que não está disponível agora, e que, provavelmente,
levará a um valor mais alto da relação dívida/PIB,
quando ele for efetivamente utilizado, a julgar por to
das as indicações que V. Ex!! mesmo anotou.

Portanto, seria extremamente prematuro, a meu
ver, considerar que a relação dívida/PIS que nos pro
pusemos a alcançar já foi alcançada de maneira dura
doura, definitiva e consolidada, e que, portanto, pode
mos relaxar e reavaliar todo o nosso esforço fiscal.

Quero reiterar aqui aquilo que disseram ontem
os Ministros Martus Tavares e Francisco Dornelles.
Nós precisamos mostrar· que temos condições de
consolidar os ganhos expressivos que obtivemos com
o apoio do Congresso Nacional na área de reorgani
zação do setor público e de consolidação do resulta
do fiscal. É prematuro, a meu ver, jogar o bebê fora
cÕm a água do banho, neste instante, achar que está
tudo equacionado e que, portanto, podemos nos dar o
direito de grandes liberalidades nessa área, porque
não há mais qualquer tipo de problema.

Em relação ao comentário que V. Ex!! fez sobre
identificação de fontes, volto ao ponto. Existem alguns
tipos de fontes, como por exemplo juros taxa selic,
empréstimos transitórios a instituições financeiras,
que devem ser vistos à luz do fato de que o mínimo
que se acordar, qualquer que seja ele, na verdade
terá um componente de gastos permanentes involu
crados; e que, portanto, as receitas devem ser de na
tureza permanente e não transitória.

Registrei aqui algo que V. Ex!! disse, confirman
do o que o Deputado Carlos Melles, Relator da Co
missão de Orçamento, tambéin disse na semana pas
sada: que o exame""detalhado que os Deputados da
Comissão de Orçamento fizeram sobre o Orçamento
de 2000 os levou à conclusão da enorme dificuldade
de realizar cortes adicionais aos que já fizemos na
elaboração do Orçamento, seja em investimento, seja
em custeio, onde o grau de rigidez e de despesas que
não admitem cortes é extremamente elevado.

Portanto, fico satisfeito de ver que V.. Ex! tam
bém, aparentemente, concorda com as dificuldades
de realizar cortes significativos no Orçamento, e que
não seria desejável fazê-lo nem em investimento nem
em custeio; portanto, a discussão sobre o a,-,mento do
m(nimo deveria também levar em conta a necessida-
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de, dependendo do seu nível, do que for decidido, de
possíveis cortes no Orçamento, caso seja necessário
fazê~los.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, temos de ver se neste momento é por es
crito, porque o Ministro pede que nós, na réplica, iden~

tifiquemos as fontes. Então, temos de ver se podemos
pelo menos sistematizar a quantidade de propostas
que hoje foram feitas aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Correto. O ideal seria que fosse feito por escrito. Até
para se ter uma posição e um apoio, a fim de que o Mi~

nistério possa checar essas fontes. Isso é importante.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Permi
te-me? Sei que não é a prática aqui, mas eu estava
trabalhando com a hipótese de que todas as propos
tas que aqui surgissem no âmbito da Comissão e que
fossem consideradas adequadas pela Comissão en
contrariam guarida no relatório...

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - No rela
tório.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - ...da Co
missão.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Então está bom. Só estou me colocando à disposição,
porque o Ministro fala inclusive num certo tom de de~

safio, apesar de poder não ser a sua intenção. "Então
eu quero que, se possível agora" - o senhor usou a
palavra "agora" - '10sse apresentada..." Eu me dispo~

nho a fazê-lo, desde que a Comissão o permita. A al~

ternativa que existe, a não ser agora - disponho~me a
fazê-lo agora -, é a de sistematizar as propostas e re
passá-Ias para o Relator. Quero que a Comissão deci
da. Se pode ser agora, posso fazê-lo agora, dentro
dos meus limites.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre~
sidente, acho que isso deve constar do relatório que
pretendemos aprovar. Já há uma decisão do Presi
dente no sentido de que este relatório tem de ser
apresentado na próxima semana, e assim o farei. Va~
mos discutir sistematizada e organizadamente, para
encaminhá-lo ao Ministro.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Peço des~

culpas pelo uso da palavra "agora". Não era a minha
intenção.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presiden
te, anuncio que começou uma votação nominal. Não sei
como V. Ex'! vai resolver a questão, já que há muitos
Deputados ainda inscritos para falar, inclusive eu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Já entrei em contato com os membros da Mesa pe~

dindo que nos avisem o momento certo para encami~

nharmos em bloco os Parlamentares que aqui já fala~

ram, para irem votar e retornar à Comissão.
Então vamos dar continuidade aos trabalhos,

em função da importância da presença do Ministro na
nossa Comissão.

Dos treze que estavam inscritos para falar, es
tão presentes apenas sete. Então, vamos encerrar
agora.

Passo a palavra ao nobre Deputado Synval Gu~
azzelli. Logo após, ao Deputado De Velasco.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Ministro Pedro Malan, releve~me V. Exª a dificuldade
de articulação da palavra que estou a sofrer em face
da moléstia que me agrediu. Espero que a articulação
do pensamento ainda esteja em dia.

A esta altura já adiantada de nossa reunião, to
dos nós já um pouco cansados, registro que sempre
me tem preocupado, ao longo de minha experiência
na vida pública, tanto em cargos legislativos como em
cargos executivos, este nosso antigo vezo de procu~

rar em primeiro lugar as soluções conjunturais e não
as estruturais. Não sei se porque somos aqui acossa~
dos pelas conjunturas difíceis, parece que a nossa
cultura política tem de ir sempre à busca e à procura
de respostas conjunturais.

Veja V. Exa. que, se tivéssemos feito uma refor
ma de fundo da Previdência, tudo o que aqui hoje se
discute seria absolutamente dispensável. Mas vamos
ficar na conjuntura, já que não podemos, nesta parte,
chegar ainda a soluções estruturais.

Quero dizer a V. Exa., meu caro Ministro e nobre
amigo, que relativamente às suas preocupações com
o efeito no processo inflacionário, face a uma revisão
do salário mínimo, não me preocupo tanto. Pode ocor
rer aqui ou ali um efeito que traga alguma sinalização,
mas, em meu juízo, será sempre discreta, meu nobre
Ministro, até porque, ao longo desses anos, nossa ex
periência nos tem demonstrado até à saciedade que
geralmente as nossas revisões de salário mínimo têm
muito mais o sentido de reposição salarial, pelas per
das ocasionadas pela inflação, do que propriamente
um aumento real de salário.

Posso, a propósito disso, recordar até a prática
da antiga Lei do Gatilho, que se deflagrava desde que
os patamares da inflação alcançassem determinados
níveis. Mas não fiquemos aí, não nos vamos perder
por aí, porque, na realidade, uma consciência, uma
verdade nos une e identifica, tanto a esta Comissão
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como àqueles que aqui comparecem, assim como
V. Exa. o fez nesta tarde: que este salário mínimo vi
gente hoje no País, de 136 reais, parece insuficiente
para que o dispositivo constitucional seja cumprido.
Isto é, que possa o trabalhador, com 136 reais, aten
der às suas necessidades imediatas, todas elas no
sentido unipessoal, apenas de um trabalhador sendo
solteiro, por exemplo, as dificuldades não serão tão
grandes, mas quando se trata do chefe de família es
sas dificuldades nos assaltam e nos assombram.
Veja V. Exa. que aí temos de considerar a realidade
que vive a nossa economia hoje, que ainda não reto
mamos, nos índices desejados, o nosso crescimento
econômico sustentável.

. Já aparecem os primeiros sinais de retomada
do processo de crescimento, é inegável, mas ainda
não em condições de abrir perspectivas para o pleno
emprego, pelo menos a curto e a médio prazos. E o
problema da renda familiar, á que V. Exa. inclusive se
referiu em sua exposição, é de grande importância.
Se vivêssemos hoje taxas de emprego que realmente
pudessem atender às nossas necessidades, talvez
vivêssemos uma realidade inversa, com uma renda
familiar que pudesse tornar menos aflitiva a situação
do trabalhador. Chegando seu filho na idade de traba
lho e encontrando oportunidade de trabalho, viesse
somar ó seu salário na forma da renda familiar. Mas
nossa economia, seu desempenho e o esforço pela
retomada do crescimento econômico sustentado ain
da não alcançaram esse patamar de oferta generosa
de oportunidades no mercado de trabalho. Daí por
que o problema do salário mínimo tem ainda este
componente a agravar a situação daqueles que vivem
apenas desse salário mínimo.

Gostaria de discutir, mas sei que o Sr. Presiden
te não vai permitir e está correto, porque cumpre o
Regimento -, o que diz respeito à redução da jornada
de trabalho. Muito importante seria discutir-se a redu
ção da jornada de trabalho, que, embora não diga res
peito diretamente à questão do salário mínimo, diz
respeito diretamente ao problema do emprego, o que,
à primeira vista, assustou os franceses, mas depois o
tempo encarregou-se de dizer que não traria nenhum
prejuízo maior à economia daquele país irmão, mas
que isso, sim, haveria de confirmar as perspectivas
otimistas dos resultados positivos da redução da jor
nada de trabalho.

O que mais dizer a V. Exa.? Que temos cons
ciência de que sem o desenvolvimento econômico
sustentado não haveremos de alcançar a total recom
posição do poder de compra do salário. Essa a minha

convicção. Só com a retomada do crescimento e atra
vés do crescimento econômico sustentado, havere
mos de chegar lá. Agora, o que procuramos na con
juntura é minorar, recompor pelo menos em parte, se
não podemos fazê-lo no todo, um pouco as dificulda
des do trabalhador, o poder de compra do salário.
Para isso, contamos com a boa vontade de V. Exa. e
desta Comissão. Vamos procurar recursos, sim. Va
mos cortar gastos que possam ser cortados. Vamos
procurar recursos que possam ser relocados, com
vista a criarmos algumas condições melhores, para
que as contas públicas não venham a ser atingidas de
forma violenta por um reajuste salarial que todos que
remos e perseguimos.

Conheço bem, caro Ministro, os problemas das
prefeituras municipais. E lhe digo aqui, sem medo de
errar: são problemas muito mais de gestão adminis
trativa do que de outra ordem. Afirmo a V. Exa. com
segurança: conheço pequenos, para não dizer pe
queninos municípios rio-grandenses que, com orça
mentos discretos, têm comprometido com a folha de
pagamento de seus servidores menos de 50% de
suas receitas. Acho que este é um problema que te
mos de olhar com coragem. Aos políticos, a todos
nós, cabe a importante tarefa de prestigiarmos, de lu
tarmos, de trabalharmos para que os prefeitos, espe
cialmente das comunas menores, possam realizar
uma gestão administrativa dentro das técnicas acon
selháveis e sempre procurando uma integração com
a sociedade, uma integração com seus concidadãos,
para que, desse trabalho integrado entre uma peque
na prefeitura e a comunidade, se alcance o desempe
nho racional da administração, e não se coloque na
berlinda, como hoje vivem, tantos pequenos municípi
os brasileiros, comprometendo expressiva maioria
dos seus recursos orçamentários com a folha de pa
gamento dos seus servidores.

Muito grato pela atenção, Sr. Ministro. Essas são
algumas considerações que deixo a juízo de V. Exa.,
para que possamos, juntos e somados nessa hora,
encontrar o reajuste do salário mínimo no Brasil que,
se não for o ideal, pelo menos possa minorar as afliti
vas preocupações dos nossos trabalhadores e de to
dos nós.

Muito obrigado por sua atenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Peço aos Deputados que ainda não votaram que o fa
çam, para voltarem posteriormente. O Presidente
está chamando. Em função do pedido, vamos enca
minhando as questões. Quer dizer, vamos ouvir todos
os deputados. O próximo orador será o Deputado De
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Velasco. Depois os Deputados Inaldo Leitão, Pedro
Fernandes, Antonio Palocci, Babá, Caio Riela, Feu
Rosa, Jair Meneguelli, Wilson Santos.

Então, concedo a palavra ao nobre Deputado
Paulo De Velasco.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Ministros, que
nossas primeiras palavras sejam para refutar pelo
menos pelo que entendi uma referência muito desele
gante que o Deputado Pedro Fernandes fez aos políti
cos de São Paulo, incluindo aí, sem dúvida nenhuma,
o ex-Governador, ex-Senador, nosso colega Depu
tado Franco Montara, e também o Presidente da Re
pública, alguns dos seus Ministros e alguns dos nos
sos colegas, inclusive o Líder do Governo, Sr. Arnaldo
Madeira, e a mim mesmo, como Deputado de São
Paulo.

Em segundo lugar, quero cumprimentar o Sr. Mi
nistro pela proficiência com que se houve durante
toda a sua fala. E eu tive, Sr. Ministro, a mesma im
pressão que o Deputado Medeiros: que V. Exa. teria
sugerido, pelo menos entre aspas ou entrelinhas, até
mesmo uma diminuição do salário mínimo. Eu vou ex
plicar. A isso, em Comunicação, dá-se o nome de se
miologia; em Ciência Jurídica chama-se ilação. Foi de
tal forma brilhante a sua exposição que nos elevou a
esse sentimento. Não foram palavras suas e aí defen
do o Deputado Medeiros, mas de tal forma o seu bri
lhantismo esteve presente que nos levou à impressão
de que estávamos tão bem aquinhoados com o salá
rio mínimo que não haveria necessidade, portanto, de
seu aumento. Até mesmo vislumbrou-se uma suges
tão de que ele devesse ser diminuído. Essa foi a im
pressão que nos passou a sua brilhante exposição.
Tenho certeza de que foi simplesmente a sua brilhan
te exposição que levou o Deputado Medeiros a essas
considerações.

Lamentavelmente, quem fala por último está
sempre em desvantagem quanto aos primeiros, por
que as perguntas que eu tinha preparado, ou tinha
imaginado fazer, foram feitas pelos Deputados Ricar
do Barros, Jandira Feghali e Paulo Paim.

Sr. Ministro, esses caminhos concretos, que nos
levariam a vencer os impactos, não só o fiscal como o
previdenciário, talvez estejam num realinhamento da
previdência social e da seguridade social. Tenho a im
pressão de que se pudermos realinhar isso, retoman
do essa universalização que hoje se torna excluden
te, talvez repensando essas questões, seria viável
pelo menos encontrarmos o fio da meada, o princípio

desse caminho, o que nos levaria a vencer esses obs
táculos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Convidamos a fazer uso da palavra o nobre Deputado
Inaldo Leitão.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro Pedro Malan, Sr. Edward Ama
deo, Secretário de Política Econômica, Srs. Depu
tados, o PSDB, meu partido, e o PTB, que formam um
bloco bipartidário nesta Casa, fizeram uma reunião
para avaliar essa questão do salário mínimo, se não o
valor que deve ter o salário mínimo pelo menos algu
mas premissas que vão nortear a nossa conduta nes
ta Comissão, no Plenário posteriormente, e diante do
próprio diálogo que esta Casa estabelece com o Po
der Executivo.

O ponto central é que a nossa decisão será feita
com responsabilidade. Temos de agir assim, porque
precisamos levar em conta a questão do impacto fis
cal. Temos de saber qual será o desdobramento, do
ponto de vista fiscal, do aumento do valor do salário
mínimo. Temos de levar em conta os efeitos inflacio
nários de um valor que seja estabelecido acima do
que a economia do País pode suportar. Temos de le
var em conta o mercado de trabalho, do ponto de vista
do índice de desemprego e do próprio aumento da in
formalidade. Como Governo, temos também a preo
cupação de identificar as fontes permanentes, e não
eventuais, que vão dar sustentação ao salário míni
mo, desde que reajustado, e as conseqüências den
tro do cenário econômico.

Na verdade, interessa não só ao Governo, mas
também à Oposição, a manutenção da estabilidade
econômica do País. Ninguém quer a inflação de volta,
ninguém quer o desemprego de volta, ninguém quer
que a inflação volte e passe a corroer, a reduzir o valor
real do salário, porque significa dar com uma mão e ti
rar com a outra talvez tirar até mais do que foi conce
dido.

Sr. Presidente, temos também preocupações
V. Exa. falou sobre elas e já as mencionei no dia de
ontem perante o Ministro Francisco Dornelles com o
que diz respeito ao impacto desse novo valor do salá
rio mínimo nos Estados e nos Municípios. Citei dois
exemplos que ilustram bem, porque são dois estados
que polarizam duas regiões do Brasil: a Paraíba, meu
Estado, e o Rio Grande do Sul. Na Paraíba, o venci
mento básico do servidor público do Estado é da or
dem de 136 reais, o salário mínimo atual. A despeito
de uma abordagem feita pelo Relator, Deputado Edu-
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ardo Paes, na audiência que tivemos com o Governa
dor Olívio Dutra, S. Exa. me revelou que o salário mí
nimo praticado no Rio Grande do Sul é de 129 reais,
quer dizer, abaixo do salário mínimo praticado no
Estado da Paraíba, que é pobre, é encravado na Re
gião Nordeste. Não estou falando aqui, Deputado Pa
ulo Paim, em remuneração, estou falando em venci
mento básico, e o vencimento básico naquele Estado
é de 129 reais, embora haja abono e outras gorduras,
como se chama, que compõem o salário de 161 reais
e 90 centavos.

Pergunto: será que falta vontade política ao Go
vernador Olívio Dutra, de um partido comprometido
com a classe trabalhadora, em conceder um salário
mais decente ao servidor público do Estado do Rio
Grande do Sul? Claro que não. Claro que se depen
desse da vontade do Governador Olívio Dutra o salá
rio seria muito superior até aos 180 reais que todos
imaginamos seja o piso salarial ideal no momento.

E essa preocupação com relação ao impacto do
salário mínimo nos estados agrava-se ainda mais
quando se analisa a situação dos municípios. Eviden
temente, temos de levar isto em conta. Eu citei aqui o
exemplo de um município da Paraíba que talvez seja
o mais pobre do Brasil, cuja média salarial é de 19 re
ais. É uma cidade que não tem economia, não tem co
mércio, não tem indústria, não tem nada. E pratica
mente as pessoas dependem dessa renda mínima
que a Prefeitura lhes concede. Na verdade, rigorosa
mente falando, não se trata de uma relação de traba
lho, de prestação de um serviço em função de uma re
muneração recebida. Mas é muito mais uma relação
informal, a prática de uma renda mínima._Na prática,..
não deixa de ser um programa de renda mínima, até
porque um salário de 19 reais é uma insignificância. O
nome do Município, por coincidência, é Lastro, ou
seja, não tem lastro financeiro.

Então, Sr. Ministro, é esta a realidade. E aí cos
tumo separar duas coisas: aquilo que é o ideal e aqui
lo que é o possível. O ideal seria que o salário mínimo
estivesse compatibilizado, estivesse harmonizado
com aquele dispositivo da Constituição Federal, pre
cisamente o inciso IV do art. 7º, que não só define o
salário como sendo unificado nacionalmente, como
também estabelece as necessidades vitais básicas
dos trabalhadores: alimentação, transporte, vestuá
rio, saúde, educação e previdência. E agora, recente
mente, o Congresso Nacional incluiu entre os direitos
sociais a moradia, para compor esse quadro das ne
cessidades vitais básicas do trabalhador.

Então, são estas as nossas preocupações. Mi
nha pergunta é muito simples e direta. Queria saber
de V. Exa. se o Governo já tem um valor definido como
proposta para a discussão com o Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Esta é a vantagem de estar presidindo os trabalhos
neste momento, porque vou esclarecer a V. Exa., ao
Plenário, e vou defender o Governo de V. Exa., do
PSDB, e o do PMDB. Quem governava o Rio Grande
do Sul antes de Olívio Dutra assumir eram o PSDB e
o PMDB. E eles pagavam o salário mínimo. Eu disse
antes, na minha exposição, que o salário mínimo tira
do da Presidência dá 127, 128 reais. No Rio Grande
do Sul, 129 mais 40 reais, incidindo todas as vanta
gens, o que corresponde a 169 reais. O Governo atual
está propondo - os servidores não aceitaram, eu tam
bém acho que - é pouco mais 10%, totalizando 186
reais. O Governo Olívio Dutra está disposto a pagar
isto. Eu perguntei a S. Exa., no fim da sua exposição,
se via algum problema em pagar 100 dólares. S. Exa.
disse que não, que inclusive era pouco. O que S. Exa.
defendeu? Chegar pelo menos a 100 dólares e fixar
no Rio Grande do Sul o teto em 7 mil reais. Só faço
esse esclarecimento para defender, inclusive, o seu
Governo do PSDB, do Sr. Antônio Britto, que adminis
trou o Estado antes de Olívio Dutra.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Pois
não, Deputado. Mas eu queria estabelecer a diferença
entre vencimento e remuneração. Uma coisa é gover
nar e fazer aquilo que é possível, e outra é o ideal que
todos temos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim)-
--Passo a palavra-ao Deputado Pedro Fernandes, apre

sentando desde já as minhas desculpas pela minha
exposição em defesa do Governo do Rio Grande do
Sul.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, gostaria inicialmente de agradecer a in
tervenção ao Deputado De Velasco, que me permite
fazer uma retificação. Naturalmente, não foi minha in
tenção generalizar quanto aos políticos de São Paulo.
Acho que não é privilégio daquele estado ter políticos
corruptos, há muitos no Nordeste. Até por conta disto,
da ação das nossas elites, é que o Nordeste está nes
se atraso tão grande, e também por falta de políticas
públicas coerentes. O Deputado De Velasco há de en
tender que eu não quis generalizar. Muito bem. São
Paulo tem contribuído. Até porque eu estaria também
ofendendo bons nordestinos que lá estão, como Luiza
Erundina, José Genoíno, Eduardo Jorge, Dr. Evilásio
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e vários outros Parlamentares nordestinos que estão
a serviço do povo de São Paulo e do Brasil.

Praticamente todas as minhas perguntas já fo
ram respondidas pelo Sr. Ministro. Mas detive-me na
afirmação do Ministro de que talvez estivéssemos fa
lando grego para o povo. Acho que não, Sr. Ministro. O
povo pode até não estar entendendo o que estamos
falando aqui, mas sabe que não é nossa prioridade.
Eu participo de algumas reuniões e vejo que as pes
soas têm a sua interpretação para expressões como
PIB, renda per capita. Sabem que a renda per capita
brasileira é muito enganosa. Precisaríamos separar a
renda per capita altíssima, de 10% dos brasileiros,
da renda per capita menor do que zero, de 90% dos
brasileiros.

O Sr. Ministro tem razão quando diz que a ques
tão é política. Precisaria uma decisão política a favor
dos menos favorecidos para que eles fossem atendi
dos. O Ipea, Sr. Ministro, é um órgão do Governo. Nes
ta condição, por entender que todos os estudos que o
Governo está apresentando são sérios, tenho de en
tender também que é sério o estudo do Ipea que diz
que o salário mínimo é a melhor forma de promo
ver-se distribuição de renda no País. Um técnico do
Ipea afirmou isto numa conferência feita nesta Casa.
Ele disse que a cada 10 reais acrescidos ao salário
mínimo teremos uma diminuição de 5% no nível de
pobreza. Então, realmente é um programa de distribu
ição de renda vantajoso, porque atinge diretamente o
cidadão e ele faz do dinheiro o que quer, principal
mente os aposentados. Todos os outros programas
do Governo, pelas informações que temos, não atin
gem o cidadão lá na ponta ou o alcançam de forma in
suficiente.

Gostei muito das explicações do Ministro. Na re
alidade, a decisão não é de S. Exa., é do Sr. Presiden
te da República, que muitas vezes dá a impressão de
não querer encarar a situação brasileira. Acho que
precisamos fazer uma opção pelos pobres do País.
Fico a me questionar sobre o fato de que já estamos
no quinto ano do Presidente Fernando Henrique Car
doso e não temos ainda uma polftica para o salário
mínimo. Pelo menos a política deveríamos definir.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Concedo a palavra ao Deputado Antonio Palocci.

o SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI 
Cumprimento o Presidente, o Relator, os demais
membros da Comissão, o Ministro Pedro Malan e o
Dr. Edward Amadeo.

Queria, em primeiro lugar, Ministro, fazer uma
referência à maneira como se aborda o problema do
teto e do mínimo, reconhecendo que ó teto não é as
sunto do Ministério, é assunto de Governo. Mas é fun
damentai que haja um encaminhamento ético da
questão, porque todos sabem, com o mínimo de infor·
mação, que a questão do teto não apresenta nenhum
tipo de problema fiscal, pelo menos importante. Mas
no momento em que discutimos teto e mínimo, se não
houver um encaminhamento ético estaremos tirando
do povo brasileiro a expectativa, a esperança de que
este possa ser um país mais justo. Se há um grande
problema que nos faz travar tanto debate em torno do
salário mínimo é, sem dúvida, a distribuição de renda
no Brasil, contexto em que a discussão de teto e piso
está colocada de forma absolutamente importante.

Queria fazer, portanto, duas considerações,
uma relativa à inflação, que V. Exa., Ministro, coloca
num segundo patamar nessa discussão, com o que
eu concordo. Gostaria de pensar não como econo
mista, porque não o sou. Se pretendemos que o País
cresça 4% ou 5% do PIS neste ano e se se imagina
uma inflação em torno de 6%, é ou não possível ao
Governo induzir o processo econômico, não comple
tamente, mas de forma a que ele seja favorecido em
diferentes segmentos da sociedade e da economia?
Digo isto porque acredito que se uma parcela em tor
no de 30 milhões de brasileiros tiverem aumento de
salário, o salário mínimo, é comum acreditar, porque
é evidente, que todo esse salário vai ao consumo. E
vai ao consumo de gêneros de primeira necessidade.
Como é um salário permanente, ele é indutor de uma
valorização da indústria e do comércio de produtos de
consumo de massa, sendo, portanto, estimulador da
agricultura e da indústria de consumo de massa.

Minha primeira pergunta é neste sentido, ou
seja, se ao projetarmos um crescimento, não caberia
a todos nós induzir que parte desse crescimento se
dê nesse setor da comunidade? Por quê? Porque ele
garante um crescimento voltado para aqueles que
precisam, em termos de renda, ingressar no mercado
de consumo de maneira minimamente solidária, sufi·
ciente para a subsistência de suas famílias. Eu diria
que esta também é uma postura ética diante do pos
sível crescimento que todos queremos para o Brasil,
em clima e em condições de equilíbrio fiscal.

A minha segunda pergunta parte da questão fis·
cal. Acho que entre o dilema de receita e despesa, na
questão fiscal, para um possível aumento do salário
mínimo, temos muito pouca margem de manobra nas
despesas, até porque a aplicação de recursos em in-
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vestimentos e na área social no Brasil é baixíssima,
tendo em vista os grandes encargos que o País acu
mula. Então, acho muito difícil conseguirmos alguma
coisa substancial nas despesas. Em termos de recei
ta, não sei qual é o motivo que leva V. Exa. adizer que
não devemos aumentar a receita. Concordo com
isso, não sei se pelos mesmos motivos. Acredito que
hoje a carga tributária no País já está razoavelmente
elevada. E dependendo da maneira com que se faz o
aumento de receita, pode-se, aí sim, gerar inflação.
Acho extremamente válido que a Comissão tenha
discutido intensamente idéias alternativas para o au
mento da receita e a conseqüente garantia do au
mento do salário mínimo, mas dependendo da opção
podemos gerar inflação, não pelo salário mínimo em
si, mas pela maneira com que se vá buscar receita
para pagá-lo.

Apesar de acreditar que não devemos criar mais
impostos, acho que podemos mexer nas sonegações
e corrigir as injustiças na atual política tributária. Ou
seja, nesse setor, no nosso entendimento, compreen
demos que há injustiça. Eu, particularmente; acredito
que há injustiça nos impostos sobre grandes patrimô
nios e sobre lucros extraordinários no Brasil. Eacredi
to que deveria ser taxada a remessa de lucros ao ex
terior.

Portanto, não vejo como negativo se houver mu
dança na política tributária·para aumentar receita, ali
onde a tributação hoje é injusta. Sabemos que uma
das grandes contradições da nossa política tributária
é que, sempre que buscamos alguma coisa mais jus
ta, as dificuldades são enormes, o imposto mais fácil
muitas vezes é o mais injusto. Esse é um debate que
existe hoje no mundo inteiro, não é uma particularida
de do Brasil. Quando se busca uma política fiscal
mais fácil se resvala na justiça fiscal.

Portanto, acredito que temos dificuldades para
encontrar mecanismos de arrecadação. Mas insisto
nesses pontos. Gostaria de saber a opinião de V. Exa.
sobre as seguintes questões: por que não taxar a re
messa de lucros? Gostaria de conhecer melhor a po
sição do Ministério da Fazenda sobre isso. Por que
não criamos mecanismos de taxação do lucro extra
ordinário? Não sei sobre qual mecanismo. Por exem
plo, com tributação da Contribuição sobre Lucro Lí
quido, com alíquota progressiva. Não sei se este é o
mecanismo ideal, mas acho razoável discutir com o
País que o lucro extraordinário terá uma taxação tam
bém diferenciada. É razoável a justiça fiscal que se
consegue nisso, e é necessário que haja compreen
são dos segmentósque podem dar maior contribui-

ção ao País. E também gostaria de ouvir sua opinião
a respeito do imposto sobre grandes fortunas, que
geraria uma arrecadação não tão expressiva, mas se
ria um mecanismo justo de se taxar o grande patrimô
nio.

Muitas vezes, quando se iniciou a discussão do
combate à pobreza no Congresso Nacional, falou-se
em taxar melhor a renda, falou-se em aumentar a ta
xação do imposto das pessoas que ganhavam acima
de 2 mil reais. Eu acho que a classe média já paga
muito imposto no Brasil. Quem não paga o imposto
devidamente é o grande patrimônio, a grande fortuna.
Essa, acredito, não está pagando devidamente os im
postos. Por isso, acredito que taxação de lucro extra
ordinário, de remessa de lucro e cobrança de imposto
sobre grandes fortunas seriam mecanismos que po
deríamos criar para melhorar a justiça tributária.

Por fim, gostaria de fazer-lhe uma pergunta bem
objetiva sobre as notícias que trazem os jornais hoje
de que o Governo estaria partindo para uma proposi
ção de um salário mínimo Nacional com um patamar
mínimo, remetendo aos estados a possibilidade de
patamares mais elevados. Isto modifica um pouco o
processo de discussão que está sendo realizado.
Gostaria de ter um esclarecimento de V. Exa. sobre se
este é de fato um caminho pelo qual o Governo se
conduz ou se é uma parte das idéias que estão sendo
debatidas no Governo, porque isto, sem dúvida,
mudaria um pouco o debate que esta Comissão está
realizando neste momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Peço aos Deputados que ainda não falaram que
observem o tempo de três minutos para que possa
mos acelerar os trabalhos.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Agora no final? Se
ria mais fácil se tivéssemos agido assim desde o iní
cio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra ao Deputado Babá.

OSR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, gos
taria de destacar algumas contradições do Sr. Minis
tro. Uma delas é com relação a que este Congresso
deveria ter-se prevenido e previsto no Orçamento re
cursos para o aumento do salário mínimo. Na verda
de, o Orçamento vem do Executivo para ser discutido
no Congresso Nacional. Ejá veio de lá com a previsão
de um salário mínimo de 143 reais. É esta a proposta
do Governo. O Governo só não levou adiante essa
proposta, como fez nos anos anteriores, porque o
Congresso Nacional agiu antes. Esta é a verdade. Se



014218 Quarta-feim 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

tivesse sido como nos outros anos, os trabalhadores
teriam um reajuste de 7 reais. No ano passado, o rea
juste foi de 6 reais. Esta era a previsão que o Governo
fazia. E quem administra essa parte, por mais que o
Presidente da República, em última instância, seja
quem decide, é o Ministro da Fazenda. Apesar de
S. Exa. ter-se colocado aqui numa posição tão inferi
or, sabemos que o seu poder de decisão no Govemo
é grande. Não vamos tergiversar e tentar fazer com
que as coisas pareçam diferentes, porque esta é a
verdade. Em vários momentos da história deste Go
verno quem bateu o martelo foi o Ministro da Fazen
da, inclusive em alguns momentos de tensão, em que
S. Exa. chegou até a ameaçar sair do Governo caso
não fosse atendido.

O Ministro diz que a situação do teto dúplex não
lhe diz respeito, mas sim ao Presidente da República,
o que acho que não é assim. O Ministro tem de opinar
sobre o assunto. Então, faço ao Ministro da Fazenda
uma pergunta direta: qual a opinião de S. Exa. sobre o
teto dúplex? Gostaria de saber, porque, apesar de o
impacto não ser grande, é uma questão política, de
decisão política, que de alguma forma envolve o Mi
nistério da Fazenda.

A situação do déficit da Previdência não atinge
somente o setor privado. O Governo Federal tem uma
dívida muito grande com a Previdência.

Uma outra situação, Sr. Ministro, diz respeito
aos funcionários públicos. Hoje não deveria haver ne
nhum funcionário público recebendo salário mínimo
se a categoria não estivesse com seus salários con
gelados por seis anos. E, pela vontade do Governo,
vai ficar sete anos sem reajuste se não reagir. Já há
uma greve programada para o mês de maio.

Tivessem os salários dos servidores sido rea
justados, agora não haveria sequer essa despesa,
por menor que seja a diferença, pela incidência do sa
lário mínimo sobre a folha do Governo Federal.

Há um outro problema que tem de ser encarado
de frente. Neste País, quando se discute a taxação
das grandes fortunas e dos lucros, os Deputados aca
bam sendo subservientes ao Executivo e votando
praticamente tudo que para cá é enviado, sem questi
onamentos. E a bancada governista tem responsabili
dade nesse processo.

Gostaria de dizer isto, Sr. Presidente, porque
acho um absurdo o Banco Itaú ir à televisão divulgar
um lucro de 1 bilhão e 700 milhões; o Bradesco, 1 bi
lhão e 100 milhões; a Companhia Vale do Rio Doce
privatizada, 1 bilhão e 100 milhões. Inclusive, esta últi
ma deixou de ser uma fonte do Governo depois da pri-

vatização, porque o dinheiro da privatização foi pelo
ralo, sumiu no pagamento dos juros e-amortização da
dívida, o que ninguém discute. Isso é uma bola de
neve. Não sei onde isso vai parar, porque se vai agra
vando. A cada ano tem que se colocar mais verba no
Orçamento para o pagamento dos juros de uma dívi
da interna e externa voraz e amortizações contratuais
históricas.

Isso é um problema. Faço esse questionamento
porque a situação que há pouco aqui se levantou do
seguro-desemprego não pode ser discutida, pois o
Governo gasta recurso do FAT para ajudar empresas,
algumas multinacionais, a comprarem empresas es
tatais. Isso é notório, a imprensa publica todo dia. O
Ministro Tápias disse que agora a privatização tem de
ser feita de outro modo. As empresas têm de arranjar
dinheiro para comprar as empresas nacionais. Pelo
menos houve uma alteração de rota - espero.

Sobre a explanação feita por V. Exa., Ministro,
tenho a dizer que espero ler o que está escrito neste
documento que recebi, porque na verdade é impossí
vel digerir quinze tabelas e tantos gráficos em 45 mi
nutos. Talvez esse tempo tenha sido muito para a ex
planação, mas foi poucos para os esclarecimentos
necessários à compreensão do desenvolvimento
desse processo.

Nenhum deputado aqui teve condições, minima
mente, de assimilar quaisquer desses dados, princi
palmente as tabelas e o que envolve o salário, porque
é impossível numa explanação termos isto. A minha
impressão é de que o Ministro da Fazenda, não na ex
planação que fez aqui, mas pelo que vejo nas entre
vistas, no trato no dia-a-dia com o salário dos servido
res públicos, quando vai discutir qualquer coisa que
diga respeito aos de baixo, teve as suas emoções
congeladas, a parte do cérebro de S. Exa. que corres
pondente às emoções foi congelada sob o frio de
Nova Iorque, de Washington, na neve daqueles
momentos que S. Exa. passou no exterior. Quando
S. Exa. fala do Brasil, acho que está falando de um
Brasil seu, não de um Brasil real, porque o Brasil real
não vive a situação que S. Exa. desenha. No Brasil
real está cada vez mais grave a situação dos trabalha
dores. E acho que o salário mínimo é a forma de ten
tar-se, minimamente, não resolver, porque mesmo
que fosse de 230 reais não resolveria, mas os 180 re
ais já seriam um alento para aquela população que
não está tendo oportunidade de vida neste País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Para finalizar, Deputado, por favor.
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o SR. DEPUTADO BABÁ - Finalizando, quero
agradecer a presença ao Presidente e ao Relator.
Gostaria de dizer ao Relator e ao Presidente que, in
felizmente, a Relatoria desta Comissão todo dia é de
sautorizada pelo Presidente da República nos meios
de comunicação. Os Ministros vêm aqui num dia e no
dia seguinte sai a interpretação do Governo, dizendo
claramente que o Governo vai baixar medida provi
sória para fixar o salário mínimo já a partir de abril.
Quando os outros Ministros vieram aqui, no dia se
guinte lemos ou ouvimos notícia de que o Líder ou ou
tro representante governista disse que o Governo vai
baixar medida provisória fixando o salário mínimo no
máximo em 150 reais eque os Governos dos Estados
que quiserem, ou por meio de alguma lei, poderão au
mentá-lo.lsto é uma brincadeira. Sabe-se que a situa
ção dos estados é caótica, como também a dos muni
cípios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, gostaria de dizer, em nome da Presidência
da Comissão, que estamos trabalhando para levantar
dados. E foi dada esta informação a esta Comissão
através do Presidente e dos seus Ministros. E aqui es
tão reafirmando essas fontes de recursos. Estamos
trabalhando e vamos apresentar ao Governo o relató
rio do Deputado Eduardo Paes. Nesse sentido não
está havendo o que diz V. Exa. O que está havendo é
uma especulação de todas as partes: da Oposição,
da Situação, da imprensa, que está divulgando decla
rações de membros do Governo, mas não há nada
definido.

Até o momento não nos sentimos desrespeita
dos pelo Presidente da República nem pela sua equi
pe. Ao contrário. Este é o terceiro Ministro que vem à
Comissão. Hoje temos aqui o Ministro Pedro Malan, o
mais importante da área econômica do Governo, dan
do-nos todos os esclarecimentos. Estamos fazendo
nosso trabalho em relação ao salário mínimo. As ou
tras questões de infra-estrutura não vamos abordar
aqui, porque não faz parte do processo para definir
mos a questão.

Então, respondendo à sua afirmação de que
está havendo desrespeito para com esta Comissão,
não vejo desta forma. Amanhã vamos ter o último Mi
nistro do Governo para conosco trabalhar na parte da
manhã em busca de dados, de informações. No perío
do da tarde o Presidente convocou uma reunião de Lí
deres, à qual estarão presentes o Presidente da Co
missão e o Relator, para, inclusive, passarmos, em
nome da Comissão, o que foi discutido: as vi'agens, o
trabalho que temos realizado. E vamos fazer isto com

responsabilidade. Hoje teremos um encontro à noi
te para debatermos essas questões já levantadas,
longe dos holofotes, longe da imprensa, como diz o
Deputado Paulo Paim. Na semana que vem, quartà e
quinta:feira, estaremos discutindo e votando nosso
relatório. Vamos oferecer caminhos, soluções, fon
tes, sugestões à Casa e ao Governo. Esse foi o traba
lho dos partidos. Todos têm interesse comum.

Não se trata de haver um Brasil diferenciado, um
americano eoutro brasileiro. O Brasil édiferente, V. Exa.
sabe disso. Em São Paulo a situação é uma, no Mara
nhão, em Alagoas e no Rio Grande do Sul, por exem
plo, as situações são totalmente diferentes. E nós es
tamos buscando essa equação, que não pode ser di
ferente para estados e municípios. A regra tem de ser
para todos. E éo que estamos buscando fazer, respei
tando a Constituição.

Com a palavra o Deputado Caio Riela pelo tem
po de três minutos.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Só um segundo, Sr.
Presidente. Eu não me referi a desrespeito ao traba
lho da Comissão. É que todo dia costumo escutar as
rádios e ler os jornais. O que é divulgado da parte do
Governo vai contra todas as explanações que os Mi·
nistros fazem aqui. Isto é uma realidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Caio Riela, pelo tempo de
três minutos.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Presiden
te, escutei atentamente todas as observações feitas
pelos colegas e as respostas do Ministro Pedro Malan
e quero aproveitar este momento, que é raro, para
cumprimentar o nobre Ministro. E é um cumprimento
de gaúcho da fronteira tripartite.

Ministro, V. Exa. foi um craque aqui nota dez, no
meu ponto de vista, porque escutou, anotou e respon
deu. Agora, se gostaram ou não, eu não sei, porque
aqui não há réplica e tréplica. Mas a verdade é que
V. Exa. anunciou a forma como vê os números busca
dos e trabalhados pelas quatro equipes dos quatro
Ministérios. V. Exa. é o terceiro a comparecer a esta
Comissão; amanhã, ouviremos mais um.

A Comissão Especial é exatamente para isso:
ouvir. E o Relator anota, assimila. Não vamos resolver
a questão ouvindo o Ministro A, B ou C, mas, sim, por
intermédio daquilo que o Relator captar da participa
ção de todos e inserir no relatório.

Tenho visto muito na imprensa que há mesmo
choque entre Ministros, porque um diz que é 150, ou
tro diz que gostaria que ficasse em 160 e tenho em
mãos jornal em que o nosso colega Deputado e hoje
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Ministro Aloysio Nunes Ferreira expressa preferênCia
por 160 e diz que não depende dele, mas do Ministro
Pedro Malan e do Ministro do Planejamento. Tudo
bem. Acredito possrvel jogar com números, até por
que há anos o Deputado Paulo Paim vem lutando por
180, e isso nio chega nunca. A cada ano, chega a
proposta de Orçamento do Governo com a previsão
de cerca de 143. Este ano, porém, houve uma dife
rença, um incremento diferente. e se o Ministro não
concorda comigo, não há problema, porque o povo, lá
fora, concorda.

O Deputado Medeiros, muito esperto, no bom
sentido, usando a sua trajetória de luta, de trabalha
dor e sindicalista, aproveitou-se de uma proposta an
tiga do Deputado Paulo Paim e o fez na hora certa,
porque está chegando o 1Q de maio, data em que, no
ano passado, dormimos no plenário, em vigília pelo
salário mrnimo, uma loucura que nunca mais me
pega.

Sr. Ministro, sou PTB, sou três em um: 600 mil
votos para Deputado Federal e estou aqui sozinho.
Por isso, tenho de honrar os gaúchos do PTB. Tenho
de fazer alguma coisa para mostrar para o meu pes
soal, pois quem se omite parece estar batendo pal
mas.

O PSDB e o PTB fizeram um acordo, uma jun
ção ou integração, um bloco para ficar forte aqui den
tro, porque o PFL comia tudo, esta é a verdade. E o
que aconteceu, Ministro Malan? Juntando os dois,
houve grande ciumeira, uma tremedeira que chegou
a sacudiros alicerces do Brasil inteiro. O homem mais
poderoso do PFL, o ACM, enlouqueceu. Primeiro, cri
ticaram a proposta do Deputado Medeiros que falava
em 100 dólares, mas quando se formou o bloco, com
ala de frente, comissão disso e daquilo, abre-alas etc,
foram todos para cima do Medeiros, que passou a ser
realmente o foco das atenções. Se não fosse a forma
ção do Bloco PSDB - PTB, o Deputado Medeiros te
ria sido crucificado. Com a junção desses partidos, o
Deputado foi levantado, ACM abraçou a proposta de
100 dólares, e criou-se essa confusão.

O Ministro Pedro Malan, segundo noticiaram os
jornais, foi fazer uma palestra na Associação Comer
ciai da Bahia e aqui está um jornal do Rio Grande do
Sul. Nio sei se é a verdade, mas diz o jornal:

O que seria uma simples palestra pro
ferida pelo Ministro da Fazenda, Pedro Ma·
lan, para empresários baianos, sobre o de
senvolvimento econômico do Pars, acabou
virando um embate polftico com o Presiden
te do Congresso, Antonio Carlos Maga·

Ihães. Malan e ACM voltaram a entrar em
rota de colisão..

Há mais algumas coisinhas que nem vou ler,
mas é o que a imprensa está dizendo todo dia.

O que quero dizer com isso? O Governo não
pode bater o martelo nesses 144, porque é o Con
gresso que determina. Aqui está a vontade do povo.
Se é 150, 180, 190, não interessa; o importante é ver
onde estão as fontes, onde iremos buscar. Então, te
mos esse circo todo - e é um circo. Há os que falam o
que o povo quer escutar e os que falam o que o povo
não quer escutar, e fica aquela coisa toda. Vão em
purrando com a barriga, mas vão ter de decidir logo
mais à frente.

Ministro Malan, parabenizo V. Exa. mais uma
vez pela vinda a esta Comissão. V. Exa. foi tranqüilo e
falou bem, só que isso não vai resolver nada. Quando
eu estava chegando, pude ouvir alguém a quem não
conheço dizer para outra pessoa que não se estava
resolvendo nada aqui. Tudo bem. Quero dizerque não
adianta, o Relator terá de. juntar todos esses dados,
os técnicos estão trabalhando, estamos fazendo a li
nha de frente e há os que estão jogando na linha de
fundo. Então, Sr. Ministro, torço muito para que essa
briga, essa rota de colisão com o Presidente do Con
gresso continue de maneira forte. Sabe V. Exa. por
quê? Porque quanto maior for a briga de ACM com o
Governo mais o povo ganhará. Um puxa para cá, ou
tro para lá. Se cair para lá, fica nos 144, 150, e não
passa muito disso; se cair para cá, fica em 170, 180, e
terão de cortar algumas despesas, algumas gorduras.
Certamente, estão gastando demais em algum lugar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Peço a V. Ex! que conclua, Deputado.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Concluo, Sr.
Presidente, Sr. Ministro, dizendo que o meu Brasil é
um só. Sou gaúcho da fronteira, da metade sul do Sul.
Lá é diferente do Brasil de um Sérgio Naya, de um Ca
nhedo, de um Ministro lalau, desses que sonegam e
não sei mais o quê. Lá é diferente: há agricultores s6
de arroz.

Há pouco, lendo os jornais, fiquei impressionado
ao saber que o custo da saca de 50 quilos de arroz,
apenas para plantar, é de 14 reais e 84 centavos, e o
Governo estabeleceu agora um preço que não chega a
isso. Vejam que o agricultor está plantando para não
ganhar nada, como se fosse burro ou palhaço. Não dá.
Enquanto isso, na calada da noite, vem arroz da
Argentina a um preço bem menor, numa concorrência
desleal. O nosso problema, portanto, é grave.
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V. Ex!! tocou em importante assunto da área ru
ral, que não é a mesma de antigamente. É claro que
não é. Antigamente, em toda a minha região, que é
formada apenas por latifúndio - tudo lá é grande, o
quintal da casa do meu pessoal, por exemplo, tem 15
hectares só para plantar florzinhas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, por favor. Estamos aqui para discutir o sa
lário mínimo, não para ouvirmos as histórias de suá
região.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - É que esta,
Sr. Presidente, é uma oportunidade rara. O Ministro é
um homem poderoso, é diferente de nós.

Então, Sr. Ministro, nasci na campanha, no inte
rior do interior, a mulher que veio cortar o meu umbigo
chegou na garupa do cavalo do meu pai. Estudei um
pouquinho, é claro, depois, e sou diferente de alguns
de lá, tive mais sorte. Noventa por cento da população
da minha região mora na cidade. Portanto, apenas
10% ou menos continuam no interior. Antigamente
era o contrário, e a produção era muito maior, era ou
tra a situação.

Cumprimento V. E~ também pelos números e
dados que traz.

O nosso Relator, Deputado Eduardo Paes, foi
chamado ao nosso partido, e foi feita a S. Exª, por in
termédio do Secretário-Geral do PTS, Deputado Luiz
Antonio Fleury, e do Presidente Nacional, Deputado
José Carlos Martinez, com o apoio de todos nós, suo
gestão já noticiada. Aqui o Deputado Aloizio Merca
dante também abordou a necessidade de fazermos
cortes, de darmos exemplos cortando emendas de
Parlamentares e de bancadas com valores mais altos.
Esse seria um instrumento. Teríamos mais uma fonte
de recursos para levantarmos o salário mínimo dos
coitadinhos que recebem 136; mesmo que não che·
gássemos aos 180, seria um alento.

Parabenizo o Sr. Ministro e peço desculpas ao
Presidente por ter-me alongado, mas aqui permaneci
durante toda a tarde e entendi que podia estender um
pouco o prazo de que dispunha. Amanhã teremos
mais. Amanhã estará aqui o legítimo e verdadeiro re
presentante do grande poderoso do Congresso Naci
onal, do Presidente ACM, Waldeck Ornélas. Aí é que
eu quero ver, quero sentir como vai ficar. Estou louco
para que chegue amanhã. Sabe por quê? Porque é o
PFL que manda. Para o lado que for, ganha. Tomara
que venha para o lado do povo, porque sempre foi
para o outro lado, e nós apenas nos ferramos.

Parabéns! Amanhã, com certeza, veremos o
que acontecerá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o nobre Deputado Wilson Santos.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr.
Presidente, Deputado Paulo Lima; Sr. Relator, Depu
tado Eduardo Paes; Ministro Pedro Malan, tive de au
sentar-me para votar e não ouvi, se é que o senhor
respondeu ao Deputado Paulo Paim, se a fixação do
salário mínimo dar-se-á por medida provisória. Esta é
a minha primeira pergunta. No início de sua explana
ção, V. Exª disse que não se aumenta salário mínimo
por decreto. Tenho absoluta certeza, portanto, de que
a resposta de V. Exª será negativa, mas faço questão
de ouvi-Ia.

Ministro Pedro Malan, V. Exª explica a necessi
dade de fazer-se corte nos três Poderes. Também nós
acreditamos que haja essa necessidade, até para re·
locar recursos para áreas mais importantes. Penso
que esse debate deveria ser fomentado pelo Executi
vo, que encontra guarida neste Parlamento. Um deba
te profundo, quem sabe até permanente durante um
certo período, para que nós possamos concluir esse
ajuste fiscal. Há, de fato, no seio da sociedade o reco
nhecimento de que se gasta mal e arrecada menos
do que deveria. Esse debate poderia ser feito de ma
neira institucional, talvez por uma comissão tripartite
que envolvesse entidades representativas de toda a
sociedade, para que pudéssemos aprofundá-lo ao
máximo e, de uma vez por todas, apresentar à so
ciedade onde se gasta mal e o que pode ser cortado
ou relocado.

O ex-Governador Leonel Brizola usava uma fra
se: "São as perdas internacionais:' Ele cunhou essa
frase, mas, de um tempo para cá, talvez por sugestão
de sua assessoria, não usa mais, porque as perdas
internas parecem maiores do que as externas.

Sou do PMDB, Ministro, e vejo com certa de
cepção a postura do Presidente Fernando Henrique
Cardoso com relação às instituições financeiras inter
nacionais, que impõem ao Brasil determinadas re
gras. Eu esperava do Presidente Fernando Henrique,
pelo seu preparo, uma postura mais altaneira, no mí
nimo de líder de um bloco de países do Terceiro Mun
do, para negociar de maneira mais sincera e reta a dí
vida externa brasileira, as amortizações, os juros e
serviços dessa dívida.

V. E~, na condição de Ministro da Fazenda, su
cedeu depois de cem anos um cuiabano meu conter
râneo, de nome Joaquim Murtinho, que fez a primeira
renegociação da dívida externa brasileira. Naquela
época, com um grupo judaico de nome Rotschield(?),
ingleses, conseguimos uma negociação inteligente. O
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Governo reconheceu as dívidas, iniciadas com a
Independência, depois aumentadas com a Guerra do
Paraguai, mas nós, mesmo sendo uma Nação embri
onária, Ministro, tivemos a altivez de nos impor. Sou
Deputado de primeiro mandato, recém-chegado a
esta Casa, e sinto que o Governo brasileiro perdeu
nos últimos tempos essa capacidade de impor-se,
não com arrogância, não com prepotência, mas como
uma Nação de 180 milhões de consumidores, um dos
mais atrativos mercados do mundo.

Eu gostaria então de perguntar a V. Exª, um ho
mem ainda jovem, que aspira, com muita certeza,
pelo que lemos nas entrelinhas, chegar à Presidência
do País, se também não reconhece que o Brasil, ao
negociar com essas instituições internacionais, man
tém uma postura curvada, menos altiva. Não acredita
V. Ex!! que poderia o Presidente Fernando Henrique,
ao liderar um bloco de países sul-americanos, da Asia
podre e da África miserável, ser o grande porta-voz
num processo sério de renegociação da dívida exter
na? A Igreja Católica e algumas Protestantes lideram
o movimento do perdão da dívida externa. Mais de oi
tenta países miseráveis receberão o perdão integral
de suas dívidas este ano, e uma outra parcela, o per
dão parcial.

Uma outra pergunta, Sr. Ministro: quando, no
Brasil, os bancos nacionais e internacionais passarão
a pagar impostos como o Imposto de Renda? E quan
do o Palácio do Planalto determinará a aprovação do
projeto de lei do Senador Fernando Henrique Cardo
so que propõe a implantação do tributo sobre grandes
fortunas? Se o senhor achar conveniente responder,
pergunto também quanto arrecadou o Governo com
as prívatizações e onde aplicou esses recursos. Por
fim, reformulo a pergunta já feita pelo Deputado Caio:
esses números sinalizados pelo Palácio do Planalto,
de 144 a 150, não estão bastante aquém das reais
possibilidades do Governo? Vários Parlamentares fo
ram extremamente felizes quando enumeraram pos
síveis fontes para a alocação dos 3 bilhões e 900 mi
lhões, e a possibilidade de cortes.

Quero parabenizar o Relator Eduardo Paes pela
determinação em dialogar e buscar saídas e alternati
vas para essa questão. O Relator, que como eu é no
vato neste Parlamento, com certeza está ocupando
esse espaço em conseqüência da sua capacidade de
articulação política. Sua vitória honra a todos nós, jo
vens Deputados que chegaram com V. Ex!'

Por fim, Ministro Pedro Malan, parece-nos que o
Governo, desde que faça um esforço, tem condições
de estabelecer um salário mínimo de 178 ou 180 reais,

só não o fará porque seria uma vitória do PFL. Há ciú
me pelo fato de o PFL ter capitaneado essa bandeira?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Bar

ros) - Tem a palavra o Deputado João Caldas.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Minis

tro, eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo que
ouvi a afirmação de V. Exª sobre esses 10 bilhões que
se pagam aos aposentados do setor rural. Quero di
zer que esse dinheiro faz, sim, uma grande distribui
ção de renda no País. Esse dinheiro faz milagre. Não
sei o que seria, não fosse o dinheiro desses aposen
tados, da economia dos Municípios do Norte e do
Nordeste, principalmente.

Sou membro da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização e comecei a
analisar o Orçamento, é lógico, dentro do meu estilo,
até porque Deputado de baixo clero tem de olhar as
coisas e guardá-Ias para si. Falar em priorizar investi
mentos e gastos neste País é algo muito sério, Minis
tro. Quero dizer, com todas as letras, que o Orçamen
to do Brasil não é discutido com seriedade. O Orça
mento está ''fulanizado'', com CPF, Carteira de Identi
dade e fotografia. Pega-se o Orçamento e já se sabe
de quem são as emendas e para onde vão os recur
sos. Não há preocupação em priorizar recursos com
responsabilidade.

Haverá hoje uma reunião da Comissão de Orça
mento, que deve entrar madrugada adentro. Não há
uma vaga no estacionamento. A Casa está cheia de
empreiteiros, cheia de tudo, uma confusão danada
nesses corredores. Este Orçamento deve ser rediscu
tido. Antes de mandar sua proposta, o Governo deve
analisá-Ia mais friamente, verificando o seu direciona
mento, porque, pelo que parece, as coisas vêm tão
concatenadas, com tantas coincidências, que che
gam a causar espanto.

Essa é uma preocupação que eu tenho, Minis
tro, e V. Ex· depois de debruçar-se sobre o Orçamen
to, verá que é verdadeiro o que estamos dizendo.

Os Ministros que estiveram nesta Comissão ti
nham, e eu acho correto, o mesmo discurso e o mes
mo propósito no que diz respeito à estabilidade eco
nômica, ao ajuste fiscal e ao crescimento do Brasil.
Ou seja, todos preocupam-se em não quebrar isso
que foi montado com muita engenharia e trabalho,
atravessando fases dificílimas, problemas externos,
reflexos endógenos. Querem que o Brasil cresça com
responsabilidade. É muito bom fazer o discurso fácil e
populista, mas o ônus está mais à frente. Há os que
acham que quanto pior melhor e até os que torcem
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pela quebra do País, que é torcer contra seus própri
os patrícios.

Seguindo a ótica dos Ministros, que já têm seus
pontos de vista firmados, acho que o Governo deveria
ter a coragem cívica de antecipar o valor do mínimo,
porque este debate está levando a sociedade a uma
grande discussão. No ano passado eu até brincava
com um amigo nosso antes do Jornal Nacional, di
zendo: "Daqui a pouco vem aí o Ministro;' E começa
mos a discutir, até em tom jocoso, se seis, sete, oito.
Um dizia que seis, outro dizia que sete. Essa discus
são não é boa, porque deixa apreensivos os empre
sários e o setor público, o Brasil fica mobilizado, espe
rando uma determinação, no fim, será do Governo,
que vai baixar uma medida provisória, e o Congresso
vai aceitar, porque a maioria aqui é governista de car
teirinha. Não adianta ficar o júri esperneando. É um
discurso aqui outro ali, para a mídia, mas, na hora do
voto, votam como o Governo manda. Isso só causa
desgaste.

Eu gostaria que o Ministro convencesse o Presi
dente da República a anunciar logo o que o Governo
quer, dizer do que precisa, porque aí a Comissão
toma outra postura e apresenta um relatório mostran
do de onde virá o dinheiro, onde serão cortados os
gastos. O Governo deveria antecipar essa discussão,
porque a demora não está sendo boa para o País.

Paradoxalmente à discussão do salário míni
mo, Sr. Ministro, estamos discutindo a questão do
subteto. Essa é outra coincidência. Promotores
aposentados, juízes aposentados, ex-conselheiros,
ex-procuradores, todos na comissão do subteto 
raposas tomando conta de galinheiro. É o que está
acontecendo. Estão todos atrás de dúplex, tríplex, e
não vamos discutir com seriedade a questão.

Como já foi dito pelo Ministro, para promover o
ajuste fiscal teremos de fazer, num futuro bem próxi
mo, fusão de Municípios. Eu, por exemplo, sou do
Estado de Alagoas, que tem 102 Municípios e não de
veria ter trinta para ser econômica e politicamente viá
vel. São mais gastos com Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Vereadores, Secretários, tudo saindo do Tesouro Na
cional. Por isso a Previdência vai mal e o salário míni
mo é tão baixo. Mas os políticos não gostam dessa
discussão, preferem criar mais e mais Municípios.
Agora mesmo estão criando na Bahia o Município
Luis Eduardo Magalhães, pegando uma parte de Bar
reiras. Isso vai ter de acabar.

Por fim, Ministro, agradeço a V. Exª a presença e
a paciência. O Brasil acredita na pessoa do Ministro
Pedro Malan. Tenho certeza de que chegaremos a um

denominar comum, mas reitero meu apelo no sentido
de que o Governo antecipe sua decisão, até para que
a Comissão possa posicionar-se.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Relator, Deputado Eduardo
Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário Amadeo, srªs e
Srs. Deputados, prometo ser breve, em função do adi
antado da hora e de estar acontecendo agora uma
sessão com algumas votações.

Começo dizendo que sempre procuramos nesta
Comissão pautar a discussão com racionalidade. Fi
quei convicto, desde o início dos trabalhos, de que tí
nhamos um grande problema a resolver, principal
mente em relação à questão fiscal e ao impacto que
esse reajuste que se pretende dar ao salário mínimo
poderia causar nas contas da Previdência, nas metas
do Governo, enfim, na proposta orçamentária.

Eu disse a todos os Ministros e repito agora para
V. Exª que os Deputados desta Comissão, mesmo
aqueles que entendem ser a Previdência superavitá
ria, colocaram-se à disposição para oferecer alternati
vas e apresentar propostas de fontes de financiamen
to.

Em parte, tenho de discordar do que disse o
Deputado João Caldas. Acho que o debate que se tra
va nesta Comissão e que já vem acontecendo há al
gum tempo é extremamente importante. Todos nós
sabemos da força do Governo no Parlamento, mas,
não fosse a eventual rebeldia de um ou outro Parla
mentar, até da base aliada, talvez não estivéssemos
hoje travando uma discussão que pode trazer benefí
cios ao País, é óbvio.

Ainda ontem o Deputado Medeiros foi muito cla
ro. Usando a sua experiência de sindicalista, disse
que queria sentar-se com o Ministro Francisco Dor
nelles e negociar um acordo em torno do salário míni
mo. Não tem sido outra a disposição do Relator e do
Presidente desta Comissão, que representam todos
os seus membros junto ao Governo: negociar, abrir
portas, identificar caminhos que possamos seguir
juntos.

Este debate é, portanto, importante. Ele pode
trazer mudanças para o instrumento de combate à
pobreza e de distribuição de renda que é o salário mí
nimo no nosso País.

Ontem, por exemplo, ouvimos uma proposta da
qual, tenho certeza, o Ministro vai gostar: a decisão
de eu apresentar no relatório - talvez isso não seja
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consenso - sugestão no sentido de que se comece a
discutir o salário mínimo junto com o processo orça
mentário. Não é possível que estejamos sempre dis
cutindo o valor do salário mínimo depois de aprovado
o Orçamento. Assim continuaremos a cada ano, de
pois de aprovado o Orçamento, tendo de identificar
fonte de recursos se quisermos um reajuste maior
para o salário mínimo. Que se decida isso, portanto,
durante o processo orçamentário, para evitar todo
este desgaste.

É óbvio que as diversas perguntas feitas pelos
Parlamentares já esclareceram uma série de fatos
que o Relator gostaria de saber. Nossa prioridade é
identificarfontes de recursos, e V. Ex!! sabe muito bem
disso, para agir com seriedade e responsabilidade,
entendendo o momento por que o País passa. Aliás,
desde o início deixei bem claro que o Relator faria de
tudo para que esta Comissão não fosse palco de dis
cussão acerca da política econômica nacional - se
está certa ou errada -, mas que trabalharíamos ten
tando identificar, no quadro e no momento que vive
mos, alternativas para o reajuste do salário mínimo.

A primeira observação que faço é com relação
às fontes de financiamento. Ainda hoje li, com satisfa
ção, salvo engano no Jornal do Brasil, matéria sobre
uma proposta que apresentamos no sentido do com
bate à sonegação, um assunto sempre levantado pelo
Deputado Medeiros. Vamos considerar como "fonte
de financiamento", entre aspas, o combate à sonega
ção. Vamos dar ao Governo um instrumento de com
bate à sonegação.

Outra proposta que esta Comissão vai ter de
discutir é a quebra do sigilo bancário. Há declarações
feitas no Congresso Nacional pelo Secretário da Re
ceita Federal de que a arrecadação certamente au
mentaria se houvesse a possibilidade de a Receita
poder quebrar sigilos bancários. É uma proposta
apresentada pelo Governo. E li no Jornal do Brasil
que o Governo pensa nessa alternativa como forma
de aumentar a arrecadação. São desafios que o Con
gresso tem pela frente. Não podemos ficar naquela
atitude passiva de demandar do Governo que se vire
para encontrar fontes para um determinado valor.
Não. Nós vamos apresentar essas fontes.

Perguntei a todos os outros Ministros e gostaria
de ouvir também de V. Ex!! se tem alguma sugestão
quanto a isso.

Outra questão, Sr. Ministro, é relativa à possibili
dade de ter-se um incremento na arrecadação em de
corrência do aumento do salário mínimo. A Deputada
Jandira Feghali e vários outros Deputados já argu-

mentaram sobre isso. Esse reajuste que se pretende
dar também significa valor agregado na economia. É
mais gente comprando, consumindo. Eu gostaria de
saber se o Ministério de alguma forma poderia fazer
uma simulação do que aumentaria na arrecadação,
não só da Previdência - e se o Ministério já acrescen
tou esse valor nas suas tabelas -, mas também sobre
os tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.

Sr. Ministro, confesso que mais uma vez fiquei
convicto, pela sua exposição e pela exposição de on
tem do Ministro Ornélas, de que o reajuste do salário
mínimo tem seu ponto mais importante na questão da
Previdência. Acho que isso está mais que claro. A
possibilidade de gerar inflação, o equilíbrio das con
tas públicas... Os exemplos que temos no País mos
tram que também não é tão elevado assim o aumento
do desemprego e do grau de informalidade, até o con
trário. Outro dia lia um trabalho de um aluno do Secre
tário Amadeo, na PUC do Rio, no qual apontava que a
experiência no Brasil mostra que há até a possibilida
de de um incremento no emprego formal.

As contas de Estado dos Municípios pare
cem-me questões muito pontuais. E V. Ex!! demons
trou bem aqui que alguns Estados cujos Governado
res já se anteciparam dizendo que teriam condições
de pagar 180 reais vão viver dificuldades. O problema
dos Municípios - e vou acompanhar o Deputado João
Caldas - não pode ser, de forma alguma, obstáculo
para se tratar de reajuste do salário mínimo, porque
esses Municípios já não pagam o salário mínimo, e já

,não pagam porque não deviam ser Municípios. Temos
de ter a coragem, como disse o Deputado João Cal
das, de estabelecer nesta Casa metas a ser cumpri
das pelos Municípios num determinado período. E se
não cumprirem essas metas, deixam de ser Municí
pio. Talvez tenhamos até de identificar neste País não
um novo ente, mas uma nova forma de organização
governamental, administrativa, algo que não deman
dasse um Prefeito. uma Câmara de Vereadores, tre
zentas secretarias e gastos, e mais gastos, e mais
gastos.

Aliás, Sr. Ministro, eu diria que o salário mínimo
tem uma relação direta com a responsabilidade fiscal,
porque aqueles governantes e aqueles Prefeitos que
não contrataram metade da cidade na Prefeitura para
garantir a sua reeleição, estes vão poder pagar o sa
lário mínimo, desde que ele seja estabelecido num
valor real. Aqueles que saíram contratando a cidade
inteira para garantir sua reeleição este ano, esse
absurdo instituto que se criou neste País - V. Exª, Mi-
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nistro, com certeza vai sofrer muito este ano com a re
eleição dos Prefeitos, que vai ser uma loucura -, vão
ter dificuldade, vão ter de dizer à população do seu
Município: "Olha, eu não vou poder pagar o salário
definido lá em Brasília porque eu não administrei
bem; fiz a farra e não fiz o dever de casa que deveria
ter feito", Isso tem relação direta com a responsabili
dade fiscal.

Sr. Ministro, esta Comissão está centrada o tempo
todo na questão da responsabilidade, tentando encon
trar fontes de financiamento para que se dê um reajuste
para o salário mínimo. V. EXª vai ver que, a partir da pró
xima semana, quando for apresentado o relatório, a dis
cussão vai dar-se basicamente em cima de fontes de
financiamento, tema polêmico nesta Casa. Os Depu
tados e os partidos que defendem o reajuste do salário
mínimo vão ter de mostrar a cara: "Olha, eu topo isto
aqui;' "Se topa isso aí, dá para subir um pouco;' "Se eu
topo aquilo ali também, dá para subir mais um pouco;'
São todas fontes de receita que vão permitir ao Gover
no dar um reajuste para o salário mínimo sem ter de
partir para a irresponsabilidade.

Somos responsáveis por isso e também pela
defesa da responsabilidade fiscal, porque entende
mos que, quando se fala em reajuste de salário míni
mo, está-se tratando também dessa importante ques
tão e colocando em cheque muitas administrações
neste País que só ficam no discurso e não gostam de
tratar a questão com seriedade.

Eram essas as minhas observações. Agradeço
uma vez mais os seus esclarecimentos, Ministro. Só
lamentei que V. Ex" tenha apresentado tanto número
hoje. Na apresentação do relatório, na próxima sema
na, eu estava pensando que ia inovar com algumas
tabelas, mas foi tanto número que vou ter de inventar
umas novas. Era isso. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de passar a palavra ao Ministro, eu gostaria de
dizer algumas palavras, em nome da Comissão.

Temos debatido ao longo dessas semanas fon
tes, receitas, propostas. De um modo geral, temos
analisado as possibilidades de ganho. Acreditamos
que o Governo deveria definir de onde sai o corte, a
transferência, definir esses recursos da CPMF ouvi
mos aqui sobre a manutenção do 038 para o financia
mento de parte da Previdência. Outras questões são
o Fundo de Combate à Pobreza, a Conta Petróleo,
que sabemos estar causando um déficit no equilíbrio
do Orçamento, daí a liberação da importação de com
bustívera partir de agosto próximo. Não sei como está
esse pr6cesso. A redução da taxa de juros. OJmposto

de Renda dos bancos, que é sugestão do Deputado
Paulo Paim. O Imposto de Renda da Pessoa Física,
que foi sugestão da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro FIRJAN. Eles sugeriram o
aumento do Imposto de Renda da Pessoa Física dós
mais ricos, acima de um patamar salarial. A questão
do FAT transferência de recursos, do REFIS, da
COFINS. É proposta do PPS o aumento da COFINS.
Também surgiu a questão da cesta básica, uma cesta
básica no valor de 10 reais, que seria um bônus, ou
um abono para os aposentados.

Gostaríamos muito de ouvir o que V. Ex" tem a
dizer sobre esses quesitos, na certeza de contar com
o seu trabalho, a sua dedicação, a sua sabedoria e o
seu conhecimento técnico para nos ajudar nessa
equação. A Comissão está unida. O Relator está se
dedicando em tempo integral desde o mês passado,
fevereiro, buscando todos os subsídios, números im
portantes para este processo. Nós gostaríamos, sem
sombra de dúvida, que se chegasse a um aumento
real, para que, como representantes do povo, Minis
tro, pudéssemos voltar às nossas bases com a certe
za da missão cumprida não apenas no relatório, mas
na motivação da sensibilidade do Ministro da Fazen
da, que para nós é o mais importante, dentro dessa
equação financeira, para que possamos também con
vencer o Presidente da República.

V. Ex" tem o tempo que for necessário, Ministro.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Bem, eu
queria agradecer aos Deputados Synval Guazzelli
que não vejo mais aqui, De Velasco, Inaldo Leitão, Pe
dro Fernandes, Antonio Palocci, Caío Riela, Wilson
Santos, João Caldas, ao Relator Eduardo Paes e ao
Presidente Paulo Lima.

Eu seria capaz de ficar horas aqui, mas vou ten
tar fazer um comentário sobre as pertinentes obser
vações que ouvi de cada um dos Deputados que aca
bei de citar e que muito me honraram com suas inter
venções.

O Deputado Synval Guazzelli não está aqui,
mas quero dizer aos que estão que concordo integral
mente com as observações que fez sobre a importân
cia de fixarmos em soluções de natureza estrutural e
não estar respondendo a demandas e pleitos de natu
reza conjuntural com soluções de curto prazo, quan
do estamos lidando com problemas que têm uma es
trutura que vem de longe, como é o caso desse nos
so, que exige uma estratégia e uma pol ítica de médio
e longo prazos que não deve ser encarada como uma
questão que possa ser equacionada em um dia, e um
mês de um determinado ano. Estamos falando aqui
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de preservação e ampliação do poder de compra, de
salário de um número expressivo de trabalhadores
brasileiros. Vários aqui falaram da necessidade de
definirmos uma polftica, uma visão que transcenda o
curto e enganoso período de um ano.

Eu posso anunciar o que venho defendendo há
algum tempo. Acho que o Governo deveria ter uma
política de elevação a cada ano do salário mínimo, em
termos reais. O que significa isso? Uma discussão so
bre o quanto ele deve ou pode ser elevado, à luz de to
das essas considerações, que têm obrigatoriamente
de ser feitas a cada ano, sobre a situação da econo
mia brasileira, a situação fiscal nas suas múltiplas di
mensões, abrangendo Governo central, Previdência
e todos os outros aspectos relacionados ao mínimo,
Estados, Municípios, efeitos da inflação.

Concordo que os efeitos da inflação que mais
nos preocupam são os efeitos sobre perspectivas in
flacionárias derivadas de uma percepção de que es
tamos agravando a situação fiscal. Não tenham dúvi
da: isso eleva a expectativa e perspectiva de inflação
futura, não a inflação no mês, dali a quinze dias; isso
faz com que cálculos sejam refeitos levando em conta
outras trajetórias da relação dívida-PIB e outras traje
tórias possíveis de elevação de preço. Tem a ver, por
tanto, com a questão fiscal. Não é a questão do im
pacto inflacionário direto, imediato, no mês em que o
salário mínimo for anunciado. A questão é mais am
pla, e o núcleo é fiscal.

Volto a insistir: não é trivial, é extremamente
complexo o efeito sobre o mercado de trabalho no
mundo da informalidade. Estou-me referindo aqui,
particularmente (e vários aqui notaram), que em inú
meras partes do Brasil, inúmeros trabalhadoresrece
bem frações do salário mínimo. Portanto, a pergunta é
relevante: em que medida seriam afetados, de manei
ra positiva, por uma determinada elevação do míni
mo? Esse é um tema de pesquisa extremamente im
portante.

Mas o Deputado Synval Guazzelli está absolu
tamente correto ao dizer que se tivéssemos, não o
Governo, mas nós, como País, como sociedade, Exe
cutivo, Congresso e Judiciário, resolvido o problema
de fundo de uma reforma da Previdência digna desse
n"ome, possivelmente não precisaríamos estar tratan
do do impacto das implicações do mínimo sobre uma
enorme deficiência que hoje existe nos gastos do Go
verno central, definidos amplamente. O Deputado
nota que essa discussão sobre inflação seria irre
levante, e que se está discutindo mais reposição salarial
que aumento de salário mínimo.

Volto a insistir: o salário mínimo, durante os
anos da vigência do real, aumentou, sim, em termos
reais, quer se considere o INPC, que é a preferência
da maioria, quer se considere a cesta básica, que é
relevante para o pessoal de renda mais baixa. Portan
to, não houve apenas reposição salarial balizada nos
índices da inflação passada, mas aumento efetivo do
salário mínimo real sobre qualquer indicador de preço
que se considere nesse período.

Mas o Deputado tem razão, como vários outros,
quando diz que esse salário de hoje e nós todos con
sideramos isso, também eu seria muito melhor se fos
se muito mais alto do que é. No entanto, é fundamen
tai fazer um distinção entre as expectativas e a insufi
ciência das expectativas, o fato de ele estar aquém
das expectativas e se ele de fato está aquém das pos
sibilidades. Essa é a discussão relevante.

Nós gostaríamos de ter, na formulação do Presi
dente Fernando Henrique, o maior salário mínimo
possível, que leve em conta restrições que temos
obrigação e responsabilidade fiscal de considerar ao
discutir até onde podemos ir.

Por último, o Deputado Guazzelii tem toda a ra
zão quando diz que a chave é a retomada do cresci
mento com estabilidade, algo que estamos dizendo
há muito tempo. Sem desenvolvimento econômico e
social, a estabilidade não se consolida. Sem estabili
dade, o desenvolvimento econômico e social não é
duradouro ao longo do tempo. E sem responsabilida
de fiscal e aumento da eficiência do setor público nos
seus três níveis de Governo, não há nem desenvolvi
mento econômico e social duradouro nem estabilida
de consolidada.

Mas eu concordo com as observações que ele
fez e também com o que disse sobre a gestão da coi
sa pública, em particular no âmbito municipal.

O Deputado De Velasco fez um comentário inicial
sobre uma observação do Deputado Pedro Fernan
des, que já foi retificada. Eu queria agradecer as pala
vras a mim dirigidas, que certamente não mereço, e
quero crer que o Deputado Medeiros não estava pre
sente quando o Deputado De Velasco disse: "Não fo
ram palavras minhas" razão da minha reação. "Não fo
ram palavras por mim proferidas", sobre a idéia de
que eu seria favorável a uma redução do salário. Mas
ele disse que, ao apresentar o argumento, eu poderia
permitir a alguém a ilação palavra dele de que talvez
essa fosse a agenda escondida por parte da minha in
tervenção.

Quero assegurar ao Deputado De Velasco, ao
Deputado Medeiros, a todos os presentes, àqueles
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que estão lá atrás, qúeem nenhum momento passou
pela minha cabeça a sandice, a tolice econômica, po
lítica, social e humana de vir aqui com a idéia de su
gerir uma redução do salário mínimo. Peço descul
pas. Entendo que ilações existem, e eu também às
vezes as faço. Todos os humanos temos as nossas
fragilidades e fraquezas, mas, no caso, até a ilação é
indevida. .

Agradeço ao Deputado De Velasco o esclareci
mento da questão como é? semiótica (IninteJigível).
Obrigado.

Sou favorável a um aumento do salário que vá
um pouco além daqui a pouco veremos o que é possí
vel fazer a cada ano, olhando o futuro. Acho importan
te definir uma estratégia de longo prazo, a cada ano
portanto, por muitos e muitos anos, em termos de
simples reposição do índice de inflação passado, que
são vários, sim, e é possível levá-los em conta. (Pal
mas.)

Acho que a sugestão do Deputado De Velasco
de repensar e realinhar essa questão orçamentária é
fundamental.

Eu queria fazer um comentário que iestá subja
cente ao que vou dizer em várias das respostas a vá
rios Deputados cujos nomes citei e também às ques
tões extremamente pertinentes levantadas pelo Rela
tor e pelo Presidente.

Acho que o problema vai muito além de uma dis
cussão sobre as fontes de financiamento. Já acompa
nhei discussão de orçamento em vários países do
mundo. Discussão sobre orçamento éna verdade a
ocasião em que um país, por meio dos representan
tes do povo, eleitos, que têm a legitimidade que só o
voto popular confere, discute as suas prioridades.
Tanto é que em alguns países, quando o orçamento é
aprovado, são feitas várias publicações acadêmic:~ e
não-acadêmicas com o título: O Estabelecimemo das
Prioridades Nacionais. A peça orçamentária é vista
corretamente em países organizados ·do mundo
como uma expressão da definição das prioridades
em termos de gastos a que chegaram Executivo e Le
gislativo no contexto de uma discussão.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - É a ra
zão de ser do Parlamento.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É a razão
fundamental. Na maioria dos Parlamentos do mundo,
a maior parte do tempo é dedicada a uma discussão
sobre estrutura e composição do gasto, qualidade do
gasto público, prioridades, formas de financiar as ex
pansões que se desejam realizar num determinado

ano, como fazê-lo. Ela envolve fundamentalmente
uma questão de prioridades.

(Intervenção ínaudível.)

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Isso, exa·
tamente. Com uma visão não restrita a um período de
um ano.

Acho que essa questão é fundamental. Não se
trata apenas de atender a uma demanda por um gas
to adicional e identificar a fonte de financiamento que
permita aquele gasto adicional. Eu lido no meu
dia-a-dia, há anos, com pleitos e demandas de gastos
adicionais de inúmeros de meus colegas de Ministé·
rio, de inúmeros Governadores, Prefeitos, empresári
os, representantes da sociedade civil. Todos eles, re
pito, apresentados com eloqüência e articulação de
fensáveis. O problema é o seguinte: todas são aditi
vas, todas representam necessidades de identificar
fontes de financiamento que permitam o seu equacio
namento. É preciso que haja algum lugar e o melhor
lugar do mundo em democracia já se descobriu que
são os Parlamentos onde decidir quais são as priori
dades. Esta aqui é mais prioridade que esta, portanto
este gasto deve ter precedência sobre aquele outro
gasto.

As formas de financiamento devem ser discuti
das depois que se definiram as prioridades e não an
tes. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário, e a
busca é incansável. É uma tarefa de Sísifo tentar en
contrar fontes de financiamento para demandas que
se adicionam a cada dia, todas com as suas justificati
vas. Digo isso porque esse tema é um tema recorren·
te. Tenho certeza de que ocupará um grande espaço
no relatório da Comissão. Entendo que é uma busca
legítima, e várias sugestões foram feitas aqui, mas
ele não pode obscurecer a questão de fundo, funda
mentai, que é a necessidade de clara e inequívoca
definição de prioridades.

Deixem·me dar um exemplo, e me perdoem
aqueles que estão envolvidos na discussão do Orça
mento. Não é segredo para ninguém que..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Eu pediria silêncio. Estamos encerrando. Por favor,
vamos ouvir as palavras sábias do Ministro.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - ao enca
minhar o Orçamento do ano 2000 ao Congresso, nós
não fizemos segredo. Estava lá, para quem quisesse
debruçar-se sobre os números, que, numa primeira
aproximação, numa tentativa quem fizesse os cálcu
los veria, o que estava embutido era um aumento de
5,66%, se não me.engano. Um salário mínimo previs
to em abril do ano passado, ou melhor, em julho do
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ano passado, com todas as dificuldades envolvidas,
de algo como 143,7 para este ano.

É sintomático que esta discussão não tenha tido
lugar no bojo da discussão da Comissão de Orça
mento. Por quê? Havia várias outras prioridades,
como vários notaram aqui, e alguns acharam que não
era o local, o momento, a oportunidade, a ocasião de
considerar essa como uma das prioridades que deve
ria competir com várias outras que estavam em dis
cussão naquele momento.

Faço esta observação para lembrar que, pela lei
da terra, pela Constituição, o Governo será obrigado
a identificar fontes para qualquer elevação real do sa
lário mínimo e será obrigado a lidar com essa questão
orçamentária de alguma maneira.

De qualquer maneira, a sugestão do Deputado
De Velasco de repensar ou realinhar essa questão do
Orçamento da Previdência, da Seguridade, é
bem-vinda, desde que saibamos que não se trata de
rearranjar as cadeiras no convés do navio, mas de de
finir prioridades e adequar os desejos de gastos à real
possibilidade de atendê-los, sem agravar o problema
fiscal e sem gerar perspectivas de que não seremos
capazes de assegurar estabilidade com crescimento
neste País ao longo dos próximos anos.

O Deputado Inaldo Leitão nota corretamente a
importância de assegurar fontes permanentes e não
fontes eventuais e nota algo que venho dizendo há al
gum tempo. A meu juízo, é de interesse n-ão apenas
do Governo e dos partidos que o apóiam, mas tam
bém da Oposição a preservação de um processo de
estabilidade com crescimento.

Não vou comentar aqui sobre os pagamentos
no Município de Lastro, Paraíba, de 19 reais, mas co
nheço vários Municípios mais pobres no País em que
os pagamentos são, como eu disse, percentuais ex
tremamente reduzidos do salário mínimo legal exis
tente no País. É uma realidade triste, triste, mas que,
infelizmente, existe no Brasil e não deve ser desconsi
derada.

O Deputado Inaldo Leitão pergunta se o Gover
no já tem um valor. A resposta é não. Não tem o valor.
Tanto quanto eu saiba, a decisão será tomada pelo
Presidente da República em algum momento. Ouvirá
a opinião dos vários Ministros envolvidos eu direi a
minha, ouvirá a opinião de líderes de partidos políti
cos que apóiam o Governo.

Eu queria que V. Exªs não subestimassem a im
portância desta discussão. As intervenções aqui fei
tas, os textos, os vídeos são acompanhados por vári
os técnicos de vários Ministérios do Governo. A Co-

missão já está influenciando·a discussão ao debater o
tema, ao levantar sugestões, ao expor opiniões, vi
sões, ainda que sejam idéias acerca do valor. Esta é
uma contribuição importante ao debate público, que
não deve ser subestimada. O Presidente está ou
vindo, já há algum tempo, não só o Executivo, seus
vários Ministérios, ou os Ministros que deseje consul
tar, mas várias lideranças po~íticas expressivas, Par
lamentares isoladamente, opiniões de outros seg
mentos da sociedade. Em algum momento estará
avaliando o grau de convergência que encontrou nes
se múltiplo processo de consulta.

A resposta para a pergunta sobre o valor, Depu
tado, é não, tanto quanto eu·saiba. Estou aqui desde
14h30min e não tenho outras informações. A meu juí
zo, não tem o valor.

a Deputado Pedro Fernandes pergunta se o tra
balhador que ganha apenas um salário mínimo esta
ria entendendo a discussão. Vamos falar com fran
queza. Alguns aspectos desta discussão, não. Muito
pouca gente no Brasil, não precisa ser trabalhador de
salário mínimo, sabe o que é a Fonte 154, a Fonte
100, a Fonte 150. Então, quando a discussão assume
essas características, é óbvio que ninguém entende
nada.

Mas acho que, com freqüência, se subestima a
inteligência do povo e do trabalhador brasileiro. Nós
vivemos issoqurante o lançamento do real. Inúmeros
analistas da cena brasileira disseram que a URV não
seria passível de compreensão por parte do povo bra
sileiro. Disseram que era algo extremamente comple
xo, confuso, que não permitiria entendimento, mas o
foi. Quando fizemos a conversão para a velha moeda
URVe dissemos que seriam 2.750 cruzeiros reais ve
lhos por URV, inúmeros artigosllforam publicados por
especialistas que diziam que ~stávamos brincando
com o povo brasileiro, que não entenderia e não teria
condições de comprar máquinas de calcular para fa
zer divisões por 2.750. Nós dissemos: "Nós não su
bestimamos o bom senso, a inteligência e a capacida
de do povo brasileiro de entender onde residem seus
interesses."

Então, eu diria que o povo entende, sim, o que
está em logo aqui. Entende que o que está em jogo é
uma tentativa séria, honesta, de boa-fé, de tentar en
contrar a melhor soluçãopara um problema que não é
trivial, que é complexo. Acho que há esse entendi
mento, e não tenho nenhum problema em explicar,
aqui nesta Casa como em quatquer outro auditório do
Pars, ~iJais são os elementos que o-Governo tem,
obrigatorialT18l"lte, portH1'la questão de responsabili-
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dade, de levar em conta na discussão desse proble
ma.

o Deputado Antonio Palocci faz uma pergunta
sobre teto e piso. Nota, como notaram vários, e eu es
tou de acordo também, que deveríamos focalizar na
qúestão fiscal amplamente entendida que a
preocupação com inflação, em termo da sua rele
vância para esta discussão, é relativamente secundá
ria, a não ser que se dêem aumentos de percentuais
excessivos, com implicações em termos do papel de
referência e sinalizador que o mínimo tem em várias
outras percepções, e uma percepção de precarieda
de fiscal retomada com irresponsabilidade.

Deixando disso, com relação à pergunta do
Deputado Palocci sobre o efeito do salário no aumen
to da demanda, em particular de gêneros de primeira
necessidade, sim, isso pode acontecer, não há dúvi
da. Mas eu queria lembrar !,Ima coisa. Ouvi com fre
qüência, ao longo dos anos, uma tese esposada por
alguns há décadas: quanto maior o aumento de salá
rio, maior a demanda; quanto maior a demanda,
maior o estímulo à oferta; maior a oferta, maior a pro
dução; quanto maior a produção, menores os preços;
quanto menores os preços, menores os salários.
Esse é um argumento recorrente há centenas de
anos na discussão econômica e, infelizmente, um ar
gumento equivocadÇl. Se fosse assim, seria fácil re
solver qualquer problema de desenvolvimento econô
mico e social com aumento de produtividade no mun
do simplesmente com o gatilho de aumentos de salá·
rios nominais.

Houve um Parlamentar aqui, o Deputado Wilson
Santos, que disse que, se eu havia dito que não se
aumenta salário por decreto, como é que era possível
aumentar salário por medida provisória? Eu quero rei
terar o que eu disse: não se aumenta salário real, em
termos reais, por decreto. Se isso fosse feito, o proble
ma de elevação de renda per capita real no mundo já,
teria sido resolvido com decretos presidenciais: "De
termino que o salário real, nos próximos doze meses,
seja aumentado em 'x' por cento". Governos só ope
ram sobre magnitudes n6minais. O efeito real é dado
pela reação do sistema econômico, e nós já vivemos
(eu citei vários exemplos aqui e quero crer que o se
nhor não estava presente) exemplos de ,grandes,
enormes, expressivos, contundentes aumentos nomi
nais de salário mínimo que, em poucos mese;;;,foram
totalmente erodidos e corroídos pela inflação que
aquele aumento contril;>uiu para engendrar.

Esse argumento é falacioso porque, embora
possa haver um efeito sobre g,êneros de primeira ne-

cessidade quando se aumentam salários, em termos
reais, de níveis de renda mais baixa, ele representa a
redução da renda disponível daqueles que são
obrigados a pagar aquele aumento maior em termos
reais. Portanto, o efeito sobre a demanda agregada
não é uma expansão da demanda agregada porque
se expandiu em termos nominais uma categoria de
salário. Isso é uma coisa que economista profissional
sabe, ou deveria saber, há pelo menos uma centena
de anos, porque foi um tema que ocupou o início da
profissão, muito tempo atrás.

Mas acho que o Deputado Palocci tem razão
quando diz que os gêneros de primeira necessidade
podem sofrer um impacto, como tiveram desde o iní
cio do real. Quando tiramos o imposto inflacionário
que incidia principalmente sobre os mais pobres e
houve depois, a elevação do mínimo, as estatísticas
mostram o aumento expressivo do consumo de vários
produtos, gêne·ros de primeira necessidade, porque
houve. milhões de brasileiros que, peja primeira vez,
ingre~saram no mercado consumidor desse tipo de
bens. O Deputado tem razão. Ele.diz, e eu concordo
com ele, que há uma pequena margem de manobra
para cortes no investimento, mas; se formos obriga
dos, teremos de fazê-lo. E acho que não é recomen
dável que se corte ainda mais o já deprimido investi
mento público no Brasil. A margem é pequena para
isso, mas, se formos forçados, _o faremos.

Existe uma pequena margem também para cor
tes no custeio, dado o grau de rigidez de boa parte
das demandas de custeio. Transferências constitucio
nais para Estados e Municípios são obrigações. Te
mos de pagar salários do funcionalismo público fede
ral. Temos que pagar salários de aposentados. Esses
são gastos rígidos. Mostramos aqui inúmeras vezes
que a margem de que o Governo dispõe para efeti
vamenteoperar em termos do total de recursos de
custeio é extremamente reduzida, menos de 20% do
total. É aqui que se concentram as necessidades de
ajuste.

O Deputado Palocci fez uma observação impor
tante, porque vem da experiência de um Deputado
que teve uma participação extremamente construtiva
e produtiva na Comissão Especial da Reforma Tribu
tária. Há sugestões de aumentos de receitas que são
distorcidas e podem causar o aumento de inflação,
sim. Aumentos de impostos, vamos falar francamen
te, em sua maioria são repassados para o consumi
dor através do aumento de preços. Essa idéia de que
se aumenta imposto e a empresa acomoda aquilo
numa redução de margem sempre só existe em situa-
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ções muito específicas de mercado. Normalmente,
aumentou o imposto, aumenta o preço pago pelo con
sumidor. Portanto, a maioria das sugestões de au
mento de impostos que nos chegam envolvem algum
tipo de expectativa de aumento, de elevação de infla
ção, de aumento de preços para o consumidor, ero
dindo, portanto, em termos reais, o aumento do salá
rio nominal que se quer engendrar.

a Deputado tem a toda razão quanto à impor
tância do combate à sonegação, à elisão fiscal. Tem
toda a razão sobre a importância do planejamento tri
butário e a injustiça que existe em alguns aspectos
dessa área.

a Deputado Eduardo Paes, como Relator, está
absolutamente correto. Algumas coisas estão nesta
Casa há algum tempo, e estamos defendendo sua
aprovação. O sigilo bancário foi aprovado pelo Sena
do e está aqui nesta Casa, há algum tempo, à espera
de aprovação. Apresentamos um projeto de lei que al
tera dispositivos do Código Tributário Nacional.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Por aca
so eu sou Relator também, Ministro.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Excelente
oportunidade que temos aqui.

Nas propostas que estamos apresentando de
mudanças no Código Tributário Nacional estão con
templadas inúmeras formas de combate à sonega
ção, à elisão fiscal e ao planejamento tributário. a
Congresso estaria dando uma enorme contribuição
para, digamos, identificação de fontes ou aumento da
arrecadação se tivéssemos alguns desses..

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Minis
tro, desculpe aparteá-Io. a projeto de mudança do
Código Tributário tem uma série de dispositivos, des
de o Imposto Renda mínimo até a criação da chama
da norma antielisão, e este Relator tem toda a simpa
tia pelo projeto, tem toda a vontade de vê-lo aprovado.
Será que o Ministério teria como mensurar em núme
ros o que representariam para a arrecadação proce
dimentos, por exemplo, que evitassem a elisão fiscal
e o planejamento tributário nocivo?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - A pergunta
é importante, Deputado Eduardo Paes. Eu gostaria
de poder dizer um número preciso: tão logo aprovada
pelo Congresso Nacional a reformulação do Código
Tributário Nacional, a arrecadação aumentará em "x"
bilhões de reais por ano de maneira permanente.lnfe
Iizmente, seria irresponsável de minha parte dizer
isso. A pergunta é relevante. Eu acho que vai haver
um progresso, mas é impossível estimá-lo a esta altu
ra. Vai depender da prática.

Deixe-me aproveitar a oportunidade. Eu já estou
nessa área há algum tempo, e havia recursos a meu
ver inidôneos e incorretos com freqüência usados
nessa parte no passado. Havia uma rubrica em pro
postas orçamentárias do Governo Federal de Esta
dos e Municípios designada a Recursos a Definir. De
finiam-se gastos, assumiam-se compromissos com
gastos de natureza política. Havia uma estimativa de
arrecadação insuficiente para atendê-los. Então, para
se ter um Orçamento equilibrado, colocava-se um
item que já se chamou Recursos a Definir e já se cha
mou Esforço de Arrecadação, que produziria teorica
mente aquele resultado. Mas como já observaram
aqui vários Parlamentares, tem de ser recurso de ver
dade, não pode ser expectativa de recursos, possibili
dades que eventualmente venham a se materializar
no futuro. Não é assim que se faz Orçamento no resto
do mundo. Fonte é fonte, é ponta do lápis, detalhe
técnico, uma discussão do que pode efetivamente
ocorrer, não indicações de possibilidades e expectati
vas.

Eu ouvi algumas sugestões combate à sonega
ção, cobrança de dívida ativa como se fossem fontes
definidas, com volume de recursos claramente identi
ficado, que permitiriam uma decisão permanente de
gastos a ela associados. Isso não dá para fazer.

Concluo respondendo três perguntas do Depu
tado Palocci. Por que não taxar remessas de lucros?
São taxadas hoje. Por que não taxar lucro extraordi
nário ou estabelecer uma Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido com alíquota progressiva? Na verdade,
temos hoje uma contribuição, que é o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, que são os 25% do IR-PJ
mais os 9% eram 8%, aumentamos recentemente da
CSLL. Já é uma tributação de 34% sobre ai pessoa ju
rídica. O importante é assegurar seu efetivo paga
mento. Como nós trabalhamos hoje com a tributação
em bases mundiaís, ela já está em linha com a tributa
ção de pessoas jurídicas nos principais países do
mundo em que operamos. Acho que há uns proble
mas de distorção de elevação da CSLL, além da ele
vação expressiva que fizemos nos últimos anos para
tentar responder a esse aumento de pleitos por gas
tos adicionais.

Eu acho que há espaço e vale a pena aprofun
dar uma discussão sobre a área de heranças, impos
tos de transmissão, que é uma maneira de lidar com
impostos sobre grandes fortunas, com um pequeno
(ínintelígível). Existe em certos círculos a idéia de que
nós resolveríamos em caráter definitivo o problema
da distribuição de renda e de riqueza no Brasil, que é
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uma visão que não corresponde ao Brasil de hoje.
Estando os muito ricos de um lado e o resto da socie
dade de outro, uma tributação que incidisse sobre os
muito ricos, ou os ultra-ricos, permitiria uma redistri
buição de renda e riqueza que atenderia ao resto.

Somos uma sociedade extremamente desigual,
mas temos desigualdades que não estão só entre os
ultra-ricos e o resto da sociedade. Temos desigualda
des entre vários extratos e segmentos da opinião pú
blica, um enorme fosso entre classe média média,
média alta e média baixa e os verdadeiros pobres
deste País. Portanto, a discussão não pode ser redu
zida a uma questão de tributação apenas dos ul
tra-ricos, sem levar em conta que hoje outros seg
mentos se apropriam de recursos que poderiam estar
sendo canalizados para os verdadeiros pobres do
Brasil. O próprio Paloccí reconheceu que a classe mé
dia, até uma certa faixa, provavelmente já paga uma
carga tributária excessiva.

Ele pergunta sobre notícias dos jornais de hoje.
Eu não li as notícias dos jornais de hoje, então, não
posso comentá-Ias.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Fa
lam que a proposta do Governo seria de um salário
básico nacional, complementado regionalmente pe
los Estados.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Essa é
uma das várias idéias que estão no ar há algum tem
po. Eu conversei com alguns dos presentes e também
com o Relator, logo que assumiu seu mandato, há um
ano e meio, sobre essa questão.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Só para aju
dar, Ministro. Está sendo noticiado nos jornais, em to
das as tevês, que o Governo, por intermédio do seu
porta-voz, anunciou que amanhã divulga o valor do
novo salário mínimo para todo o País. Faço uma per
gunta à Mesa: vamos ou não receber amanhã de ma
nhã o Ministro da Previdência, uma vez que está nes
te nível a discussão?

Aproveito para dizer ao Ministro que entendemos
a boa intenção de V. EXª mas vou voltar um pouco à his
tória da minha raça, a raça negra. No passado, a elite
discutia se era importante ou não a abolição da escra
vatura. Está mais ou menos assim a questão: discute-se
hoje no Brasil se para elite é ou não interessante o au
mento do salário mínimo. Pelo que estou vendo, só o
que não pode haver é aumento de salário. Isso nos pre
ocupa. Como é que fica a Comissão em relação ao que
foi anunciado na televisão ontem à noite?

o SR. DEPUT.4DO EDUARDO PAES - Um es
clarecimento. Parece que se anuncia amanhã o valor
do salário mínimo numa medida provisória? .

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sim, mas
isso é ótimo. Na minha opinião, isso é ótimo.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Uma) 
O Minístro está com a palavra, para finalizar.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Ministro, coinci
dentemente, eu falei sobre esse problema ainda ago·
ra na Comissão.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu queria
fazer dois comentários. Primeiro, eu não sei qual é o
valor do salário mínimo; não sei. Se soubesse, não te
ria nenhum problema dizer: "Eu acho que deve ser
tanto" ou "Vai ser tanto". Mas não sei.

A informação que me chega é que o porta-voz
não disse que vai ser anunciado amanhã, disse que é
possível que seja anunciado amanhã.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Posso
continuar? Quero assegurar que não sei qual é o sa
lário.

O Deputado Babá, do PT do Pará, nota correta
mente que o Orçamento de 2000 tem uma provisão
do salário mínimo de 5,66%. Devo notar que foi feita
em junho, julho do ano passado, com as informações
que se tinha na época, e ele contempla uma provisão
para o salário mínimo, cujo percentual seria de 143,7.

(O Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O Con

gresso, ao discutir o Orçamento, obviamente tem todo
o direito e a competência de discutir essa questão e
de apresentar suas propostas.

Em alguma intervenção hoje aqui se disse que o
Governo estava determinado, fixado nesse número,
que dele não abriria mão, porque foi o número que
constou do Orçamento de 2000. Já citei um grande
economista inglês, o Keynes, que disse: Olha, as cir
cunstâncias hoje não são as mesmas circunstâncias,
e os números e parâmetros que eram em abril, maio
do ano passado, quando a proposta foi encaminhada.

Eu queria assegurar que estamos sempre aber
tos à discussão e ao debate. Portanto, não estamos
casados com nenhum número específico para o míni
mo no ano 2000.

O Deputado Babá, do PT do Pará, me pergun
tou se eu tenho opinião sobre o teto e o dúplex. Eu po
deria falar longamente sobre esta questão. Mas esta
discussão, na verdade, deveria ter lugar no conjunto
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de alguns descalabros do nosso regime previdenciá
rio.

O Brasil é um dos três únicos países do mundo
que não tem idade mínima para a aposentadoria; o
Brasil é um dos poucos países do mundo em que se
permite que aposentado ganhe mais do que aquele
que está na ativa; o Brasil é o único País do mundo
que tem aposentado que ganha adicional de produti
vidade, gratificação de férias, e coisas dessa nature
za. Portanto, eu tenho uma opinião sobre esse acú
mulo de aposentadorias conheço pessoas que têm,
às vezes, três, quatro aposentadorias como sendo
algo absolutamente incompatível com um tipo de dis
tribuição de renda mais eqüitativa que deveríamos ter
no Brasil e com o combate à pobreza.

Vejo com pesar que muitos daqueles que se di
zem preocupados com os deserdados, com os que
passam privações, com os verdadeiros pobres deste
País, às vezes, no mesmo dia, ou no dia seguinte, no
mesmo discurso, sem nenhum rubor, defendem es
ses privilégios considerados como direitos adquiri
dos. Alguns são abusos adquiridos, em relação à gra
vidade da distribuição de renda no País. Portanto, a
minha opinião sobre dúplex, sobre acúmulo de apo
sentadorias, é conhecida de longa data.

O sistema previdenciário é incompatfvel com o
desejo de justiça social neste País ao permitir o acú
mulo de três, quatro aposentadorias; salários de três,
quatro, cinco vezes o teto do Estado. E são defendi
dos com ardor por aqueles que dizem que são direitos
adquiridos, que devem ser preservados. Eu acho que
são privilégios, abusos.

Infelizmente, essa não é uma discussão que
transcende muito a opinião e a capacidade de ação
do Ministério da Fazenda, mas tem uma passagem
pelo Legislativo, pelo Judiciário, pelas interações en
tre o Executivo, Legislativo e Ministério, e necessita
de mudanças constitucionais, e eu espero que a te
nhamos um dia.

Só para deixar esse ponto, mencionei que a ra
zão pela qual não fizemos aquela reforma previden
ciária digna desse nome que nos cobrou com razão o
Deputado Synval Guazzelli e que teria permitido não
estarmos angustiados com esta questão da fixação
do mínimo agora foi porque o grau de entendimento, o
grau de percepção por parte da opinião pública brasi
leira, que conta, chegou a ponto de evidenciar a ne
cessidade de mudança.

Ainda hoje existem inúmeras resistências à mu
dança do atual status quo. Enquanto houver essa re
sistência, Deputado Babá, teremos esses problemas

como o dúplex, o tríplex, o quadriplex e os seus eter
nos defensores.

Espero ter respondido à sua pergunta, expondo
a minha opinião sobre essa questão.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Só um escla
recimento.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Sobre a
questão de lucros de bancos e a extensão com que
poderiam ter sido tratados, voltamos à questão: fon
tes têm que ser permanentes, para gastos permanen
tes, e não fontes transitórias e passageiras para gas
tos permanentes.

Eu notei a sua observação que os 45 minutos da
minha intervenção inicial foram pouco tempo para
que os dados, as tabelas e os gráficos fossem assimi
lados, mas observei a inquietação de alguns, achan
do que eu estava me estendendo demais na interven
ção inicial.

Mas quero dizer que estamos o Secretário
Edward Amadeo, toda a minha equipe e eu à disposi
ção, não só do Presidente e do Relator, como de qual
quer membro desta Comissão, como de resto, de
qualquer Parlamentar, que queira buscar uma expli
cação, discutir ou apresentar uma crítica ou sugestão
sobre o texto que apresentei e qualquer uma das ta
belas e gráficos a ele associados

Não vou comentar sobre frios de Washington e
Nova Iorque, porque não é pertinente. Estou falando
do Brasil real, mas admito que outros de boa-fé
acham que não, que cada um se considere o por
ta-voz, por delegação autoconferida do verdadeiro
Brasil e do Brasil real. Falo sobre o Brasil que eu vejo,
com a responsabilidade que tenho, e acho que não é
irreal por causa disso.

Ao Deputado Caio Riela, do qual tenho acompa
nhado a eloqüência gaúcha, que é característica,
confirmada hoje aqui, em suas intervenções, eu gos
taria de dizer que (acredite, Deputado) eu adoraria
chegar ao Presidente..:Fernando Henrique Cardoso,
juntamente com os Ministros envolvidos nessa dis
cussão, os Ministros do Planejamento, da Previdên
cia, do Trabalho e outros porque há alguns outros en
volvidos nessa discussão também e dizer: "Presiden
te, fizemos uma cuidadosa análise da situação eco
nômico-financeira e fiscal do País e podemos dizer
com segurança, com confiança, que o senhor pode
elevar o salário mínimo para R$ 200,00, R$ 250,00,
R$195,OO..

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Nem tanto,
nem tanto,
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o SR: MINISTRÓ PEDRO MALAN - .. que é. o
pleito de alguns, ou para R$ 180,00.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. MINISTRQ'PEDRO MALAN - Sê'ria irres
ponsável de minha parte"à luz da avaliação que faze
mos da situação fiscal do Brasil em 2000, em 2001,
em 2002 se dissésseme..s·:."Presidente, vá em frente,
a base técnica para isso. está absolutamente assegu
rada:'

Pode ser que ocorra. Essa é a razão da impor
tância dos trabalhos desta Comissão. Eu não elimino,
de forma alguma; pelo contrário, tenho expectativas
de que, como resultado do, debat~ ,desta Comissão,
seja possível que cheguemos, eventualmente, a um
grau de convencimento oe que é possível tomar a de
cisão. O que eu disse aqui é que não é apenas, única
e exclusivamente uma questão de vontade política,e
lamento que haja visões, que respeito muito, de que
os números não são muito importantes quando há
vontade política. .

Ao pensar no Brasil, tenho, delonga data, a vi
são de que há três fantasmas que deveríamos exorci
zar do debate. O objetivo desta discussão é que meus
filhos e netos, seus filhos ~ netos, os filhos e netos de
todos os presentes e os filhos e netos dos trabalhado
res de salário mínimo, hQje, enfim, os filhos dos po
bres de hoje, não sejam os pobres de amanhã, como
fizemos neste País durante séculos, e~ que geração
~e pobres se sucedia a uma geração d~ pobres, por
que não havia nenhuma mudança estrUtúral,. Gostaria
enormemente que, nesta di$cussão, pu,péssemos ter
uma perspectiva de médio e 10f!go prazos e exorci?élr
certos fantasmas. '

Há o fantasma de que tudo depend~ de volunta
rismo político, de um simples ato de vontade do pode
roso do dia. Se ele decidir, assim como Luís XIV redu
ziu o teor de ouro das moedas e,. portanfê:>, 'apropria
va-se de mais recursos para, o Estado, se f9r possível,
por um simples ato de vontadê'-política, t4do se co~
segue. Infelizmente ou felizmente, vivemos' numa so
ciedade mais complexa, onde existem interações, ~
há menor espaço para puros atos de volurW~ismoex
plícito na dimensão política, assim como .ti:á também
menos espaço para atitudes de messianismos salva
cionistas no debate políticó,:.É um sinal d~"nóvo, de
maturidade, se caminharmos. nessa direção. Mas
essa é uma opinião pessoal; outros podem'di.scordar.

Quero assegurar ao Deputado Caio Riela que
aquilo que V. EXª chamou pe, "seu Brasil;'seu Rio
Grande, a região do seuRió Grande", na verdade, é o
nosso Brasil também e não faço distinção. Sóbre ar-

roz, estou à sua disposição para conversar sobr.e.o
assunto e defender o que estamos "arroz tchê" ten
tando fazer.

V. Exª nota que, na sua região, 90% da popula
ção mora em cidade. Hoje, no Brasil, 80% da popula
ção brasileira é urbana. Em 1940, quando começou o
mínimo, 70% da população era rural. Isso tem alguma
implicação para a discussão.

O Deputado Wilson Santos me pergunta se a fi
xação do mínimo será por medida provisória. Essa
não é uma decisão minha, ela extrapola a minha com
petência e capacidade decisiva. Mas eu entendi a
pergunta, que era: "Eu disse que se eu dissesse que
não deveria ser, ou que deveria ser por MP, eu estaria
me contradizendo com a idéia de que não se aumenta
salário por decreto." Volto a insistir: não se aumenta
s~lário real, em termos reais, por decreto. Nem aqui,
nem em nenhum país do mundo isso se faz. Aí, é im
possível fazê-lo.

Concordo inteiramente com o Deputado Wilson
Santos. S. Exa. tem toda a razão ao insistir na neces
sidade de um debate profundo e permanente - eu
gostei de sua expressão, "e'permanente" - sobre
essa questão da estrutura do gasto público no País e
que deveríamos aprofundar o máximo essa discus
são. Venho dizendo isso há algum tempo. É uma área
extremamente fértil para o inter-relacionamento entre
o Executivo e o Legislativo, por meio de sua várias
Comissões. Nos três níveis de Governo isso é impor
tante, como V. EXa. disse. Também acho que em mui
tas ocasiões é possível fazer mais e melhor com os
recursos disponíveis, nas três áreas de Governo.

.--. -- - --~_. -

Sobre a expressão do engenheiro Leonel Brizo-
'Ia à respeito das perdas internacionais, não tenho co
mentário a fazer. Na verdade, eu nunca entendi o que
quer dizer aquilo. Portanto, não tenho comentários a
fazer.

Eu tenho um comentário sobre a sua observa
ção: que instituições financeiras internacionais im
põem ao Brasil determinadas medidas. Eu me permi
to discordar. Admito que outros podem ter essa visão,
mas ela está equivocada. Fui, durante dois anos, o
negociador da dívida externa brasileira, e posso asse
gurar-lhe que não nos faltou em nenhum momento
uma capacidade de negociar com altivez, de igual
para igual, na mesa de negociação.

Como elas não são feitas sob os holofotes das
câmeras de televisão e em tempo real pela imprensa,
alguns podem ter outra avaliação. Mas lhe posso as
segurar que nunca, em nenhum momento, quer como
negociador da dívida, quer como Presidente do Ban-
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co Central, quer como Ministro da Fazenda, eu me
senti - e falo aqui pelos que trabalham comigo - em
posição de inferioridade técnica. Sempre discutimos
de igual para igual com quem quer que seja, e com
nenhum complexo de inferioridade. Infelizmente eu
noto, às vezes, em alguns, a apresentação do com
plexo de inferioridade ao reagir por considerar que al
guém nos está impondo alguma coisa, quando, na
verdade, não está.

Sobre a questão da dívida externa, o papel da
Igreja Católica e países miseráveis, que vão ter algum
perdão de dívida, nós não somos um país miserável,
não queremos nos colocar na categoria dos países
mais pobres do mundo, na América Latina, como o
Haiti e a Guiana, que vão receber um tratamento es
pecial. Seria muito pouco crível querermos ter um tra
tamento exatamente equivalente ao Haiti, em termos
de endividamento. E não considero que esse seria um
ato de altanaria, altivez política ou soberania dizer
que queremos ser considerados como o Haiti nessa
discussão.

Bom, quanto à pergunta sobre quando os ban
cos pagarão impostos, os bancos pagam imposto.

Quando o projeto de lei sobre grandes fortunas
e heranças avançará? Eu acho que está em aberto
para avançar.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Mi
nistro?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Pois não.
O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Descul

pe-me interrompê-lo mais uma vez. Eu havia feito a
pergunta sobre alternativas. V. Exa. já falou duas ve
zes sobre esse imposto.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Pois não.
O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Como

V. Exà~ já falou duas vezes sobre o Imposto sobre
Grandes Fortunas, eu queria saber se há uma posi
ção favorável do Ministro em relação a esse imposto.
Quer falar agora?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Posso falar
agora.

Eu acho que no mundo em que vivemos hoje 
se vivêssemos ainda num outro mundo, digamos, não
interdependente, sem a revolução tecnológica das
comunicações, que reduziu de maneira exponencial
custos unitários de transações financeiras, que hoje
se fazem em segundos, ou frações de segundo - se
não tivéssemos esse grau de integração nas dimen
sões comercial, financeira, investimento direto, se
boa parte da riqueza pudesse ser taxada e tributada,

porque era imobilizada, não era líquida, não tinha Ii
quidez instantânea, eu acho que haveria um argu
mento forte para que se fizesse isso.

No mundo de hoje, existe um risco potencial. O
próprio Secretário Everardo Maciel, ao comparecer
em uma dessas CPI sobre o tema, chamou a atenção
sobre o risco de que se transferissem uma parcela ex
pressiva da riqueza líquida financeira do Brasil para
fora do País na tentativa de obter recursos tributan
do-a. É lamentável, infelizmente essas coisas exis
tem, mas não se pode voltar atrás na roda da História.
É possível que, na tentativa de fazer algo, se acabe
prejudicando o País, não conseguindo aquilo que se
procurava arrecadar.

Existe um espaço mais promissor de uma legis
lação apropriada sobre heranças, impostos e trans
missão de heranças, que são as maneiras pelas qua
is as desigualdades na distribuição da riqueza se
transmitem de maneira intergeracional. Essa área é
mais promissora, embora tenha ainda, com menos
escala, um problema semelhante ao que mencionei
anteriormente.

Foi sintomático que François Mitterrand, quando
ganhou a sua eleição, em 1981, tentou implantar na
França um grande esquema de taxação de grandes
fortunas. Teve que voltar atrás em menos de um ano,
porque houve uma enorme fuga de capitais franceses
para a Suíça, para a Inglaterra, para os paraísos fis
cais e para os Estados Unidos. Quer dizer, Mitterrand
voltou atrás na sua tentativa de realizar certo tipo de
tributação. Isso, em 1981, quando não tínhamos um
mercado tão instantâneo, como temos hoje, aberto 24
horas por dia, em que se transferem bilhões em fra
ções de segundo ao se apertar uma tecla de compu
tador.

Portanto, é uma questão importante, mas que
deve ser vista à luz da situação em que estam~s DO iní
cio do século XXI e de experiências de outros pâfses.

Quanto às duas últimas perguntas do Deputado
Wilson Santos: quanto foi arrecadado de privatização e
onde foram aplicados os recursos? Há amplos relatóri
os - eu posso fazer chegar à sua mão o mais recente 
que mostram em detalhes todas as privatizações feitas
e o uso de recursos das receitas de privatização.

Se me permite um comentário rápido, Deputado,
eu digo de longa data - não é de agora, desde 1995,
quando apresentamos a· proposta de mudança da
Constituição, no capítulo da Ordem Econômica - que
não nos motiva, pelo menos a mim, nenhuma razão de
natureza política ou ideológica. Eu sou a favor de um
Estado torte. O Estado que defende um bem públicO
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tem que ser forte e eficiente o bastante para apresentar
um serviço público e ter capacidade regulatária em ma
téria eficiente. Nunca fui a favor de Estados minimalis
tas, Estados mínimos e enfraquecidos. Foram conside
rações de ordem econômica que nos levaram, ao anali
sar a situação da economia brasileira em 1995, a dizer
que o Brasil não é o Governo Fernando Henrique Car
doso. O Brasil, como País, necessita de expansão das
suas infra-estruturas de telecomunicações, energia,
transporte, petróleo, distribuição de gás e mineração.

O setor público brasileiro, por meio de gastos or
çamentários ou de gastos das empresas estatais, não'
tem a menor condição de realizar essa expansão, que
é uma demanda do País, sem o recurso ao financia
mento inflacionário. Convencido dessa opinião, de
fendemos a idéia de que precisava mudar a Constitui
ção, para permitir que o setor privado participasse,
juntamente com o setor pÚ,blico, de um esforço de ex
pansão dessas infra-estrutwras. Não foi nenhuma
consideração de natureza ideológica ou política. Foi
pragmatismo de alguém que está pensando no futuro
do País e disse: o Brasil precisa disso, o setor público
não tem condições de fazê-lo, então vamos abrir es
paço para que o setor privado possa fazer juntamente
com o setor público.

Digo isso por que noto que muitas dessas ques
tões sobre privatização são apresentadas sob outra
ótica. Tenho um óutro argumento adicional. É que ao
deixar de aplicar recursos públicos escassos em em
presas públicas deficitárias ou na capitalização de
empresas públicas que, ainda que não deficitárias,
precisam de capitalização, estamos permitindo o car
rear de um maior volume de recursos públicos para a
área social- educação, saúde, talvez salário mínimo
- em vez de estar capitalizando, cobrindo déficit em
empresa pública deficitária, muitas delas apropriadas
pelo seu corporativismo na área de aposentadoria e
outras naturezas.

V. Exa. pergunta se os números sinalizados não
estariam aquém das expectativas e das possibilida
des. Quis fazer a distinção: aquém das expectativas é
uma coisa - estarão sempre. A menos que se faça o
que disse um economista jovem, paulista, de novo na
televisão ontem, que tinha de ser novecentos e tantos
reais, mais do que a média da remuneração do traba
lhador brasileiro. Talvez aí, ainda com uma interro
gação, ele pudesse estar na faixa das expectativas.
Qualquer outro aumento plausível, viável, que não
gere problemas graves nas contas p,úblicas no Brasil
e expectativas de colapso do processo de continuida
de de estabilidade com crescimento,êstará - vamos

falar com franqueza - aquém das expectativas, as
suas, as de todos os presentes e as minhas também.
Outra coisa é estar aquém das possibilidaáes, que é a
discussão relevante. E a discussão é sobre possibili
dades, onde a política entra, mas também entra a dis
cussão sobre números. Então, não quero comentar
valores, porque, de resto, nunca defendi nenhum va
lor específico sobre o salário mínimo nessa discus
são, desde que eJa começou. É importante que se en
tenda que deveria estar por trás dela, que é o que es
tamos querendo discutir com esta Comissão.

O Deputado João Caldas chama atenção para
algo importante. São quase seis milhões de trabalha
dores rurais que hoje recebem o mínimo, um gasto de
quase 10,5 bilhões de reais. Ele nota, com proprieda
de, a importância dos pagamentos feitos a esses apo
sentados em termos de preservação, de nível de
renda e de es.tímulo à atividade econômica nos mu
nicípios e regiões onde estão localizados, que é um
fato amplamente reconhecido. O Deputado entende
muito mais de Orçamento e de Congresso do que eu,

• de modo que não posso comentar sobre a ''fulaniza
ção", "beltranização" e "sicranização" do Orçamento
no seu processo, digamos, de transformação no âm
bito do Congresso Nacional.

Notei com enorme satisfação, Deputado, o seu
apoio à idéia do equilíbrio fiscal da estabilidade e
transmitirei ao Presidente da República - quanto ao
desgaste, que é crescente, devido à politização da
discussão ainda quando o debate subsTantivo avança
mais lentamente, dada a sua complexidade - a su
gestão que V. Exa. encaminha de procurarmos uma
forma de acelerar o tempo da decisão.

Sobre salário mínimo, teto, subteto, já falei várias
vezes. Queria concordar muito com V. Exa., assim
como com o Relator Eduardo Paes e com os outros,
quando disse, com toda razão, na minha opinião, em
algum momento, que este País terá de considerar, de
analisar a situação, de repensar esse processo, não só
de conter a proliferação e geração espontânea de mu
nicípios, cujo número elevou de 3.000 para 5.500 em
pouco mais de quatro anos, mas também considerar a
possibilidade de se fazer um uso mais eficiente de re
cursos numa região geoeconômica, uma certa fusão
de municípios, o que começa a fazer sentido. Na área
de saúde, por exemplo, já estão fazendo um hospital
que trata de um determinado tipo de doença num mu
nicipio e os outros abrem mão de tê-lo. Isso já existe.

É uma discussão importante, porque 90% dos
municípios do Brasil hoje estão com menos de 50 mil
habitantes e, destes, 87% da sua receita são FPM.
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Dependem única e exclusivamente da mesada da
transferência do FPM para sobreviver, e cada um de
les tem seus custos e gastos fixos, como sabemos.
Portanto, a questão é pertinente.

O Relator, Deputado Eduardo Paes, vem fazendo
um excepcional trabalho em termos de conversas, ten
tando entender de maneira extremamente criativa, não
só discutindo, mas também apresentando idéias e su
gestões. Não é de agora. Lembro-me que, re
cém-ehegado à Câmara, o Deputado Eduardo Paes nos
procurou para discutir questões relacionadas a isso. Pas
samos algum tempo discutindo essa questão e muito do
que hoje está aqui traz-me à memória conversas que ti
vemos há mais de um ano, no Ministério da Fazenda.

Penso que o Deputado tem razão, quando diz
que, desde o início, a Comissão procurou pautar os
seus trabalhos com uma discussão o mais racional e
técnica possível, convergir para a idéia de que o cer
ne da questão era o problema fiscal, amplamente de
finido, e apresentar alternativas, que, na verdade, é a
razão pela qual foi constituída para realizar estudos
que levassem a isso.

Concordo em gênero, número e grau com o que
disse o Relator, Deputado Eduardo Paes: este debate
público pode trazer - acho que já está trazendo - be
nefícios ao País pelo simples fato de que ele está ten
do lugar. É a primeira vez, talvez, que estamos discu
tindo e debatendo amplamente os vários aspectos e
dimensões do problema envolvido na elevação do sa
lário mínimo em termos gerais. Não tem sido outra a
disposição desta Casa, do Presidente, do Relator e
dos membros desta Comissão.

A pergunta que ele me faz é relevante. Confesso
que não saberia responder: por que o salário mínimo
não foi discutido no bojo da discussão no âmbito da
Comissão do Orçamento desta Casa? É uma pergun
ta interessante, que, infelizmente, não tenho como
responder, mas ela é pertinente.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Na ver
dade, é uma proposta para que ela passe a ser anual
mente discutida.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu só acho
que não é uma maneira de fazer com que ela seja
obrigatoriamente discutida lá.

Sobre fontes de financiamento, queria reiterar o
que disse: o importante é discutir fonte no contexto de
uma clara percepção de prioridade. Se não se está
discutindo fonte, tenho demanda todo dia de um gas
to que se pede que eu identifique a fonte. Todo dia, te
nho demandas dessa natureza. Na verdade, é preciso
definir prioridades: esta vale a pena procurar fonte;

esta não é tão prioritária como a outra. O problema é
que todas que me chegam, trazidas por parlamenta
res, comissões, ministros, políticos e governadores
são prioritárias. Costumo dizer a eles que quando
tudo é prioritário, nada o é. A aprovação do projeto
sobre sigilo bancário, já aprovado no Senado, e do
Código Tributário Nacional ajudaria. Devemos evitar
a volta ao passado, que é deixar uma rubrica nebulo
sa, dizendo: "recursos a definir, fontes a identificar,
esforços arrecadatórios a tentar definir no futuro, de
pendendo da evolução da situação", porque isso não
é fonte crível para nenhum analista sério da econo
mia brasileira. Esse é um desejo de intenção de um
dia, talvez, tentar localizar uma fonte permanente que
permita sancionar um gasto, que foi tomado. Então,
essa questão é delicada.

A questão do incremento da arrecadação pelo
lado do aumento, quero dizer que estamos falando do
efeito sobre a arrecadação líquida do INSS. Ela já
está computada nos números que foram encaminha
dos. A outra pergunta tipo...

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Secre
taria da Receita.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Isso. É o
que estou analisando.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Ministro,
se me permite.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Estou aca
bando. Um minuto.

É que as questões são tão relevantes, pertinen
tes e longas, que...

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Eu sei que
são, eu penso na réplica, porque há uma discordância
profunda entre tudo o que V. Exa. diz e o que dizemos,
porque é um direito seu e nosso também. Gostaríamos
de saber da Presidência se vamos ter direito à réplica.
Essa é uma questão de ordem para a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Um momento. Vamos terminar de ouvir o Sr. Ministro,
se ele tiver tempo disponível, vamos abrir e discutir
essa questão.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Tenho
todo o tempo disponível.

É extremamente importante o ponto do Relator
Eduardo Paes, porque essa questão do mínimo tem
uma relação direta com ,a questão não só fiscal, mas
de responsabilidade fiscal. Isso vale para o Governo
Central, para estados emunicípios também. Fico satis
feito de ver que ele meocionou esse tema além do re
conhecimento de que, tem um número. expressivo de
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municípios no País que já não pagam o salário mínimo
hoje existente. Portanto,· é difícil imaginar que pagari
am um salário mínimo extremamente superior a esse.

Por último, o Presidente, Deputado Paulo Lima
levanta algumas questões sobre possíveis fontes que
teriam sido mencionadas. Vou fazer um comentário
rapidamente. Sobre CPMF, a preservação em 0,38,
em que a alíquota da CPMF cairia de 0,38 para 0,30 a
partir de 1ºde julho deste ano, o projeto do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza mantém 0,38 até
junho de 2002. Portanto, 0,38 já está no projeto do
fundo, que é o segundo ponto levantado.

No Fundo de Combate e Erradicação da Pobre
za eu espero que não se jogue fora o bebê com a
água do banho, no sentido de que a Comissão identi
ficou com clareza a discussão - porque ouvi o apoio
de vários parlamentares hoje - sobre a estrutura e
composição do gasto público, saber a quem ele bene
ficia e buscar formas de sua reestruturação para be
neficiaros verdadeiros pobres deste País. Espero que
a Comissão a ser criada para a discussão da utiliza
ção desse Fundo não se furte a essa discussão Cla
ramente identificada na Comissão e no relatório do
Deputado Brant.

Sobre conta petróleo e PPE, ela está muito
aquém das necessidades, Deputado, devido à eleva
ção dos preços internacionais de petróleo e a evolu
ção do câmbio no período. V. Exa. mencionou libera
ção a partir de agosto, mas tudo indica que ela terá lu
gar apenas em 1ºde janeiro de 2001 , por motivos que
lhe posso explicar depois, em detalhes. .

Redução de taxa de juros, já mencionei. Não é
um argumento plausível, embora tenha um enorme
apelo, digamos assim, popular. Reduzindo-se os ju
ros à metade, pode-se gastar mais permanentemente
em qualquer coisa, desconsiderando o efeito que a
redução de juros poderia ter em termos de percepção
da nossa capacidade de dar continuidade ao proces
so de ajuste fiscal e redução da dívida ali.

Sobre Refis, penso que é muito difícil, í;I. exemplo
do Código Tributário Nacional, identificar exatamente
quanto renderá o Programa de Recuperação Fiscal,
porque dependerá da adesão ao programa da consoli
dação das dívidas. Penso que aumentamos considera
velmente a Cofins; por aumentos de gastos, exatamen
te para compensar a não~contribuição, o não-áumento
da contribuição de átivos, a não-contribuição·de inati
vos. Fomos obrigados a aumentar a Cofins. Penso
que é úm espaço red-!Jzido páta continuiqade de au
mento de alíquotas, porque, não tenhamos ilusões,
eles levam, no bojo da reforma tributária... O Depu-

tado Antonio Palocci não está mais aqui, mas a gran
de crítica de S. Exa. e de vários deputados da Comis
são é o efeito sobre preços que dá a cumulatividade a
certas contribuições. Então, estaríamos com pressão
sobre'preços de produtos ao consumidor, e isso signi
fica redução do salário real do trabalhador com au
mentos excessivos de impostos - um ponto que foi
notado por vários.

Sobre a cesta básica, eu já vi a sugestão de redu
ção de impostos na cesta básica. A maioria desses im
postos são ICMS, são de competência estadual e não
federal - os de competência federal praticamente não
incidem sobre a maioria dos produtos da cesta básica.

Para concluir, queria agradecer e dizer que es
tou à disposição para ouvir as réplicas e tréplicas e a
continuação da discussão, dada a importância que
atribuo a ela.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presi

dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pela ordem, Deputado João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

O Ministro tem mais uma ...
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Quinze se

gundos. Houve uma informação sobre oque o porta-voz
da Presidência teria anunciado. A informação que me
chega é que o porta-voz disse hoje o seguinte: "O Presi
dente· espera poder anunciar amanhã; segundo, não
tem ainda um número definido; terceiro, vai conversar
com os líderes dos partidos políticos, com o Presidente
eo Relator desta Comissão antes de qualquer decisão".
Isso foi o que o porta-voz anunciou hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dentro disso, até gostaria de dizer que temos uma reu
nião mais tarde - para a qual, inclusive, o Ministro está
convidado e vai ver a possibilidade de estar chegando
mais tarde lá em função de reuniões anteriores - em
que a Comissão pretende levar, na pessoa do Presiden
te e do Relator, a visão de todos os membros. Vamos
discutir..

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Rêunião de
hoje? Não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Reunião de hoje, Deputado.

(InteNenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
O jantar.
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o SR. DEPUTADO MEDEIROS - Se entendi; o
Ministro vai participar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não, o Ministro foi convidado, mas tem outro compro
misso.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Mas chega
mais tarde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Falou que talvez.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Vamos ver.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos insistir, porque poderemos ter um número e,
quem sabe, poderemos passar uma posição.

Com a palavra o Deputado João Caldas.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Ministro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
É réplica?

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Gostaria de falar o seguinte: se forem fazer réplica,
como não precisam mais dar informação, façam a
pergunta direta.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Vou fazer
duas indagações. Ministro, estive conversando com o
Líder Madeira. Estamos elaborando um requerimento
com o pessoal técnico da Comissão de Orçamento em
que propomos criar subcomissão para estudar fontes,
receitas, previdência e aplicação de salário, uma subco
missão da Comissão de Orçamento só para se dedicar
a essas matérias. Depois que encerram as emendas in
dividuais de bancada e tal, as Comissões se dissolvem,
reunindo-se somente em setembro, quando não há
quorum, não há mais nada. Quer dizer, só há um ins
tante para a Comissão de Orçamento, que é agora; de
pois, ela sai de cena. Então, não podemos mais permitir
isso. Devemos estar dissecando esse assunto dia a dia.
Gostaria que o Ministro, dentro da sua influência, de seu
conhecimento com o Presidente da Comissão e alguns
membros, advogasse essa idéia, para que ela não fos
se rejeitada na Comissão. Isso ajudaria muito nessas
questões que estamos debatendo.

Ministro, queria fazer uma outra pergunta. A
respeito da questão do Refis, que V. Exa. falou, pare
ce-me que o prazo termina agora. Haveria a possibili
dade de uma prorrogação? Fui informado - confesso
que não estou por dentro do assunto - de que os em
presários não estão fazendo a adesão, porque, no
Refis, estão penhorando os bens. Então, o cidadão
olha o seu prédio, a sua fazenda, o seu empreendi
mento, o que ele tiver, e fica impossibilitado de fazer

qualquer negócio com bancos e instituições, porque
os seus bens ficam penhorados quando ele faz ade
são. Gostaria de saber se seria bom para o País essa
desvinculação, se existe e se seria possível fazer
desvinculação e essa prorrogação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Ministro,
queria insistir com V. Exª se não é verdadeira a infor
mação de que o Presidente da República baixará
uma medida provisória, que, no meu entendimento, é
absurda, fixando o salário mínimo em 150 reais e que
30 reais poderia ser uma decisão dos Estados. Isso é
da maior gravidade e também inconstitucional.

O art. ?º, inciso IV, da Constituição é muito claro:
o salário mínimo nacional é unificado. E o Inciso V do
mesmo artigo diz: "piso salarial proporcional à exten
são e à complexidade do trabalho".

Isso é piso por categoria. Agora, ninguém me
diga que vai precisar fazer uma lei impondo que as ca
tegorias busquem um piso maior que 150 reais e mais
30 reais ou que algum Governo de Estado, via projeto
de lei que não é necessário, não tem nada a ver com
essa discussão, mande uma mensagem para a
Assembléia Legislativa e decida o piso mínimo do
servidor público.

Só queria entender o que está acontecendo,
porque a informação que nos chega é essa, e V. Ex!!,
que é o Ministro considerado mais poderoso, está
aqui conosco.

Bom, se não é verdadeiro esse absurdo, porque
é para inglês ver dizer que eles poderão fixar até 30
reais a mais.. Isso, inclusive, vai contra o princípio da
própria livre iniciativa, que é o símbolo do capital. Ora,
quem é que vai dizer que um Governador não pode
até estipular um piso maior que 30 reais para o servi
dor público? Quem é que vai proibir uma categoria,
cuja maioria tem mais que 30 reais sobre o piso, so
bre o salário mínimo, que depois fixe só 3D? É um
contra-senso. É da maior gravidade. Espero que isso
não esteja amanhã divulgado nessa medida provisó
ria.

Mas vou mais além, Sr. Ministro: se não é verda
de o que o porta-voz disse e V. Ex!! leu e sinalizou en
tendo que porta-voz nenhum iria anunciar, estou fa
zendo uma interpretação, o que é um direito, como eu
disse, que V. Exª deu, do que o porta-voz disse que
amanhã poderia ser anunciado..

Quero lamentar essa posição se for verdadeira.
Por quê? A Comissão Especial não foi ouvida uma
vez. Nem uma vez a Comissão Especial foi ouvida por
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parte do Governo. Não houve negociação. Todo mun
do sabe que na audiência pública cada um expõe a
sua posição. Inclusive, houve disparidade total nos
gráficos.

Continuo reafirmando e vou encaminhar a V. Exª,
em mão, documentos do DIEESE com os gráficos: te
mos hoje o menor salário mínimo de toda a história do
País, desde 1940, podendo haver algumas oscila
ções de 23, 24, 25% em 1995, por exemplo. Mas, em
média, é um dos menores Salários mínimos da histó
ria.

Secretário Edward Amadeo, V. Exª tem direito
de rir, mas seria melhor que falasse. São os dados do
DIEESE, não inventei essa história, com gráficos e
números. '

Então, se esse dado que estou apresentando
aqui não é verdadeiro, quero desafiar V. Exªs Vamos
estabelecer uma reunião, no próximo fim de semana,
sexta, sábado e domingo, com os técnicos, se o Mi
nistro não puder. Vamos checar os dados. Trago os
dados da UNAFISCO, da ANFIP e do DIEESE. Va
mos ver quem está faltando com a verdade. Não vou
chamar ninguém de mentiroso. Pode ser que eu não
esteja com a verdade absoluta, pelas informações
que recebi.

Então, se não é verdade que o Governo vai bai
xar uma medida provisória, por que não fazer uma re
união de técnicos das duas áreas: técnicos do Gover
no, técnicos da Comissão? Vamos sentar e ver onde
é que está o erro. Depois vamos chamar a imprensa e
dizer, se os erros forem nossos, com certeza absolu
ta: os dados do DIEESE estavam equivocados. Sem
problema algum. Agora, se o erro for do Governo,
esse vai ter que admitir. -- -"

Então, o desafio que fica é este: que não saia
medida provisória nenhuma. Vamo-nos reunir aqui
sexta, sábado e domingo. Ministro, sei dos compro
missos de V. Ex!!, então, que a reunião seja pelo me
nos com os técnicos, os que elaboraram esse docu
mento que V. Exª apresentou aqui.

A impressão que passa da sua exposição, Sr.
Ministro, é que se pode tudo neste País, menos au
mentar salário confesso-lhe que essa é a impressão
que levo para casa. Da sua exposição, se eu fizer um
raio X, na posição de quem o está assistindo neste
plenário, penso que essa é a visão. Tudo pode acon
tecer; agora, salário não pode. Juros, PROER e DRU
podem. Tiraram 20% de todo o Orçamento e pelo me
nos a sua base, aqui no Congresso, não explicou para
onde vão os 41 ,5 bilhões. São os chamados "para fins
ignorados". Ninguém conseguiu explicar para onde

vão 41,5 bilhões. E aquela é a receita da Previdência,
que afasta 11,5 bilhões da Seguridade Social. E con
tinuamos insistindo que a Seguridade Social tem su
perávit.

Então, a pergunta que fica, Sr. Ministro, é mais
nessa linha. Claro que há uma discordância de fundo.
Diria mais: cada vez saio mais convencido de que te
mos de caminhar para o parlamentarismo, diante da
exposição apresentada e da medida ditatorial e impe
rial que vai ser baixada, via medida provisória.

Se estivéssemos no parlamentarismo, o Con
gresso assumiria essa responsabilidade, naturalmen
te sob a pressão da população. Como isso não é pos~

sível sonhar não é proibido, pelo menos isso, gostaria
de dizer que quero reafirmar aquela minha posição. A
elite deste País está num dilema igual ao de 13 de
maio de 1888: se devia ou não abolir a escravatura.

Hoje é semelhante, milhões e milhões de pesso
as. O fundo da pobreza que discutimos fala que existe
no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas que rece
bem menos do que um salário mínimo. De acordo
com os meus dados, Sr. Ministro, sempre afirmei que
20 milhões de pessoas ganham até um salário míni
mo. Agora, os últimos dados que me passaram do
IBGE, oficialmente, falam que são no mínimo 15 mi
lhões.

Bom, se pegarmos os dados do IBGE, consta
que existem 15 milhões de brasileiros ganhando um
salário mínimo; se pegarmos os dados da Previdên
cia, oscíla em torno de 12,5 ou 13 milhões que ga
nham também um salário mínimo. Só aí temos 3D mi
lhões. Se para cada um desses colocarmos um de
pendente, chegaremos a 60 milhões de pessoas que
estão nã"expectativa ãe que haja uma decisão sobre
essa questão do salário mínimo.

Por isso, insisto com V. Exª sobre a importância
de haver essa possibilidade de realizarmos uma reu
nião. A impressão que não pode passar isso tem que
ser dito, Sr. Ministro, com todo o respeito que temos
pelo Relator, Deputado Eduardo Paes, que tem traba
lhado e demonstrado toda sua capacidade e compe
tência, como também pelo Presidente da Comissão é
a de que houve negociação com a Comissão. Não
houve. Ambos são Parlamentares da base do Gover
no, do qual temos maior respeito e credibilidade, e
queremos dialogar e conversar. Mas não pode passar
a impressão para a sociedade e entendo que o Rela
tor e o Presidente concordam com isso de que houve
negociação com a Comissão. Não houve uma reunião
de negociação para contraposições em relação ao
que pensa a Comissão e o que pensa o Governo.
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Lamento muito se, de fato, for baixada uma me
dida provisória que atropele a Comissão Especial, o
Congresso Nacional e a própria democracia, em
nome de uma posição de força, adotada pelo Gover
no, quando o próprio Governo está com a sua base
aqui neste plenário. Aí é de se perguntar: o que esta·
mos de fato fazendo aqui, discutindo e prendendo o
Ministro até esta hora? Claro que é importante ouvir o
Ministro, faço questão de ouvi-lo; mas ao mesmo tem
po que quero ouvir o Ministro nessa posição mais po
lêmica de cada um apresentar sua posição, que é le
gítima e democrática, que haja essa possibilidade de
um processo de negociação entre a Comissão Espe
cial e o Governo. Era isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Até resolvendo essa questão, Deputado, dentro dos
nossos esforços que já foram comentados, acredito
que não chegamos em números até para apresentar
ao Governo para haver uma negociação. Vamos hoje
iniciar, dentro da nossa base, do nosso grupo, talvez a
busca de um consenso, de um número, para, a partir
daí, tomarmos decisão.

Amanhã haverá uma reunião do Presidente com
os Líderes, tendo um número levantado e aprovado
dentro desta Comissão. Então, iremos levar ao Gover
no a argumentação da aprovação do nosso número,
porque não temos nenhum número para negociar.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Estamos
cumprindo um calendário, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Certo. Exatamente, estamos fazendo as audiências
públicas..

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Está atrope
lando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Veja bem, a questão não é de eu ser da base gover
nista ou o Relator.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Só me escla
rece uma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Um minutinho só, estou respondendo à questão de
ordem, Deputado. A questão..

(Intervenção inaudíve/.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Certo, mas estou terminando aqui.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Facilita sua
vida responder num pacote, para liberar a vida do
povo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Diga-me, não
entendi direito. A reunião de hoje é V. Exll, o Relator e
o Ministro? Ou é a Comissão e a Ministro eventual
mente pode participar? Não entendi. Desculpa, Sr.
Ministro, é porque..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Mas, Deputado, V. Exg recebeu no seu gabinete um
convite.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sim, mas o
Ministro vai participar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Você disse
que a reunião é sua, do Relator e do Ministro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, são os membros da Comissão titulares e
suplentes que foram convidados.. . .

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Ah, claro!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) - ..

e que têm participado. Fiz em nome da Comissão.
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Um convite solicitando que, além da agradável com
panhia do Ministro por quase sete horas aqui, gosta
ríamos aqui..

OSR. LUIZ CARLOS HAULY - É um campeão.
(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Estamos aqui há quase sete horas conversando e de
batendo. Convidamos também o Ministro, após o en
contro que ele tem.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Ele não foi ao
banheiro até agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
É verdade.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Como é que
é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Ele poderá passar em nossa reunião, que se deve
alongar, para nós passarmos o número e debatermos
alguns números. Então, quero falar que dentro.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Mas pode
baixar uma medida provisória amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sim, mas não vai baixar, Deputado, calma, aqui está
claro, O' que veio do porta-voz. Ele falou que amanhã
espera anunciar um número. Anunciar um número é
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diferente de assinar \Jmfi medida provisória. São coi
sas diferentes.

(Intervenção iri~udível.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lima) - O Presi
dente disse que iria aguardar o nosso relatório. Então,
amanhã, vamos conversar em nome da Comissão.
Um dos procedimentos desta Casa é que o Relator e
o Presidente da Comissão conversem abertamente
com o Presidente sobre essas questões. Um outro
procedimento é que os principais partidos, dentro da
quela escala de rodízio, indiquem os Presidentes e os
Relatores. Então, é óbvio que passe pela base gover
nista. Portanto, essa questão tem de ser esclarecida,
porque o Presidente eo Relator são os que mais es
tão trabalhando. V. Exª é testemunha do que estamos
fazendo.

Para as considerações finais do nosso.
O SR. DEPUTADO. MEDEIROS - Calma, cal

ma, já falou todo mundo, ,mas o Ministro disse que.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -

Deputado, dois minutos. .
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Não, apenas

um minuto.
Ministro, de maneira alguma, quis ofender V. Ex!!

E se o ofendi, peço descúlpas. Mas gostei mais da
sua segunda parte do que da primeira, sem aquelas,
não vou dizer numerologias, mas não sei que outro
nome dizer, talvez, conjunto de números. Mas não
quis, de maneira alguma, ofender V. Ex!!

Uma das coisas que quis dizer é que de onde sai
o mínimo sai o dúplex e o tríplex. É do mesmo buraco:
do Tesouro Nacional. O senhor, ao fundo e ao cabo, é
quem vai pagar o mínimo e o dúplex. Quer dizer, será
que o dúplex não causa déficit público? Não vi nenhu
ma gritaria de quem paga, do dono do cofre, sobre o
teto. Quer dizer, o teto lá em cima, o salário mínimo,
136 reais. Não vi nenhum esforço por parte do Go·
verno. E quero falar francamente não estou ofen
dendo V. Ex!!: não vi esforço do Governo. Não ouvi o
Governo dizer: "Não, esse teto é muito grande. Vai ca
usar problema".

Agora, vejo que a banda do Governo:não estou
falando de banda boa ou banda ruim, pelo amor de
Deus, não me interprete mal também.. Mas é que hoje
em dia não é moda falar banda? Agora, quando é o
problema do salário mínimo, é um Deus nos acuda,
Ministro. É um Deus nos acuda. Todo mundo diz: "O
salário mínimo vai causar desemprego. O salário mí
nimo vai criar déficit fiscal. O salário mínimo significa
as sete pragas do Egito"'. Cory,o membro da base do
Governo, tenh() que defender.o Governo, feliz ou infe-

lizmente, causa-me profunda estranheza. Quando o
senhor apresenta os números, não posso contes
tá-los, pois não tenho tabelas. Mas, sem dúvida ne
nhuma, os salários não estão ganhando ultimamente.
Pelo menos nos últimos dois anos, é um fato concreto
que os salários estão caindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, três minutos.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Já estou ter
minando.

Há uma profunda inquietação aqui no Con
gresso em relação ao problema do salário mínimo.
Se V. Ex!! observou bem, a maioria das perguntas e
observações que, de certa forma, contestavam V. Ex!!
reconheço que não é fácil contestar, pois o Ministro
Malan é um homem poderosíssimo dentro do Gover
no partiam da base do Governo. Vi vários Deputados
que eram do PMDB fazendo uma certa constatação a
V. Ex!! Não eram nem do PT. O PT até que foi Iight
aqui hoje. Vi a base do Governo muito mais agressiva.
Certos Deputados aqui me surpreenderam. Vi Depu
tados do PSDB. Vi o Deputado Caio Riela, que aca
bou de fazer um acordo. Então, peço a V. Exª que leve
isso em conta e que, no dia de amanhã, não nos atro
pele. Acho uma violência o Governo baixar uma me
dida provisória em cima de nós no dia de amanhã.
Quando começamos uma discussão, porque acho
que, agora, neste final de reunião..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, já conversamos sobre isso.

O SR.. DEPUTADO MEDEIROS - V. EXª está
muito apressado agora. Mas na hora em que o ho
mem estava falando, V. Exª não estava apressado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, essas questões já foram abordadas. V. Exª
está repetindo outra vez para o Ministro.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - O homem
pode falar, faz o que quer.

Faço um profundo apelo final ao Ministro, que
acabou de dizer que éa favor de um aumento real do
salário mínimo.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Não estou co
locando estas palavras na boca de V. Exª Parece-me
que ouvi o senhor dizer que é a favor de um aumento
do salário mínimo, e não só para este ano. Parece que
abriu a perspectiva de uma política para os próximos
anos está certo? Por que não fazer isso com o Rela
tor? Por que não fazer uma proposta concretá para
ajudar esse rapaz, um homem honesto, íntegro, que-··-
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está fazendo o maior esforço para encontrar uma so
lução positiva, ouvindo os Deputados Paulo Paim,
Eduardo Paes e demais outros? Tenho que tirar o
chapéu para ele. Ele não está querendo contestar
ninguém. Ele procura, ouve, discute. Ministro, nós, da
Comissão, não queremos estou abrindo o coração
para V. Exi uma proposta que o Presidente vete, pois
ninguém ganha com isso.

Então, Ministro, faço um apelo a V. EXª no sentido
de não permitir que esta Comissão seja atropelada,
bem como o seu Relator e Presidente, porque estamos
andando. Espero que amanhã não venha uma medida
provisória. Faço um apelo a V. EXª para que nos,?jude e
faça uma proposta concreta a nosso Relator.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Tem V. Exil a palavra.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.

Presidente, cheguei a cumprimentar o eminente Mi
nistro da Fazenda e o Ministro que o acompanha e fui
ao plenário votar, cumprindo regimentalmente a de
terminação. O Presidente da Casa, inclusive, levou
em consideração que estava aqui o Ministro da Fa
zenda, mas o Regimento determina que sejam sus
pensos os trabalhos. Como sou regimentalista, fui lá
cumprir o meu dever;, não só preocupado com o pão
de cada dia, mas para registrar minha presença. Mas
tenho vontade de formular apenas duas ou três ques
tões. Não sei se V. Exil vai me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Deputado, em função do adiantado da hora e da
questão regimental.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - À no
ite não há problema de Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) - ..
pois há possibilidade de votação, na verdade, o que
está havendo é réplica e tréplica dos que estavam
presentes.

O SR. DEPUTADO AlCEU COLLARES - Mas
eu estava presente e estou inscrito.

O SR. PRESIDEtffE (Deputado Paulo Lima) 
Sim, Deputado. E foi chamado.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sim,
mas eu estava cum~rindo o que determina o Regi
mento. Quem estava jilegal era V. Exª

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTA!DO ALCEU COLLARES - Pre
ciso restaurar o meu ~ireito de participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Está certo.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, se V. Ex!! não quiser, recorro à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. Evamos ficar
debatendo e perdendo tempo.,Conceda-me a palavra
que faço a coisa prática.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, dois minutos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Quando o Ministro esteve debatendo com o Depu
tado Aloizio Mercadante, percebi que a coisa não
ficou boa. Achei um bom debate. No início, quando
pela primeira vez havia um debate com o Ministro Pe
dro Malan, que é um talento, tem conhecimento, eu fi
quei um pouco receoso e pensei: mas vou debater
com um grande economista. Foi quando tive a satisfa
ção de ouvir o Ministro confessar que não é um eco
nomista.lsso já me animou um pouco. Leigo por leigo,
vamos discutir essa matéria. Não é economista.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não,
lá já terminou. O teu pão já está garantido.

Ministro, mandei uma relação a V. Exª que con
tém o salário mínimo no MercosuL. Economias mais
ou menos parecidas, com o poder de compra que per
mite também a cesta básica. E esse estudo feito pela
minha assessoria me leva a afirmar que o
MERCOSUL, cujo objetivo seria mais ou menos uni
formizar não apenas o direito de ir e vir, mas também
o levantamento das tarifas, das ações, do mercado
comum, mais cedo ou mais tarde terá que buscar
também a equalização da remuneração do trabalho,
sem fronteiras. O operário argentino vem para o Bra
sil, os brasileiros vão para a Argentina, o Paraguai en
tra aqui, quando estiver concretizado. Fiz esse levan
tamento do salário mínimo, e nele o Brasil aparece
com um salário mínimo de 136 reais, o que corres
ponde a 74 dólares (pelo menos há uns quinze ou vin
te dias). O Uruguai, que é chiquito, com 185 dólares.
O Paraguai, que por enquanto não tem nem Governo,
está com um salário mínimo de 144 dólares. E a
Argentina, do Menem e do atual De La Rúa, 206 dóla
res. Como se explicaria a diferença de salários para
países que integram, pelo menos teoricamente, um
mercado comum, cujo objetivo ao longo do tempo
será um mercado comum? É ou não verdade? A con
cepção filosófica não é essa? É. Então, não se trata
apenas de troca de mercadorias. Não é apenas na
compra, na importação e exportação, mas principal
mente no campo do direito de trabalho. Os primeiros
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passos que estamos dando, apresentamo-nos com
essa situação terrível. Por exemplo, com a cesta bási
ca, o Brasil chega a 14; o Uruguai, a 24; Paraguai,
que tem 144, a 9; e aArgentina, a 21. Mas depois vem
para a cesta básica tirada do Decreto nQ 399, de 1938.
Faço só uma correção. Todos os dados que V. Exª
tem devem levar em consideração estou aqui com
dois grandes professores, os Deputados Medeiros e
Paulo Paim que o primeiro salário mínimo, de 1940,
Lei nº 21/1962, era para o trabalhador sozinho. A par
tir da Constituição de 1946, o salário mínimo passou a
ser para o trabalhador e sua família. Em 1962,0
ex-Senador Franco Montoro, então Ministro do Tra
balho, criou o salário de família para compensar a in
constitucionalidade, que ,era denunciada pelo salário
mínimo fixado para uma pessoa só. E o salário míni
mo no Brasil não é para uma pessoa só e, sim, para o
trabalhador e sua família. Isso está na Constituição. E
é um direito social. Aliás, o americano está dizendo
que estamos ofendendo os direitos humanos, porque
não estamos pagando aquilo que deveria ser pago.
Considero que, tendo em vista que temos a maior
concentração de renda que se conhece, a maior car
ga tributária que estamos conhecendo, e esse juro de
dezenove, que empacou no dezenove.. O Dr. Armínio
Fraga conseguiu 45 em 13 de janeiro e, depois, foi
baixando, baixando. Mas agora empacou no dezeno
ve. Mas, ainda assim, é um dos maiores dó mundo.
Como conviver com isso, Doutor? Com esse salário
mínimo e a comparação do MERCOSUL?

Não estamos aqui para ser melhor do que nin
guém, nem para ganhar de ninguém. Queremos aqui
lo que o Deputado Medeiros está querendo: minimi
zar um pouco não é melhorar os salários, apenas mi
nimizar o sofrimento de, no mínimo, 40 a 50 milhões
de trabalhadores. Os dados estatísticos falam em 2%
da economia formal. Mas na economia informal, prin
cipalmente no Norte e Nordeste, V. Exª sabe que são
poucos os que pagam até o salário mínimo. Com rela
ção também aos Estados que não pagam o salário
mínimo, queria que fizesse a correção do Rio Grande.
Fui Governador do Rio Grande e sei que aquele Esta
do pode, num plano de carreira de servidores públi
cos, ter um nível menor do que o salário m"íilhno. Mas
somos obrigados, pela Constituição, a pagar o salário
mínimo. Então, provavelmente, é bom fazer uma cor
reção, porque existe o plano de carreira, cujo nível ini
ciai talvez seja com 110, 115, mas é 136 reais. O
Estado não pode deixar de pagar o salário mínimo.

Ministro, fiquei encantado -com o Deputado A/oi
zio Mercadante. Vi que V.. Exª ficou meio arruinado

para dar uma boa resposta a ele. Fiquei meio do lado
dele, não porque eu seja oposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Passo a palavra ao Ministro, para fazer suas conside
rações'finais, apesar de já ter respondido a muitas
das questões abordadas.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu
estava cumprindo meu dever regimental.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - É sempre
um prazer ouvi-lo, Deputado Alceu Collares. Quem
dera ter metade da sua verba, eloqüência e senso de
humor.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mi
nistro, permita-me fazer um elogio: a recíproca é ver
dadeira. E digo que, da minha parte,. é sincero.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Da minha
também. (Risos.) Acredite que da minha também.
Sempre foi.

Agradeço aos Deputados João Caldas, Paulo
Paim, Medeiros e Alceu Collares suas intervenções.
Farei breves comentários sobre cada uma delas.

O Deputado João Caldas não está presente,
mas sua idéia me parece fazer sentido. Fico satisfeito
em saber que S. Exª já conversou com o Líder Arnal
do Madeira sobre sua implementação. Enfim, posteri
ormente, direi ao Deputado João Caldas como vejo a
questão.

Em resumo, para não entrar em detalhes, a ma
téria está nesta Casa; há um Relator trabalhando num
projeto de conversão. Espero que esse projeto seja
apresentado com a brevidade possível e que, entre
outras coisas, possa estar considerando o ponto
abordado pelo Deputado João Caldas.

O Deputado Paulo Paim me faz uma pergunta
sobre o que vai acontecer amanhã.

(Não identificado) - Ele foi votar.
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Espero ele

voltar?
(Não identificado) - Não, não. Aí seria demais.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O que te
nho a dizer ao Deputado Paulo Paim e aos que têm in
teresse na resposta à pergunta dele é o seguinte: o
que posso dizer, dado que já estou aqui desde as
duas e pouco da tarde, quando saí, e estou totalmen
te ligado nessa questão.. Não sei o que aconteceu
nesta tarde. O que sei é o anúncio oficial do Porta-Voz
da Presidência da República, que vou repetir aqui: "O
Presidente espera anunciar amanhã. Ainda não tem
um número decidido. E que conversàrá com Líderes e
com 9.Presidente e Relator desta Comissão antes de
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qualquer decisão". Esta é a informação que tenho.
Então, não adianta me cobrar o que exatamente vai
acontecer, qual é o número, porque não sei.

Não tenho comentário também sobre.
(Intervenção inaudível.)

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Os núme
ros não mentem. E esse número repeti inúmeras ve
zes aqui. Quero dizer a decisão final do Presidente da
República. A minha opinião é fortemente afetada pe
los números que indicam que há um gasto adicional
de 1 bilhão de reais para cada 5 reais de aumento de
salário mínimo. Digo aqui com toda franqueza: esse é
um fenômeno que não podemos fazer de conta que
não existe, numa decisão puramente política. Isso,
não tenho problema em dizer.

O Deputado Paulo Paim volta a mencionar um
estudo do DIEE8E que ele ficou de nos encaminhar.
Tal estudo nos mostraria que hoje temos o menor sa
lário mínimo da história deste País desde 1940. Digo
que esse estudo está errado e vou anotar isso por es
crito tão logo o estudo me chegue às mãos. Mas como
já ouço menções a esse respeito há anos, e nunca o
estudo me foi encaminhado, aguardarei recebê-lo.

Cordialmente, não concordo com a observação
do Deputado quando disse que tudo pode acontecer
neste País, menos aumento de salário. Estamos em
penhados em viabilizar o melhor aumento possível,
compatível não com as expectativas, porque as mi
nhas e as dos senhores provavelmente não serão
atendidas, qualquer que seja o aumento, mas um au
mento mais apropriado possível, à luz das circunstân
cias. Realmente não concordo com a idéia de que
tudo pode acontecer, exceto salário mínimo. Mas
essa discussão temos há anos. Eu e o Deputado
Paulo Paim vamos continuar tendo por muitos anos.

O Deputado Medeiros, a quem quero assegurar
duas coisas. Primeiro: mais uma vez quero reafirmar
aqui de público porque o faço de público e em privado
o apreço que tenho pela sua inteligência, sentido de
oportunidade, capacidade de articulação política, de
comunicação e competência como líder sindical e
Deputado. E digo o seguinte: eu também, em nenhum
momento, quis ofendê-lo ao fazer os comentários que
fiz. Se o fiz, peço-lhe desculpas, assim como aceito,
agradecido, as suas, ao dizer que não tinha a inten
ção de me ofender quando fez a intervenção.

Bem, a pergunta que V. Exll me faz é pertinente.
V. Ex~ perguntou, com toda a razão, Ministro, de onde
saem os recursos que permitem o aumento do míni
mo? V. ExI disse que sai da mesma fonte. Se eu dis
ser que de onde sai o mínimo é que sai o dúplex, os

direitos adquiridos das previdências, os salários que
são múltiplos de dezenas de milhares que nós temos
em vários Estados deste País, em vários lugares, e
que não é só na União, V. Exª tem razão. Os recursos
do Tesouro saem todos, sem exceção, da própria so
ciedade ou de impostos e contribuições, ou de au
mento de dívida, que é uma maneira que o Governo
se endivida em relação à sociedade.

Nesse sentido, V. Exª tem toda razão. A origem é
a mesma. Aliás, precisamos ter uma discussão sobre
prioridades, em vez lamento dizer de achar que todas
as coisas são prioridade. V. Exª mencionou o dúplex,
mas eu podia dizer: é a saúde. Eu tenho pleitos signifi
cativos da saúde, todos extremamente defensáveis.
Ninguém, em sã consciência, pode ser contra a me
lhoria da saúde da população brasileira. São alguns
milhões a mais de pleito. Ninguém, em sã consciên
cia, pode ser contra a melhoria da qualidade da edu
cação do brasileiro. O maior ativo que o País tem é o
seu povo, povo educado. São alguns milhões a mais
de recursos também. Todos eles vêm da mesma fon
te, dos mesmos recursos.

Esta que é a discussão que eu chamo de politi
camente madura e economicamente racional, onde
ela tem lugar nos países onde ela existe. Acho que
esta Comissão está desempenhando um papel im
portante nisso, este Congresso caminhando nesta di
reção. Eu acho que se trata de um fenômeno altamen
te alvissareiro.

Quero dizer que não vi agressividade alguma
em nenhuma das intervenções aqui. Acho que esse
tipo de discussão faz parte integrante do debate de
mocrático. E volto a dizer o que disse no início. Acho
perfeitamente natural que divergências sejam explici
tadas e convergências sejam buscadas também.

Lamento que, com freqüência, na nossa cultura
política, principalmente aqui nesta cidade, divergênci
as legítimas e naturais de opinião sejam interpretadas
como grandes brigas e rompimentos de natureza
pessoal. Isso é resultado de uma excessiva e indevida
"fulanização", "beltranização" e "sicranização". As
pessoas ficam mais preocupadas com a declaração
de fulano, a resposta de sicrano, o que que beltrano
tem a dizer sobre a declaração dos dois, do que com a
substância do que está em discussão. E acho que es
sas coisas estão mudando no Brasil, o que é um sinal
extremamente positivo. Acho que todos aqui contribu
em pra isso.

O meu velho amigo, pelo qual tenho uma pro
funda admiração, Deputado Alceu Collares, que sem
pre me encanta com a sua retórica, apresenta dados
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sobre o salário mínimo em outros países do Mercosul.
No texto que distribuí àí, Deputado, não sei se V. Exª
teve oportunidade de ver, eu disse que é muito impor
tante considerar o nível do mínimo com o seu signifi
cado em termos de grau de cobertura. Eu mencionei
aqui que, em 1940, não sei se V. Ex!! estava presente,
70% da população estava no campo. O mínimo varia
va de 90 a 240. Na verdade, tomaram o nível máximo
do mínimo, que era do Município do Rio de Janeiro.
Achar que aquele era o salário mínimo que prevalecia
no Brasil de 1940 e que era a remuneração que recebi
am os trabalhadores não-qualificados é um equívoco.
No mundo real, não era assim.

Eu vi o Ministro Dornelles ontem - S. Exª deve
conhecer mais o Paraguai do que eu, eu não conheço
tanto - dizer que esse salário mínimo paraguaio, a
maioria das pessoas, uma parte expressiva - não sei
se S. Ex!! falou maioria - não o recebe. E é importante
saber qual é o grau de cobertura desse salário míni
mo.

Quanto à Argentina, cujo valor V. EXª menciona,
não sei o grau de cobertura, não sei se lá é nacional,
ou unificado, se tem diferenças, mas a Argentina tem
uma renda per capita que é aproximadamente o do
bro da brasileira. Portanto, não seria de causar espé
cie que o salário mínimo argentino fosse aproximada
mente o dobro do brasileiro, assim como os salários
de países europeus são seis, sete vezes o salário no
Brasil, porque têm renda per capita de seis a sete ve
zes a renda brasileira.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas
..- -. - -

o Uruguai.é ainda aqui no Sul, aqui pra baixo.
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - O Uruguai,

V. Ex!! é especialista, e eu aguardo uma notícia sua.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - São

188 dólares.
O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Eu vi: 185.

E todo cidadão uruguaio, independentemente de
onde esteja localizado, seja numa fazenda de brasilei
ros são inúmeras que existem no Uruguai, devo dizer,
recebe exatamente, com carteira assinada, esse sa
lário mínimo que V. Ex!! mencionou? Eu aguardo uma

. comunicação sua, após suas consultas, dado que
V. EXª entende muito mais de Uruguai do que eu. Mas
eu acho que essa comparação sim, o último ponto é o
seguinte tem que ser vista sempre sob o seguinte
ponto: qual o efetivo? O eficaz é aquele salário em ter
mos de seu grau de cobertura. E, segundo, à luz da si
tuação fiscal mais ampla de cada país.

Eu não sei se V. Ex!! estava aqui,quan'do eu dis
se que adoraria acredite em mim poder dizer junto

com vários dos meus colegas do Ministério: "Presi
dente como diria V. Exª, vá em frente, Presidente, dê
um salário de 250 reai~ que a situação fiscal permite.
Eu não posso fazer isso.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu
posso (ininteligível), mas não fica arremedando o
meu chefe Brizola. (Risos.) Não fiquem metendo a
mão no nosso partido.

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - A sua
observação é absolutamente correta. Os estudos do
salário mínimo do final dos anos 30, que levaram à
sua fixação em 1º de Maio de 1940, falavam de um
trabalhador adulto e suas necessidades normais. Isso
foi posteriormente ampliado. Houve esse fato que V. Exª
mencionou do salário família. Eu sei que esse é um
tema recorrente. Naquela época, não sei se V. Exª es
tava aqui, eu disse: foram dois anos de trabalho das
várias comissões de salário mínimo. Trata-se de um
trabalho interessante. Vale a pena ler o relatório da
Secretaria de Emprego e Trabalho, feito em 1938,
1939, que levou à fixação dos mínimos. Eles pegaram
para várias regiões do Brasil não só o salário médio
prevalecente, como também o salário modal, como o
salário mediano; ouviram as sugestões de várias par
tes interessadas e acabaram se fixando naquela es
trutura que prevaleceu.

Há um dado importante, Deputado, que é uma
mudança estrutural do mercado de trabalho brasileiro.
Uma das tabelas e quadros que distribuí aqui mostra
que houve um fenômeno positivo. Maior participação
º-e mulb~r~s n~ força de tr~balhoé sinal de desenvol
vimento econômico e social importante.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas
não pode ser um sinal de necessidade?

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Exatamen
te, V. Ex!! tem razão. Mas o ponto é o seguinte. Eu
mencíonei aqui que alguns pesquisadores do IPEC
tentaram identificar, dentre aqueles que recebem sa
lário mínimo, os chefes de família e quais são mem·
bros outros que não o chefe de família, como, por
exemplo, cônjuges ou filhos. Há muitas famílias no
Brasil em que o salário mínimo é recebido pela mu
lher, os filhos também, e compõem a renda familiar.
Portanto, não é sempre correto dizer que esse salário
mínimo é o salário mínimo que garante o sustento de
um trabalhador, da sua mulher e dos seus cinco ou
seis filhos. Muitas vezes a mulher ou muitos dos filhos
têm ocupações num mercado informal também, ocu
pações com algum tipo de rendimento.

Eu só queria fazer esse comentário. Acho que
talvez seja o caso de reproduzirmos agora, com grau
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de detalhe maior, uma avaliação do tipo que foi feita
lá, de quais são as necessidades de a3segurar exis
tência digna para uma família definida de tal maneira.
Mas Jí deveria ser em termos de renda familiar, não
mais como a renda de uma pessoa apenas. Hoje, é
um sinal de desenvolvimento econômico e social
quando há \{·'irios membros da família com algum tipo
de ocupação, mesmo qUr:J seja em tempo parcial. E
isso ocorre no resto do mundo, devo dizer.

Era isso que eu gostaria de dizer. Quero agrade
cer a todos a presença, a atenção com que me ouví
ramo O Dr. Edward I.madeo não falou aqui, mas ele
está à disposição para vir a qualquer momento, pas
sar quantas horas V. Exªs p-ecisarem.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não
precisa, Doutor. A gente sabe que ele está de acordo
com V. Exª (Risos.)

O SR. MINISTRO PEDRO MALAN - Temos
mais divergências internas do que parece te? nós per
mitimos que elas apareçam.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Está
bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Agradeço a todos a presença e a colaboração do Mi
nistro Pedro Sampaio Malan. E quero falar da grande
importância da sua presença, Ministro. Esta Comis
são se sente honrada e até assistida pelo Governo
Federal, no seu todo, como sendo um terceiro Minis
tro. Tenho certeza de que vamos chegar ao ponto co
mum de equilíbrio.

Encerro esta reunião, convocando a próxima
reunião para amanhã, quinta-feira, às 10h, com a
presença do Sr. Waldeck Vieira Ornélas, Ministro de
Estado da Previdência.

Está encerrada a reunião.

Ata da Décima Reunião realizada
em 23 de março de 2000

(Audiência Pública)

Aos vinte e três dias do mês de março de dois
mil, às dez horas e trinta minutos, no Plenário dez, do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, sob a
presidência do Deputado Paulo Lima, a "Comissão
Especial destinada a realizar estudos com vistas a
oferecer alternativas em relação à fixação do salário
mínimo". Compareceram os Deputados Alceu Colfa
res, Almerinda de CarveJho, Avenzoar Arruda, Da
mião Feliciano, Dino Fernandes, Djalma Paes, Eduar
do Paes, Feu Rosa, Inaldo Leitão, Jair Meneguelli,
João Caldas, José Thomaz Nonô, Júlio Delgado, Lau
ra Carneiro, Medeiros, Nice Lobão, Paulo Lima, Paulo

Paim, Pedro Corrêa, Pedro Eugênio, Ronaldo Vas
concellos e Synval Guazzelli; titulares: Airton Casca
vel, Almir Sá, Babá, Caio Riela, Costa Ferreira, De
Velasco, Eurípedes Miranda, Ifdefonso Cordeiro, Jan
dira Feghali, João Tota, Luiz Bittencourt, Neuton
Lima, Paulo Rocha, Pedro Fernandes, Ricardo Bar
ros e Wilson Braga, suplentes. Compareceram, ain
da, os Deputados Ursicino Queiroz, Manoel Castro,
Vivaldo Barbosa e Jorge Khorry. Deixaram de compa
recer os Deputados. Barbosa Neto, Enivaldo Ribeiro,
Herculano Anghinetti, Magno Malta, Paulo Maga
lhães, Pedro Celso, Pedro Henry, Romeu Queiroz e
Wilson Santos. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente, Deputado Paulo Lima, deu início aos
trabalhos. Ata - A ata da reunião anterior, distribuída
antecipadamente, teve sua leitura dispensada a pedi
do do Deputado De Velasco e foi aprovada, sem res
trições. Ordem do Dia - Reunião de Audiência Públi
ca com a presença do Senhor Dr. Waldeck Vieira
Ornélas, Ministro de Estado da Previdência e Assis
tência Social. O Deputado Paulo Paim questionou o
fato da audiência com o Presidente da República,
marcada para logo mais à tarde, não contar com a
presença dos demais membros da Comissão. O as
sunto foi discutido pelos Deputados Medeiros, Pedro
Fernandes, Ricardo Barros, Jandira Feghali, Caio Ri
ela e José Thomaz Nonô. O Senhor Presidente escla
receu que a Comissão estaria representada pelo pre
sidente e o relator, que levariam ao conhecimento do
Presidente da República todas as questões debati
das, bem como o sentimento deste órgão técnico.
Sobre o fato de medida provisória fixando o salário
mínimo, ser editada nos próximos dias pelo Palácio
do Planalto, debateram os Deputados Caio Riela,
Jandira Feghali, Synval Guazzelli e Jair Meneghelli.
Em seguida, o Senhor Presidente, após explicação
das regras regimentais, passou a palavra ao convida
do. Finda a exposição do Senhor Ministro, participa
ram dos debates os Deputados Ricardo Barros, Pe
dro Fernandes, Airton Cascavel, Medeiros, De Velas
co, Vivaldo Barbosa, Jandira Feghalli, Synval Guaz
zelli, José Thomas Nonô, Caio Riela, Alceu Colfares,
Paulo Paim, Inaldo Leitão, Babá, Júlio Delgado e Pe
dro Corrêa. O Senhor Ministro respondeu às interpe
lações, tendo os Deputados Babá, Paulo Paim, Me
deiros e Caio Riela usado da palavra para a réplica. O
Senhor Presidente respondeu questão de ordem de
autoria do Deputado Alceu Colfares, referente ao fun
cionamento da Comissão em concomitância com a
Ordem do Dia Câmara dos Deputados, baseado em
acordo feito com o Deputado Michel Temer, no senti
do de que os parlamentares se revesariam nas vota-
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ções do plenário, voltando, em seguida, para a reu
nião da Comissão. O Deputado Medeiros assumiu a
presidência dos trabalhos, às doze horas e quarenta
e cinco minutos, por vinte minutos. Após as conside
rações finais do expositor, o Senhor Presidente en
cerrou a reunião, às quinze horas, agradecendo a
presença e participação do convidado e deputados,
marcando outra para o dia 28, terça-feira, às quatorze
horas e trinta minutos, com a presença de represen
tantes do Diap, Anfip, Cobap, Contag, Unafisco e dos
senhores José Márcio Camargo e Ricardo Paes de
Barros. E, para constar, eu, Cily Montenegro, Secre
tária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida eapro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à
publicação, juntamente com as notas taquigráficas,
após decodificadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião da Co
missão Especial destinada a realizar estudos sobre
alternativas para fixação do salário mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de có
pias da ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Pro
ponho a dispensa da leitura da ata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) - Dis
pensada a leitura, coloco a ata em discussão e votação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)

A ata está aprovada.
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Pois não, Deputado Paulo Paim.
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi

dente, todos os meios de comunicação anunciam que
esta Comissão Especial terá uma reunião hoje às 15h
para debater o salário mínimo com o Sr. Presidente
da República. Eu gostaria de registrar - e quero que
V. Exª me esclareça se esse fato é ou não verídico 
que até o momento, pelo que eu saiba, a Comissão
Especial do Salário Mínimo não foi recebida, nem
uma vez, por qualquer órgão do Governo, para deba
ter o salário mínimo.

Fica muito ruim, Sr. Presidente, os meios de co
municação nos perguntarem se a Comissão Especial
vai ter hoje um debate com o Governo. Se não formos
lá, vão dizer que não estamos dispostos ao debate.
Então, o que tem que ser esclarecido aqui nesta Comis
são - peço a V. EXª que faça isso - é que a Comissão,

como Comissão Especial, em nenhum momento foi
convidada ou convocada, ou o Governo aceitou sentar
conosco para discutir - como fizemos desde o primeiro
Ministro - política e socialmente a questão do salário
mínimo. Peço a V. EXª que faça esse esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Paulo Paim, por tradição, o Planalto tem rece
bido Presidentes e Relatores das Comissões Especiais.
No que tange à nossa Comissão, solicitei algumas ve
zes ao Presidente que recebesse toda a Comissão, o
que seria um precedente. E este precedente não foi
possível na pauta do Presidente Fernando Henrique.
Foram envidados esforços no sentido de o Presidente
da República receber toda a Comissão.

Solicitamos ao Governo, num primeiro momen
to, números, dados, informações e propomos debates
sobre a questão do salário mínimo. Então, houve esse
entendimento.

Hoje a reunião será às 15h30min e não às 15h.
E nós estaremos levando a S. Exª o que foi discutido
em números, dados, visitas aos Estados, posição das
associações de aposentados e pensionistas, enfim,
todos esses quesitos que foram pautados, discutidos
e debatidos aqui, com muita desenvoltura.

Tenho certeza de que iremos mostrar ao Presiden
te Fernando Henrique Cardoso o sentimento desta Co
missão. Ainda não temos um relatório aprovado. Ele será
feito na próxima semana. A partir de terça-feira, o Relator
já terá dados suficientes, para, dentro do Orçamento, fa
zer os cortes ou as transferências necessárias, como su
gestão, para que possamos dar um aumento efetivo e
real ao salário mínimo.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Não quero
polemizar, Sr. Presidente. É só um esclarecimento.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presiden
te, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Um minutinho só, Deputado. Estou terminando. É nes
sas condições, que nós temos pautado nosso trabalho.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - É preciso
que fique claro, Sr. Presidente, que o convite é ao Pre
sidente e ao Relator. Não pode o Planalto divulgar
que ele convidou os Parlamentares da Comissão
Especial para uma reunião hoje à tarde. Só quero que
V. Exª esclareça que o convite é dirigido - só isso que
eu quero - ao Presidente e ao Relator e não à Comis
são Especial. Pronto!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Paulo Paim.. Deixa eu só finalizar aqui,
Deputado Medeiros.
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Então, volto a afirmar: o convite foi feito, como
de hábito, apenas para o Presidente e o Relator.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, então, eu volto a afirmar que o convite foi para
o Presidente e o Relator, representando a Comissão.

Tem a palavra o Deputado Medeiros.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presiden~
te, Srs. Deputados, acho que nós estamos vivendo
quase uma morte anunciada. O que estamos ouvindo
é que o Governo vai baixar hoje à tarde ou amanhã de
manhã uma medida provisória. O Congresso já tem
discutido o excesso de medidas provisórias. Eu acho
que essa é uma medida provisória especialmente
ruim, porque atropela toda esta Comissão aqui, que é
uma Comissão pluralista, em que todos têm debatido
exaustivamente, temos viajado.

Eu acho que vai ser um precedente político mui
to ruim. Estamos discutindo uma questão muito im
portante, que é o salário mínimo, sem radicalismos,
sem posições extremadas. Ontem participamos de
uma reunião, em que nasceu a idéia de discutirmos
até um outro número com o Governo, a fim de buscar
um consenso, para que não saísse um número baixo
nem o Governo fosse obrigado a vetar um esforço
enorme que o Relator está fazendo nesse sentido.

Eu acho que nós podemos contornar essa situa
ção. Eu sugeriria ao Presidente Paulo Lima e ao Rela
tor que fizessem um novo contato com o Governo, a
fim de que fosse incluída nesta comissão outros
membros, assim refletiria a pluralidade da Comissão.

Sou da base do Governo. O Presidente é da
base, o Relator também, mas eu acho que é uma vio
lência - se há espaço para uma negociação, para
uma discussão - que a Oposição não esteja repre
sentada. Acho que é bom, faz bem para o espírito de
mocrático, pela forma como trabalhou esta Comissão,
que a Oposição também esteja representada.

Então, sugiro - é sugestão; evidentemente o Pre
sidente recebe quem ele quiser - ao nosso Presidente
que faça um novo contato com o Protocolo do Presiden
te da República, com os seus representantes, a fim de
incluir nessa visita, principalmente membros da Oposi
ção que conversarão e discutirão com o Presidente da
República.

É esta a minha questão.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Pela
ordem, Sr. Presidente. Apenas uma questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pela ordem, inicialmente, o Deputado Ricardo Barros,

Jandira Feghali, Jair Meneguelli, Pedro Fernandes.
Mas eu pediria que a questão de ordem fosse relativa
à nossa sessão ou à nossa Comissão, para não esva
ziarmos a nossa intenção aqui.

Tem a palavra o Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, eu só queria sugerir que não fosse nem oito
nem oitenta, mas que a Mesa fosse à audiência com o
Presidente. Nós temos aí representação, o nosso parti
do, o PFL, representado pelo Medeiros, mas eu acho
que o Presidente da República não teria problema al
gum em receber a Mesa como um todo: Presidente 1Q

2Q e 3Q Vice e o Relator. Esta é a minha sugestão.' ,

OSR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, só para complementar. A sugestão
apresentada é extremamente positiva, até porque na
Mesa estão duas figuras. Aliás, parafraseando até o
Senador Antonio Carlos Magalhães, reunião de salá
rio mínimo sem Medeiros e Paim não vale.

ASRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Pela
ordem. Eu estou na ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros, após, a
Deputada Jandira Feghali.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, nós estamos com o Ministro Waldeck
Ornélas aqui à nossa disposição, para a sua explana
ção e o debate com a Comissão. Novamente, teremos
o nosso trabalho coincidente com o horário do plená
rio. Então, como a questão já está levantada, eu sugi
ro que, enquanto o Presidente faz as gestões para de
finir eventualmente os representantes da Comissão
que irão a essa reunião, nós iniciamos os trabalhos
com o Ministro Waldeck, porque queremos inquiri-lo
sobre questões importantes que foram levantadas
durante todos os debates aqui. Sempre foi dito aqui
que a Previdência é o gargalo da questão do aumento
do salário mínimo. E estamos nessa discussão para
lela. Eventualmente vamos ter que ir ao plenário fazer
votações nominais, prejudicando o debate que foi tão
aguardado com o Ministro Waldeck Ornélas.

A minha sugestão é que iniciemos com a expo
sição do Ministro. A Mesa já foi inquirida pelos compa
nheiros sobre a questão da audiência com o Presi
dente da República. Durante os debates, o Presidente
iria nos informando das mudanças que poderiam
ocorrer nessa audiência. Minha sugestão é que ini
ciemos imediatamente o debate com o Ministro Wal
deck Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra à Deputada Jandira Feghali.
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A SRA. DEP.UTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, conc9rdo com o Deputado Ricardo Barros.
Mas como foi ventilada a questão da Oposição, gosta
ria de dar minha opinião sobre a questão anterior.

Em primeiro lugar, acho que estamos vivendo
uma enorme distorção neste País, a hipertrofia do
Executivo e a subalternidade do Legislativo. Esse bei
ja-mão que se faz. permanentemente em todos os
projetos é muito ruim.No caso, o Presidente e o Rela
tor da Comissão são da base do Governo. É legítimo
que conversem com seu Presidente, com qualquer
Ministro que queiram, de forma individual e como pes
soas importantes na Comissão. Não há o que se
questionar sobre a presença de dois Parlamentares
da base do Governo conversando com o Presidente.

Mas não é a Comissão que está indo lá; não se
trata de uma decisão da Comissão. Na qualidade de
membro da Oposição, acho que o fórum é aqui. O Go
verno está vindo aqui por intermédio dos seus Minis
tros. Não tenho interesse algum em conversar com o
Presidente da República. Acho que o fórum político é
o Congresso Nacional. Estão. vindo aqui o Ministro da
Previdência, o da Fazenda. A Comissão está cum
prindo seu papel. Não é caso de a Comissão ir ao Pre
sidente da República, que tem de respeitar o Con
gresso Nacional e as decisões da Comissão. Espero
que, em atenção a esse respeito, não vete o que sair
desta Comissão e do plenário e não edite medida pro
visória.

Esta é a opinião clara que quero deixar registra-
da.

o SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Jair MenegueJli, de
pois, ao Deputado Caio Riela.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr.
Presidente, formulo uma questão de ordem diferente.
Está sendo anunciado pela imprensa que hoje ou talvez
amanhã seja editada uma medida provisória com o
novo valor do salário mínimo, que passaria a vigorar a
partir de abril, antecipando em um mês a s.ua vigência.

A pergunta que formulo é dirigida ao Ministro
Waldeck Ornélas. Evidentemente, se a imprensa sabe,
acho pouco provável que o Ministro não -saiba, assim
como não sabia ontem o Ministro Pedro Malan. É ver
dade que essa medida provisória está sendo editada já
com o valor do novo salário mínimo? Se for verdade, a
discussão aqui teria de tomar novo rumo, teríamos de
discutir o que vamos fazer, como Comissão, e não
mais em audiência com o Governo.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Com a palavra o Deputado Caio Riela. :

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Presidente,
as questões de ordem levantadas pelos Deputados
Paulo Paim, Medeiros, Jandira Feghali e pelo Depytado
que me antecedeu resumem-se na seguinte conclusão
deste Parlamentar: estou muito longe de entender essa
confusão armada durante esta semana. Passaram por
aqui Ministros. Ontem foi o Ministro. Pedro Malan, que
disse que não sabia absolutamente de nada.

Pela imprensa foi noticiado um fato, e ontem o
porta-voz da Presidência da República disse que
após ser ouvido o Ministro Waldeck Ornélas será de
cidido e anunciado o valor do salário mínimo. Aí fico
.me perguntando: de que valeu todo esse tempo, to
das essas reuniões e toda a oitiva dos Ministros, se a
Comissão, nós, que somos os verdadeiros e os legíti
mos representantes do povo brasileiro - fomos eleitos
para isso - não discutimos o resultado dos subsídios
que recebemos dos Ministros, os questionamentos
que fizemos a S. Ex§?

O Relator tem a obrigação de examinar tudo
isso, fazer o seu relatório e expô-lo à nossa aprecia
ção para que possamos debatê-lo, aprová-lo, emen
dá-Ia e, após tudo isso, será então encaminhado ao
Presidente da República, ao Executivo, a quem quer
que seja, para que - aí, sim - tenha a contrapartida.

Oque estou vendo, Sr. Presidente? Disseram os
Deputados Medeiros, Jandira Feghali e Paulo Paim
que se isso for verdadeiro vai abrir um precedente. Eu
diria, no Iinguajar da fronteira do Rio Grande, que vai
dar uma revolução, porque estaremos fazendo papel
de palhaço, perdendo horas e horas. Ontem foram
cinco horas com o Ministro Malan, com o Ministro
Waldeck Ornélas pode ser duas, três, quatro, cinco
horas. De tarde anunciam o novo salário a partir de
abril. Ninguém aprovou nada. O Presidente e o Rela
tor acertam com eles; nós não fizemos nada, e o povo
vai dizer: olha aí, vocês são culpados, eles acertaram
e resolveram lá, e vocês ficam aí só de conversa, em
purrando com a barriga, não deu nada. A imprensa re
gistra e nós, com a maior cara de babaca, de trouxa,
vamos ficar aqui ouvindo o Sr. Ministro Waldeck Orné
las, que vai perder o seu tempo, assim como nós, o
Presidente e o Relator, e não se resolve nada. Por
isso, temos de ter certeza absoluta.

Se o Governo, o Ministro Waldeck Ornélas, que
é do PFL, maior partido de sustentação do Governo
como é o Presidente do Senado, Antonio Carlos Ma
galhães, o Deputado Medeiros -, nos disser agora
que não vai ser editada medida alguma hoje nem
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amanhã, que vão esperar o relatório aprovado pela
Comissão, aí vale a pena ter essa reunião agora;
senão, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, Srs.
Deputados, não vai valer a pena, vai ser tudo balela.
Mais uma vez vamos estar aqui apenas passando
mentira para a população.

Faço este questionamento: é verdade ou não é?
Os Deputados Medeiros, Paulo Paim, Jandira Feghali
e Jair Meneguelli já questionaram. O povo quer saber.
É verdade ou não? Vai haver medida provisória depo
is que os Ministros saírem daqui? Se vai haver, vamos
embora, eu já vou embora. Vamos ficar aqui? Não sou
palhaço, tenho milhões de coisas para fazer lá, o de
bate está nó plenário.

Desculpe-me, Sr. Presidente, mas esse é o meu
jeito, todos já me conhecem. Vamos resolver isso. É
verdade ou não é, Ministro Waldeck Ornélas, V. ExB
saindo daqui vai sair medida? V. ExBtem de saber. Se
disser que não sabe, a coisa fica feia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Uma) 
Concedo a palavra ao Deputado José Thomaz Nonõ.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, não estou muito preocupado com essa
forma..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
""á um Parlamentar formulando uma questão de or
dem, peço ao Plenário sil'êncio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THPMAZ NONO 
Isso às vezes funciona, às vezes não. Parece o Parla
mento e o Governo.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero manifes
tar minha opinião totalmente contrária a irao Presidente
da República. Não temos absolutamente nada a fazer
junto ao Presidente da República.

Segundo, a representação parlamentar, quando
constitui uma Comissão, esta é eleita pela pluralidade
dos partidos. Quem representa a Comissão é o Presiden·
te; quem dá o esboço que a Comissão vai apreciar é o
Relator, na medida em que Relator e Presidente conver
sarem com o Presidente da República.

Terceiro, um equívoco monumental é querer pautar
a pauta do Presidente. Sou frontalmente contrárto à edi
ção de medida provisória sobre qualquerassunto, prerro
gativa legal do Presidente. Quero deixar isso bem claro.
Externei essa posição na Constituinte quando se instituiu
esse monstrengo. Não é a latomia aqui que vai impedir
que se edite ou não medida provisória. Essa é uma ver
são absolutamente equivocada.

Não vim ouvir o depoimento do Ministro Malan,
até porque conheço S. ExA há muito tempo e sei que

as cinco horas seriam muito instrutivas, muito diverti
das, mas não se terá uma posição final, mesmo por
que o Ministro tem se caracterizado ao longo do tem
po exatamente por ser sempre prudente, cauteloso, e
faz muito bem em sê'lo.

Também não acho que aqui se perdeu tempo.
Aqui -se discute. Às vezes Parlamentares e segmen
tos da imprensa têm a visão equivocada de que vão
conduzir o processo. Não vão. A nossa posição é fis
calizar, criticar, contribuir construtivamente. Mas não
vamos poder, Parlamento nenhum do mundo pode,
salvo o sistema parlamentarista, que em má hora
também não foi adotado, pautar o que vai fazer ou dei
xar de fazer o Presidente.

Tentar colocar aqui o Ministro Waldeck Ornélas
na condição de adivinho é uma posição extremamen'
te difícil. A posição do Presidente da República é bas-.
tante diferenciada da posição de um Ministro, que fala
por um segmento do Governo, não pelo Presidente. É
importante que se diga essas coisas. O Ministro vai
dar a vJsão do impacto do salário mínimo - presumo,
também não sou adivinho - sobre as contas públicas,
a Previdência Social, a sua visão. S. Exª afirmou isso
de maneira rápida, alinhavada na imprensa. Mas o lu
gar de sabermos das coisas não é por meio da im
prensa.lsso é outro equívoco. Às vezes é a imprensa
que parece pautar a decisão de certos Parlamenta
res.

Sr. Presidente, a minha moção é que não há
sentido ir ao Presidente da República. A circunstância
de estar fazendo papel de bobo aqui ou não é um juí
zo de valor de cada Parlamentar. O Parlamentar que
acha que está fazendo papel de bobo deve cairfora.

Esta é a minha posição que quero deixar aqui ex
pressa formalmente. Sou contrário a ir ao Presidente da
República. Não sei o que a Comissão vai fazer que não
tenha sido feito junto aos representantes do Governo
que aqui estiveram. As posições são sobremaneira co
nhecidas. Se tivermos medida provisória, aí, sim, é im
portante fazer uma reunião da Comissão para que esta
lavre, da forma que entender melhor, pelo menos subs
creverei com o maior prazer o meu protesto, a minha ir
resignação com uma decisão, digamos assim, equivo
cada ou intempestiva do Governo, mas que é, repito, no
regime democrático, prerrogativa do Executivo. É bom
que os companheiros, principalmente os mais novos e
fogosos, atenham-se às regras do jogo.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, as questões de ordem levantadas ainda
não têm resposta.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sim. Eu quero neste momento responder às questões
de ordem. Peço-lhes silêncio.

Sobre o fato de toda a Comissão ir ao Presiden
te, sugerido pelos Deputados Medeiros e Pedro Fer
nandes, e de o Deputado Medeiros representar o PFL,
que é a mesma questão, diria o seguinte: esta Comis
são foi eleita de comum acordo com todos os partidos.
Então, ela está representada no seu Presidente e no
seu Relator. E temos tentado, volto a repetir, com toda
transparência, com todo diálogo, com todas as possibI
lidades democráticas, abrir o debate a todos aqui.

O Deputado Ricardo Barros e a Deputada Jan"'
dira Feghali pedem para iniciar os trabalhos, o que fa
remos de imediato.

Os Deputados Jair Meneguelli e Caio Rieta dis
cutem a questão da medida provisória fixada. Volto a
repetir o que foi dito ontem. Temos de acreditar pelo
menos no que estão dizendo as autoridades em de
terminado momento. Já aprendemos que política é
como as nuvens no céu. A cada momento muda a
configuração. Mas o que vai valer até hoje às 18h é
que estaremos nos reunindo com o Presidente para
levar-lhe dados ou o sentimento desta Comissão.
Posteriormente, haverá uma reunião com os Líderes
da base governista para tratar da questão do salário
mínimo. As prerrogativas do Presidente cabe a ele de
cidir. O que S. Ex!! se comprometeu conosco no pri
meiro contato foi que ouviria o Presidente e o Relator,
em nome da Comissão, para fazer as sugestões. A
partir do relatório, teremos números para realmente
negociar com o Governo esses quesitos.

Quanto à questão da medida provisória, quero
dizer o seguinte: todo o Governo tem recebido, sim,
os membros da Comissão da seguinte forma: os Mi
nistros vêm à Casa, com todo o respeito, passar todos
os números, sem exceção. O Ministro Martus Tava
res, na quinta-feira passada; o Ministro Dornelles,
nesta terça; o Ministro Pedro Malan, nesta quar
ta-feira e, com certeza, o Ministro Waldeck Ornélas,
hoje. Todos se colocaram à disposição para receber a
Comissão ou qualquer membro da Comissão para
discutir e debater a questão do salário mínimo. S. Ex~
abriram as portas dos Ministérios e das suas asses
sorias para que fossem debatidas essas questões.
Acredito que o Governo, sim, está respeitando esta
Comissão.

A questão de acatar ou não o relatório é um pre
ceito do Presidente e da equipe econômica. Vamos
desenvolver o nosso trabalho em harmonia, com res
ponsabilidade, pensando na estabilidade do Plano

Real e no equilíbrio das contas públicas. Isto já foi dis
cutido desde o primeiro momento, e esta Comissão
tem debatido dessa forma. Mas vamos tentar buscar
números para que possamos dar um aumento real,
efetivo, o que é o desejo desta Comissão.

Ontem à noite tivemos uma reunião da qual par
ticiparam apenas oito Parlamentares dos 32 que com
põem esta Comissão. Os momentos de debate têm
ocorrido, com exceção do nosso digníssimo Depu
tado, ex-Governador Synval Guazzelli, que não pode
estar presente e se justificou agora há pouco.

Então, todos foram convidados até para as reu
niões internas da nossa Comissão. Dentro desse
quesito, acatando a experiência do Deputado Tho
maz Nonô, dentro da questão regimental...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Estou terminando uma questão de ordem, Deputada.
Quanto à questão regimental dita pelo Deputado Tho
maz Nonô, que está perfeita, que está correta e de
mocrática, assim será feita.

Eu não pretendia abrir mais questão de ordem
porque ouvi todas questões de ordem.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A senhora está fazendo a réplica.

(Não identificado) - Eu fui traída por V. Exª e o
Relator...

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
Estou curioso para conhecer a posição exata do Rela
tor nesta audiência. Uma vez que ainda não temos
discutido nem votado o relatório na Comissão, gosta
ríamos de saber o que será dito pelo Sr. Relator.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, quero complementar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Desculpe-me Deputada, já pa~seia palavra de ordem
para V. Ex.~ Respondi a sua questão de ordem para
iniciar os trabalhos e para...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Mas
V. Exª não~~pondeu ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dá licença, Deputada, por favor. Eu respeitei V. Exª
quando estava se manifestando. V. Ex!! se manifestou
ao iniciar os trabalhos e disse que não tinha desejo que
toda a Comissão fosse conversar com o Presidente da
República. Essa posição política de V. Ex!! foi respeita
da por esta Casa. Estamos aqui para ouvir o Ministro
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do Trabalho e da Previdência, estamos aqui há quase
uma hora, e vou abrir o debate para ouvi-lo. Após ou
virmos a exposição do Sr. Ministro e as perguntas dos
Srs. Parlamentares, vou responder a essa questão de
ordem; mas mais para frente.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Só
quero a palavra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Eu já respondi, Deputada.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Nós fizemos
umapergunta e essa pergunta tem de ser respondida.
Se S. Ex' disser aqui que não sabe, eu, na tribuna,
amanhã, vou dizer: "O Ministro disse ontem que não
sabia."

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado...

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - É isso que
eu quero saber. Eu quero saber, Sr. Presidente: sabe
ou não sabe? O povo quer saber. Não adianta, tudo
isso que V. Exª disse está certo, é verdadeiro, mas o
povo vai dizer depois, o que vai dizer depois...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, além dessa questão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com licença. Será que vai todo mundo gritar aqui? Será
que não vamos entender-nos? Com licença. Deputado
Caio Riela, com todo o respeito e aamizade que temos,
não aceito esta sua atitude. V. EXª está desrespeitando
o Regimento, os companheiros, a Presidência d~sta

Comissão e faltando com o decoro parlamentar.
O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Não tem pro

blema. Eu represento...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulol,.ima) 

V. Ex- representa opovo, como todos nós que aqui es
tamos. Mantenha a postura parª,representar o povo
do Rio\Grande d~1com"Ofgulho e galhardia, e não
com gritos;-NêSfa Casa não se resolve nada com gri
tos. SeNo Ex' quer gritar, é lá fora, Deputado. É lá fora.

I,

Aqui temos pessoas coerentes, cônscias das suas
responsabilidades. Não venha gritar para fazer teatro.
Não, aqui não é lugar de teatro. V. Ex' já disse que fez
curso de teatro no Rio de Janeiro, mas aqui não é lu
gar de teatro, Deputado. Aqui é lugar de debate poUti
co.

Não posso aceitar essa manifestação teatral na
nossa Comissão. Até hoje, temos respeitado a posi
ção de todos Parlamentares, de todos os partidos.
Essas questões de ordem, que são questões internas
da Comissão, serão respondidas após a audiência
pública com o Sr. Ministro. Essa é a posição da Presi-

dência. Não vou mudar; respeito a presença e a posi
ção do Ministro aqui presente. Estaremos aqui traba
lhando e temos a questão interna.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputada, a questão que está sendo debatida é
questão interna da Comissão. V. Exª me desculpe,
não vou passar a palavra. Vou passar a palavra ao Mi
nistro. Essas questões de ordem são questões inter
nas, que vamos discutir posteriormente.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Não
vai dar tempo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A presente reunião destina-se à realização de au
diência pública com o Sr. Waldeck Vieira Ornélas, Mi
nistro de Estado da Previdência e Assistência Social.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço-lhes que adotaremos os seguintes critérios: o ex
positor terá o tempo de trinta minutos para sua expo
sição, não podendo ser aparteado. Encerrada a expo
sição, os Deputados interessados em interpelar o
convidado deverão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo
o expositor igual tempo para responder aos Deputados.
São facultadas a réplica e a tréplica pelo prazo de três
minutos. Os Srs. Deputados que desejarem participar
dos debates deverão inscrever-se junto à Secretaria.

Antes de passar a palavra ao Ministro Waldeck
Ornélas, informo ao Deputado Synval Guazzelli que
essa/questão de ordem é interna. Posteriormente à

. '. expósição e à audiência pública com o Sr. Ministro,
vamos esclarecer todas as questões.

A nossa audiência foi marcada para as 10h, e
vamos debater. Está marcada uma sessão ordinária
no plenário desta Casa, e não sabemos se haverá vo
tação nominal. Enquanto não existe o chamamento
da Ordem do Dia para a votação nominal, vamos con
tinuar com a audiência. Peço, encarecidamente, a to
dos que honrem o voto dos eleitores e respeitem uma
autoridade do nosso País, um Ministro do Governo
Federal, eleito democraticamente pelo povo. Dessa
forma, vamos conduzir a sessão, democraticamente,
com ordem.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Medeiros, não posso.. Se V. Ex!& fizer ques
tão. Eu vou restabelecer o som depóis de terminar de
falar. Não posso dar o meu lugar para V. Ex· falar.

Com a palavra o Ministro Waldeck Ornélas. S.
E~ dispõe de trinta minutos.
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A SRA. DEPUTADA JANDlRA FEGHALI- Não
é assim não. Há uma questão política anterior.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo lima) 

O Ministro vai responder, Deputado: S. EXª vai respon
der depois da exposição, com o seu questionamento.
Agora não é questão de resposta, Deputado. S. Ex!!
não pode responder antes de fazer a exposição.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Se
ele não quer.. Ele não disse que não quer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo lima) 
Deputado Jair Meneguelli, ontem foi dito aqui, nesta
Comissão, pelo Porta-Voz do Presidente da Repúbli
ca, que não existe, até o momento, a questão de medida
provisória. O Ministro está aqui para fazer a exposição
dos seus motivos e dos questionamentos do salário mí
nimo. Este questionamento da MP não vai virar motivo
de teatro nesta Comissão. Não posso aceitar isso,
Deputado. Temos de respeitar a presença do Ministro.
Existe uma autoridade aqui presente. Existe a im
prensa aqui presente. S. Exª vai fazer uma exposição
de trinta minutos e é livre para responder, posterior
mente, a perguntas.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Eu tenho um
apelo a fazer. Acho que não pode...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Não
é assim, Presidente. Há uma questão política anterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo lima) 
Deputada, vamos respeitar o Ministro. Não há ques
tão de ordem a ser resolvida neste momento. A ques
tão de ordem é sobre dúvidas a respeito do Regimen
to. Essas questões, Deputada, temos levado da me
lhor maneira possível. Se V. Ex!! está interpretando de
forma diferenciada do Presidente, tem todo o direito
de escrever ao Presidente por intermédio da sua li
derança. Neste momento, vamos ouvir, e peço-lhes
silêncio e respeito ao Sr. Ministro. S. Ex!! já pertenceu
a esta Casa. Então, conhece bem as regras do jogo.
Peço ao Plenário silêncio.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Fala Ministro,
fala.

o SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - É
evidente, Sr. Presidente, Sr'!-'!. e Srs. Deputados, que,
se já houvesse uma decisão sobre o valor do salário
mínimo, eu não estaria aqui para prestar esclareci
mentos, para trazer os dados da Previdência Social a
esta Comissão, nem esta Comissão estaria reunida
para me ouvir.

Sr. Deputado Paulo Lima, Presidente da Comissão,
Sr. Deputado Eduardo Paes, Relator, cumprimento-os

pela forma competente, clara e objetiva com que têm con
duzido não apenas os trabalhos da Comissão, mas tam
bém todos os entendimentos que têm mantido em nome
da Comissão com os Ministros de Estado, com todo oGo
verno, 'com as equipes técnicas, para pôr luz sobre eSte
debate importante que o País trava, que é a definição do
salário mínimo.

Sr. Presidente, Sr'!-'!. e Srs. Deputados, no passa
do, o salário mínimo era assunto privativo do Ministé
rio do Trabalho. Vivia-se, então, a época áurea do po
pulismo, e o 1ºde Maio era o grande momento de gló
ria, quando, por decreto, movia-se a remuneração bá
sica dos trabalhadores. Eram poucos os incorporados
à economia formal, o alcance limitado, mas o efeito
político era retumbante.

Vejam V. E~ que, em 1960, nada menos do que
70,7% dos trabalhadores ganhavam menos que o sa
lário mínimo. Veio o ciclo inflacionário, e o salário mí
nimo passou a ser predominantemente assunto da
órbita do Ministério da Fazenda, preocupado com os
efeitos sobre a economia, com ênfase nos argumen
tos sobre o papel realimentador da inflação. Mais re
centemente, com a estabilidade monetária, fruto do
Plano Real, ganhou relevo a importância da fixação
do salário mínimo em relação à Previdência Social.
Essa nova área de interesse decorre do fato de a
Constituição ter fixado a paridade entre o salário míni
mo e o piso previdenciário, ou seja, o valor do menor
benefício pago aos aposentados e pensionistas.

Duas ordens de fatores interferem na questão.
Primeira, cerca de dois terços dos beneficiários da
Previdência Social percebem valor correspondente
ao piso, e são mais de 12 milhões de pessoas, que
geralmente encerram sua modesta vida laboral por
idade, os velhinhos do INSS, tendo, por isso,mesmo,
idade avançada, pouca instrução, baixo nível de ren
da. Mas nem por isso deixam de ser extremamente
importantes - e os dados também demonstram isso
para suas famílias, para as comunidades onde vivem
e para a redução da pobreza em nosso País.

Entre nós, Sr'!-'!. e Srs. Deputados, o rendimento
médio das famílias com idosos é mais elevado que o
das famílias sem idosos. Nessas, o idoso aposentado
é responsável por 52% da renda familiar, constituin
do-se freqüentemente no membro da família com ren
da mais elevada.

Entre as famílias rurais na Região Sul, 41,5% da
renda total provêm das aposentadorias e pensões.
No Nordeste, chega a alcançar 70,8%. Nessa região,
aliás, segundo o Ipea, os benefícios previdenciários
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respondem por nada menos que 90% da renda domi
ciliar, na faixa de zero a dois salários mínimos.

No âmbito das pequenas comunidades, já é re
conhecido o papel da Previdência Social como motor
da economia. São as pessoas que vivem de benefícios
previdenciários que sustentam o comércio, porque
somam grande massa de recursos; que geram crédi
tos, porque têm renda monetária garantida; que pa
gam com pontualidade, porque o Governo lhes paga
religiosamente em dia seus benefícios.

Esses dois aspectos mostram a importância da
Previdência para assegurar condições de sobrevivên
cia às camadas mais pobres da população brasileira,
o que a transformou na mais importante política social
deste País.

E esse é, apesar de tudo isso, um tema ainda
muito pouco estudado entre nós. Por isso mesmo, te
nho-me dedicado, no Ministério, a promover entendi
mentos para ampliar essa presença no meio acadê
mico. Temos feito reunião com o Conselho de Reito
res das universidades brasileiras e ainda ontem fize
mos um seminário sobre previdência, assistência so
cial e pobreza, para discutir essas questões, para
aprofundar o conhecimento. A Previdência quer se
conhecer melhor e quer que a sociedade a conheça
melhor.

A segunda ordem de fatores é, sem dúvida algu
ma, a crise fiscal do País. Se não houvesse desequilí
brio nas contas públicas, certamente esta Comissão
nem sequer teria sido constituída. A questão seria de
definição, de alocação, de prioridade. Sim, porque, no
âmbito do mercado formal de trabalho, o salário míni
mo constitui o valor da remuneração de apenas um
milhão e algumas centenas de milhares de trabalha
dores, o equivalente a apenas 10% dos que perce
bem o piso previdenciário.

Estudos realizados, por exemplo, pelo especia
lista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, mos
tram que o impacto, o efeito do aumento do salário mr
nimo na redução da pobreza é relativamente insignifi
cante quando se refere apenas aos empregados com
carteira, mas sobe para 4,5% quando se incluem a
Previdência e os funcionários públicos.

Assim, cada vez mais, discutir o salário mínimo
virou sinônimo de discutir o piso previdenciário. E esta
é a causa da grande preocupação existente hoje
quanto ao valor do salário mínimo: a crise fiscal do
País. O Tesouro gasta mais do que arrecada, por isso
1e endivida, paga juros, investe pouco e não dispõe
de recursos livres para financiar o aumento do custo
fiscal do salário mínimo. Nesse contexto, a Previdên-

cia tem feito seu dever de casa. As novas aposenta
dorias não vão mais gerar déficit adicional. Mas é pre
ciso a sociedade saber e o Congresso Nacional con
siderar que, até se esgotar o atual estoque de benefí
cios, o custo de atualização do salário mínimo estará
sempre ancorado na conta previdenciária, no mon
tante que será, ano a ano, proporcionalmente menor,
mas que existirá durante os próximos trinta anos.

Assim, já não é mais no âmbito da Previdência
dos trabalhadores do setor privado que se tem de
buscar o equacionamento do problema, mas em ou
tras contas e em outros gastos do Tesouro, inclusive
nos regimes próprios de previdência do setor público.

O problema já não está, pois, no Regime Geral
de Previdência, mas na incapacidade temporária de o
Tesouro absorver o reflexo de um passivo acumulado
ao longo do tempo, sem que medidas adequadas
houvessem sido adotadas para corrigi-lo. E isso não
apenas na área da Previdência, mas da gestão públi
ca em geral, no seu todo, o que somente agora vem
sendo feito com firmeza e determinação, durante o
Governo do Presidente Fernando Henrique.

Por isso, há necessidade de, anualmente, discu
tir e encontrar o mais alto valor possível para o salário
mínimo e a identificação dos recursos para finan
ciá-lo, até o dia em que o salário mínimo possa cum
prir, entre nós, apenas e tão-somente o papel de evi
tar a manipulação da remuneração mínima do traba
lhador em atividade.

Resta-nos a certeza de que, graças às reformas
implementadas, daqui para a frente os velhinhos do
INSS estarão progressivamente deixando de ser a
causa das preocupações da sociedade brasileira na
hora de discutir e decidir o salário mínimo e que, ao
contrário, a sociedade possa sempre lembrar-se dos
nossos velhinhos na hora de fixar o piso previdenciá
rio.

Gostaria, por isso mesmo, de passar em revista
a V. êxM os números da Previdência Social.

(Apresentação de s/ide.)
Aqui estio os dados globais da Previdência So

cial: pagamos, em fevereiro do ano 2000, nada menos
do que 18 milhões, 910 mil benefícios, dos quais 16
milhões, 309 mil são previdenciários, 653 mil são aci
dentários, e 1 milhão, 946 mil são assistenciais.

Vejam V. Ex~: as aposentadorias representam
10 milhões e 800; as pensões, 4 milhões e 800; e os
amparos assistenciais da Loas, custeados pelo Te
souro, não pela Previdência, não pelo INSS, 1 milhão
e 55 mil atendimentos. Vejam que as aposentadorias
correspondem a 57,6%; as pensões, a mais 25,9%.
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Em termos de valor, observamos que, na distri
buição, 12 milhões e 51 mil beneficiários no mês de
fevereiro de 2000, correspondentes a 63,7% do uni
verso de beneficiários, respondiam por um gasto de 1
bilhão, 639 milhões, com participação de 34%. Assim,
dois terços dos beneficiários percebem o valor equi
valente ao salário mínimo e custam um terço do valor
dos benefícios.

O gasto mensal da Previdência Social é este
que aqui está: 4 bilhões, 790 milhões de reais.

Aqui temos dados do mês de fevereiro, especi
ficamente. Das aposentadorias por idade, vejam V. Ex~,
demonstrando o que acabei de dizer, que a massa da
população trabalhadora brasileira se aposenta por
idade: 82,6% se aposenta por idade, com valor igual a
um salário mínimo, representando 64% das apo
sentadorias por idade, na faixa de um salário mínimo.
Quanto às aposentadorias portempo de contribuição,
por outro lado, vejam o perfil que apresentam: igual a
um salário mínimo somente 8% das aposentadorias.
De modo que vemos que as aposentadorias por con
tribuições se estendem pelos valores mais elevados.
Por isso, pedimos e esta Casa aprovou o novo méto
do de cálculo do benefício previdenciário, incluindo o
fator previdenciário, já confirmado inclusive pelo Su
premo Tribunal Federal, que desenhou uma política
clara de desestímulo às aposentadorias por tempo de
contribuição, para que possamos ter uma Previdência
socialmente justa em nosso País.

A evolução da quantidade de benefícios mostra
que saímos de 15 milhões e 200 mil beneficiários em
1994, para 18 milhões, 910 mil beneficiários da Previ
dência Social atualmente.

E aí cumpre destacar que a Previdência Social
tem um importante papel no que diz respeito à gestão
do grande programa de renda mínima que este País
executa.

Aqui temos a evolução, de 1995 até agora, das
rendas mensais vitalícias, dos amparos assistenciais
da Lei Orgânica de Assistência Social e dos benefíci
os previdenciários rurais. Observa-se que temos hoje
um total de 7 milhões, 825 mil benefícios nessa situa
ção, sendo 5 milhões e 900 mil aposentadorias rurais,
871 mil rendas mensais vitalícias e 1 milhão e 55 mil
benefícios assistenciais da Loas. Em valor, isso cor
responde a um gasto anual da ordem de 13 bilhões e
600 mil reais, dos quais 10 bilhões e 400 mil em rela
ção às aposentadorias rurais; 1 milhão, 534 mil da
renda mensal vitalícia; e 1 milhão, 587 mil da Loas.

Vejam V. Ex~ que, em 1995, não existiam os be
. nefícios assistenciais da Lei Orgânica da Assistência

Social, programa que começou em março de 1996, e
cessaram então, em 1995, as rendas mensais vitalíci
as. Hoje, os benefícios da Loas superam a renda
mensal vitalícia.

Essa é a evolução do número de beneficiários
desse programa que, na verdade, constitui o maior
programa de renda mínima do mundo, esse grande
programa que a Previdência Social administra em
nosso País.

Aqui está a evolução da quantidade de benefíci
os emitidos pela Loas, com base na Loas, que eram
de 346 mil em 1996 e hoje chegam a <I milhão e 55
mil.

Chamo atenção para o fato de que predominam,
numa relação de dois para um, os benefícios para as
pessoas portadoras de deficiência em lelação aos
idosos, exatamente porque estes já estão contempla
dos predominantemente pela política previdenciária.
É o que vou mostrar logo em seguida.

Aqui temos o valor mensal dos benefícios emiti
dos. A União paga 144 milhões de reais ao mês de
benefícios assistenciais. Vejam V. EJ(~ - e quero cha
mar bem a atenção para isso ~ que a Previdência So
cial é a principal responsável pela estabilidade social
do País e pelo dinamismo de várias regiões. Vejam
que as transferências de recursos para o pagamento
de benefícios previdenciários movimentam nada me
nos do que 6% do PIS nacional.

Aqui temos, discriminado por regii3es, esses va
Iares. A Região Centro-Oeste tem uma participação
menor, exatamente por ser uma área de fronteira,
para onde a população migrou recentemente, e é re
lativamente menor o número de aposentados.

Em alguns Estados do Nordeste, a Previdência
movimenta cerca de 13% do PIS estadual, como é o
caso da Paraíba e do Piauí.

Nos últimos anos - e esse é outro dado impor
tantíssimo -, houve redução significativa da parcela
de idosos que não recebem quaisquer rendimentos
em nosso País. Vejam que, em 1970, 17,2% dos ho
mens idosos, com mais de 60 anos, não tinham rendi
mento. Em 1997, caiu para apenas 3,8% esse núme
ro. Entre as mulheres, chegavam a ser 79% aquelas
que não tinham qualquer rendimento, e, 27 anos de
pois, esse número caiu para 20%. E quem é a grande
promotora disso? É a Previdência Social. Vejam que a
participação dos rendimentos de aposentadorias e
pensões na renda dos idosos, por faixa etária, na ca·
mada com mais de ao anos, chega a 98%, e é de 89%
entre 60 e 64 anos; entre os homens é de 46% na fai-
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xa de 60 a 64 anos e de 82% na faixa superior aos 80
anos.

Outro dado interessante: nas famílias em que há
idosos, a renda per capita é 14,5% maior do que a
das famílias sem idosos. O rendimento médio per ca
pita nas famílias sem idosos é de 281,98; nas famílias
com idosos, o valor sobe para 322,92.

Os rendimentos domiciliares, a influência dos
beneficiários na área rural é extremamente significati
va, aquele dado que se tem de que a participação do
benefício na renda chega a 41 % no Sul e a 70,8% no
Nordeste.

Segundo pesquisa do Ipea na região Nordeste 
e aqui quero chamar a atenção apenas para aquele
número a que me referi -, os benefícios previdenciári
os representam mais de 90% da renda domiciliar na
faixa de zero a dois salários mínimos. No que diz res
peito ao Sul, é interessante notar que 41 ,5% da renda
total provêm de aposentadorias e pensões, além da
alta participação que temos tido até na taxa de cober
tura, superior a 90%.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, é muito
clara a importância da Previdência Social no que diz
respeito aos idosos em nosso País, que têm, muitas
vezes, o papel de mantenedores da família, sobretu
do nas camadas mais pobres da população.

Vamos ver como se tem comportado a questão
dos reajustes previdenciários em relação aos índices
de preço em nosso País. A Constituição Federal tem
duas regras, dois comandos importantes no que diz
respeito à questão da Previdência Social. A primeira
delas, a geral, é a regra do § 29, do art. 201:

§ 29 É assegurado o-reajustamento
dos benefícios. --para pr.eservar-Ihes, em ca
ráter permanente, o valor real, conforme cri
térios definidos em lei.

É importante mostrar isso e entender que o be
nefício. previdenciário não é um salário, mas resulta,
ao-contrário, dos salários que a pessoa ganhou ao
longo de sua vida laboral. De modo que, por isso, a re
gra constitucional é a de que o ganho real se dá, du
rante a vida ativa, desde o momento da fixação do be
nefício previdenciário. A partir daí, a política, o co
mando constitucional é de manter o valor real desse
benefício, ou seja, seu poder de compra.

Mas, a Constituição Federal agregou outro com
ponente, outra regra. A Constituição Federal diz no §
59, também, do art. 201:

§ 512 Nenhum benefício que substitua o
salário de contribuição ou o rendimento do

trabalho do segurado terá valor mensal infe
rior ao salário mínimo.

Ou seja, a Constituição Federal vinculou o piso pre
videnciário, equiparou o piso previdenciário ao salário
mínimo para aqueles - isso é importante - que tenham
benefício que não corresponde a urna contribuição efeti
va.

Por essa razão, manifestei-me sempre contrário
à desvinculação entre o piso e o salário mínimo. Mas
devo dizer que a partir das regras que aprovamos do
novo método de cálculo do benefício previdenciário,
essa regra já pode ser mudada daqui para adiante, fa
zendo que, já que as novas aposentadorias, o salário
mínimo pode servir, deve continuar servindo, no meu
entender, como referência para fixação do valor do
benefício, não mais haja necessidade de que se te
nha essa regra como meio para atualização desses
valores. Os índices de reajustes são bastante claros.

Temos - e quero mostrar como e vamos distri
buir - documento a esse respeito que mostra como a
atualização de salários de contribuição adotada pela
Previdência Social desde julho de 1994 tem benefici
ado o trabalhador brasileiro na hora do cálculo do be
nefício da aposentadoria. Quantos índices adotados
tiveram esse comportamento que está aqui! Todos os
demais índices, o IPCA, o INPC e a cesta básica tive
ram comportamento inteiramente abaixo do índice
que tem sido adotado pela Previdência Social. Veja
mos isso em números: enquanto o índice de reajuste
do salário de contribuição, de julho de 1994 a janeiro
de 2000, cresceu 116,89%, o IGPM cresceu "95,50%;
o IGP-DI cresceu 94,5%; o IPCA cresceu 86,51 %; o
INPC cresceu 86%; o IPC, da FIP, cresceu 80,35% e a
cesta básica cresceu apenas 34,1%. De modo que
dessa forma a Previdência tem beneficiado os traba
lhadores na hora do cálculo do benefício da aposen
tadoria.

De outro lado, se compararmos os índices de in
flação com os resultados dos salários mínimos, te
mos os valores, de 1995 para cá: 100, 112, 120, 130,
136, e aqui o reajuste do salário mínimo é em relação
a todos os demais índices adotados na economia. Já
aqui os mesmos valores, os mesmos índices em rela
ção ao reajuste dos benefícios superiores a um salá
rio mínimo. Em 1995, as regras foram idênticas para
ambos: salário mínimo e benefícios de valor superior.
Em 1996, os benefícios de valor superior ao mínimo
tiveram um acréscimo, uma taxa superior à do salário
mínimo. Nos anos seguintes, seguiram-se outras rà
gras. Mais importante é fixar também em relação ao
salário mínimo e à cesta básica. Vejam que em 1994o
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salário mínimo era R$6"8,26, enquanto a cesta básica
custava 102,5 reais. Em 1995 foi dado grande au
mento ao salário mínimo. Ainda assim, no momento
da concessão, permaneceu mais baixo. A partir de
então o salário mínimo passou a estar sempre à fren
te da cesta básica.

(Apresentação de slide.)

Vejamos isso no 'gráfico, para que V. Ex"..! pos
sam perceber. Aqui estáo grande realinhamento feito
no início do primeiro Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso entre o salário mínimo e a cesta
básica. Se, a olho nu, no primeiro ano ainda continuou
abaixo, a partir çje então o salário mínimo esteve sem~

pre acima do crescimento da cesta básica. Aqui, a
consideração da curva relativa aos aumentos dados
pelo Governo ao salário. mínimo em relação aos de
mais índices: IPCA, INPC, a cesta básica, que está
aqui embaixo. De modo que sempre o Governo tem
tido uma política de aumento real para o salário míni
mo. Aqui os índices: enquanto o IGP-DI cresceu
84,41; o IPCA, 74,57, o INPC, 72,65; a cesta básica,
29,35, de agosto de 1994 a janeiro de 2000, o salário
mínimo cresceu 109,91 %. Mas queria chamar a aten
ção para outro aspecto: o impacto do reajuste do salá
rio mínimo nas contas previdenciárias. Onde está a
parte relativa à questão dos não atingidos pela Previ
dência? Queria fazer um comentário sobre o assunto
antes de entrar nesse item. Mas se está fora da or
dem, deixa. Vamos ao outro.

Aqui t~mos o dado básico da Previdência Social
para cálculO'do efeito do impacto na Previdência. Vê
jam que - e aqui está feito de forma que possibilite
qualquer um fazer a conta conforme à hipótese que
quiser e ao seu - gosto para cada um por cento de re
ajuste no salário mínimo, implica em milhões, uma re
ceita de 19 milhões adicionais para a Previdência So'.:
cial, e um gasto de 134 milhões. De modo que o im
pacto líquido dos benefícios iguais a um salário míni
mo corresponde a um gasto adicional de,1·15 milhões
para cada um por cento. Para cada um real- se qui
sermos tomar outro critério -, temos uma receita adi~

cional de 14 milhões, um gasto adicional de 99 rni"
Ihões e um incremento, um impacto líquido,: da ordem
de 85 milhões nos gastos da Previdência Social. Esse
dado é só de Previdência. Esse é um dado básico do
impacto no regime geral de Previdência Social do au
mento de cada um por cento no salário mínimo ou de
cada um real no salário mínimo. Esses dados possibi
litam ampla transparência nas contas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONO -
Ano ou mês/Ministro? .'.

O SR. MINISTRO WALDECK VIEIRA
ORNÉLAS - Ano.

O SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ 
De 2000.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Não, está calculado, ao ano. Perdão, não são doze
meses não. Isso está calculado para o ano 2000, con
siderando de maio até dezembro, inclusive décimo
terceiro.

Aqui, os impactos do aumento do salário míni
mo no ano 2000 e em doze meses. Para diversas por
centagens, para diversos valores, temos o impacto
desses números no ano 2000 ou nos últimos doze
meses. .

As perguntas tanto da Deputada Jandira Feghali
quanto do Deputado José Thomaz Nonõ foram extre
mamente importantes, porque um dos comentários
que ouvi é de que haveria discrepância entre dados
do Governo. Não, de moçjo algum. Trata-se exatamen
te de bases distintas. Se considerar só o ano 2000 ou
se considerar os doze meses, tenho os mesmos valo
res. Se-considerar só á Previdência ou se considerar
outros itens de gasto, temos valores maiores. E ao Mi
nistério da Fazenda cabe necessariamente conside
rar o conjunto dos gastos no impacto fiscal.

Aqui a: questão do valor do déficit calculado de
acordo 'com as diversas hipóteses, considerando
apenas oimpacto em 'relaç,ão, apenas e tão-somente,
ao aumento do salário mínimo, não aos demais bene
fícios prevÍ'denciár'ios. , .
'. Qúe'ria 'fazer um comentário, Sr. Presidente.
Esses dados estão inteiramente à disposição da cb~
missão e deixarei aqui inclusive o disquete para qUF
possam utilizá~lo; Uma das críticas que ouço muito
em relaçãO à Previdência Social é que não fazemos
nenhum esforço para a recuperação dos créditos ou
para a cobrança dos débitos que existem com a Previ
dência Social., Quero neste momento prestar-lhes
cónta.doesforço que o Ministério vem fazendo a esse
respeito. ' .,'
" 'Aqui temos a evolução da arrecadação líquida

da Previdência de :1995 a 1999. É visível o crescimen
to da participação da recuperação de créditos nesse
conjunto, com maior incremento e diversificação dos
efeitos nos últimos anos, 1998 e 1999, exatamente
porque foi possível contar com o apoio da Câmara Fe·
deral e do Senado federal, do Congresso Nacional
como um todo, na aprovação de medidas legais que
tornaram possível o incremento da receita previden
ciária. Vejam que já no ano passado tivemos um
acréscimo de 32,5% da recuperação de (ininte!~gível),
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em 1998. No anó de 1999, esse acréscimo foi de
35,9%.

(Apresentação de slide.)
Aqui temos, por exemplo, o setor de prestação

de serviços e locação de mão-de-obra, onde se insti
tuiu em março, com efeito a partir de abril de 1999, a
retenção de 11 % nas faturas. E tivemos um impacto,
nos últimos doze meses, da ordem de 410 milhões
nas receitas previdenciárias. Aqui, uma medida intro
duzida pela Emenda Constitucional nº 20, que é a
Justiça do Trabalho reter os valores previdenciários
na hora da decisão da causa. Tivemos, ainda de
modo irregular ou de modo errático, o comportamento
dessa fonte. Vamos inclusive fazer um projeto de lei
regulando essa matéria, que será submetido ao Con
gresso Nacional. Mas tivemos, ainda assim, um ga
nho adicional de 314 milhões no ano de 1999.

Aqui, outro item importante: o recolhimento dos
depósitos judiciais. Nessa conta, tivemos 817 milhões
até fevereiro do ano 2000. São mecanismos institucio
nais que têm sido adotados. Aqui, o resgate por meio
dos leilões de CDP. Tivemos nessa conta 744 mi
lhões.

Aqui, há um ponto importante, a questão sem
pre polêmica e sempre levantada da dívida ativa do
INSS. Quero, em primeiro lugar, chamar a atenção
para o seguinte fato: se temos uma dívida ativa eleva
da é porque nossa fiscalização é eficiente e a Procura
doria é operosa. De modo que essa dívida é inscrita e
ajuizada. Então, temos em dezembro de 1999, uma dí
vida ativa de 65,1 bilhões de reais, dos quais 24,4 bi
lhões correspondem ao principal, 12,4 bilhões a muI
tas, 16,1 bilhões à Selic, 6,6.bilhões a juros, INPC e
TA. Essa é a decomposição da dívida ativa do INSS.

De outro lado, em créditos judiciais a Previdên
cia Social tem, SI"!! e Srs. Deputados, 587.756 proces
sos de execução fiscal na Justiça Federal do Brasil. O
INSS é o principal cliente da Justiça Federal no Brasil,
correspondendo àqueles 65 bilhões que temos em
créditos administrativos. Se não forem pagos, vão
para a área judicial 31 mil créditos, no total de 14,6 bi
lhões. E temos, em parcelamentos administrativos,
que estão sendo pagos, 16 bilhões, resultando
95.000 créditos mais de parcelamentos judiciais cor
respondentes a leis que o Congresso Nacional apro
vou no ano passado, possibilitando esse parcelamen
to, totalizando 101 bilhões, que estamos cobrando
dos devedores.

Aqui vemos a distribuição percentual da dívida
ativa. Até um ano, 10,5%; de um a dois anos, 23,8%;
de dois a três anos, 18,5%. Vejam V. Ex!!!, 55% da dívi-

da ativa foi inscrita nos últimos três anos. Mais de vin
te anos, temos 5,6%, e mais de dez anos, mais 1,6%,
e de cinco a dez anos, 15,1 %, totalizando cerca de
um quarto da dívida com mais de cinco anos.

E quero fazer um apelo aos Srs. Deputados: pre
cisamos da aprovação do Congresso Nacional para a
Lei de Crimes contra a Previdência Social. A Lideran
ça do Governo deverá requerer tramitação em regime
de urgência urgentíssima para esse projeto, extrema
mente relevante. Além desses aspectos que ele con
tém, vejam V. Ex!!!! que pela primeira vez se tipifica no
Brasil o crime de informática e, ainda essa semana, o
crime eletrônico, seja praticado pelo hacker, que in
vade o sistema de computador, seja praticado pelo
funcionário, que altera os dados. Ainda essa semana
tive de ir a São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro,
abrir sindicância para apurar modificações feitas por
funcionários em sistemas informatizados, que esta
vam fazendo alterações: matando segurados vivos
para instituir pensões. Precisamos dessa lei para pu
nir casos desse tipo, mas precisamos dessa lei tam
bém para enfrentar os maus empresários. Hoje, a ex
tinção da punibilidade se dá se a dívida é paga antes
da denúncia no processo. Por esse projeto de lei, es
tamos estabelecendo que a extinção da punibilidade
somente ocorrerá se houver a confissão da dívida an
tes do início da ação fiscal. O Deputado Medeiros in
clusive me buscou para perguntar como poderia me
ajudar a cobrar essa dívida ativa. A resposta é esta,
Deputado Medeiros: precisamos da Lei de Crimes
contra a Previdência Social, até porque também nes
se projeto estamos estabelecendo o rito sumário na
tramitação desses procedimentos.

Mas esse é outro ponto para o qual queria sensi
bilizar a Câmara dos Deputa-dos e particularmente
esta Comissão. É necessário aumentar a cobertura
da Previdência Social no Brasil. Vejam nobres Depu
tados, de cada dez pessoas que trabalham e quero
que V. Ex!!! fiquem indignados com esse número que
lhes vou dar no Brasil, seis não se aposentam nunca,
porque não têm vínculo com a Previdência Social.
Isso é um absurdo! Significa que a Previdência não
está cumprindo sua função social. Esse é um tema
novo que quero incluir para debate no Congresso Na
cional, como o tenho incluído para debate em toda a
sociedade. Precisamos avançar nesse processo. Nós
temos cerca de 38 milhões e 600 mil pessoas, com
base na PNAD de 1998, que não têm vínculo com a
Previdência Social. Vejam que temos aqui 11 milhões
e 208 mil pessoas que trabalham sem carteira assina
da. São contratadas sem carteira assinada.
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Deputado Medeiros, Deputado Jair Meneguelli,
Deputado Paulo Paim, é preciso trabalharmos e mo
bilizarmos também os sindicatos para a defesa dos
interesses dos trabalhadores brasileiros, sua filiação
à Previdência Social, a assinatura da carteira.

Dos trabalhadores domésticos, temos um total
de 3 milhões e 600 sem carteira assinada. Por conta
própria, temos 13 milhões e 481 mil sem cartei ra assi
nada. E até empregadores, até microempresários,
pequenos empresários, existem nada menos do que
1 milhão e 105 milno Brasil que não contribuem, que
não recolhem, sequer, a própria contribuição.

De modo que vejam os senhores o esforço que
temos de fazer no sentido de conscientizar, de escla
recer os trabalhadores brasileiros sobre a importân
cia ae ter o seguro social, sobre a importância de ter
garantia no futuro de uma aposentadoria, mas tam
bém de que possam desfrutar e dispor dos demais
benefícios que a Previdência Social oferece, como
auxílio-doença, yalário-maternidade, que acabou de
ser estendido a todas as mulheres trabalhadoras, o
auxílio-acidentário, a aposentadoria por invalidez, o
amparo à família por .meio da pensão por morte, no
caso de morte prematura. Todos esses são fatores
que nos levam a esse esforço que estamos chaman
do de Programa de Estabilidade Social. Sim, porque o
País precisa de estabilidade econômica, monetária,
política, mas precisa também da garantia da estabili
dade social.

Aqui vemos vári~soutras tabelas que desagre
gam esses dados dos 38 milhões. Não me vou deter
nelas em função do témpo, uma vez que preciso en
cerrar logo.

Aqui se trata das atividades. Esse quadro é im
portante porque mostra por ramo de atividade a por
centagem de cobertura existente. E vemos que o pro
blema gásico está, por exemplo, na área agrícola.
onde apenas 28,4% da população está coberta. Esta
remos encaminhando ao Congresso Nacional, prova
velmente na próxima~ana, um projeto de lei que
busca, como fizemos na Lei nº 9.876, que criou incen
tivos para os 7atltônomos, :também criar incentivos.. /

para a formalização do emprego no campo e o regis-
tro dos trabalhadores rurais. É outro aspecto para o
qual será necessário o apoio e a aprovação do Con
gresso Nacional.

Evolução dà receita e da despesa previdenciá
ria. Aqúi, em relação ao PIS de 1988 a 1998, como
evoluíram as contas previdenciárias! Essa conta aqui
embaixo diz respeito ao saldo. Aqui está a questão do
déficit. Aqui está a linha do equilíbriO e aqui está a

questão do déficit, que se vem acentuando nos últi
mos anos com os pagamentos de benefícios e a evo
lução da arrecadação.

Aqui outro gráfico mostra esse ponto.
Queria chamar a atenção dos senhores para o

fato de que os dados mostram, de um lado, a impor
tância da Previdência Social no que diz respeito à pro
teção aos idosos em nosso País; de outro, a importân
cia da Previdência Social no que diz respeito à execu
ção de um amplo programa de renda mínima, ou seja,
da redução da pobreza em nosso País; de outro lado,
o trabalho que a Previdência vem realizando no senti~

do de melhorar cada vez mais seu desempenho na
recuperação dos créditos, mas que precisa de esfor
ço adicional, inclusive do apoio de novos instrumen
tos legais, e, por fim, o trabalho que vem sendo feito
no sentido da melhoria do atendimento.

É importante salientar que a melhoria do atendi
mento é não somente fundamental para acabar com
as filas na Previdência Social. E por filas refiro-me não
apenas às externas, às filas de pessoas que sempre
se formavam nas madrugadas às portas das unida
des de atendimento e para isso já estamos, inclusive,
estendendo o horário de atendimento para 12 horas
por dia, mas também às filas internas, que são piores,
representadas peJas pilhas de processos nas mesas
da burocracia. É preciso entender que isso tem uma li
gação muito grande com a fraude, com a corrupção,
com a sonegação. A dificuldade, muitas vezes, não é
fruto apenas da falta de condições administrativas,
mas a dificuldade é feita para vender facilidade. Esta
mos enfrentando essa questão e vamos vencer essa
batalha.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, e me
ponho à disposição para as perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Inicialmente, gostaria de informar ao Plenário que
está havendo votação nominal no plenário da Câma
ra. Pediria aos Deputados que, em revezamento, fos
sem votar e voltassem para cá.

Passo a palavra ao Relator, Deputado Eduardo
Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro, srªs e Srs. Deputados, gostaria
de agradecer ao Sr. Ministro a presença e a exposi
ção. Vou direto a alguns questionamentos, para que
não percamos tempo.

Sr. Ministro, um aspecto que me interessa em
especial na análise que V. Exª faz da importância da
Previdência diz respeito ao impacto que ela gera na
renda das famílias, ao impacto da Previdência e à
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proporção da Previdência na participação do PIS de
algumas regiões do País, ao impacto da Previdência
no aumento do consumo. V. Exª usou até a expres
são "a quantidade de contas pagas em dia pelas famí
lias brasileiras que têm um aposentado recebendo
benefícios da Previdência é muito maior". A teoria
econômica e ontem o Ministro Pedro Malan foi rígido
nessa teoria econômica dele diz que a possibilidade
de se ter um aumento de consumo na base da popu
lação mais carente que receba um salário mínimo não
teria qualquer impacto no aumento da arrecadação
não só da Previdência, obviamente, mas também da
arrecadação dos tributos administrados pela Secreta
ria da Receita Federal. Queria que V. Ex!! se aprofun
dasse um pouco mais no impacto dos reajustes de
benefícios da Previdência no consumo da população.

Há algum tempo, logo que se iniciou o debate
acerca do salário mínimo, V. Ex§! declarou também pu
blicamente que a Previdência tinha uma curva de dé
ficit decrescente. Essa foi a expressão, pelo menos,
veiculada pelos jornais, pela imprensa, e gostaria de
ouvir comentários de V. Exª a esse respeito.

Ontem, o Ministro Pedro Malan também aqui
disse que a Comissão estaria tecendo críticas que
não seriam justas em relação à discrepância dos nú
meros do Governo. Gostaria de esclarecer, Sr. Minis
tro, que ontem eu vesti a carapuça, mas não falei, e
hoje a visto também, mas resolvo falar. Quando criti
quei o Governo em relação àquela questão dos nú
meros, Sr. Ministro, é porque imediatamente, naquele
dia em que estivemos o Presidente da Comissão e eu
com V. EXª, fui a uma reunião com o Ministro Marcos
Tavares. E recebi das suas mãos os mesmos núme
ros que havia recebido do Ministro Pedro Malan um
dia antes, aliás, números divulgados pela imprensa. O
que causou indignação na Comissão e fui porta-voz
dessa indignação foi o fato de um assessor, Secretá
rio-Gerai do Ministério do Planejamento, ter ido à im
prensa dizer que a Comissão estava trabalhando com
números errados, números que haviam sido entre
gues pelo próprio Governo. Apesar de não ser um ma
temático de primeira grandeza, sei que os números
agora apresentados tratam dos doze meses e os ou
tros só tratavam do ano 2000. Mas, na verdade, a con
testação foi a crítica feita por um membro do Governo
ao dizer que os números estavam errados, quando os
mesmos eram do próprio Governo. Então, só para es
clarecimento.

Em relação à questão levantada por V. Ex!! de
projeto de lei que está na Câmara dos Deputados sal
vo engano, já chegou aqui acerca dos crimes contra a

Previdência Social, gostaria de saber qual a previsão
de aumento da receita com a aprovação da Lei de Cri
mes Contra a Previdência. Esse é um aspecto impor
tante, Sr. Ministro, porque todo o tempo temos falado
aqui em combate à sonegação. Tive o cuidado e esse
foi um tema muito destacado pelo Deputado Medei
ros, em virtude de ser importante, relevante de anali
sar, com critério, como vinha sendo, nos últimos
anos, a recuperação de crédito por parte do INSS. E
observei aqui já havia identificado o fato e V. Exª o de
monstrou aqui que essa recuperação tem aumenta
do, tem tido incremento efetivo ano a ano. O ano pas
sado, salvo engano, o número de 4 bilhões e meio,
um incremento de trinta e poucos por cento, 1 bilhão e
100 de incremento, mostra uma recuperação de cré
dito significativa.

Mas resolvemos na Comissão sair do discurso
de pedir aos senhores para combaterem a sonega
ção e partir do pressuposto de que o esforço que os
senhores e o Governo já fazem no combate à sonega
ção é relevante. Na verdade, queremos dar instru
mentos para o Governo combater a sonegação. Cer
tamente, essa lei é uma forma. Agora, seria interes
sante a Comissão saber e sei que o Ministério tem es
ses números a expectativa de aumento de arrecada
ção que teria o Ministério com a aprovação dessa lei.
É óbvio que esse é um número difícil de mensurar.
Toda vez que se fala em fonte nesta Comissão o Go
verno diz que tem de ser fonte certa. E quero lembrar
que no Orçamento, quando se fala em estimativa de
receita, ela é o nome já diz uma estimativa. Se houver
um problema qualquer no País, aquela estimativa vai
se frustrar. Então, tenho absoluta convicção de que
no caso do sigilo bancário, no caso dos crimes contra
a Previdência Social, dessas duas leis que são instru
mentos de combate à sonegação, o Governo tem
uma boa idéia do que aumentaria sua arrecadação se
dispusesse desses instrumentos.

É importante o Governo ser claro nesse aspec
to, a fim de que os membros da Comissão não façam
cálculos que às vezes poderão enveredar por cami
nhos diferentes do que pensa,().·Governo.

Finalmente, Sr. Ministro, queria pedir a V. Ex!! có
pia de todos esses dados por serem de extrema rele
vância e importância para o relatório final.

Era isso, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Recebi, através do Deputado Djalma Paes, a propos
ta do Partido Socialista Brasileiro. Passo-a ao Relator
para a análise e para somar ao seu relatório.
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Então, passo a palavra ao Sr. Ministro para res
ponder as ponderações iniciais do Relator.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Sr.
Relator, as perguntas de V. Exª dizem respeito à ques
tão do pagamento de benefícios e seu impacto. Na
verdade, esses benefícios, como mostrei, vão para a
camada de mais baixa renda da população, que na
sua grande maioria percebe um salário mínimo. Por
conseguinte, alteram seu ganho e destinam-se funda
mentalmente ao consumo, sobretudo o consumo bá
sico, elementar, como aquisição de alimentos, ves
tuário, remédios e assim por diante.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Não vão
para o mercado financeiro.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Não, até porque geralmente são beneficiários que
não têm, sequer, conta bancária. A conta deles é a ca
derneta no armazém, na padaria, na mercearia, para
comprar comida a cada mês. E muitas vezes, ao rece
berem o benefício, o transferem ao dono do botequim.
Temos, inclusive, enfrentado dificuldades e muitas ve
zes tido de mobilizar a polícia para atuar contra co
merciantes que seguram o cartão da Previdência, o
cartão do segurado como meio de garantia, por sabe
rem que aquela é uma nota promissória que o Gover
no resgata necessariamente a cada mês. E como se
destina fundamentalmente a pessoas que vivem
numa economia de subsistência, o impacto efetivo
sobre a receita termina sendo pequeno no que diz
respeito ao conjunto da economia.

V. Exª pergunta também sobre a estabilização
das contas previdenciárias. Nossas estimativas mos
tram que, com uma taxa de crescimento do PIS da or
dem de 3,5% ao ano, teremos o déficit previdenciário
estabilizado. Ele é hoje de.,Deve ser agora de 0,99%,
de 1%, portanto, do PIB/e crescerá para 1,10% no
ano 2001, 1,17% no ano',2002, permanecendo nesse
patamar até, aproximad~mente, o ano 2008. A partir
daí, ele terá outra vez oscilação,..estando em 2020 da
ordem de 1,30%. Sem a reforma ele estaria em 1,95%
do PIS, sem essa nova lei recentemente aprovada
pelo Congresso Nacional.

De maneira que as contas da Previdência se es
tabilizam. Agora, precisamos também entender que a
Previdência Social não pode deixar de ser uma preo
cupação constante, porque se vem tendo uma transi
ção demográfica no País. Também os benefícios es
tão chegando às populações mais distantes, mais de
sassistidas. De modo que é preciso ter sempre pre
sente o processo contínuo de monitoramento da Pre
vidência Social.

o grande problema que se enfrentou agora com
a necessidade dessa reforma foi em virtude de ter-se
passado muito tempo sem voltar as vistas para a Pre
vidência Social. De modo que a questão da estabiliza
ção do regime geral de Previdência Social, a Previ
dência dos trabalhadores do setor privado, é algo que
já não me preocupa de modo signjficativo. Não posso
e não devo dizer o mesmo no que diz respeito à Previ
dência dos trabalhadores do setor público.

A gravidade do nosso problema e fiz questão de
chamar a atenção para o fato é quanto ao estoque
existente. Há um estoque que pesa nessa questão
previdenciária. E há também subsídios embutidos na
conta previdenciária. Quando se fala nisso, geralmen
te as pessoas questionam o subsídio do programa de
renda mínima, o subsídio das aposentadorias rurais.
Quero dizer que elas fazem sentido, inclusive do pon
to de vista social. É preferível que esses homens e es
sas mulheres cidadãos irmãos nossos que vivem no
campo estejam dentro do sistema previdenciário e
contribuam com algum valor, como o fazem em rela
ção à comercialização da sua produção, a ficarem
condenados ao benefício assistencial do Estado.

De modo que é preciso considerar também a
existência de outras fontes de sangria nas contas pre
videnciárias. E aproveito para me referir à outra
pergunta de V. Ex!! quanto à questão da fonte certa.
Quando o Ministro Pedro Malan se refere à fonte cer·
ta, quando a área econômica se refere à fonte certa,
querem dizer fonte perene, fonte permanente. Ou
seja, o esforço de arrecadação, o esforço de recupe
ração de crédito melhora o fluxo financeiro, o fluxo de
caixa, mas é um recurso que ingressa uma vez só.

É preciso ter presente que os subsídios, o fim
dos subsídios em determinados casos, é que levari
am, no âmbito da própria Previdência, à geração de
fontes perenes. E aqui quero dizer, por exemplo, que
quando se abre mão de 2 bilhões de reais anuais, no
caso da filantropia, que o Congresso Nacional apro
vou, mas que caiu por uma liminar do Supremo, esta
mos, aí sim, criando fonte perene para a Previdência
Social.

Existem outros subsídios no que diz respeito a
clubes de futebol, ao SIMPLES. Tudo isso gera subsí
dios dentro da conta previdenciária. A política que
proponho, caro Relator, é que explicitemos essas
contas, que demos visibilidade a elas, que o Orça
mento da União possa deixar claramente visível a
questão dos subsídios em relação a cada item para
que, a cada ano, o Congresso Nacional, ao discutir o
Orçamento, possa saber quanto está embutido de
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subsídio para que setores, para quem e de que forma
ele quer ou a sociedade quer, através do Congresso,
conduzir essa questão.

Chamo, então, a atenção de V. Exªs para esse
ponto, porque a reavaliação desses subsídios é pos
sível de ser feita a partir do Congresso Nacional e é
desejável que seja feita.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é extrema
mente positiva a esse respeito, porque, ao criar o
Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vai se
gregar os valores tanto das receitas quanto das des
pesas previdenciárias. Isso vai tornar claro, para a po
pu lação, para a sociedade e inclusive para os Parla
mentares, o que tem sido até hoje uma caixa-preta. O
Governo do Presidente Fernando Henrique tem feito
questão de abrir essas contas, de mostrar esses nú
meros para possibilitar a sua avaliação.

A Lei de Crimes não vai incidir sobre esse esto
que preexistente de débitos. Vai evitar o enfrentamen
to de uma situação deprimente e degradante que hoje
enfrentamos. A fiscalização, muitas vezes, vai a uma
empresa e ouve do empresário: "ora, pode notificar
que eu vou pagar isso daqui a 10 ou 15 anos", e fica
esperando que o Congresso Nacional aprove alguma
lei de anistia para quitar a sua dívida. De modo que
essa é uma questão que só terá efeito, efetivamente,
no futuro. Mas vai corrigir no sentido de evitar que vol
tem a se constituir grandes débitos para com a Previ·
dência Social.

Chamo a atenção de V. EXªs para esses núme
ros que apresentei em relação aos dados da Procura
doria e dos créditos que temos em parcelamentos:
um total de 22 bilhões, 220 milhões de reais. Isso vai
poder agora ser remanejado através do REFIS. Essas
empresas que adotaram o parcelamento administrati
vo, em prazos que vão de 60, 120 a 240 meses, em
épocas com base em leis anteriores, poderão optar
pelo REFIS.

Isso pode, inclusive, ter um efeito negativo no flu
xo financeiro da Previdência Social. Mas, de outro lado,
o REFIS exige que tenhamos a contribuição corrente,
regular, para manter a adesão ao REFIS e os critérios
do REFIS. De modo que essa é uma conta, uma simu
lação. Até prometi a V. ExI, mas não pude fazer ainda.
No dia 31 encerra-se o prazo de adesão e precisamos
saber quem aderiu e em que situação estava, para fa
zer uma simulação plausível desses efeitos.

Eram esses os comentários que queria fazer so
bre essa questão.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Só mais
uma questão. Agora estou sem o recorte do jornal e

não sei se trata do chefe da fiscalização do INSS ou
do secretário. Lamento, mas esqueci o nome dele e
até o cargo que ocupa. Mas a verdade é que essa
pessoa deu uma declaração num jornal, há uns 60
dias, no sentido de que, com o REFIS, a arrecadação
do INSS poderia aumentar muito.

Primeiro, porque boa parte dessas dívidas, des
ses débitos parcelados, como eram compromissos di
fíceis de serem cumpridos, o índice de desistência
das pessoas que aderiam a esse parcelamento tradi
cional do INSS era muito grande. Então, você tem
essa quantidade enorme de empresas que aderiam a
esse parcelamento tradicional, mas que no meio do
caminho desistiam, porque não conseguiam dar con
ta desse parcelamento, e ele com uma projeção de
uma expectativa muito grande em relação ao REFIS.

Sei que o prazo do REFIS, Sr. Ministro, termina
no dia 31 de março. Aliás, tenho ouvido até boatos de
que pode ser até que se adie esse prazo. O próprio
Governo já divulgou. Posso lhe passar essa notícia de
jornal e depois dizer até quem divulgou isso. Certa
mente foi alguém, em nome do Ministério da Previ
dência. E se divulgou, provavelmente foi porque fez
alguma conta em algum momento. E adoraria ter
acesso a essas contas, pelo menos é uma projeção.
Isso ajudaria muito a Comissão no seu trabalho.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Pos
so passá-Ias a V. Exª Agora, devo dizer que os últimos
dados que tenho em relação ao REFIS correspondem
a uma adesão no estoque da dívida de apenas 2 bi
lhões de reais. Não tenho os dados atualizados dessa
semana vou providenciar e enviarei a V. Ex!!, mas as
empresas certamente estão esperando o fim do pra
zo para, então, aderirem. De modo que eu não criaria
essa expectativa de que o Governo venha a prorrogar
o prazo. Acho que é uma oportunidade que está sen
do dada aos empresários de regularizarem a vida das
suas empresas para com o Fisco e para com a Previ
dência Social. Pelo menos no que depender da Previ
dência não há nenhuma propensão ao adiamento
desse prazo.

Queremos o jogo da verdade. Inclusive já orien
tei a Procuradoria da Previdência Social para, em re
lação àquelas empresas que não aderirem ao REFIS,
pressionarna Justiça o andamento desses processos
para concluir sua tramitação. Precisamos cobrar a df
vida da Previdência Social, onde estão os créditos da
Previdência Social, e estamos fechando o cerco aos
sonegadores tanto com medidas legais quanto com
medidas administrativas e gerenciais. Esse é um pro
cesso que temos de acelerar dentro do quadro de es-
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tabilidade econômica' que existe no País. É preciso
que todos façam os seus ajustes, não apenas o Go
verno, mas as empresas também.

e SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Exmº Sr. Deputado Ricardo Sar
ros, que disporá de três minutos.

e SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, ouvimos atentamente a sua
exposição e, certàm'ente, um ponto chamou-me a
atenção nessa exposição. Procuramos observar os
dados que aqui foram apresentados. Primeiro, um
dado importante. Tenho dito, até sob protesto do
Deputado Jair Meneguelli, porque estou sempre sen
do o primeiro a me·'inscrever aqui nesta Comissão,
que cada Ministro vem, responde aos questionamen~

tos que porventura 'tenham sido 'feitos aos Ministros
anteriores, esclarecem melt)or e trazem dados.

Hoje vimos um quadro novo, que traz a receita
do aumento do salário mínimo e a respectiva despe- '
sa. Já se estava criando aqui um mito quanto ao valor
dessa receita. Percebemos que para cada um real de
aumento no salário mínimo teremos 14 milhões de re
ceita e 99 milhões de despesa, resultando em 85 mi
lhões de déficit no ano 2000. Portanto, em apenas oito
meses e não no conjunto dos dozemeses. Esse dado
é importante porque eSclarece um ponto que foi muito
debatido aqui pelos cO,mpanheiros desta Comissão.

Depois chamou-me a atenção a questão das fon
tes para a ampliação da capacidade de pagamento da
Previdência, porque os gráficos apresentados acusam
um déficit previsto de qL:Jase 10 bilhões,este ano no sis
tema previdenciário. Então, o que conseguimos, o'Go
vemo, o Congresso, através do fator previdenciário e de
outras medidas que foram acatadas pelo Supremo Tri
bunal Federal, em votações até expressivas, foi permitir
o equilíbrio das contas públicas e a eliminação desse
déficit que vem trazendo a todos nós, brasileiros, preo
cupação e ônus, na medida em que ele aumenta o nos
so endividamento, exige muitas vezes a, ampliação da
taxa de juros e afeta a nossa economia. :

Fiquei atento à palavra de V. Exª, -Sr. Ministro,
sobre a LOAS. Gostaria que V. Ex!} esclarecesse a
questão da ampliação desses benefícios da LOAS.
Sabemos que muitos já estão atendidos, mas a regra
para que alguém ingresse nesse benefício, até então,
era de que a renda familiar fosse 0,25% do salário m~

nimo per capita. E muitas famílias que têm deficien
tes e idosos acabam nãó podendo comprovar essa
renda; estão acima, mas necessitam desse benefício.
Gostaria que o Ministro nos explicasse como o Minis
tério pretende ampliar o número de beneficiados pela

LOAS, porque essa é uma questão que realmente
tem grande repercussão junto aos brasileiros, porque
se refere especificamente a idosos e deficientes.

A outra questão, que o Ministro explanou e não
entendi bem, é quanto à questão do recolhimento do
INSS nas causas trabalhistas. O Ministro apontou
uma fonte que ainda não está, segundo suas
palavras, muito sólida ou constante. Mas gostaria
que V. Exª esclarecesse. Está pretendendo que haja
a obrigatoriedade, quando se faz um acordo traba
lhista, de se recolher imediatamente os tributos que
incidem sobre o valor daquele acordo? Porque, até
então, era feito o acordo e a Justiça do Trabalho infor
mélva o INSS, que ia tentar receber esses valores.

Em relação à questão do REFIS, temos traba
lhado muito e participado de inúmeros debates sobre
o REFIS, que é um processo totalmente inovador de
refinanciamento da dívida, porque a empresa vai pa
gar pelo seu faturamento e não pelo montante da dívi
da. Tem assustado muitos empresários, Sr. Ministro,
porque eles têm medo de consolidar aquele débito
tão grande. Em relação à Selic as multas são pesa
das. O empresário, quando vai assinar um débito, que
é, muitas vezes, maior que o patrimônio da sua em
presa, se assusta. Mas como não vai pagar pelo valor
do débito e sim pelo valor do seu faturamento, isso
permite a expectativa de que vamos reintegrar o
acesso à economia formal, ao crédito.

Milhares de empresários brasileiros hoje estão
sem poder participar desse processo, até porque mui
tas empresas têm faturamento sazonal e, com esse
sistema, e não o parcelamento fixo, poderão cumprir,
porque quando cai o seu faturamento, diminui tam
bém o valor daquilo que deve contribuir para os débi
tos do REFIS. Evidentemente, sem deixar de obser
var ,que, quando cai o faturamento, geralmente não
cai o custo da empresa. Há aquele custo fixo, há difi
culdade no cumprimento desse parcelamento.

Parece-me que o REFIS permitirá que integre
mos muitos dos atuais devedores da Previdência, in
clusive aqueles débitos que foram apropriados do tra
balhador e não repassados à Previdência, que tam
bém é uma inovação até então, esses débitos não po
diam ser parcelados. Então, acredito que vamos ter
um grande avanço. Portanto, gostaria que o Sr. Minis
tro nos desse um esclarecimento melhor em relação a
esses três pontos.

Era o que tinha a dizer.

e SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes, que
disporá de três minutos.
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o SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, em
primeiro lugar, gostaria de falar sobre as melhorias da
Previdência, principalmente com esse novo serviço
móvel que ela está prestando. Sou testemunha de
que está agradando realmente a muitas pessoas. Em
segundo Jugar, trago um recado aqui de D. Lili, que
tem 82 anos: ela não gosta de ser chamada de velhi
nha. Velho é pé de serra, segundo ela. Ela disse estar
firme, é aposentada, e não gosta de ser chamada de
velhinha.

Mas, Sr. Ministro, quero fazer três perguntas e
uma sugestão como pergunta. Primeiro, como estão
os débitos dos Municípios com a Previdência? Como
é que ficam essas aposentadorias desses institutos
municipais que surgiram, que foi uma maneira de os
Municípios se livrarem da conta com o INSS?

Terceiro, acho que o problema maior da Previ
dência é a questão da cobertura. V. Ex!! informou-nos
que de cada dez trabalhadores seis não terão apo
sentadoria. Naturalmente, essa contribuição desses
seis trabalhadores pesa muito no pagamento dos be
nefícios dos que já estão aí. Será que não era possí
vel, Sr. Ministro, ter uma política mais agressiva para
se trazer esse pessoal para a contribuição do INSS,
por exemplo, usando os Correios?

Vemos o seguinte: em relação ao seguro parti
cular, os caras são agressivos, com corretores; vão
em casa levar o camê, pegar a adesão dessas pesso
as. O Ministério da Previdência, fazendo uma política
agressiva nesse sentido, com convênios, com Correi
os, convênios com alguns corretores, poderá trazer
essas pessoas para a Previdência. Isso é importante,
porque, além de esclarecerem, estão cadastrando
essas pessoas. E naturalmente, quando houver o pa
gamento do banco, esse cadastro vai ficar consolida
do.

Quero fazer uma pergunta bem objetiva. Tenho
certeza que o Ministro da Previdência, principalmente
por ser do PFL o PFL está nessa batalha pelo aumen
to do salário mínimo, quer o melhor salário mínimo.
Qual seria a idéia, Sr. Ministro, de um salário mínimo
aceitável hoje para a Previdência e que ela suportas
se com essas políticas de arrecadação, de busca des
se débito? O que seria um valor aceitável hoje para a
Previdência?

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Airton Cascavel, que dis
porá de três minutos.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, ouvi com atenção
a explanação do Ministro e fiquei feliz, pela primeira
vez, porque foi o primeiro Ministro que chegou aqui
preocupado com o valor do salário mínimo. Os dema
is chegaram aqui dizendo que vão levar à informalida
de e, como disse o Deputado Medeiros, com a preo
cupação, inclusive, de dar a impressão de que era
preciso baixar realmente o salário mínimo. Ontem o
Ministro Pedro Malan reagiu, mas a exposição dele le
vou a isso.

V. EXª, ao contrário, mostra a importância da po
lítica social neste País através do salário mínimo. E
disse bem o Relator, ouvia os impactos que o salário
mínimo causa nas regiões pobres, como o Nordeste e
o Norte, onde realmente o salário mínimo é uma con
seqüência maior da redução da pobreza.

Fico feliz por V. Ex!! pensar dessa forma e por ser
o único Ministro que chegou a aventar nos seus cálcu
los 180 reais, porque os outros Ministros nem coloca
ram nas suas tabelas a possibilidade de 180 reais. E
V. Exª chegou a pensar pelo menos em ter 180 reais,
o que já é alguma coisa positiva. E nós, do PPS, Sr.
Ministro, que defendemos uma política permanente
de salário mínimo, agora vemos o PSB na mesma li
nha, ou seja, que haja uma recuperação nos próximos
dez anos. Enfocamos a possibilidade como V. Exª disse
que o salário mínimo é a maior política social de com
bate à pobreza neste País de<usar o Fundo de Com
bate e Erradicação da Pobreza para que realmente
haja essa distribuição.

Faço minhas suas palaVras. Que elas cheguem
lá na ponta, nos pequenos coltl$rcios, todo mês, divi
dindo de forma justa e direta o 'salário mínimo, que
continuamos defendendo. Quero a sua posição em
relação à possibilidade real de se usar o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza para o salário mí
nimo.

Outra pergunta objetiva, Sr. Ministro, que V. Exa.
dissesse para a Comissão, aqui, hoje, tendo em vista
que o Governo já disse que 150 reais ele dá, mas para
dar 150 reais ele tem uma fonte, então que V. Exa. in
forme qual é essa fonte para que ninguém mais se
preocupe com essa que vocês já têm. Que V. Exa. nos
diga de onde vem realmente esses 14 milhões. Então,
esse já esquecemos, não se fala mais nisso.

Uma outra posição o Relator tem defendido com
muita ênfase e propriedade: a instalação de uma Co
missão Permanente para que se estabeleça uma polí
tica de salário mínimo o ano todo. E há uma questão
que hoje fica num viés aqui: o Orçamento elaborado
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no final do ano e o sé;llário mínimo em maio, após a
aprovação do salário mínimo.

Quando se estabelece o salário mínimo não há
como inseri-lo no Orçamento. E nos surgiu uma idéia,
Sr. Ministro, que gostaria que V. Ex!i! a comentasse:
que esse salário ,mínimo valesse apenas de 1º de
abril e espero que não seja 1º de abril, senão vai ser
piada por causa do valor a 31 de dezembro. E que
esta Comissão, deforma permanente, com programa
de recuperação do,salário a longo prazo, já estabele
cesse que a partir de 1Q de janeiro de 2001 teríamos
uma política de recuperação do salário mínimo. E, se
possível, que esse salário mínimo venha a valer ape
nas até 31 de dezembro.

Acabariam todas essas contradições, até o final
do ano, o impacto da Previdência até maio do ano que
vem. Isso ia clarear o assunto para a população brasi
leira, e, mais do que, isso, daria possibilidade ao Con
gresso Nacional de trabalhar de forma correta, para
que no Orçamento da União estivesse estabelecido
esse valor e que não tivéssemos jamais que ficar pre
ocupados com fonte de recursos. Esta é a nossa pro
posta e gostaria que V" Exª desse a sua posição quan
to a ela.

Gostaria de fazer- mais u'm~ pergunta acerca
dos milhares de imóveis que a Previdência tem pelo
Brasil afora; se não é possível capitalizar a Previdên
cia, uma forma de capitalização e não de financia
mento. Solicito que V. Ex!! faça um c,amentário sobre
isso.

Por fim, parabenizo V. Ex!! por abordar uma
questão que o PPS ent,89de de tamanha importância:
o problema da Previdência está na s,ua arrecadação e
não na sua despesa. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao último inscrito desse bloco, Depu
tado Medeiros.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Ministro, eu
queria não fazer uma pergunta sobre ot~ma aborda
do por V.Exa, entretanto, V. Ex!! tem opiniões sob,!:e"ó
salário mínimo, falou muito, e tem falado muito sobre
isso. Há uma tendência do Governo de voltar a teruÍll
salário mínimo regionalizado. P3!8oo:.me que como
aquele que existiu há 20"aRO$,'na década de 70, 'até
80. O salário mll"íifi1oera regionalizado. Queria conhe
cer a opinião de V. Ex!! acho que a sua opinião é muito
importante, porque eu, por exemplo, acho que tem um
lado positivo, ou seja, quem pode mais dá.mais. Esse
é um princípio bom. Mas háo outro lado, que me pare
ce altamente negativo, que é o aumento da migração
interna, as pessoas saírem das regiões mais pobres

para as regiões que pagariam melhores salários. Há
um êxodo interno muito grande, além da possibilida
de desta medida ser inconstitucional. Gostaria de
ouvir, portanto, sua opinião sobre o salário mínimo
regionalizado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra, agora, ao Ministro, para que possa
responder aos questionamentos dos quatro Parla
mentares.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Deputado Ricardo Barros, a ampliação dos benefíci
os assistenciais da Lei Orgânica da Assistência Soci
al LOAS foi feita no ano de 1999, quando a idade mí
nima dos idosos foi reduzida para 67 anos, produzin
do o seguinte efeito, para que V. Exª tenha idéia: em
dezembro de 1996 tínhamos 304 mil pessoas porta
doras de deficiência beneficiadas pela LOAS e ape
nas 41 mil e 900 pessoas pelo critério do idoso, da
idade, o que corresponde a 15% do total, aproxima
damente. Já em fevereiro de 2000 temos 731 mil por
tadores de deficiência e 324 mil idosos, o que já re
presenta a participação de cerca de 40% de um para
o outro. Diz respeito exatamente ao fato de que os
idosos já estão maciçamente contemplados na condi
ção de segurados especiais e de filiados a Previdên
cia Social em geral.

O que temos de fazer aqui, na verdade, não é
·abrir a porteira do benefício assistencial, mas trazer
para a formalidade, particularmente, a população do
campo, onde a taxa de cobertura é muito baixa vimos
ali algo da ordem de 28%. Por quê e como pretende
mos fazer isso?

No projeto de lei que está sendo encaminhado
ao Congresso Nacional estamos propondo que o pro
dutor rural pessoa física, o produtor rural pessoa jurí
dica e a agroindústria possam abater, deduzir, des
contar do que tenha sido efetivamente recolhido dos
seus empregados o valor da sua contribuição, que é
feita sobre o valor da comercialização. A incidência da
contribuição patronal no campo é feita sobre o valor
dacomercialização. De modo que isso vai possibilitar
que tenhamos no campo, como subproduto da políti
ca previdenciária, a formalização do emprego: a assi
natura da carteira do trabalhador.

Para isso estamos trazendo .também duas ou
tras questões para o debate no Congresso Nacional,
junto com o Ministério do Trabalho, que é a questão
do contrato de safra a regulamentação do contrato de
safra e a regulamentação do condomínio rural. Com
isso queremos ter maior clareza quanto às relações
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trabalhistas no campo e quanto às relações previden
ciárias.

Creio que este vai ser um passo extremamente
importante para o País, para a economia, para a
sociedade e vai-se poder, então, avançar bastante a
esse respeito e continuar com a política do benefício
assistencial, que é custeada inteiramente pelo Tesou
ro Nacional.

Teremos este ano um gasto superior a 1 bilhão e
meio perdão, para ser preciso, as nossas estimativas
são de que cheguemos, no final do ano 2000, a 2 bi
lhões nesta conta da LOAS. Temos no Orçamento 1
bilhão 734. Se as projeções se confirmarem teremos
uma suplementação. E o aumento do salário mínimo
tem um impacto direto nesta conta também. De modo
que vamos ter, dessa forma, o benefício assistencial
como instrumento da política de assistência social.

E ainda ontem realizamos, como disse, um se
minário para discutir exatamente essa questão: até
onde vai a política previdenciária, até onde vem a po
lítica assistencial e qual é o vazio, a lacuna que existe
aí.

Na verdade, a política de assistência social tem
de se destinar aos excluídos da sociedade. E, com
isso, já avanço para uma das perguntas que se referia
ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que
tem de se voltar especificamente para os excluídos. O
salário mínimo é para os empregados e para os bene
ficiários da Previdência Social. De modo que é preci
so ter clareza muito grande quanto aos diversos ins
trumentos, seu uso e suas alternativas.

Creio que, por conseguinte, este é um tema que·
acho que o Congresso deve debater, até porque o
Fundo não está sequer ainda aprovado conclusiva
mente, em vigência, mas é preciso que no Congresso
tenhamos cada vez mais presente esta pauta e esta
preocupação com as políticas sociais.

A terceira questão a que V. Exil se refere é a
questão do Programa de Recuperação Fiscal REFIS.
Vejam que o Governo adotou a política de facilitar a
recuperação dos créditos fiscais, seja no que diz res
peito aos débitos para com a Receita Federal, seja no
que diz respeito aos débitos para com a Previdência
Social. E fez isso flexibilizando a variável 'tempo de
pagamento'. Quer dizer, o valor da parcela é que foi
flexibilizado ao vincular-se ao faturamento da empre
sa. De modo que não houve anistia fiscal, mas uma
forma de regularizar as milhares de micro e pequenas
empresas que temos no Brasil, que por terem contraí
do uma dívida e não terem, em um determinado mo
mento, podido honrar seus compromissos fiscais e

previdenciários, têm agora a oportunidade, a possibi
lidade de, aderindo ao REFIS, poder voltar à regulari
dade da situação fiscal.

Creio que é um instrumento extremamente im
portante e que tem por traz de si um outro componen
te interessante, uma variável, a qual não fiz referên
cia, que é a regularidade das contribuições correntes.
E ao tratar deste assunto já trato também da questão
levantada pelo Deputado Pedro Fernandes, que é a
questão dos Municípios, da dívida municipal. A dívida
municipal global para com a Previdência Social é da
ordem de nove e meio bilhões de reais. E o que fize
mos? Também aqui se fez uma medida provisória que
fixou o mesmo princípio: o de que o importante, fun
damentaI, é regularizar as contribuições correntes.
Quando a Lei Camata estabelece o teto de 60% do
gasto com pessoal- e, aí, muitos Prefeitos se equivo
cam com este critério - não está dizendo respeito à
folha líquida, mas à folha bruta. Quando você contrata
um empregado, um funcionário, o contrata com o seu
salário e os encargos trabalhista e previdenciários.
Então, dentro dos 60% entra, necessariamente, no
cálculo a contribuição previdenciária.

De modo que consolidamos a dívida dos Muni
cípios, até o mês de novembro de 1999, dentro da
queles 3% do Fundo de Participação dos Municípios
- FPM, elastecemos com o prazo de 240 meses e
condicionamos à regularidade das contribuições cor
rentes, ou seja, da folha mensal.

Isso constitui passo importante, tanto no que diz
respeito aos Municípios como às empresas, no caso
do Programa de Recuperação Fiscal REFIS, para se
ter o saneamento das contas previdenciárias de lado
a lado, tanto do ponto de vista da Previdência, quanto
do ponto de vista das empresas contribuintes.

O Deputado Pedro Fernandes fez também uma
referência ao Previmóvel, que é um dos instrumentos
que estamos adotando e utilizando no País, para am
pliar a presença na Previdência Social, que só está
presente diretamente, com bases físicas, fixas, em
cerca de 1 mil dos ,6 mil e 500 Municípios brasileiros.

Quando faço um discurso, quando defendo uma
proposta, pratico a ação conseqüente a esse discur
so. O Previmóvel tem este significado: o de chegar
mos à população desassistida, aos excluídos da Pre
vidência, às cidades, às localidades menores. O Pre
vimóvel, então, vai circular nessas Unidades, nesses
Municípios, nessas comunidades que não têm agên
cias da Previdência Social.

Mas estamos indo também mais longe. Através
do Previmóvel, hoje, em uma comunidade que tem
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apenas um posto telefônico, o cidadão pode, median
te uma ligação grátis, falar com a Previdência Social e
resolver seus problemas.

Quero falar também dos institutos de pensões
dos Municípios. O Deputado Pedro Fernandes, ao le
vantar a questão, referiu-se ao fato de que são institu
tos que não têm fundos suficientes para bancar a Pre
vidência desses Municípios. Confesso a V. Exª, às
Sras. e aos Srs. Deputados que estou profundamente
preocupado com a sorte de alguns Municípios brasi
leiros, porque, na verdade, ~a medida em que eles
adotaram o Regime Jurídico Unico hoje já extinto com
a reforma administrativa criaram um nó difícil de de
satar, porque terão de aposentar esses funcionários
com o valor da última remuneração. E na medida em
que não estão constituindo reservas para esses com
promissos, no futuro, não tenham dúvida V. Exas., da
qui há alguns anos estaremos discutindo e não falta
rão Parlamentares que tomem essa iniciativa um pIa
no de socorro aos Municípios que não constituíram
reservas previdenciárias. Espero que a Lei de Res
ponsabilidade Fiscal venha corrigir esta distorção e
venha fazer com que esses Municípios tenham tempo
de corrigir esse problema.

De modo que eu quero neste momento, valen
do-me desta tribuna, fazer uma advertência e um lem
brete às Câmaras Municipais desses Municípios, às
suas populações, às suas comunidades e, aqui, aos
Deputados, para que levem esta discussão às bases.
Porque vai chegar o dia em que essas Prefeituras não
poderão fazer limpeza urbana, nem pagar iluminação
pública, nem manter escolas, nem postos de saúde
porque não terão recursos, porque seus recursos fis
cais serão abocanhados até mesmo pela Justiça,
para pagar a aposentadoria dos seus funcionários.

À D. UIi quero dizer que o tratamento de velhi
nha é um tratamento carinhoso.

O Deputado Airton Cascavel levantou aqui algu
mas questões com relação, por exemplo, ao orça
mento do salário mínimo. Veja V. Exª que não há, ne
cessariamente, que se estabelecer essa correlação
de que tudo no Brasil tem de começar no dia 19 de ja
neiro. Veja que o Orçamento do ano 2000 ainda não
está aprovado e já estamos em 23 de março.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Mas
isso é uma anomalia, Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO WALÕECK ORNÉLAS ~
Anomalia que tem eventualmente acontecido. Houve
um ano que ficamos até o final do ano sem Orçamen
to, na década de ao. De modo que é preciso que te-

nhamos a aprovação do Orçamento antes de 31 de
dezembro, sem dúvida.

Agora, o que importa - e a propo~ta de V. Exª
tem grande cabimento e grande sentido' - é na hora
de se discutir o Orçamento, discutir-se as bases em
que está sendo elaborado. Quer dizer, quais são os
números que lá estão embutidos.

Por exemplo, com a Lei de Responsabilidade
Fiscal está sendo criado um balanço previdenciário
que virá junto a cada orçamento, de modo que haja
completo controle, transparência e visibilidade nas
contas previdenciárias. É importante saber quais são
todas as variáveis que estão embutidas no Orçamen
to: qual a evolução da massa salarial que se estima,
qual a taxa de crescimento do PIB, o que se prevê
para a inflação e o que se prevê para a expansão dos
diversos gastos, inclusive do salário mínimo.

Veja V. Exª que a essa altura, no Executivo, já
estamos trabalhando na elaboração do Orçamento
de 2001, porque ele tem de estar no Congresso em
agosto. O importante é saber os parâmetros e, se
possível e desejável, constituir as reservas necessári
as na hora da aprovação para suprir esse gasto fiscal
que resulta do impacto do salário mínimo.

Queria comentar com V. Exª que, do ponto de
vista da Previdência, como mostrei, qualquer um real
sobre o salário mínimo ou qualquer 1% sobre o salá
rio mínimo implica desembolso adicional, que a Previ
dência não tem como, dentro de sua própria sistemá
tica, gerar receitas adicionais perenes para isso. Fa
lei, inclusive, dos subsídios ÇJue existem nas contas
previdenciárias.

Esta é a questão exatamente que se discute,
neste momento, nesta Comissão e no âmbito do Go
verno para se chegar à forma de custear o aumento
do salário mínimo, o aumento desse gasto, sobretudo
pelo seu impacto na conta fiscal.

Devo dizer a V. Exª que remanescem no INSS
cerca de cinco mil imóveis não operacionais. O INSS,
a Previdência já não é mais a grande imobiliária que
foi no passado. Desses cinco mil imóveis, cerca de
dois mil estão no Estado do Rio de Janeiro, onde há
uma grande concentração. E estamos executando
uma política de alienação desses imóveis. Já não te
mos mais, salvo casos isolados, imóveis de grande
valor. Mas ainda, na semana passada, conseguimos
uma grande vitória na Justiça. Tínhamos um desses
imóveis de grande valor, no centro de Belo Horizonte,
com 'aluguel de 9 reais por mês. E conseguimos ga
nhar na Justiça a sua devolução.
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Estamos executando uma política muito firme
nesse âmbito. Estamos com ações revisionais de alu
guéis e temos tomado providências, sempre fazendo
leilões para a alienação desses imóveis, cuja avalia·
ção é feita sempre pela Caixa Econômica Federal,
para permitir segurança nesses valores.

De modo que esta é uma política do Ministério,
uma política permanente de desmobilização. Estou,
inclusive, buscando utilizar os recursos oriundos da
desmobilização dos imóveis para fazer a transfor
mação dos velhos postos do INSS em modernas
agências da Previdência, a fim de permitir que possa
mos dar tratamento digno aos nossos aposentados e
pensionistas.

O Deputado Medeiros que acaba de assumir a
Presidêncía, para que o Presidente possa votar me
pergunta sobre o salário mínimo regionalizado. Não
me consta que se esteja estudando alguma mudança
na Constituição para fazer o salário mínimo regionali
zado. O salário mínimo, ao que sabemos, continuará
sendo nacionalmente unificado e sendo salário míni
mo no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) - O
próximo orador inscrito é o Deputado De Velasco, a
quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO ALCEU COL(ARES - Sr.
Presidente, esta Comissão está funcionando an
ti-regimentalmente. Ela não pode funcionar. Já fomos
duas vezes votar em plenário, e o Presidente disse,
com todas as letras, que as Comissões, Permanentes
ou Especiais, não podem funcionar enquanto estiver
sendo realizada a Ordem do Dia. É o que diz o Regi
mento Interno. Somos homens do Parlamento, conse
qüentemente, somos homens da lei. E o Regimento é
uma lei.

Portanto, se V. Exª não suspender agora, não
participo mais de uma reunião que está contrariando
a Lei Interna da Câmara dos Deputados. Esta é a hora
de estar lá, no plenário, e não aqui, participando, no
meu entendimento, da maior farsa e fraude que se
montou no Congresso Nacional, que é esta Comissão
Especial, para discutir o salário mínimo. Os Ministros
aqui vêm com as cartas marcarias, cumprindo os
seus deveres, conseqüentemente.

Levanto essa questão de ordem nesta Comis
são, e, dependendo da resposta de V. Exª, dela não
mais participarei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Sinceramente, nobre Deputado,· nem sei como res
ponder a V. Exl! nessa questão de ordem.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não
responda, Excelência, apenas suspenda a reunião.

(Não identificado) - Sr. Presidente..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Calma, calma, calma!

(Não identificado) - Quero colaborar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) - Eu
pediria generosidade da parte do nobre Deputado
Alceu Collares, até que chegue o Presidente da Co
missão. Eu não sou o Presidénte. Se eu resolver essa
questão de ordem, vão dizer que fui deselegante, que
dei um golpe. Eu não quero fazer isso passando por
cima do Presidente da Comissão, do Sr. Ministro e do
Plenário.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Por
que V. ExA não suspende, temporariamente, até que o
Sr. Presidente retorne à Comissão? V. EXª não está
em condições de presidir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Mais uma vez peço, da parte de V. Exª, generosidade.
Já anunciei o nome do Deputado De Velasco. Logo o
Presidente chegará e resolverá a questão, já que o lu
gar não é meu, estou aqui interinamente.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas
'l Ex~ foi indicado pelo seu partido para exercer uma
função na plenitude. Conseqüentemente, se quiser
responder poderá fazê-lo; se não quiser não respon~

da à minha questão de ordem, mas não apele para a
minha generosidade porque eu não tenho nenhuma
com esse Governo que aí está.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
Mas V. Ex!! tem por mim, não? Tem a palavra o nobre
Deputado De Velasco.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi
dente, nobre Deputado Medeiros, que tão dignamen
te representa o nosso Estado de São Paulo, Sr. Minis
tro, lamentavelmente tive de me ausentar, por duas
vezes, da audiência de V. EXª, por estarmos em pro
cesso de votação, em plena Ordem do Dia. Realmen
te assiste direito ao nobre Deputado Alceu Collares. O
Regimento, realmente, impede qualquer funcio
namento de Comissões quando a Ordem do Dia for
iniciada. Mas, de qualquer maneira, em se tratando
da urgência com que esta Comissão está trabalhan-
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do, em se tratando de um apelo feito por V. Ex!!, de
que tenhamos generosidade com o Sr. Ministro e,
também, com a ausência do Presidente efetivo desta
Comissão, aqui estamos para inquirir o Sr. Ministro.

Lamentavelmente, Sr. Ministro, não ouvi as per
guntas anteriores. Pode ser que eu venha a trilhar os
mesmos caminhos dos companheiros que me ante
cederam. Há tempos fiz a V. Ex!! um pedido de infor
mação acerca desses imóveis do INSS. Sabemos
que muitos deles são aviltados em termos de alugue
res. Mais ainda, muitas vezes são alugados por pre
ços antigos, continuam assim, e, muitas vezes, o Insti
tuto se obriga a alugar outros imóveis pagando pre
ços mais coerentes com o mercado. Com relação a
essa pergunta, já sei, V. Exll a respondeu.

Sabemos, Sr. Ministro, que a Previdência Social,
em quase todos os países em que funcionou o welfa
re atate, foi deficitária. Sabemos que estamos ruman
do para esse caminho, também, já que a expectativa
de vida, o índice de idade que se admite no Brasil au
mentou. Antigamente tínhamos uma expectativa de
vida de quarenta, passamos para cinqüenta anos.
Hoje já ultrapassamos sessenta anos de expectativa
de vida. Já estou fora dessa expectativa. Graças a
Deus, já rompi os meus sessenta e três anos, e tenho
aqui na frente um homem que, com essa argamassa
frsica e intelectual, já ultrapassou os setenta anos.

A nossa pergunta é a seguinte: caminhando
como estamos caminhando para uma sociedade
mais envelhecida, quais têm sido as iniciativas da
Previdência Social, principalmente na Administração
de V. Exll, para que este déficit não venha se ampliar
da forma como está se ampliando? Essas questões
são provocadas pela universalização da Seguridade
Social, porque sabemos que, hoje, muitas pessoas
que estão recebendo pecúlios, pensões e aposenta
dorias não contribuíram para a Previdência. Sabemos
que isso, realmente, gera um processo de rombos
constantes na economia do Instituto. Por acaso, o Mi
nistério, na administração de V. Ex!!, está trabalhando
nessas questões que julgamos imprescindíveis para
que a cada ano não venhamos a mendigar um au
mento compatível com a necessidade de cada um
dos trabalhadores ou, como V. Ex!! os chamou e eu
iria argüi-lo também sobre isso, dos velhinhos. Sei
que o tratamento de V. Ex!! foi, conforme disse muito
bem, carinhoso.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Medeiros) 
. Agradeço ao nobre Deputado De Velasco.

Tem a palavra o nobre Deputado José Thomaz
Nonô. (Ausente.)

Tem a palavra o nobre Deputado Vivaldo Barbo-
sa.

o SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, caros colegas, esta Comis
são Especial, destinada a apreciar a questão do salá
rio mínimo, foi hoje transformada em uma Comissão
da Previdência Social. Com isso, o Ministro deu gran
de contribuição em aqui fazer um mergulho nas ques
tões da Previdência Social no Brasil, que são, eviden
temente, questões que nos interessam profundamen
te. Trata-se da Previdência do Brasil, cujos males, de
ficiências e problemas, evidentemente, o Sr. Ministro
não pode esperar encontrar, aqui, grandes ecos para
resolver, porque esta Comissão é transitória, o seu
objetivo é muito específico, voltado para a questão do
salário mínimo.

Naturalmente se procura argumentar que o
grande entrave para o aumento do salário mínimo é a
situação financeira da Previdência Social, que, ao
longo da sua existência, teve administrações com di
vêrsas tendências. Os seus recursos foram utilizados
de diversas maneiras. O trabalhador brasileiro fica pa
gando essa conta porque não pode receber um salá
rio mínimo correto, de acordo com as suas necessida
des, porque o salário mínimo causa problemas nas
contas da Previdência Social.

O ponto fundamental é que o Estado brasileiro
gostaria de ter a compreensão do Sr. Ministro e ouvir
a apreciação de S.Exa. sobre isso, pela sua exposi
ção, pelas exposições dos Srs. Ministros Pedro Malan
e Francisco Dornelles, que enfocaram muito essa
questão, distanciou-se e se distancia da Previdência
Social. Parece que a Previdência Social, a Segurida
de Social no Brasil não tem nada a ver com o Estado
brasileiro.

Quando o sistema previdenciário foi instituído e
vigorou por décadas no sistema tripartite, o Estado
brasileiro tinha a responsabilidade de propiciar um
terço dos recursos da Previdência Social. Pagava-se
8% da folha de serviço pelo empregado, como des
conto nos salários, 8% do empregador e 8% como
contribuição do Tesouro Nacional.

O Tesouro, o Estado brasileiro distanciou-se
dessa contribuição e até hoje parece que continua dis
tanciado ou apenas gerindo recursos alheios, recursos
de contribuição dos trabalhadores, dos empregadores
de outros fundos, tentando administrar e gerir, com es
ses recursos alheios, a Previdência no Brasil.



014270 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA. DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Ora, se algum problema financeiro, e qualquer
problema financeiro que se possa imaginar na Previ
dência será sempre transitório e eu queria uma contri
buição do Sr. Ministro para reflexão desta Comissão..
Ao longo do tempo, qual é a repercussão financeira
de um salário mínimo mais elevado em cima da arre
cadação, das contribuições dos beneficiários com re
cursos mais elevados?

Sr. Ministro, não é mera coincidência que o Sis
tema Financeiro Nacional quer atuar, e está atuando,
numa faixa mais larga, sobre as contribuições mais
elevadas, porque é das contribuições mais elevadas a
origem melhor para a saúde financeira da Previdên
cia. O Sistema Financeiro espera auferir mais vanta
gens, mais lucros com a faixa mais elevada de rendi
mentos, porque em conseqüência de contribuições.

Não sei se em algum quadro demonstrado por
V. Ex!! não pude estar presente em todos os momen
tos consta essa perspectiva: diante de um salário
mais elevado, a contribuição à Previdência seria mais
elevada? E qual a repercussão financeira disso?

Sr. Ministro, V. Ex!! demonstrou preocupação
com a cobrança dos atrasados da Previdência Social.
Esse é um drama que se vem arrastando há muito
tempo. Há muitos devedores célebres. A todo instan
te, nós, Parlamentares, estamos solicitando a relação
dos devedores da Previdência Social. A cada lista que
aparece sempre são empresas muito conhecidas,
com grandes e bons trânsitos em esferas governa
mentais, mas a Previdência não se estrutura para fa
zer uma arrecadação correta, por exemplo, não ape
nas na lei que V. Ex!! propõe, na redefinição dos cri
mes, mas no processo judicial de cobrança.

É possível, e deveria haver um processo especial
de cobrança. Talvez o Ministério pudesse apresentar
ao Congresso Nacional um projeto prevendo o rito es
pecial sumariíssimo para a cobrança de Previdência
Social. Além disso, os atores da cobrança, os inte
grantes da Advocacia-Geral da União, do Ministério
Público, deveriam ser acionados de maneira especial
para agilizar essa cobrança.

Quanto à estrutura de cobrança da Previdência
Social, não a vemos mobilizada. E também não há a
colaboração do Judiciário. Seria absolutamente con
veniente que o Executivo se articulasse com o Judi
ciário para que os juízes brasileiros tomassem cons
ciência desse grave problema da falta de recolhimen
to das contribuições, do atraso dos devedores, e aju
dassem a Previdência a arrecadar aquilo que ela tem
de arrecadar.

Não há qualquer justificativa, da parte do Minis
tro da Fazenda, da parte de V. Ex!!, do Ministro do Tra
balho, não há explicação para a falta de um processo
de cobrança eficaz dos débitos da Previdência Social,
que, com a cobrança mais em dia, de maneira mais
razoável, cobriria qualquer déficit que qualquer au
mento de salário mínimo provocaria nas suas contas.

Eu enfatizaria, Sr. Ministro e gostaria de ouvi-lo,
a contribuição, o dever do Estado brasileiro, do Tesou
ro Nacional em cobrir um déficit eventualmente gera
do por qualquer aumento causado à Previdência por
um aumento de salário mais razoável, porque do Mi
ni5tério do Trabalho ou do Ministério da Previdência
Social o que o trabalhador brasileiro menos gostaria
de ouvir é que não pode ganhar mais porque a gestão
financeira da Previdência seria prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra a nobre Deputada Jandira Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, quero destacar a difi
culdade de se trabalhar na Comissão em plena vota
ção de plenário, tendo de sair e voltar, até porque o
funcionamento desta Comissão é anti-regimental. Por
isso, peço desculpas pela impossibilidade de ter ouvi
do tudo e até de repetir alguma pergunta, porque não
pude ouvir, mas serei bastante objetiva.

Em primeiro lugar, de um dos trabalhos que V. Ex!!
trouxe, vou situar apenas três aspectos: o primeiro é o
trabalho que mostra a participação dos rendimentos
de aposentadoria e pensões na renda total dos ido
sos. Essa é a primeira questão que mostra a impor
tância fundamental do que significa o benefício previ
denciário, ou da LOA8, ou da Renda Mensal Vitalícia
para a família brasileira.

O segundo aspecto é a própria tabela, que traz
na página seis desse mesmo trabalho, constando to
das as fontes constitucionalmente estabelecidas, a
informação de que a Previdência tem um saldo final,
acumulado em 1999, positivo de 751 milhões. Portan
to, o próprio trabalho da Previdência traz uma Previ
dência equilibrada, sem déficit, pelo menos na tabela
da página seis desse trabalho. Este é um dado impor
tantíssimo para a Comissão.

Em terceiro lugar, contraditório com essa pági
na, há um texto que utiliza apenas a fonte emprega
do/empregador para calcular o déficit, que é uma
questão conceitualmente sempre enfrentada por nós.

Partindo da tabela trazida pelo Ministro e pelos
dados da renda familiar, farei uma pergunta que, para
mim e não sei se S. Exa. já respondeu, é fundamental.
O Congresso e o Governo têm polêmica sobre o salá-
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rio mínimo. Quero saber do Ministro se S. Exa. defen
de a posição que hoje é representada pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, do salário mínimo de 177
reais, se defende posições expressas pelo Governo,
de salário mínimo de 145 ou 150 reais, ou bem abaixo
disso. Esta, para mim, é uma questão bastante objeti
va e clara que eu precisaria saber do Ministro da Pre
vidência, considerando as contas da Previdência, as
suas projeções e as suas expectativas.

O segundo aspecto importante que quero real
çar é o seguinte: da mensagem orçamentária de 2000
e eu vou repetir esse dado, porque nós o temos repe
tido o tempo todo, a Seguridade Social é superavitária
em mais de 10 bilhões. Mesmo que entrássemos,
aqui, numa lógica que considero equivocada, e o Mi
nistro a tem utilizado nÓs debates, puramente da arre
cadação de benefícios e que há um déficit da Previ
dência, mas utilizando apenas a Fonte 154, que pelo
menos na sua tabela, aqui, é de 43 bilhões, eu gosta
ria de dizer ao Ministro~.Ontem, a Comissão de Orça
mento derrubou a desvinculação pela DRU da Fonte
154, uma enorme vitória para a Previdência Social.
Sem essa desvinculação e se considerarmos na ta
bela que a arrecadação da Fonte 154 foi de 43 bilhões
entendo que a arrecadação bancária escrita aqui é a
fonte empregado/empregador, derrubada a DRU de
20%, teremos 09 bilhões a mais na Previdência Social,
a partir do ano 2000, em fonte permanente e não fon
te eventual.

Pergunto: na visão de V. Exª, Ministro, o que isso
importa na discussão de impacto do salário mínimo,
na medida em que a DRU, a grande causadora do
chamado déficit da Previdência, não se encontrará
mais presente nessa fonte, para a vitória da socieda
de brasileira e do Ministério da Previdência?

Ministro, tenho essas duas questões fundamen
tais, mas quero que se considere uma terceira, levan
tada por V. EXª, que confundiu alguns Parlamentares,
quando disse que a LOAS é financiada pelo Tesouro.
Seria importante que ficasse claro, na medida em que
houve exposição sua nesse' sentido, se a LOAS é das
contribuições que entram para a seguridade ou se é
financiada pelo Tesouro. De qualquer forma, por uma
ou por outra, o impacto do salário mínimo sobre a
LOAS seria muito pequeno, algo em torno de 300 mi
lhões ao ano, que poderia ser respondido por um au
mento de fontes da arrecadação da Fonte 154, e o im
pacto sobre a massa salarial dos 2% de inflação o Go
verno não contava com ela vai ser repercutido em
pelo menos 1%.

Deixo, então, três questões fundamentais: se
V. Exª defende o salário mínimo aqui politicamente
apresentado pelo Senador Antonio Carlos Magalhães
ou pelo Governo; se a DRU retirada da fonte não dá
tranqüilidade à Previdência; e se a Previdência não
será obstáculo para o aumento de salário mínimo de
180 reais e a questão da LOAS.

Ministro, agora vou reportar-me a uma fala sua
na imprensa. V. Exª, no início destes debates, disse
que a Previdência não seria obstáculo a um aumento
do salário mínimo para 100 dólares. Até usou a se
guinte expressão: "a Previdência não será a vilã do
salário mínimo neste momento do Brasil, com tantas
misérias, com tantas dificuldades nacionais".

Por fim, Sr. Presidente, como a questão de or
dem não pôde ser levantada no momento devido,
dirijo-me a V. Exª, secundando a questão feita pelo
Deputado Synval Guazzelli de que tanto o Presidente
como o Relator ainda não expuseram formalmente à
Comissão suas posições pessoais. Portanto, o que se
dirá ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
nome da Comissão? Se não me engano, nada, por
que não conheço a posição final do Relator nem do
Presidente. A única coisa que, em nome da Comis
são, pode ser dita ao Presidente Fernando Henrique
é que S.Exa. a respeite e não edite medida provisória
antes que os trabalhos tenham sido concluídos.

Sr. Presidente, peço, se possível, que o Ministro
responda agora esse bloco de perguntas, na medida
em que, emergencialmente, não vou poder ficar para
ouvi-lo, caso demore.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, justifico minha ausência, porque, ao aca
tar sugestão de V. Ex!! de haver rotação na Comissão,
fui votar em plenário, pois são votações nominais.

Faço ao Ministro indagação bem objetiva: Sr. Mi
nistro Waldeck Ornélas, gostaria que V. Exª informas
se se a Previdência faz assistência social também
junto ao caixa do Tesouro. Com isso gostaria que V. Exª
nos dissesse se as receitas pre'(istas legalmente para
a Previdência chegam I~ ou se Iparte delas, na meta
de do caminho, socorrem o caixa do Tesouro.

É a informação que gostaria de receb~r de V. Exª,
porque outras indagações que haveria de.lhe formular
já foram feitas pela nobre Deputada Jandira Feghali.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz Nqnô
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o SR. DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, caros colegas, na
realidade, boa parte das dúvidas que tinha já foram
solucionadas pelas respostas do Sr. Ministro a algu
mas indagações anteriores. E aqui cumprimento
S.Exa. pela maneira didática, clara, trazendo, além de
sua experiência parlamentar, sua vivência de Secre
tário de Planejamento, enfim, de administrador de
contas públicas.

Parece-me muito hábil da parte do Sr. Ministro
Waldeck Ornélas aproveitar a discussão, que, pelo
menos no âmbito desta Comissão, é única e exclusi
vamente de impacto do salário mínimo nas contas da
Previdência, para trazer ao Congresso Nacional e,
por seu intermédio, à sociedade brasileira alguns
avanços expressivos da Previdência, como, por
exemplo, algo que desconhecia pessoalmente: no
oferecimento do Projeto nQ 933, pela primeira vez, tipi
ficarmos penalmente crimes de informática, sem dú
vida alguma, up-to-date, absolutamente contempo
rânea, que necessita ser vista pelo ordenamento jurí
dico brasileiro.

Mas, Sr. Ministro, peço apenas que V. Exl! teça
mais algumas considerações sobre as contribuições
oriundas da área agrícola. O Ministério tem optado
por soluções engenhosas, trazendo cada vez mais
uma massa para contribuir para a Previdência. Mas
esses 28,4% são bastante ilustrativos do afastamento
da área agrícola.

Indago também o nó fulcral que ficou implícito
na fala do Ministro sobre a questão burocrática. Boa
parte dos contribuintes da Previdência dela se afas
tam pela impossibilidade material de vencer os carim
badores de plantão, a mão mecânica, aquele servidor
de trinta anos cansado, que ganha pouco e que não
tem nenhuma boa vontade nem com o contribuinte
nem com o servidor nem com coisa alguma. A buro
cracia é ainda, na nossa visão prática e real, o maior
empecilho aos ganhos de receita da Previdência. Te
mos assistido a inúmeras iniciativas bastante positi
vas na gestão do Ministro Waldeck Ornélas, mas é
um processo dinâmico que deve ser aperfeiçoado
todo santo dia.

Uma terceira pergunta. Aquele quadro dos salá
rios, salvo engano, a penúltima projeção, que mostra
o impacto na Previdência se o salário for de 150, 155
e até 180, surpreendeu alguns que não conhecem a
rigor o trabalho da Previdência. Trabalhar com um sa
lário de 180 reais talvez fosse compatível, inclusive no
começo de nossas discussões. Vi a nobre Deputada
Jandira Feghali referir-se ao salário de 177 reais. A

iniciativa oportuna do Senador Antonio Carlos Maga
lhães, de certa forma, corre risco com o bom desem
penho da questão cambial pela área do Ministério da
Fazenda. O dólar vale hoje 1 real e 72 centavos. O sa
lário mínimo já caiu, por essa discussão, de 180 reais
para 172 reais. É importante olhar que as coisas
vão-se desenvolvendo de forma paralela. O Ministro
projetou apenas o déficit, que, a 180 reais, seria, sal
vo engano, de 90 bilhões.

A minha curiosidade, Ministro, que, de certa for
ma, complementa ou vem na mesma linha de indaga
ção da nobre Deputada Jandira Feghali, é: qual é o
número suportável pela Previdência? O que é tolerá
vel pela Previdência, à luz do orçamento que vai tra
balhar e de possíveis ganhos com as recentes medi
das da Comissão de Mista Orçamento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Waldeck Orné
las.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - O
Deputado De Velasco apresentou questão relativa ao
envelhecimento da população e às iniciativas para
evitar-se o crescimento do déficit, ou seja, na sua per
gunta está implícito o raciocínio, real e correto, de que
as pessoas estão vivendo mais, e, por isso, após se
aposentarem, percebem, em maior número de me
ses, o benefício previdenciário. E quais as iniciativas
que estariam sendo adotadas pelo Governo para en
frentar essa questão?

O novo método de cálculo do benefício previ
denciário veio exatamente dar uma resposta para
isso: de um lado, alonga o período de contribuição
considerado para o cálculo do benefício, dos 36 me
ses para todos os meses, a partir de julho de 1994; de
outro existirão, sem dúvida, outras medidas, o fator
previdenciário, que faz a adequação entre as reser
vas técnicas acumuladas por cada segurado ao longo
de sua vida de trabalho e o tempo em que se estima
estatisticamente, com base nos dados do IBGE, que
vai receber esse benefício.

S. Exa. também se referiu àqueles que não con
tribuíram e que recebem ou àqueles que, tendo con
tribuído aduzo que era regra geral, não o fizeram em
montante suficiente e adequado para cobrir os bene
fícios que hoje recebem. Em primeiro lugar, não seria
socialmente justo suspender o pagamento de quem
quer que fosse, pela razão de não ter contribuído. Em
segundo, isso foi incorporado como dado do proble
ma. Por isso, tenho vindo tantas vezes à esta Casa
debater a Previdência Social, porque há estoque que
gerou passivo, hoje direito adquirido, que tem de ser
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respeitado e preservado, ao longo do tempo. Ele só
se vai esvair na medida em que cessarem esses be
nefícios, nos próximos trinta anos.

O que se tem de fazer é sempre, permanente
mente, monitorar a evolução, de um lado, da demo
grafia as condições e características demográficas da
população, de outro lado, os aspectos financeiros da
Previdência Social, para, então, proceder continuada
mente ao ajuste dos dados da Previdência, das re
gras e normas previdenciárias, para que se evitem
outros tropeços, como o que se viu agora, da necessi-,
dade de um ajuste mais profundo, que decorreu exa
tamente do fato de que não se teve o cuidado de, a
cada ano, estar-se olhando o balanço da Previdência
Social e o que estava ocorrendo com ele.

Na mesma linhà, o Deputado Vivaldo Barbosa
fez duas perguntas importantíssimas. Na primeira,
fala como se o Estado se estivesse distanciando da
Previdência Social. É falsa ilusão, ou visão equivoca
da, porque temos, prtmeiro, nexo constitucional que
diz que, em havendo déficit na Previdência, o Tesouro
banca a diferença. Depois, é preciso entender e jogo
mais um dado da realidade que a previdência básica
no Brasil é por definição pública. Ou seja repito, mais
uma vez: não haverá privatização da previdência bá
sica no Brasil. Ao contrário, a Proposta de Emenda
Constitucional nº 20 colocou no texto da Constituição
que o teto era de um mil e duzentos reais e seria atua
lizado anualmente, no momento da revisão dos bene
fícios previdenciários. Na verdade, temos um teto que
cobre gostaria que tomassem nota desse dado os sa
lários integrais de 88% dos trabalhadores, somente
12% ganham acima do teto coberto integralmente
pela Previdência Social. Aprevidência básica está ga:
rantida pelo Estado, e estará sempre, consta do texto
constitucional.

Qual é a repercussão financeira do salário míni
mo, ao longo do tempo? O aumento real no salário
mínimo implica incorporar à base esse ganho real. O
valor do benefício previdenciário resulta do que foi a
vida laboral, o nível de remuneração do trabalhador
ao longo de sua vida ativa. Daí por que a regra geral,
correta, da Constituição para que se tenha a preser
vação do valor real do benefício, ou seja, do seu po
der de compra. Mas o Constituinte foi além. Sabendo
que o sistema previdenciário brasileiro não era atuari
al, tratou de estabelecer, para defender os interesses
dos que ganham menos, que o piso previdenciário
não poderia ser inferior ao salário mínimo. Ou seja,
não tendo o trabalhador contribuído com valor capaz
de custear o benefício sequer equivalente ao salário

mínimo, garantir-se-ia isso. E quem vai cobrir a dife
rença? O Tesouro Nacional, o Estado, a sociedade,
através do Orçamento.

Referiu-se o Deputado Vivaldo Barbosa tam
bém aos créditos previdenciários, que a Previdência
precisa estruturar-se. Lamento minha incompetência
de passar à opinião pública, à sociedade e ao Con
gresso que a Previdência está estruturada para isso.
O fato de termos 580 mil processos em execução judi
cial é um indicativo dessa preparação. Nos últimos
quatro anos foram realizados, ano a ano, concursos
para a Procuradoria-Geral da Previdência Social. Em
fevereiro, incorporamos mais 230 Procuradores aos
seus quadros e recentemente, para que V.Exa. tenha
idéia, num só dia, demos entrada na Justiça em 1.058
ações de depósitos relativos a 1.739 créditos previ
denciários decorrentes de descontos feitos de traba
lhadores que não haviam sido recolhidos aos cofres
da Previdência, montante da ordem de 165 milhões
de reais.

Espero, nos próximos trinta dias, ler no Diário
Oficial sentenças a esse respeito e não apenas rece
ber esses recursos, mas ir mais adiante, Deputado Vi
valdo Barbosa, colocar na cadeia, atrás das grades,
aqueles que, tendo descontado recursos de seus em
pregados, não recolheram à Previdência Social. Veja
que são créditos que já estavam inscritos na dívida
ativa e que foram ajuizados mediante ações de depó
sito, não de apropriação indébita, porque o caminho
da ação de depósito é mais ágil e prático para obter
mos os resultados que queremos, inclusive podendo
por na cadeia os responsáveis.

Dev_o dizer a V. Exª (sei que, como membro da
Comissão de Constituição e Justiça, se interessara
pelo assunto) que o projeto de lei de crimes contra a
Previdência inclui rito sumário para a cobrança dos
débitos previdenciários. De maneira que sua suges
tão já está no projeto de lei que, com certeza, com o
voto de V. Exª e da bancada do seu partido, será apro
vado por esta Casa, para que possamos prosseguir
nessa luta tenaz que temos sustentado de combater
a fraude, a corrupção e a sonegação na Previdência
Social.

A Deputada Jandira Feghali tem sempre comigo
esta discussão. Tantas vezes venho a esta Casa e
S.Exa. sustenta essa questão, cuja dificuldade de en
tendimento se reflete na sua própria pergunta.R Exa.,
diz que afirmei que a LOAS é custeada pelo Tesouro e
pergunta: pelo Tesouro ou pelas contribuições? Veja,
o Orçamento Geral da União se constitui de Orça
mento Fiscal e Orçamento da Seguridade; os dois
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são geridos pelo Tesouro, que é quem concentra os
recursos, mesmo os recursos oriundos de contribui
ção previdenciária.

Aproveito para responder ao Deputado Synval
Guazzelli dizendo que temos subconta específica, e
os recursos da contribuição e os pagamentos dos be
nefícios correm por essa conta. De modo que, com
muita clareza, a Previdência não supre o caixa do Te
souro Nacional, até porque seria impossível. Se admi
nistro uma conta deficitária, necessariamente não te
ria como socorrer o Tesouro.

Retorno à pergunta da Deputada Jandira
Feghali para dizer que a planilha citada por S. Exa.
corresponde ao acumulado de janeiro à novembro.
Significa que fechei novembro tendo em caixa 751 mil
reais e começo a pagar os benefícios previdenciários
no primeiro dia útil de cada mês, até o décimo dia útil
de cada mês. Se eu não tiver saldo no fluxo de caixa
no dia 30, no dia primeiro não pagarei benefícios pre
videnciários aos meus velhinhos. Por isso, tenho de
ter esse saldo no fluxo de caixa. Agora, pelo amor de
Deus, não vamos confundir fluxo de caixa com balan
ço estrutural da Previdência Social. Acho que já te
mos condições de ter superado essa etapa da discus
são.

Fico muito feliz que a Deputada Jandira Feghali
tenha conseguido, através d.e aprovação na Comis
são Mista de Orçamento, liberar nove bilhões e meio
da Fonte 154, correspondentes a recursos da DRU.
Pergunto a S.Exa.: por acaso esses recursos não es
tão alocados no Orçamento da União e por acaso não
estão alocados certamente para cobrir o próprio défi
cit da Previdência Social? Quer dizer, o Orçamento de
Seguridadé~ -

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Não, Ministro.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - .. co
bre a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. É
preciso ter clareza a esse respeito. Se esses recursos
estivessem soltos, Deputada, V. Exll estaria dando
grande contribuição até para cumprir as metas do su
perávit fiscal.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Não
fosse a decisão..

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Não
vamos raciocinar com fantasia. Os orçamentos todos
que entram no Tesouro estão contabilizados na colu
na da despesa, no Orçamento Geral da União. Então,
não..

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Não
fosse a decisão da Comissão Mista de Orçamento de

vedar a desvinculação da Fonte 154, a DRU iria para
o superávit do Fundo Monetário Internacional. É bom
que V. Ex!! se atualize nos dados da Comissão de
Orçamento.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - O
superávit não é do Fundo Monetário, é do Tesouro
Nacional, Deputada.

(Intervenção inaudível.)
O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Vai

para o Fundo Monetário? Eu não sabia. Ah, é?
(Intervenções inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO BABÁ - E os juros da dívida

externa vão para quem?
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- V. Ex"

está desinformado, Ministro, realmente.
O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Não

me consta que haja nenhuma transferência do Tesou
ro Nacional para o Fundo Monetário Internacional.

(Intervenções inaudíveis.)

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Fal
ta a última pergunta, Ministro, sobre o salário mínimo,
por favor.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Ah,
sim, que ótimol Obrigado pela lembrança.

V. ExD me perguntou se fico com o Senador
Antonio Carlos Magalhães ou com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Apesar da diferença de es
tilos entre os dois, ambos estão sempre unidos no in
teresse maior do País. E na questão do salário míni
mo também isso vai ocorrer. A mim não causa ne
nhuma dificuldade essa discussão. Gostaria muito
que V. Exª também estivesse unida aos dois, pelo
bem do Brasil.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Ou
seja, não tem uma opinião ainda, não é, Ministro?
Dentro do Governo, sua posição é dúbia. Está bem,
muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra..

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Per
dão, tenho de responder ao Deputado José Thomaz
Nonô.

Contribuições do.s não-agrícolas. O projeto de
lei sobre a questão do rural vai permitir que se corrija
distorção bastante grave: temos cerca de 1B milhões
de pessoas economicamente ativas no campo e só 1
milhão e 300 mil contribuintes da Previdência Social.
Digamos que cerca de 4 milhões se enquadram em
segurados especiais, aquela aposentadoria rural que
a Constituição garante. Veja V. ExI, então, que existe
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grande lacuna. Temos expres'sivo contingente que
não tem direito à aposentadoria, que está inteiramen
te desprotegido e que virá, provavelmente, morar nas
favelas ou embaixo dos viadutos, porque não terá
condições de sobrevivência no campo e não ficará lá
residindo. Uma das motivações no Ministério da
Previdência, ao lançar o Programa de Estabilidade
Social, foi exatamente buscar para a Previdência So
cial esses desassistidos.

A aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei
nS! 9.876, criando o novo método de cálculo do benefí
cio previdenciário, o fator previdenciário, permitiu que
déssemos início a uma nova etapa na vida da Previ
dência Social, que deixa de ser clientelista e exclu
dente e passa a ser democrática e solidária. Por isso,
vamos ter, cada vez mais, todos juntos, mais gente
contribuindo para a Previdência Social e recebendo
seus benefícios, sem gerar déficit novo. Essa é a
grande transformação que se está fazendo.

É verdade (e retomo à pergunta do Deputado Vi
valdo Barbosa) que outras medidas são necessárias,
referentes, por exemplo, à idade mínima, subsídios,
que aqui me referi e que o Congresso enfrentará pos
teriormente, em momento politicamente oportuno,
quando essa idéia amadurecer na sociedade brasilei
ra. Mas sem dúvida alguma será indispensável, den
tro desse caminho de monitoramento constante, per
manente e contínuo das contas previdenciárias.

A burocracia realmente é um mal e a Previdên
cia Sodal se tornou seu símbolo no Brasil. Sem fazer
comercial do meu trabalho, não vou deter-me no pro
grama de melhoria de atendimento. Peço um prazo,
porque pouco a pouco o velho INSS irá sendo suplan
tando pela nova Previdência Social, que deixará de
ser o símbolo da burocracia para ser a referência do
serviço público brasileiro. É o compromisso que tenho
comigo mesmo, com o Presidente da República e
com a sociedade brasileira, portanto, com o Congres
so Nacional.

V. EXª perguntou também sobre as simulações:
quanto é suportável pela Previdência Social? Ora, se
nhores, minha posição é até muito cômoda, porque
se parto de um déficit da ordem de 10 bilhões de reais,
se qualquer gasto adicional, seja real, seja em por
centagem, amplia essa necessidade de gasto, devo
dizer que eu faço apresentar a conta. A discussão que
temos tido no âmbito do Governo e que existe nesta
Comissão é exatamente de se identificar e buscar as
fontes perenes 'para o finançiamento desse déficit. Te
mos de construir juntos essa sólúção.

Devo dizer que o papel desta Comissão temi
sido .extr~mamente importante, porque os debates
aqui havidos têm servido também para esclarecer a
sociedade brasileira sobre o que significa o salário
mínimo e a Previdência. Não se trata apenas de ato
voluntarista, mas da necessidade de equacionar con- .
venientemente, diante dos reflexos, não apenas na
Previdência mas em todos os campos de atividade.

Não resta dúvida, contudo, que teremos, já é po
sição manifesta inclusive pelo Presidente da Repúbli
ca, aumento real do salário mínimo, ou seja, um ga-:
nho para o trabalhador acima da simples reposição
da inflação, e que os aposentados e pensionistas do
INSS também serão beneficiados por esse salário mí
nimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Carlos Riela, por três
minutos.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Ministro,
gostaria de saber sua opinião clara e direta: V. Ex!! é
favorável a tudo o que está sendo noticiado na im
prensa com certeza sua assessoria lhe mantém infor
mado com relação a intenção do Presidente de assi
nar, hoje ou amanhã, esse piso, estendido aos Esta
dos, de 149, 153, 152, 150 reais, com teto máximo de
180 reais? V. Ex!! é favorável a essa posição do Presi
dente, está convencido de que o que S.Exa. e seus
porta-vozes estão dizendo é verdadeiro, legítimo?
V. Exª assina embaixo?

Outro questionamento: de que lado V. Ex!! está?
Notícia veiculada pelo Jornal do Brasil e por toda a
imprensa diz que mínimo sobe em 1ºde abril. Como é
o Dia da Mentira, fica para o dia 3 de abril. Está na im
prensa isso tudo, no Jornal do Brasil, na Folha de
S.Paulo, enfim, noticiando que os Estados podem pa
gar 180 reais; vários que podem, já pagam mais.

Mas há uma coisa aqui que me chamou aten
ção, Sr. Ministro, e que acho engraçada. Seu colega,
Ministro Pedro Malan, tem feito algumas afirmações
que são de saltar os olhos, e está na imprensa hoje:
seria irresponsável aquele que defende o aumento
para 100 dólares, 177 reais. No Estado de V. Exª, na
Bahia, numa palestra na Associação Comercial da
Bahia, S.Exa. acabou la palestra. num embate político
com o Presidente do Congresso, Antonio Carlos Ma
galhães: "Malan e ACM voltaram a entrar em rota de
colisão". Sabe por que, Sr. Ministro? Digo-lhe isso
porque pertence ao PFL, enfim, a imprensa diz que
V. Exª é afilhado de Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente do Congresso Nacional, não sei em que senti
do, mas deve ser como Ministro. Mas disse seu padri-
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nho, Senador Antonio Carlos Magalhães, na Bahia,
Estado de V. Ex'!, que é desumano e declarou que um
Governo que se diz democrático e defensor dos direi
tos humanos não pode pagar um mínimo de 150 rea
is. Disse, ainda, que os quatorze reais de aumento
proposto pelo Executivo é ofensivo ao trabalhador e à
própria sociedade. S. Exa. disse que é ofensivo à so
ciedade, ao trabalhador, e que é desumano. E Pedro
Malan diz que é irresponsável quem defende um salá
rio mínimo de 100 dólares.

Sr. Ministro, o Deputado Medeiros é do PFL.
Isso me traz aquela questão que se deu, sei lá, por
coincidência, uns dois, três, quatro dias antes da for
mação de blocos na Casa. E o Deputado Medeiros,
do PFL, agremiação de V. Exª e do Presidente do
Congresso Nacional, o maior partido de sustentação
do Governo, com força total e poderoso, lançou, por
convencimento, como uma luta de trabalhador e sindi
calista, em cartazes, na mídia, sua luta por um salário
mínimo de 100 dólares. Vi, então, o PFL bem longe de
S.Exa., não lhe dando aquele apoio. Se procurarmos
as notícias da época, verificaremos até alguns pefe
listas o criticando.

O que aconteceu? Fechou-se o Bloco
PSDB/PTB, o PFL caiu da sua posição lá de cima, pa
rece que deu uma ciumeira, uma dor-de-cotovelo, e
seu padrinho, o Presidente do Congresso Nacional, o
que fez? Todo o grupo foi para o lado do Deputado
Medeiros, abraçando sua causa como questão do
PFL. E passou esses quarenta, cinqüentas dias, na
imprensü, em todo lugar, defendendo um salário míni
mo de 180 reais, até na Bahia, a prova está aqui os
baianos haverão de concordar comigo, porque Pedro
Malan estava lá proferindo palestra e também estava
lá o Presidente do Congresso dizendo que é desuma
no. Então, todo esse tempo, vem defendendo um sa
lário mínimo de 180 reais o Senador Antonio Carlos
Magalhães, seu padrinho, pessoa que lhe deu o apoio
para ser Ministro, não sei, embora existam outras ca
racterísticas, é claro, como sua qualidade e compe
tência. Mas como fica V. Exª: está do lado do seu pa
drinho, ou seja, do Presidente do Congresso Nacio
nal, ou do seu partido, o PFL?

Informou o jornal O Estado de S.Paulo que o
Deputado José Carlos Aleluia disse, fiel seguidor de
ACM.. E é defensor mesmo, de carteirinha, assim
CúiYíO vários outros, e tem que ser, porque reconheço
que o Dr. Antonio Carlos Magalhães é grande líder no
País inteiro, e lá fora também goza desse conceito.
Deputados, trabalhadores e aposentados também
assim pensam. Hoje Antonio Carlos Magalhães goza

de conceito enorme por duas razões básicas, sendo
uma o Fundo de Combate à Pobreza S. Exa. é o pai,
lançou a proposta. E V. Exª, Sr. Ministro, já declarou
que é a favor desse Fundo e é contra sua utilização
para alavancar o salário mínimo. Falou aqui hoje.
Então, quer dizer que, da mesma forma, está alinha
do àqueles que estão juntos e fiéis ao Senador Anto
nio Carlos Magalhães.

Retornando, disse o Deputado José Carlos Ale
luia, seguidor de ACM, que defende um acordo que
represente o maior avanço possível. E 150 reais não é
esse avanço. Entrando nessa linha, de que lado o se
nhor fica? A Deputada Jandira Feghali fez uma per
gunta e V. Exª respondeu que ambos estão unidos,
FHC e ACM. Como estão unidos, se um defende 170
reais e outro, já está na imprensa, 150, 152 reais, co
locando um teto para os Estados, fe~indo até a Consti
tuição, que define que o salário mínimo tem de ser
unificado? Seria uma discussão mais profunda. Mas
de que lado V. Exª está? De ACM ou de FHC? Dos
aposentados, do povo que apóia seu líder maior e pa
drinho, Antonio Carlos Magalhães, ou daquele que a
imprensa toda diz que não é a saída? Fica a indaga
ção a V. Ex!!, porque não é possível deduzirmos res
posta dúbia.

Encerro apenas reforçando essa questão do
seu partido, o PFL, porque V. Exª é Senador. Saindo
do Ministério, não estará desempregado. Ministro, V. Exª
está lá porque o padrinho garante firme. Qual é sua
posição nesse sentido? Banca o Senador Antonio
Carlos Magalhães, aquele que lhe sustentou, deu-lhe
apoio e força e que está brigando, lutando pelo povo,
pelos desempregados, pelos trabalhadores, pelos
aposentados, todo mundo, ou aquele que garante sua
posição de Ministro, porque o "canetaço" tira e põe a
hora que quiser?

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Avenzoar Arruda. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Alceu Collares, por
três minutos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - A
questão que se levanta é que ouvimos muito Previ
dência e muito pouco salário. Acho que o Ministro, já
numa oportunidade que esteve na Comissão Perma
nente de Seguridade Social e Família, apresentou es
ses dados, que agora são atualizados.

Eu já tenho alguns quilômetros de vida pública,
e nunca vi um Ministro da Previdência, na Casa ou
fora daqui, deixar de dizer que está fazendo uma revo
lução. Mas olha, tem revolucionário na Previdência
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que é impressionante. Aliás, esse é até um benefício,
porque V. Exª pega uma Previdência numa situação,
pelo menos do ponto de vista burocrático, trágica. E
seria bom mesmo que em vez de velhinhos usasse os
aposentados, porque estão sofrendo demais com a
Previdência, com esses 136 reais.

Fui, uma época, aqui chamado de Deputado do
salário mínimo. Depois estive fora, vieram Medeiros e
Paulo Paim, que estão fazendo um trabalho excepcio
nal. Lembro-me de que dizia (e ainda estou dizendo)
que o salário mínimo no Brasil é uma vergonha nacio
nal e um roubo oficializado pelo Governo contra 30
milhões de trabalhadores roubo verdadeiro. Se esti
véssemos num outro país, provavelmente as autori
dades seriam responsabilizadas por não cumprirem
um direito social, fundamental à criatura humana: um
salário mínimo capaz de atender as necessidades bá
sicas e fundamentais do trabalhador e da sua família
alimentação, habitação, vestuário, higiene, transpor
te, previdência e lazer.

Alguma hora nos colocamos na posição de al
guém que recebe o salário mínimo e tem que atender
o mínimo dessas despesas para a tentativa de manter
um padrão de vida razoavelmente decente? Algum
momento um Ministro se colocou na posição de um
infeliz que está recebendo esse valor?

Eu lhe pergunto porque minha origem é de ho
mem que teve pais que às vezes nem o salário míni
mo tinham, e, de manhã cedo, quando eu pedia café,
eles diziam: "Só tem café preto, não tem farinha hoje,
meu filho; só tem café preto, não tem farinha hoje". E a
alimentação não era todos os dias. Meu pai era um

-trãbalhãâor-avulso.claeconomia informal, muito forte,
do contrário, eu não estaria aqui. Sou muito direito,
porque conheço um pouco do que é direito. Minha
mãe era uma índia; meu pai, um negro. Venho lá dos
confins da miséria e fico profundamente indignado
quando vejo uma pantomima, uma farsa como a que
estamos montando no Congresso, a partir desta Co
missão, a que as pessoas se integraram com entusi
asmo e bastante vontade de acertar. Nossos eminen
tes Deputados Paulo Paim e Medeiros têm proposta e
vontade de também melhorar um pouco o salário das
criaturas humanas. Mas tudo já está decidido, e V. Exª
sabe disso. Claro que não pode dizer, porque perten
ce a um Governo, e um Governo tem que ter a lealda
de de seus integrantes.

Agora, quem comanda esse barco neoliberal
chama-se Pedro Malan. E o primeiro Ministro que veio
aqui, Martus Tavares, foi tão pessimista que alguns
Deputados estavam com vontade de reduzir o salário.

Não tinha nada. Mas como tem para haver a maior
concentração de renda do Brasil? Como o Brasil tem
a maior carga tributária? Como o País alimenta os
maiores juros? Devia o Ministro da Previdência sentir,
sem levar em consideração sua avaliação, que esses
juros têm fatores negativos no aumento das contas
públicas, tanto que estamos na dependência de re
cursos externos, de investimentos não apenas espe
culativos, mas produtivos, para acertar nossas contas
públicas.

E por que, desde 1994, a tática do Governo é di
zer que o salário mínimo aumentou? Pelo amor de
Deus! Vou mostrar-lhe um dado que tenho mostrado
a todos: Argentina, Uruguai e Paraguai pagam salário
mínimo maior. Na Argentina, 206 dólares; no Para
guai, que digo que às vezes nem governo tem, 144
dólares; no Uruguai, 188 dólares. É a vergonha nacio
nal e um roubo tenho falado de roubo, que me pren
dam, me processem, que me transformem em mártir.

Mas o Governo é esperto, como seus Ministros
são muito vivos, ou não suportariam essa maldade
que estão semeando no País. Uma coisa é V. Exª vir
falar sobre todas as suas estatísticas, mas dizer que o
salário mínimo teve aumento real! Tenho os dados
comparados durante todo o Governo do Sr. Fernando
Henrique Cardoso e, comparativamente, é o salário
mínimo mais baixo.

Esse estudo também fala sobre cesta básica,
sobre o início do salário mínimo, que era para uma
pessoa só, sobre a necessidade de se fazer com que
o salário mínimo possa ser efetivamente não deficitá
rio, porque se o Governo trata tanto do déficit e tem
que tratar, porque suas contas devem ser equilibra
das, ou não tem capacidade de receber investimentos
do capital financeiro internacional especulativo ou
produtivo, por que não trata também de sanear os dé
ficits do estômago, da alimentação, da habitação, do
vestuário?

A Previdência tem que fazer pesquisa, não pode
ficar com o IPEA, que tem dados absolutamente alie
nados da realidade nacional, e sei que V. Exª, homem
honesto, vai mandar fazer uma; que se renove de dois
em dois ou de três em três meses -pesqUisa a respeito
dos fatores que entram na composição constitucional
do salário mínimo. Quanto alguém pode pagar por
uma casa, por uma peça? Quanto alguém precisa de
ração, de alimentação? Ele sozinho, com a mulher e
com pessoas? Quanto alguém precisa para transpor
te? Quanto alguém paga para a Previdência? Não
são 136 reais que recebem os trabalhadores do salá
rio mínimo, mas 125 e pouco, porque descontam, e
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deve ser descontado, para a manutenção da própria
Previdência.

Ora, doutor, ficamos esperando que V. Ex!! faça
análise desses dados comparativos. A economia da
Argentina é muito diferente da nossa? A economia do
Paraguai, que às vezes não tem nem governo, pode
pagar 144 dólares. Mas que vergonha! Estamos ser
vindo, o senhor como Ministro e eu fazendo de conta
nesta Comissão, que é uma farsa.. Todos têm cons
ciência de que vão de tarde lá e a medida provisória
está pronta. Por que o Dr. Fernando Henrique não tem
o mínimo de respeito por nós, pelo nosso mandato,
pela nossa Casa? Por que medida provisória? Por
que esmagar o Congresso Nacional? Qual é a razão,
meu ilustre Relator? Acho que temos que tirar uma
proposta depois de meio dia, ainda que seja com
fome.

Estou acostumado, tenho experiência na vida.
Mas se formos lá fazer visita para fazer de conta, para
aparecer na televisão, não vão contar comigo. Eu não
vou fazer farsa, não vou fazer de conta. Minha vida pú
blica é de verdade, de autenticidade, de realismo, pri
vações e renúncias. Não faço de conta.

Fico triste quando vejo Parlamentares novos fa
zendo de conta. Já vão lá sabendo que está fixado o
salário mínimo e, mais do que isso, pertencendo a
uma Comissão que, sabem, não tem poder de deci
são. Estão envergonhando o Congresso Nacional, la
mentavelmente. E há muitos cúmplices, que estão
aqui realizando essa tarefa, na tentativa de fazer de
conta para a opinião pública brasileira.

Gostaria que V. EXª me respondesse só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Uma) 
Com a palavra o Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Ministro
Waldeck Ornélas, começo não há como não fazer
isso exatamente onde termina o Deputado Alceu Co
lares, porque a realidade é só uma. Não existe algo
que esteja além do real, do que está acontecendo. To
dos os jornais, do meio-dia até este momento, estão
anunciando que hoje à tarde, às 15h, o Sr. Presidente
da República decretará o salário mínimo, inclusive a
banda podre, o tal do salário mínimo regional, total
mente inconstitucional. Nem vou entrar nesse deta
lhe.

Pergunto se V. Ex!! e os Minístros Pedro Malan e
Francisco Dornelles não se sentem traídos, porque
todos aqui disseram que não sabem de nada, que
não sabem o que está acontecendo. Se eu estivesse
neste Governo e isso acontecesse, pediria renúncia,
confesso a V. Ex' Trata-se de assunto ligado a minha

pasta, Previdência, Fazenda ou Trabalho, e o Presi
dente, de forma absolutista.. Ontem, eu disse que
isso lembra a Queda da Bastilha, que tombou porque
o povo se revoltou. E digo que não sei de nada, medi
ante meu Congresso, meu Congresso, pelo símbolo
da democracia que é o Parlamento de qualquer país.
"Olha, eu não sei de nadal". Será que a imprensa toda
está mentindo? Como dizem no jargão jornalista: de
ram uma barrigada e o Palácio não informou isso?
Falam até o número: 155 reais.

Isso me faz retornar à primeira questão de or
dem que levantei hoje de manhã aqui. Não que eu
queira ir ao Palácio, mas é porque estou muito preo
cupado com ele. Mas se precisar ir lá, vou. Vou e bri
go, porque tem que haver um salário mínimo maior
neste País. E vou a qualquer arena, seja como bandi
do, seja como mocinho, não estou preocupado, vou.
Se tivesse que ir eu iria, se fosse para discutir com se
riedade e responsabilidade. Por isso comungo com a
maioria dos Parlamentares, sei que não é isso, Minis
tro. V. Exª sabe tanto quanto eu que o Governo editou
medida provisória, em 1996, e não aceitou o debate;
em 1997, e não aceitou o debate; em 1998, e não ace
itou o debate. Quantas vezes fomos 'para a Comissão
Especial, com sete Deputados, sete Senadores, aca
bavam ficando por lá um ou dois, e a imprensa dizen
do: "O que estão fazendo aqui? Não vai ter nada, não
vai dar quorum".

Ministro, para entrar nas perguntas, é gesto co
rajoso os Ministros Francisco Dornelles, Pedro Malan
e V. Exª virem aqui defender o indefensável. Ou al
guém acredita que um Ministro, vindo aqui, onde
estão Parlamentares que vieram do seio do povo, e V. Exª
também é, tem mandato, e reconheço... V. Ex!! sabe
que é impossível. Quem, neste plenário, vai acreditar
que é defensável um salário mínimo de 136 reais - os
senhores têm que defender esse salário mínimo que
está aí há um ano, e o povo vivendo com ele -, que,
descontando a Previdência, resulta em 125 reais e 60
centavos, que não compra a cesta básica, que o pró
prio Governo diz que elevou para 132 reais? O Minis
tro Pedro Malan disse isso aqui ontem e não conse
guiu convencer ninguém, S. Ex!! sabe disso. Falava,
falava, falava e não dizia nada. Todos sabemos, e ele
também. Mas, assim mesmo, V. Exªs são corajosos,
estão no Governo e têm que defender uma posição.

Ainda insisto com V. Ex!! - posso ser repetitivo,
mas,Áuero ser h~nesto comigo e com V. Ex!! -, tam
bém t,énho dito que liSeguridade Social é superavitâ
ria. Veja bem o que estou dizendo, Ministro, não me
refiro somente à Previdência: o superávit da Seguri-,
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dade Social é de 16 bilhões, 260 milhões de reais. A
pergunta que faço: se existe na Seguridade Social,
via Constituição, superávit de 16 bilhões de reais, por
que não realizar acordo com Ministros da área para
que se destinem, desse superávit, 3 milhões de reais
não para os velhinhos, como V. Exª apresenta - e até
concordo com o Deputado -, mas para os aposenta
dos e pensionistas?

V. Exª mostrou belos gráficos. Vou referir-me a
algo sobre o qual não se tem falado nesta Comissão.
Participei dos debates dos 147%, dos 110 dólares,
em 1995, e sempre houve uma coerência, por incrível
que pareça: sempre foi dado para os 18 milhões de
aposentados e pensionistas - seus gráficos confir
mam isso - praticamente o mesmo reajuste. E a Se
guridade Social, em 1999, teve superávit de 16 bi
lhões de reais. V. Ex!! mostrou, um pouco mais, um
pouco menos, o reajuste de 42%. Mas, em média, os
ditos velhinhos, que chamaria de trabalhadores apo
sentados, semp~e tiveram o mesmo reajuste.

A pergunta que faço a V. Ex!!: como fica a situa
ção daquele cidadão que trabalhou a vida inteira e
hoje está recebendo 1,5 ou 2,5 salários mínimos? V. Exª
sabe que quem recebia dois, por exemplo, hoje rece
be 1,5 salário mínimo; quem recebia 1,5, hoje recebe
apenas um salário mínimo, porque, ao [ongo da histó
ria, houve uma pequena redução. Como vai ficar a si
tuação desse cidadão, se o reajuste dado ao salário
mínimo não se estender àqueles que ficam até no teto
da Previdência? É uma preocupação. A Cobap virá
aqui se pronunciar, na terça-feira, e naturalmente vai
abordar esse ponto de'vista. E como não tive oportu
nidade, ao longo de cinco anos desse debate com o
Ministro, faço neste momento.

Ministro, teço ainda rápida consideração sobre
a cesta básica. V. Ex!!s dizem que houve crescimento
enorme na cesta básica de 1995 para cá, que melho
rou o poder de compra da população. Se houve cres
cimento enorme, e hoje não se compra uma cesta bá
sica com o atual salário mínimo - vou reportar-me
agora a um detalhe importante: o Presidente Fernan-

-do Henrique Cardoso era o Ministro da Fazenda dos
últimos dois anos do Governo Itamar.;;. devo, então,
subentender que naquela época mais d~ 50 milhões
de brasileiros viviam com'um salário mínimo que não
correspondia à metade sequer de uma cesta básica?
Gostaria que V. Exª me respondesse se seus núme
ros condizem com a verdade. V. EXªs mantiveram o
povo brasileiro, durante dois anos, recebendo o cor
res'p,ondenteã-~ompra--de metade de umacesl~bási-

ca, que hoje seria de 132 reais, comprando não sei o
quê?

Sr. Ministro: o fator previdenciário, que V. Ex!!
aprovou aqui contra o nosso voto, que vai resultar
num redutor na aposentadoria dos futuros trabalha
dores da ordem de 20%, o que significa, em termos
de arrecadação maior, inclusive para a Previdência?
De fato, V. Exª entende que esse salário mínimo a ser
hoje anunciado pelo Governo, às 15h, atenderá às
necessidades mínimas do trabalhador brasileiro, ou
será, mais uma vez, uma opção do Governo para
manter o privilégio de toda a elite, enquanto o salári,o
do trabalhador se mantém congelado? i

Concluo pela simbologia de que aqui ao lado,
neste momento, há uma Comissão discutindo o tefo
duplex: se o piso salarial ficar em 12 mil e 800 reais,
com o duplex, ficará em 25 mil e 600 reais. Veja a dis
paridade do País em relação ao maior e ao menor sa
lário: aqui ao lado, numa outra sala - e não culpo os
Deputados -, se está discutindo a situação da elite, e,
pelo que vejo, chegarão a um acordo, inclusive com
entendimento entre os três Poderes, de que o teto po
derá chegar a 11 mil e 800 reais, quem sabe a 12 mil e
600 reais. Ouvi alguém do Judiciário dizendo que se
trata de direito adquirido, e poderá até chegar ao du
plex. Essa disparidade revolta qualquer nesta sala,

. acho que inclusive V. Exª
Não podemos concordar que neste País a dite-·

rença entre o menor e o maior salário pago pelo Erá
rio - não na área privada - chegue a cem vezes. Que
distribuição de renda é essa que Fernando Henrique
diz que está fazendo? Não consigo entender! Gosta
ria muito. Por isso, faço um apelo a V. Ex!! no sentido
de que consigamos somar esforços e aprovar uma
política salarial que diminua o que chamo de distância
entre o pico da pirâmide e a base. Se isso não for feito,
de fato, o Deputado Alceu Collares e todos aqui estão
com a razão: é uma farsa, uma enganação. Diz a mú
sica: "Não chores por l1)im, Argentina." Isso faz partE!
do jogo burguês.

Estamos aqui neste Parlamento porque enten
demos que alguém tem de falar. Quem não tem voz
nas ruas tem que ter aqui dentro, para tentar demons
trar que, um dia, neste País, também essa inversão
terá que acontecer; É impossível que a gente tenha
apenas que lembrar, neste momento, do que acon
teceu na Revolução Francesa e mesmo quando da
Queda da Bastilha, que aqui falei.

São essas as perguntas a V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Antes de passar a palavra ao Ministro, gostaria de
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responder à questão de ordem do Deputado Alceu
Collares.

A Presidência e a Comissão têm conhecimento
da questão regimental no que diz respeito à impossi~

bilidade de funcionamento concomitante das Comis~

sões e da Ordem do Dia. Mas como estávamos ouvin~

do um Ministro de Estado - e isso é importante para
os estudos desta Comissão -, entramos em contato
com o Presidente Michel Temer. S. Exª autorizou o
funcionamento, desde que os Deputados fossem vo~

tar nos momentos chamados e, após, retornassem.
Esta Presidência informou todos os Deputados dos
momentos de votação, a fim de que pudessem votar e
retornar. Por isso, Deputado, não posso encerrar a re
união.

Segunda questão...
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Per

deu o objeto. Quando se perde o objeto não se (ininte
Iigível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Certo. Deputado, V. Ex!! não estava presente na hora
em que cheguei. Esperei V. Exª voltar, para que pu
desse responder à questão de ordem.

Outra questão. Com todo o respeito e admiração
que tenho por seu trabalho - e sou testemunha da
luta, da empolgação, da paixão que V. Ex!! nutre pelo
tema a favor da distribuição de renda no País, tanto
para aposentados e pensionistas quanto para os tra
balhadores -, não posso aceitar que V. Exª e o Depu
tado Paim digam da farsa desta Comissão. Esta é
uma Comissão Especial destinada a realizar estudos
com vistas a oferecer alternativas em relação à fixa
ção do salário mínimo. Estamos aqui levantando al
ternativas por meio de estudos. Nunca foi dito que
iríamos fixar o valor do salário mínimo. Se houve essa
informação, então está havendo uma farsa de motiva
ções - não desta Presidência, do Relator e demais
envolvidos nesta Comissão, seus 32 integrantes.
Tanto é que, em cada abertura das nossas reuniões,
Deputado, faço a distribuição antecipada de cópias
das atas das reuniões anteriores, e todos os
membros presentes têm condição de votar. E V. Exª,
Deputado, votou a favor de todas. Tenho certeza de
que V. Ex!! não participa de nenhuma farsa e não vota
ria a favor da manutenção dela.

Portanto, acredito que tenha sido mal apresen
tada essa posição.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Não...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Peço à Taquigrafia que retire essa...

(Intervenção ínaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Mas eu vou retirar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não,
não pode retirar o que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Eu vou retirar esse termo, porque somos uma Comis
são de estudos...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dê-me licença. Foi por ter essa sensibilidade que o
Presidente Michel Temer abriu a Comissão Especial,
com vistas a esses estudos. Foi principalmente por
essa sensibilidade, Deputado Paulo Paim, com o seu
pedido que o Presidente Michel Temer abriu o debate
aqui na Câmara dos Deputados. O mesmo não ocorre
no Senado Federal.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Esse debate sobre salário mínimo está ocorrendo
apenas na Câmara dos Deputados, não está ocorren
do...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Certo, mas foi dito aqui que foi em relação à Comis
são.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - ... por parte
do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Se é por parte do Governo essa possibilidade, V. Ex!
tem o direito de se manifestar dentro desse processo. .

Volto a lembrar: há estudos alternativos para fi
xação, trabalho este desenvolvido apenas dentro da
Câmara dos Deputados, não no Senado Federal.
Concluídos esses estudos e votado o relatório - será
apresentado um relatório apresentado pelo Deputado
Eduardo Paes, Relator, com responsabilidade e equi
líbrio -, vamos finalizar nossos estudos. E não vou re
petir qual o nosso processo.

Passo a palavra agora...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Gos
taria de dar uma explicação, pela juventude, pela for
ma carinhosa e generosa como V. Ex· está interpre
tando nossa demência - minha e do Paim. É que esta
raiva, esta indignação, esta ira surgiu depois que fo~

mos enganados. Esta Comissão foi constituída para
esses estudos e todo o País imaginou: "Bom, há uma
Comissão Mista no Congresso, na Cãmara, que vai
oferecer estudos alternativos", Está aí no papel- não
é, doutor? É só ler o papel aí. "Estudos alternativos,
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propostas alternativas". Mas o homem nos prega trai
ção! Isso é uma traição ao Parlamento brasileiro!
Estamos fazendo estudos aqui, e hoje à tarde ele
anuncia para que servirão nossos estudos. Minha ira
é com relação ao Presidente, porter determinado que
se fixasse um salário mínimo sem esperar as alterna
tivas e os estudos que estamos fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, compreendo sua ira e aceito seu carinho. A
recíproca é verdadeira, principalmente porque nós já
o consideramos aqui nosso...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

A minha é mais ainda, principalmente por conside
rá-lo avô do salário mínimo - temos o avô e o pai.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE' (Deputado Paulo Lima) 

Diante disso, quero passar a palavra ao Ministro, para
que possa responder às questões...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, para
uma consulta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, a
minha proposta é que os inscritos possam falar, a fim
de que o Ministro faça a conclusão. Senão, vamos ter
mais duas conclusões. Não sei se é possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos, então, passar a palavra...

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Sr. Pre
sidente, quero manifestar-me sobre a questão de or
dem. Em primeiro lugar, não foi o Executivo que insta
lou esta Comissão. Esta foi uma decisão do Presiden
te da Câmara. Portanto, não há nenhuma relação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sugestão do Deputado Paulo Paim.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO - Então,

não foi o Presidente da República que instalou a Co
missão, mas o Presidente da Câmara.' Estamos aqui
para oferecer essas alternativas para fixação de um
salário mínimo, como sugestão. São estudos.

Em segundo lugar, não sei se o Presidente da
República vai fazer o anúncio ou não. Isso não inter
rompe os trabalhos da Comissão, até porque temos
defendido -' também o Deputado Alceu Collares - que

esta Comissão possa propor alternativas não só de
curto prazo, mas de médio e até de longo prazo.
Então, não haverá qualquer atropelo nos trabalhos
desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Almir Sá. (Pausa.)

Passo a palavra ao Deputado Babá, por três mi
nutos.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, on
tem destaquei que esta Comissão estava sendo des
respeitada. Ministros e Ministros vinham aqui. No dia
seguinte, saíam informações na imprensa com pro
postas do Governo que, inclusive, se chocavam com
explanações de Ministros.

Depois dessa discussão em que V. Exª foi contra
minha posição, o Ministro Pedro Malan - e foi anunci
ado pelos meios de comunicação - disse não saber o
valor do salário mínimo, porque ele não estava nessa
discussão.

Ontem à noite e hoje pela manhã ouvimos, pela
televisão, que o Presidente da República, juntamente
com a equipe econômica, da qual o Ministro Malan é a
principal figura, estavam reunidos para definirem a
medida provisória. Como não é uma farsa do Gover
no? Óbvio que é! O teatro foi montado pelo Governo,
não por nós, porque estamos aqui com interesses sé
rios. O Governo manda seus Ministros para cá pen
sando que somos bobos. Não somos. Queremos que
a questão seja levada com seriedade, principalmente
pelo Governo. Mas isso não está ocorrendo, senão o
Governo não editaria medida provisória alguma, por
questão de respeito a esta Comissão, que está procu
rando alternativas não apenas de longo prazo, mas
alternativas imediatas quanto a esse salário miserá
vel que está aí. Isso me revolta.

Quero entrar em debate com o Ministro. Os dados
e números aqui apresentados... Ninguém questiona o
fato de que a Previdência. deve ser melhorada. Deve
mesmo. Se ela vem melhorando, ótimo! Mas tenho da
dos de receitas e despesas da Seguridade Social, saldo
com regime de INSS, RJU da União, e que dispõe, para
o ano de 1999, um total de receitas de 106.685 bilhões
e um total de despesas de 105.412 bilhões, o que per
faz um superávit na Previdência, no setor Seguridade
Social, de 1.273 bilhão. Esses são dados do Siafi, do flu
xo de caixa do INSS e de síntese. Esta situação é grave,
porque estão passando informações erradas.

Queria dizer ao Ministro Waldeck Ornélas que
parte desse superávit existiria. O § 59 fala em "contri
buição da União". O que é essa contribuição da
União? É a mesma contribuição que toda empresa
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privada tem, a de pagar duas vezes o valor que o tra
balhador paga. Quanto daria essa contribuição da
União? Que o Ministro me desminta, mas a contribui
ção da União seria de 6 bilhões e 612 milhões. Se o
Governo pagasse só isso, acabaria com este debate,
porque a grande discussão é sobre o déficit da Previ
dência.

Ainda agora o Ministro Waldeck Ornélas foi en
fático quando disse que os sonegadores, tendo em
vista lei que já deveria estar aprovada nesta Casa,
iriam para a cadeia. Não foram estas as palavras
de S. Exª, que quem não pagasse à Previdência a
parte recolhida dos trabalhadores iria para a cadeia?

Pergunto ao Ministro se S. EXª refere-se também
ao Presidente da República e a todos os Ministros que
não estão pagando a sua contribuição. Aliás, queria sa
ber de S. EX! se o Ministério que dirige está em dia com
aI"revidência Social no que diz respeito ao correspon
d~nte a seus trabalhadores. Aqui se fala em União, e à
u.Í.Jião correspondem os mais variados Ministérios, in
cJusive o de S. EXª, a não ser que seja o único Ministério
que esteja pagando o que é de sua obrigação.

Não podemos aqui, em relação a esta discussão,
tergiversar. Se são descontados 3 bilhões dos trabalha
dores públicos para a Previdência, e a parte do Governo
corresponde a 6 bilhões, por que o Governo deixa de re
colher essa quantia aos cofres da Previdência, Ministro
Waldeck Ornélas? Justamente para fazer frente ao pa
gamento dos juros da dívida, é óbvio.

Disse V. Ex!! que não sabia se ia para o FMI. Cre
io que não vai diretamente para o FMI, mas vai para
os banqueiros, que emprestam dinheiro ao Brasil a ju
ros escorchantes. Só no ano passado, segundo da
dos divulgados e de acordo com um documento do
PSB, foram pagos 81 bilhões de reais de juros d,e
amortização da dívida, o que é um absurdo num Pais
que reclama de necessidades.

Além do mais, Ministro Waldeck Ornélas, tenho
aqui a lista dos duzentos principais devedores da Pre
vidência Social, de 10 de março de 2000.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO BABÁ - V. ExA tem acesso,
porque são dados da Procuradoria-Geral do Instituto
Nacional do Seguro Social disponíveis na internet.
V. Exª, como Ministro, deveria saber disso. E sabe.
Sabe que a Transbrasil deve algo em torno de 700 bi
lhões; que a falida Encol deve 461 milhões; a Vasp,
255 milhões; a Prefeitura Municipal de Campinas, 345
milhões; o Bancesa, 300 milhões; a Caixa Econômica
Federal, 313 milhões; a Companhia Vale do Rio Doce,
269 milhões; a Mendes Júnior, que financia as cam-

panhas, 269 milhões. Banespa, Telesp e Telepar, es
tes são os principais devedores. Só isso aqui perfaz
um total de 15 bilhões!

Por que o Governo permite que essas coisas se
alonguem na Justiça? Por que a Justiça quer tanto o
duplex? Os Ministros do STF julgaram constitucional,
por unanimidade, o fator previdenciário, que foi vota
do aqui. O STF posiciona-se contra os trabalhadores,
mas quando é para discutir o duplex, os Ministros
querem o duplex. Isso é uma vergonha! Como pode
mos aceitar que o Supremo Tribunal Federal, que jul
ga todas as leis, que o Tribunal Superior do Trabalho,
que condena greves, ameacem fazer greve pelo du
plex? Isso, para nós, é muito complicado.

Então, Ministro Waldeck Ornélas, quero apre
sentar a situação deste processo. O Governo manipu
la os dados da forma que bem entende. Só que, na
hora de cobrar os seus amigos, de cobrar o Wagner
Canhedo, que recolhe dos seus trabalhadores e não
paga à Previdência, que não paga suas dívidas junto
ao Governo, que tem em mãos uma companhia priva
tizada comprada com o dinheiro público, o Governo
não está lá. Isso é lamentável.

É preciso estabelecer nesta Comissão, Sr. Rela:
tor, que temos que sair daqui com a proposta que fOI
discutida desde o princípio, com o valor equivalente a
180 reais. Temos que sair daqui mostrando à so
ciedade nossa proposta. Se não fizermos isso, os
Deputados que estão nesta Comissão serão conde
nados pela opinião pública, serão considerados coni
ventes com a proposta do Governo. Não quero passar
por esse papel.

Por isso nesta Comissão, temos que tomar uma
posição o m~is imediatamente possível com relação
a esta situação. Infelizmente, hoje à tarde, segundo o
Ministro, num acordo entre o Senador Antonio Carlos
Magalhães e o Presidente Fernando Henrique Cardo
so, foi acertado um salário de 150 reais, o que vai con
tra inclusive um Deputado de seu partido, o Deputado
Medeiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Informamos que, na terça-feira da semana que vem,
realizaremos outras audiências e, na quarta e quin
ta-feiras, estaremos discutindo e votando o relatório
final da Comissão.

Com a palavra o Sr. Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sr. Mi
nistro tendo em vista o adiantado da hora, vou ser rá
pido, ~ fim de dar oportunidade aos demais colegas e
para que possamos ouvir sua fala final.
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o Deputado Inaldo Leitão apresentou questão
de ordem e os nossos companheiros Deputados
Alceu Collares e Paulo Paim discutiram sobre essa
questão da farsa, sobre a forma como todos os minis
tros que vieram a esta Comissão apresentaram as
suas questões e os seus números. Os números apre
sentados por V. Exa. foram os mesmos apresentados
ontem pelo Ministro Pedro Malan, que foram os nú
meros apresentados pelo Ministro Martus Tavares, na
quinta-feira.

A Comissão foi criada para fazer estudos e che
gar a um acordo sobre o salário mínimo. Como a Co
missão foi criada com este objetivo, viemos para tra
balhar nesse sentido e estamos fazendo esses estu
dos, Sr. Ministro.

Trouxeram V. Exas. a esta Comissão números
que conhecíamos. Estamos acompanhando a decla
ração de V. Exa. Tenho em mãos um jornal de 23 de
fevereiro, não é de hoje, que contém declaração de
V. Exa. a respeito da questão do salário mínimo.
Alguns dados que levantamos ontem com o Ministro
Pedro Malan estão em um jornal de 29 de fevereiro.
Informações sobre economia e os números apresen
tados por V. Exas. são importantes contribuições que
estamos tentando levantar, apesar de várias informa
ções terem sido comuns, como, por exemplo, a ques
tão da cesta básica, que já foi levantada, a questão do
impacto do aumento no salário mínimo a cada 1 real,
a cada 5 reais, a questão do déficit.

Todos estamos fazendo isso aqui, Ministro Wal
deck Ornélas, rrlas temos divergências dentro da pró
pria Comissão. V. Exa. hoje falou sobre a questão do dé
ficit da Previdência, e temos questões divergentes com
relação a isso. Temos colegas que consideram que não
há déficit, que há superávit e que o impacto não seria
importante ou não refletiria tanto na Previdência Social.

Como V. Exa. bem defendeu aqui, acho que
pode haver impacto. Gostaria que V. Exa. comentasse
a respeito da arrecadação da Previdência no período
de 1989 a 1999. Segundo números de V. Exa., não
são números da Comissão, nesse período de 1Oanos
em que a arrecadação aumentou, os juros divulgados
pelo Governo Federal dobraram. Naquele momento,
não foi discutida pelo Governo Federal a questão do
déficit na Previdência. Hoje, em função de um reajus
te mais digno para o salário mínimo, pode vir a ser.
Gostaria que V. Exa. comentasse esse assunto.

Outra questão. Estamos levantando vários nú
meros. Ontem apresentei números do FMI com rela
ção à renda per capita, não à queda de salário - em
1960, 70% recebiam salário mínimo; hoje, apenas

24% o recebem. Houve queda de 36% doPIB brasile
iro e da renda per capita. São números divulgados
pelo Fundo Monetário Internacional que estamos utili
zando em nossos discursos.

Quero fazer uma indagação: a possível queda
de 1% na taxa de juros básica, Selic, não poderia, em
doze meses ou até 2000, como V. Exa. disse, reduzir
ou cobrir eventual déficit na Previdência Social se ti
véssemos um salário mínimo em torno de 175 reais?

Há revolta entre vários membros desta Comis
são, Sr. Ministro, independentemente da origem parti
dária. O partido ao qual V. Exa. pertence designou um
companheiro para esta Comissão que defende um
número; V. Exa. é de um Estado que elegeu um Sena
dor, o Presidente do Congresso Nacional, que defen
de um número e não aceitaria medida provisória.
Como disse o Deputado Babá, o Governo pode estar
tentando nos enrolar. Há essa tentativa de enrolar,
embora a Comissão queira apresentar estudos.

Peço que assumam - e quero dizer isso diante
dos holofotes, porque ontem não o fizemos - a res
ponsabilidade pública do salário mínimo divulgado.
Não passem a responsabilidade para esta Comissão.
A Comissão do Salário Mínimo quer apresentar estu
dos e números para o Governo. O Governo Federal
que assuma a responsabilidade pelos números divul
gados hoje para a opinião pública, porque vamos dis
cutir com muita seriedade a questão dos números, do
déficit e outras que possam levar a um valor melhor
para o salário mínimo.

Deputado Alceu Collares, esta Comissão vai
apurar, não porque está desmascarada, desvaloriza
da. Estamos levantando os dados. V. Exa. esteve aqui,
pois levantou os dados do salário mínimo referentes
ao Mercosul. O Poder Público Federal que assuma
essa responsabilidade, assim como out~a, muito mais
séria, Sr. Ministro, aqui mencionada pelos seu cole
gas, os Ministros do Trabalho e do P,lanejamento,
Orçamento e Gestão: na Constituição Federal o salá
rio mínimo é unificado e nacional. Hoje os jornais in
formam a possibilidade de se instituir um piso. O piso
salarial não pode estar abaixo do que, infelizmente, é
pago em nosso País.

Segundo o inciso IV do art. 79 da Constituição
Federal, Capítulo 11, que trata dos Direitos Sociais, o
salário mínimo, fixado em lei, é nacionalmente unifi
cado. Portanto, assumam também esse dever, Sr. Mi
nistro. Não passem para os estados a responsabilida
de de deliberar sobre passar de 155 reais até um teto
de 180 reais. Até a responsabilidade do teto de 180
reais passa para os ombros de cada estado da Fede-
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ração, todos já sufocados com a Lei da Responsabili
dade Fiscal e com o ajuste financeiro.

Assumam também a obrigação pela desunifica
ção do salário. Infelizmente, estamos tendo a pers
pectiva de voltar a ter esse salário regionalizado. De
pois de vinte anos de ditadura militar, quando o salá
rio era diversificado por todo o País, houve esse res
gate na Constituição Federal de 1988, na Assembléia
Constituinte, que unificou o salário nacional. Há pos
sibilidade de o salário, depois do estabelecimento de
um teto mínimo. ser regionalizado novamente.

Esta Comissão, de forma muito clara, indepen
dentemente de partido político, tem posição majoritá
ria no sentido de não aceitar o salário diferenciado, o
salário distribuído por estado.

Eram essas as questões que gostaria de apre
sentar a V. Exa.: a arrecadação da Previdência, dos
50%, nesses dez anos, o que é sério; a duplicação
dos juros em 1998 - não houve quebra na Previdên
cia nem justificativa de quebradeira -; e a possibilida
de da redução da taxa de juros. São esses os núme
ros que esta Comissão está estudando e quer levar
para o Governo avaliar antes de se determinar um nú
mero - que pode ser assumido por V. Exas, pelo Go
verno Federal, mas não por esta Comissão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Antes de passar a palavra aos deputados restantes,
gostaria de informar o roteiro da viagem a São Paulo
aos deputados integrantes da comitiva. Para amanhã,
o roteiro é o seguinte: às 10 horas haverá visita à Fe
deração das Indústrias do Estado de São Paulo 
FIESp, com a presença de seu Presidente, Sr. Horá
cio Piva; às 12 horas haverá almoço/debate na Asso
ciação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipfr;
mentos - ABIMAQ, com a presença de seu Presíden
te, Sr. Delben Leite, e do Presidente do Sindicato da
Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo;
da Federação das Indústrias do I;stadó de São Paulo;
da Associação Comercial de são Paulo e da Federa
ção dos Aposentados e Pensionistas do Estado de
São paulo.Fói Cancelado odebate que se realizaria
na ASsembléia Legislativa, pois não foi cedido espaço
para sua realização, bem como a visita ao Governa
dorMário Covas, por impossibilidade de S. Exa. agen
dar encontro com esta Comissão.

Concedo a palavra ao Deputado Pedro Corrêa.
OSR. DEPUTADO PEDRO CORRêA - Sr. Pre

sidente, prezados companheiros, Sr. Relator, prezado
Ministro Waldeck Ornélas, há 21 anos estou na Câ
mara dos Deputados. Durante esse período, tenho

acompanhado essa questão da fixação do salário mí
nimo. Todos os anos há uma imensa discussão e,
como disse o Deputado Paulo Paim, nunca consegui
mos chegar a um entendimento, seja o Congresso,
seja o Governo. Nos últimos quatro anos - 1996,
1997, 1998 e 1999 - o salário mínimo tem sido fixado
por meio de medida provisória.

O Governo enviou a esta Comissão os ministros
responsáveis pelas pastas que realmente podem de
terminar as situações para que se possa fixar o salá
rio mínimo. Estiveram aqui os Ministros Martus Tava
res, do Planejamento; Francisco Dornelles, do Traba
lho; Pedro Malan, da Fazenda; e agora, Waldeck
Ornélas. Tenho certeza de que, ouvidas todas essas
autoridades, e ainda sindicalistas e representantes
de organizações sindicais que aqui estiveram, o Rela
tor vai estar pronto para elaborar seu relatório - que
sei ser dos mais complexos, até porque não conse
guimos chegar a um entendimento, sequer nesta Co
missão.

Durante as duas vezes em que pude interpelar
os Ministros Francisco Dornelles e Pedro Malan, mos
trei a dificuldade dos municípios do Nordeste. Conhe
ço o Ministro Waldeck Ornélas. S. t;:xa., durante de
zesseis anos, foi meu companheiro na Câmara dos
Deputados. Hoje está no Senado e no Ministério da
Previdência. Conheço o Ministro Francisco Dornelles,
também há dezesseis anos - está em seu quarto
mandato nesta Casa - e durante todos esses anos
também tem discutido salário mínimo. Portanto, sabe
mos das imensas dificuldades quando aqui são apre
sentados números para o País.

O que me entristece, caro Presidente, é ver que
os deputados de Oposição, ditos de Esquerda,
acham que as comissões criadas nesta Casa não têm
a dignidade de representar o povo brasileiro, que re
presentam uma farsa, e não aceitam a decisão do Su
premo Tribunal Federal, que julgou o fator previden
ciário aprovado nesta Casa. Tive a oportunidade de
relatar essa matéria na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público. Lá, discutimos o
tema amplamente com todos os companheiros. Foi
uma discussão democrática, tranqüila, de um Gover
no democrático, que não tem medo de vir aqui e mos
trar suas dificuldades. Em nenhum momento 05 mi
nistros negaram-se a comparecer nesta Comissão,
que não tem o poder de convocar nenhum Ministro,
apenas de convidá-los, para discutir e apresentar os
números, as dificuldades.

O Presidente Fernando Henrique, que se ele
geu em 1994 e se reelegeu em 1998 - uma eleição Ii-
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vre, democrática, tranqüila - mandou para cá os parti
dos que dão sustentação ao seu Governo, uma m~iQ

ria considerável de parlamentares. O povo brasileiro
- aqui não há ninguém nomeado - escolheu essas
pessoas para representá-lo no Congresso. Foi uma
decisão soberana do povo. Houve medida provisória
em 1996, 1997, 1998, e assim mesmo o Presidente
da República reelegeu-se sob um compromisso para
a Nação: o da estabilidade econômica. O povo enten
de que é melhor ter um salário mínimo menor do que
ter de volta a inflação, o imposto inflacionário, e tanta
crueldade e maldade que marcaram a vida do País.

Caro Presidente, há muitos anos estou aqui. Te
nho certeza de que nunca tivemos uma oportunidade
como esta de discutir, com tanta clareza, por tanto
tempo, da maneira mais tranqüila e democrática pos
sível, assunto que aflige todos nós, em função de tan
tos Brasis que temos.

Dizia, Ministro Waldeck Ornélas, que gostaria
de ser Deputado de São Paulo, para pedir um salário
de 500 dólares. Infelizmente, represento o povo de
Pernambuco e as minhas prefeituras. Lá, os prefeitos
não têm condições de-pagar um salário acima do que
aí está. V. Exa. conhece bem essa situação, porque
também é representante de um Estado do Nordeste.

Portanto, caro Presidente, quero parabenizar
V. Exa. pela maneira tranqüila como conduziu esta re
união e tem conduzido nossos trabalhos. Tenho certe
za de que o Relator vai encontrar grandes dificulda
des porque, certamente, ainda não sabe o que vai es
crever no relató'rio, mas estará pronto para discutir
uma minuta com todos nós. Vamos pedir a Deus que
nos ilumine, a fim de que possamos encontrar uma
solução que melhore a renda do povo brasileiro, a si
tuação do salário mínimo, a situação daquele Nordes
te sofrido, com tanta pobreza. Teremos feito, então,
um grande trabalho em favor do País e da nossa gen
te.

Müito ol5rigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Exmo. Ministro Waldeck Orné
las para as respostas e considerações finais.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Sr.
Presidente, vou efetivamente fazer uma síntese, inici
ando pela intervenção do Deputado Alceu Collares,
ex-Governador, que trouxe dados de outros países,
com valores em dólar, para comparar com o salário
mínimo no Brasil.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - No
Paraguai não é dolarizado.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Trouxe valores em dólar. Precisamos ter a clareza e a
objetividade de saber que o salário mínimo deve ser
analisado em cada país de acordo com o seu poder
de compra. No Brasil, em 1960, 70% dos trabalhado
res percebiam menos do que um salário mínimo, fora
do mercado formal de trabalho. Então, o salário míni
mo podia ser o quanto fosse e não estaria benefician
do a população. Esses dados, na realidade, precisam
ser sempre considerados no momento em que discu
timos essa questão.

Disse o Deputado Paulo Paim que temos uma
cesta básica cujos valores não corresponderiam. Os
valores da cesta básica são calculados segundo da
dos do Dieese - o Governo utiliza-os. Pelo que me
consta, trata-se de uma entidade muito respeitada.
Os dados sobre o avanço, o crescimento...

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Ministro,
não é verdade. Não disse isso. Disse que hoje a cesta
básica, conforme cálculos do Dieese - foi o que o Mi
nistro Pedro Malan falou - custa 132 reais, e o salário
mínimo líquido é de 125,6 reais. Só disse isso. Ape
nas para não constar algo que eu não disse.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Os
dados estão corretos.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Corretíssi
mos.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Os
dados do Ministro Pedro Malan também.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Salário míni
mo, 125 reais, cesta básica...

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS -'
Cento e trinta e seis...

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Com o des
conto da contribuição para a Previdência, Ministro, ele
recebe 125,6 reais V. Ex!! não sabe disso? e a cesta.
básica custa 132 reais.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Em
1994, o salário mínimo estava em 68,26 reais e a ces
ta básica, 102,5 reais. Deve-se isso, por conseguinte,
Deputado Paulo Paim, ao Governo do Presidente Fer
nando Henrique, que fez' um realinhamento entre o
salário mínimo e a cesta básica, com aqueles 42%..

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM':""" Eu só disse
que S. Exª era Ministro da Fazenda na época.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Espere. Eu falo, depois debatemos.

(Intervenção inaudíve/.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Vamos primeiro ouvir a exposição do Ministro.
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o SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Os
42% a que V. EXª se referiu destinaram-se exatamen
te a esse realinhamento.

Devo esclarecer ao Deputado Paulo Paim que o
fator previdenciário não gera arrecadação adicional
na Previdência Social. Ele evita, suprime subsídios
que eram dados a um contingente pequeno de segu
rados que se beneficiava das aposentadorias por
tempo de contribuição, conforme mostrei aqui. Tra
ta-se, por conseguinte, de medida de justiça social e
de eqüidade.

Realmente, não tenho mais condições, não me
sinto mais à vontade para discutir a questão de que
há superávit no orçamento da seguridade. Se há, va
mos fazer o teste de São Tomé: o Deputado vai à Co
missão de Orçamento e aloca os recursos que estão
sobrando nesse orçamento. E está resolvido o proble
ma, não só do salário mínimo, mas muitos outros
existentes no momento e que estão sendo discutidos.

A contribuição da União, Deputado Babá, desti
na-se à previdência dos servidores públicos. Estabe
lecemos na lei a contribuição de dois para um, mas a
União cumpre, apropria e aloca todos os recursos ne
cessários à cobertura da previdência dos servidores
públicos. Senão, os servidores não estariam receben
do seus benefícios de aposentadoria. Do mesmo
modo, a União tem de cobrir o déficit da Previdência
Social. Aliás, o Deputado Babá atribuiu ao Ministro
Pedro Malan o dom da ubiqüidade. Disse que S. Exa.
estava aqui, falando na Comissão, e ao mesmo tempo
estava participando de uma reunião da equipe econô
mica. S.Exa. é o cabeça da equipe econômica. (Ri
sos.)

(Intervenção inaudível.)

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Mas
não há. Aliás, pasmem os senhores, ouvi reclama
ções aqui de uma eventual antecipação da vigência
do salário mínimo. Devo confessar que fiquei horrori
zado. Mas se já houvesse uma decisão a respeito do
salário mínimo é evidente que eu não estaria aqui. O
processo é político; não é burocrático. Ele pode evolu
ir. E como seria bom que evoluísse, que uma reunião
~ntre o Presidente, os Líderes partidários e a repre
sentação da Mesa Diretiva da Comissão do Salário
Mínimo pudesse evoluir para concluir hoje, sim por
que não?, a definição do salário mínimo no Brasil.

O que importa é que se tenha, como já se com
prometeu o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
Jm salário mínimo real, com ganhos para o trabalha
dor acima da correção inflacionária e com a extensão

desse salário mínimo nacionalmente unificado aos
aposentados e pensionistas da Previdência Social.

O Deputado Caio Riela teve de se retirar. Ao
chegar a esta Comissão, não sabia que ele era ator.
Vi que S. EXª fez uma tentativa de representação dra
mática. Não convenceu; é um mau ator. Certamente
ainda não encontrou sua vocação"mesmo tendo vin
do para o Congresso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mi

nistro, com a sua generosidade...
O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Pois

não.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Gos

taria de transmitir-lhe um costume do Rio Grande. Lá,
nunca falamos dos outros.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Va
mos tomar um chimarrão. (Risos.)

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Va
mos, se Deus quiser.

Esse amargo doce que eu sorvo, num
beijo em lábios de prata, tem o perfume da
mata molhada pelo sereno, e a cuia, seio
moreno que anda de mão'em mão, traduz,
no meu chimarrão, a velha hospitalidade da
gente do meu rincão.

(Não Identificado) - Muito bem!
O SR. DEPUTADO ALCEU CaLLARES 

Entretanto, Sr. Ministro, existe um princípio lá. Nunca
falamos nas costas dos outros. O Deputado Caio Rie
la não está aqui para se defender.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Por
isso deixei por último...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não
está aqui para se defender.

a SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Mas
Bstá V. Ex', que é conterrâneo, e vai transmitir-lhe as
minhas observações.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Estou lhe transmitindo o nosso costume. V. Ex!! segue
se quiser.

a SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Pois
é. Esperei para ver se S.Exa. chegava; deixei por últi
mo para fazer esse comentário.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Uma
pergunta que deveria ser feita estou tentando "disten

, sionar", porque, na verdade, a tarde não é gris.
A cesta básica que o Governo toma como fun

damento para seus cálculos e comparações é a



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014287

referida no Decreto nº 399, de 1938, adotada pelo
Dieese, ou outra?

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - É a
pesquisa do Dieese.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas
é para uma pessoa; é só comida, doutor! Não inclui
transporte, previdência, moradia. Como os senhores
comparam a cesta básica com o mínimo, se esse item
só atende, e mal, à alimentação?

(Intervenção inaudíveJ.)
O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente,

peço a palavra para a réplica?
(Não identificado) - Como?
O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu gostaria de falar

com o Ministro, pois S. Ex!! citou meu nome efalou pa
lavras que eu não citei.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - V. Ex!!
já esclareceu.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, quero esclare
cer. Aguarde-me. O que eu disse.foi: no mesmo mo
mento em que o Ministro Pedro Malan, que dirige a
equipe econômica do Governo, estava na Comissão
dizendo que não sabia nada sobre salário mínimo,
sua equipe, da qual é dirigente, estava com o Presi
dente da República definindo a medida provisória.

Quero passar às mãos do Sr. Relator e do Sr. Mi
nistro da Previdência os dados dos devedores e os
dados do déficit, para que possam ser estudados.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sr. Mi
nistro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Questão de ordem, Deputado?

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sei
que, dado o adiantado da hora, V. EXª já deve estar
deveras cansado dessa nossa conversa. Está aqui
desde 10h. Enquanto muitos de nós saímos para par
ticipar da votação, V. EXª ficou aqui, conversando com
todos os Parlamentares. Como V. EXª disse que ainda
não possui os números, gostaria que levasse em con
sideração aquela sugestão, que não foi respondida, a
respeito da Selic. E que V. Exª pudesse se basear
nessa sugestão. É apenas isso.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Não farei ré
plica. Sei que o Sr. Ministro tem de se retirar, pois, no
Palácio do Planalto, não pode ser anunciado o novo
salário mínimo sem a presença de S. Exª Estou en-

tendendo isso. Quero apenas levantar duas questões
rápidas.

Sr. Ministro, o jogo dos números, as palavras, o
papel e o microfone aceitam tudo, mas não entendo
por que V. Exª encaminhou para a Casa o fator previ
denciário se não com o objetivo de ter uma arrecada
ção maior ou um desencaixe maior da Previdência.
Dois e dois são quatro.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - De
sencaixe, sim; desencaixe menor.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Foi isso o
que eu quis dizer. Então, isso está claro. Não há dúvi
da de que aumenta o caixa da Previdência, que não
pagará aposentadoria integral aos futuros trabalha
dores nos moldes estabelecidos anteriormente. Não
estou entrando no mérito da questão.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - O
que não afeta o estoque.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Segundo, o
superávit da seguridade social, que lhe apresentei, é
uma questão de justiça minha. Se eu falo isso todos os
dias, tenho de falar na frente de V. Exª Entreguei a V.
Exª os dados do Siafi, de 1999, segundo os quais há
um superávit de 16 bilhões de reais, e, é claro, pode
mos fazer um longo debate sobre o que é receita fiscal,
sobre a seguridade social e de onde saem as fontes.
Mas que há superávit da seguridade social, de 16 bi
lhões de reais, há. Ninguém me provou isso, nem Pe
dro Malan, nem Francisco Dornelles. E V. Exª também
disse que vai discutir (inintelig/vef) do Orçamento.

Mas, Sr. Presidente, quero dirigir uma questão de
ordem a V. Exª Antes que se confirme o fato de o Go
verno anunciar o novo salário mínimo hoje à tarde,
gostaria que V. Ex!!, Presidente que é desta Comissão
é legítimo o convite e V. Exª, claro; não vai representan
do a Comissão, porque ainda não temos uma posição;
o Relator vai decidir amanhã, e o Relator fizessem um
apelo ao Presidente para que não cometa uma trucu
lência contra o Congresso Nacional e deixe, primeira
mente, esta Comissão concluir seu trabalho. Que pos
samos fazer um debate técnico, social e político sobre
a perspectiva de construção do novo salário mínimo.

Se isso não acontecer, Sr. Presidente, já deixo
três sugestões para a Comissão. Temos três saídas, a

.primeira das quais é: se isso acontecer, amanhã esta
Comissão deverá ter uma audiência com os Presi-

.dentes da Câmara e do Senado. Se o Governo baixar
a medida provisória, esta Comissão terá de fazer um
apelo aos dois Presidentes para que ela não fique en
gavetada, como ficaram outras nos últimos cinco
anos. Que seja instalada uma Comissão para apre-
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ciá-Ia e votá-Ia imediatamente. Então, Sr. Presidente,
vamos ver o painel. Cada um assumirá a sua carga
perante a sociedade.

Tenho certeza de que, no plenário da Câmara, o
projeto de conversão será aprovado e o do ~~Iator

poderá ser até o mesmo. Se for a voto no Plenarlo da
Câmara e do Senado, o projeto de conversão lavrado
pelo Relator poderá ser aprovado.

A segunda saída, Sr. Presidente, é continuarmos
acho correta a posição de ambos nosso trabalho. Ire
mos a São Paulo amanhã, para, na semana que vem,
apresentarmos nosso relatório, depois de ouvirmos to
das as entidades que estão dispostas a vir aqui na pró
xima semana, como a Anfip. Será interessante ouvir
mos também os fiscais da Receita Federal, porque vêm
com dados e números mostrando onde está a receita
também para a seguridade social leia-se Previdência e
a Confederação Nacional dos Aposentados e Pensio
nistas, estes tão lembrados aqui pelo Sr. Ministro.

Última saída, caso venha a ser criada lei, via
medida provisória, instituindo a banda podre, o que é
inconstitucional: esta Comissão deverá ir ao Supremo
terá de ser uma decisão da Comissão. Não pode uma
medida provisória transformar o que está estabeleci
do no art. 7Q da Constituição Federal, que fala em sa
lário mínimo nacionalmente unificado, e criar a possi
bilidade de um salário mínimo por Estado. Esta Co
missão, se assim for decidido, poderá entrar com uma
representação junto ao Supremo Tribunal Federal.

São contribuições ao debate. Sei que nenhuma
questão dessas representa a posição oficial da Co
missão.

Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.

O S-R. DEPUTADO CAIO RIELA - Peço a~palg~·

vra, para illIlª que~t~<? de ordem, de acordoq:l>.rno art.
222, § 3º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Um minuto só, pois o Deputado Medeiros pediu a pa
lavra antes.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sei que o Mi
nistro está apressado. Apesar do tempo que já ficou
aqui e da sua disponibilidade acho que foi perfeito,
gostaria que V. EXª me tirasse uma dúvid~. Ac~o q~e

não entendi direito. V. Exª disse que a reglonahzaçao
do salário mínimo é inconstitucional? V. Ex'! também a
considera inconstitucional?

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - A
Constituição estabelece que o salário mínimo é
nacionalmente unificado.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - É claro, então,
que criar salários mínimos regionais é inconstitucional.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - A
conclusão é de V. Exª A Constituição é clara.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - É nossa.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - É nossa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Caio Riela.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Presiden
te, quando assumi a titularidade nesta Comissão,
como suplente, o fiz pelo fato de o titular que repre
sento, Deputado Magno Malta, estar presidindo a CPI
do Narcotráfico. Participando como suplente e titular,
estou usando de todos os direitos que são dados regi
mentalmente a um Parlamentar. Estou nesta Casa
porque fui enviado pelo voto da população. Portanto,
tenho de representar a vontade e os anseios dessa
população. Por isso, tenho a legitimidade.

Fiz dois questionamentos ao Sr. Ministro, que
também tem legitimidade, porque é Senador. Ausen
tei-me por alguns minutos para ir ao Departamento
Médico. A resposta às minhas indagações não foi
dada mas foi feito um comentário que gostaria de ou
vir d~ próprio Ministro, até para que eu tenha a certe
za do comentário feito.

Fui Vereador, Presidente de Câmara de Verea
dores, duas vezes Deputado Estadual; exerci minha
profissão como advogado na minha longínqua Uru
guaiana. Estou bem definido na minha profissão e no
que quero, representando a minha população e os
quase 50 mil votos que tive na minha região.

'.. Quero~queo Sr. Ministro se pronuncie quanto às
considerações feitas na minha ausência, se entender
que deve. Acho que tenho o direito, como Parlamen
tar, de ouvir as respostas aos dois questionamentos.
A que senhor V. Exª serve? A FHC ou a ACM? Ambos
estão unidos? Minha pergunta foi nesse sentido.

Antonio Carlos Magalhães defende o salário de
100 dólares ou 170 reais. Foi atacado por colegas do
Ministro chamado de irresponsável- está na impren-, . ,
sa. O Senador, assim como o Deputado Medeiros, e
do PFL o maior partido de sustentação. Foi isso o que
eu ma~ifestei na minha pergunta. Eu só queria saber
se S. Ex!! serve a Fernando Henrique, ao Governo; se
tem de ser fiel ao Governo, já que é Ministro, ou se
serve ao Senador, se S. Exª é padrinho e não sei o
quê. Enfim, diga se serve aos dois ou a n:nhu~. Mas
dizer, como disse V. Exª, que ambos estao Unidos é
mentira. S. Exªs não estão unidos. O Governo defen
de um salário de 150 reais - está na mídia há dois
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meses - e o Senador defende o salário de 100 dóla
res, ou seja, de 180 reais. Não obtive essa resposta
de V. Exª E, na minha ausência, V. Exª também não
deu a resposta.

Desejo ouvir V. Exª também com relação ao que
o Governo vai assinar daqui a pouco, na calada da
madrugada, da noite, amanhã de manhã, ou seja, a
medida provisória sobre o salário de 150 reais, o piso
e o teto, ou subteto, de 30 - não sei - para os Estados.
Enfim, são essas as respostas que eu queria obter.
Mas V. Exª fez outros comentários que nada têm a ver
com os dois questionamentos que fiz.

Gostaria de ouvir do Ministro qual foi o comentá
rio que fez na minha ausência, com relação a este
Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Ministro.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Eu
disse que V. Exª não tinha tido um bom desempenho
como ator.

O SR. DEPUTADO CAIO' RIELA - Ator de
onde?

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Ao
chegar à Comissão, soube que V. Exª era ator, que ti
nha feito curso de ator. Disse que V. Exª tinha repre·
sentado maio seu papel e que talvez ainda não tives
se encontrado a sua verdadeira vocação.

Agora, V. Exª me pergunta se sou favorável...
O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Ministro,

V. Exª diz isso. ~ palco em que V. Exª serve não é o
mesmo meu. Externar esse tipo de' manifestação a
meu respeito... Estou representando o povo, a comu
nidade. Não há nenhuma peça aqui para representar.
A peça é esse trabalho que estamos fazendo. V. Exª
tentou, com essa forma, agredir uma pessoa. Ter um
texto para decorar ou representar é outra coisa. Nun·
ca fui ator de coisa nenhuma! Fiz, sim, um curso de
arte dramática, do qual me orgulho muito, no Rio de
Janeiro, há mais de 25 anos. Participei, sim, da Rede
Globo de Televisão, no Canal 4 - nem me lembro
mais, de tanto tempo que faz. Foi uma participaçãozi
nha como figurante. Nunca fui ator.

Se essa manifestação de V. Exª, feita com ironia,
é para menosprezar-me, V. Exª não está menospre
zando o Deputado Caio, mas a população, os apo
sentados, aqueles que estão questionando essa in
terpretação e esse verdadeiro palco que foi formado
'aqui durante todos esses dias com os Ministros do
Governo. E V. Exª se caracterizou, na comparação
com um ator, como um péssimo ator. E amanhã vai
ser desmascarado. V. Exª ficou em cima do muro,

atrás da cortina, não falou a que serve, não disse o
que levou a Previdência a essa situação em que se
encontra hoje. Se está um caos, como disse V. Exª, é
porque o Governo não está tendo competência para
colocar 'gestores dentro da Previdência que tenham
responsabilidade e capacidade para fazer uma boa
administração. Se em cinco, seis anos não consegui
ram colocá-Ia nos trilhos é porque quem está à frente
não está tendo capacidade e competência para dirigir
a Previdência do nosso País.

Não tenho medo de V. EXª, Sr. Ministro; não tenho
medo do seu Governo, de ninguém! Não tenho de pe
dir licença para ninguém e não sou de "lavar cabeça de
burro com sabonete". Não peço licença. nem para meu
Governo nem para Governo de ninguém. Ninguém! E
não admito que possa ser atacado. Sou um guaipeca
em briga de cachorro grande, mas, na hora de entrar
nessa briga, dou um boi para não entrar e uma boiada
para não sair. E não admito esse tipo de consideração,
manifestando esse tipo de posição.

O meu trabalho aqui é representar o povo. É ele
que vou representar. Não vou enganar o povo, como
está sendo enganado e foi enganado todo o tempo
aqui. Os dados e estatísticas, números, tudo que foi
mostrado são balelas, balelas e mais balelas. Não é
isso o que o povo lá fora quer saber. Ele quer saber
onde está o dinheiro!

O Deputado Babá mostrou aqui a relação dos
devedores e sonegadores. E V. Exª, o que tem feito?
Os devedores não pagam. Aonde vamos parar? O bu-

'raco aumenta cada vez mais e estoura no lado do tra
balhador, do aposentado. E V. Exª vem aqui agredir
este Deputado!? Não vai ficar assim não, Sr, Ministro!
Vá lá atender, sim, o seu Presidente, Vá lá para a reu
.nião. Vá dizer aS. Exª que aqui há. sim, um Deputado
que é péssimo ,ator, que não sabe representar,

E V. Exª diz que não achei a minha profissão?
Achei sim. Minha profissão é represen~àr o meu povo
enquanto ele estiver, na urna, dizendç que tenho de
continuar Parlamentar e homem público eleito pelo
voto. Não tenho padrinho nenhum, de lado nenhum.
Não devo satisfação para ninguém! Não tenho empre
sário, não tenho absolutamente nada! Tenho as mi
nhas pernas. Sou de botar o pé no barro. Vou de casa
em casa pedir o voto e dizer o que penso.

Então, se V. Exª é acobertado, se tem padrinho,
se tem suas costas iargas, este Deputado não tem
costas de ninguém. São as minhas costas e as costas
do povo. Falo em nome do povo, daqueles que estão
lá, indignados - indignados! - e envergonhados pela
forma como estão levando a questão, no desespero,
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destruindo lares, famílias. O nosso trabalhador está
ganhando mal, está desempregado. E dizem que 136
reais é bom, que 150 reais é bom. Muito pelo contrário.
O pessoal está batendo à porta de todo mundo pedin
do pelo amor de Deus para que façam alguma coisa.

Estão maquiando os dados, dizendo que está
tudo bem, que está tudo crescendo. Está crescendo
coisa nenhuma. Está cada vez mais para baixo. Cres
ce como cola de cavalo: para baixo.

Não dá, Sr. Ministro, Sr. Presidente, para querer
levar as coisas a sério quando ficam aqui só brincan
do e dizendo que o Deputado fez curso de arte dra
mática em 1976, 1977, no Rio de Janeiro, e, por isso,
está representando. Se isso é representar, vou estar
representando sempre. Se é boa, má ou ruim a inter
pretação de ator, não me interessa, pois quem julga,
para mim - é o que tem valor -, é o povo, no voto, na
urna. Não é V. Ex!!, que está fazendo um péssimo pa
pei na Previdência, porque não resolveu nada até
agora. Está tudo muito ruim. Está indo péssimo, por
que não consegue dar nada de garantia e de alento
ao povo que vive de salário mínimo.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - V. EXª
continua representando mal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Agradeço ao Ministro Waldeck Ornélas e demais pre
sentes a colaboração.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos, antes convocando reunião para terça-feira,
dia 28, com a presença de representantes do Diap,
Anfip, Cobap, Contag, Unafisco e o Srs. José Márcio
Camargo e Ricardo Paes de Barros.

Está encerrada a presente reunião.

Ata da Décima Primeira Reunião
realizada em 28 de março de 2000

(Audiência Pública)

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois
mil, às quinze horas e cinco minutos, no plenário
onze, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, sob a presidência do Deputado Paulo Lima, a
"Comissão Especial destinada a realizar estudos com
vistas a oferecer alternativas em relação à fixação do
salário mínimo". Compareceram os Deputados,
Almerinda de Carvalho, Damião Feliciano, Djalma
Paes, Eduardo Paes, Feu Rosa, Inaldo Leitão, Jair
Meneguelli, João Caldas, Júlio Delgado, Magno Mal
ta, Nice Lobão, Paulo Lima, Paulo Paim, Pedro Eugê
nio, Romeu Queiroz e Sinval Guazzelli; titulares: Air
ton Cascavel, Babá, De Velasco, Eurípedes Miranda,
IIdefonso Cordeiro, Jandira Feghali, Luiz Bittencourt,

Neutan Lima. Paulo Rocha, Pedro Fernandes, Ricar
do Barros e Wilson Braga, suplentes. Comparece
ram, ainda, os Deputados Vivaldo Barbosa, José Pi
mentel e José Genoíno. Deixaram de comparecer os
Deputados, Alceu Collares, Almir Sá, Ana Catarina,
Átila Lins, Avenzoar Arruda, Barbosa Neto, Caio Rie
la, Carlos Santana, Costa Ferreira, Dino Fernandes,
Enivaldo Ribeiro, Fátima Pelaes, Herculano Anghi
netti, João Tota, José Thomaz Nonê, Jovair Arantes,
Laura Carneiro, Luciano Castro, Luiz Ribeiro, Márcio
Fortes, Marisa Serrano, Medeiros, Ne/o Rodo/fo, Paulo
Magalhães, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro
Henry, Ronaldo Vasconcellos, Sérgio Carvalho, Silas
Câmara, Waldomiro Fioravante e Wilson Santos.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente,
Deputado Paulo Lima, deu início aos trabalhos. Ata 
A ata da reunião anterior, distribuída antecipadamen
te, teve sua leitura dispensada a pedido do Deputado
Pedro Fernandes e foi aprovada, sem restri
ções.Expediente - O Senhor Presidente comunicou
o encaminhamento de requerimento de sua autoria à
Comissão, para que o Presidente da Câmara dos
Deputados altere o ato de constituição desta Comis
são de maneira que sua finalidade seja "propor uma
nova política salarial e geração de emprego para o
Brasil". Ordem do Dia - Reunião de Audiência Públi
ca com a presença dos Senhores João Resende
Lima - Presidente da Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas - COBAP, Antônio Ro
drigues de Souza Neto - Presidente da Associação
Nacional dos Fiscais de Contribuição Previdenciárias
- ANFIP, Celso Napolitano - Presidente do Departa
mento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
DIAP, Manoel José dos Sàntos - Presidente da Con
federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
- CONTAG, Fátima Maria Gondim Bezerra Farias 
Diretora de Defesa Profissional e Estudos Técnicos
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Rece
ita Federal - Unafisco Sindical, Ricardo Paes de Bar
ros - Diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA e
José Márcio Camargo - Professor do Departamento
de Economia da Pontifícia Universidade Católica 
PUC. Antes do início das exposições, o Deputado
José Genoíno questionou o fato do esvaziamento da
Comissão em virtude da edição de medida provisória
pelo Presidente da República e a criação de comis~

são mista do Congresso Nacional para apreciá-Ia. O
assunto foi discutido pelos Deputados Jair Meneghel
li, Babá, Paulo Paim, Sinval Guazzelli, Jandira Fegha
li e Ricardo Barros. O Senhor Presidente esclareceu
que o Relator apresentaria seu relatório em reunião
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extraordinária marcada para hoje, após a Ordem do
Dia do plenário e, com a aprovação do seu requeri
mento pela Comissão e o deferimento pelo Presiden
te da Câmara dos Deputados, a Comissão poderia
atuar na elaboração de uma política salarial para o
País. Em seguida o Senhor Presidente, após explica
ção das regras regimentais, passou a palavra aos
convidados. Finda as exposições, usou a palavra o
Deputado Synval Guazzelli e, em seguida, o Depu
tado Paulo Paim sugeriu o cancelamento das inscri
ções para o debate tendo em vista o início da Ordem
do Dia. O Deputado Paulo Paim assumiu a presidên
cia dos trabalhos, às dezesseis horas e cinco minu
tos, por vinte minutos. O Senhor Presidente encerrou
a reunião, às dezessete horas e trinta minutos, agra
decendo a presença e participação dos convidados e
deputados, marcando outra, extraordinária, para
hoje, após a ordem do dia, para apresentação do rela
tório e, se possível, sua discussão e votação. E, para
constar, eu Cily Montenegro, Secretária, lavrei a
presenta Ata, que, depois de lida e aprovada será as
sinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, jun
tamente com as notas taquigráficas, após decodifica
das.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Declaro aberta a 11!! Reunião da Comissão Especial
destinada a realizar estudós com vistas a oferecer al
ternativas em relação à fixação do salário mínimo.

Tendo em vista a distribuição antecipada de có
pias da ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, peço a dispensa da leitura da ata já que
foi distribuída com antecipação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dispensada a leitura, submeto a ata em discussão à
votação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)

A ata está aprovada.

Comunico aos Srs. Deputados que estou enca
minhando requerimento, de minha autoria, para que,
ouvida a Comissão, o Presidente da Câmara altere o
ato de constituição desta Comissão, para que sua fi
nalidade seja propor Uma nova política salarial e gera
ção de empregos para o Brasil. Na reunião de ama
nhã, deliberaremos sobre o requerimento. Se possí
vel, ainda hoje iniciaremos os trabalhos de ouvir o re
latório, que é proposta do Relator, para, amanhã, ter
mos a votação final, de modo que possamos concluir

os trabalhos em relação aos estudos da fixação e al
ternativa do salário mínimo.

A presente reunião destina-se à realização de
audiência pública com os Srs. João Resende Lima,
Presidente da Confederação Brasileira de Aposenta
dos e Pensionistas - COBAP; Antonio Rodrigues de
Souza Neto, Presidente da Associação Nacional dos
Fiscais de Contribuições Previdenciárias - ANFIP;
Celso Napolitano, Presidente do Departamento lnter
sindical de Assessoria Parlamentar - DIAP; Manoel
José dos Santos, Presidente da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG; Fá
tima Maria Gondim Bezerra Farias, Diretora de De
fesa Profissional e Estudos Técnicos do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
UNAFISCO Sindical; Ricardo Paes de Barros, Diretor
de Estudos e Políticas Sociais do IPEA; e José Márcio
Camargo, Professor do Departamento de Economia
da Pontifícia Universidade Católica - PUC.

Convido os expositores a tomarem assento à
mesa.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço que adotaremos os seguintes critérios: cada expo
sitor terá o tempo de cinco minutos para a sua exposi
ção e mais três para finalizar e concluir os seus pen
samentos, não podendo ser aparteado. Encerrada a
exposição, os Deputados interessados em interpelar
os convidados deverão fazê-lo estritamente sobre o
assunto da exposição pelo prazo de três minutos; os
Srs. Deputados que desejarem participar dos debates
deverão inscrever-se junto à Secretaria.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, permite-me uma questão de ordem? Fiquei na
dúvida: cada expositor terá quanto tempo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Faremos cinco minutos mais três, totalizando oito,
para a exposição e conclusão, porque são sete expo
sitores. Então, passaremos·quase uma hora ouvindo
os expositores.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, quero fazer um apelo a V. Ex!! Por serem os
convidados da mais alta qualidade, muitos vieram de
Estados distantes do Distrito Federal, pela importân
cia do assunto e pela contribuição que eles podem
dar, solicito que V. Exª amplie o tempo dos exposito
res. Entendo que é fundamental a exposição que va
mos ouvir aqui, hoje, e quero deixar bem clara a mi
nha posição, porque não vejo problema algum em fa
zermos uma reunião posterior para discutir a posição
do relatório. Não desejo protelar, não. Quero deixar
claro, com muita sinceridade.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
O.k. Vamos, então, conceder dez minutos para cada
expositor. Já faço a convocação para que, finalizada
esta reunião, trinta minutos após, iniciemos a discus
são.

Vamos iniciar. (Pausa.)
De acordo com a assessoria, pelo Regimento,

podemos fazer a reunião após a Ordem do Dia. Então,
vamos convocar uma reunião para apresentação do
relatório após a Ordem do Dia, no plenário.

Com a palavra o Prof. José Márcio Camargo,
pelo prazo de dez minutos.

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO - Boa-tarde.
Quero agradecer, antes de mais nada, o convite desta
Comissão para participar deste debate. Para mim é
uma enorme honra, talvez seja a terceira vez que ve
nho ao Congresso participar de uma Comissão. A últi
ma vez foi na Comissão de estudos para erradicação
da pobreza. Sinto-me realmente muito honrado por
estar aqui neste momento.

Gosto muito do tema porque venho estudando
mercado de trabalho e pobreza, há uns vinte anos, de
maneira que, para mim, é um enorme prazer estar
aqui tentando dividir com V. Ex!!s um pouco daquilo
que conheço sobre o assunto, o que, na verdade, não
é muito, mas é alguma coisa.

Vamos direto ao ponto, porque dez minutos é
pouco tempo. Temos que olhar para a política de salá
rio mínimo sob dois pontos de vista fundamentais. Ela
pode ser uma política de combate à pobreza por um
lado e pode ser uma política ativa de mercado de tra
balho por outro. A pergunta que deveríamos fazer é,
primeiro, coeficiente e a política de salário mínimo
como política de combate à pobreza; segundo, coefi
ciente e a política de salário mínimo como política ati
va de mercado de trabalho e, em terceiro, se é possí
vel usar a política de salário mínimo para os dois obje
tivos ao mesmo tempo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Estou assistindo ao início da palestra do Professor e
com a questão de ordem que me assalta neste mo
mento eu quero coletivizar com a Presidência. A Co
missão Especial do Salário Mínimo vai produzir um
relatório para deliberação para ir para o Plenário. Pelo
que me consta, a maioria da Câmara, por meio dos
Líderes, aceitou a medida provisória que fixa em 151
reais. Acabei de fazer um pronunciamento no plenário
dizendo que se a Câmara cria uma Comissão Especial
para tratar o assunto e o Presidente da República
baixa uma medida provisória faltando um mês e

meio, S. Exª fecha esta Comissão. Como o Presiden
te da Câmara não defendeu esta Comissão, estou em
dúvida: o que estamos fazendo aqui, nós, Deputa
dos? Estamos fazendo uma encenação para discutir
o salário mínimo, ou o que está em vigor é a medida
provisória dos 151 reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Qual é a questão de ordem, Deputado?

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - A ques
tão de ordem é: a deliberação desta Comissão sobre
o salário mínimo independe da medida provisória que
já está em vigor? A Câmara pode deliberar um salário
mínimo por meio de um processo legislativo diferente
da medida provisória, considerando que a medida
provisória é um processo legislativo especial e a Câ
mara é um processo legislativo ordinário? Como é
que essas duas questões vão se combinar no proces
so legislativo da Câmara e Senado, considerando que
a medida provisória já está em vigor, já existe uma
Comissão Especial do Senado para apreciar a medi
da provisória que estabelece os 151 reais? É essa a
questão que levanto a V; Exª

O SR. PRESIDENTE"(Deputado Paulo Lima)
Deputado José Genoíno, vamos responder, apesar
de V. Ex!! não fazer parte da Comissão e, regimental
mente, não poderia levantar questão de ordem. De
acordo com a assessoria, V. Ex!! não pode fazer a

.questão de ordem, mas vou respondê-lo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Mas eu
tenho direito à palavra em qualquer Comissão, até

.' porque, em matéria de norma, isso aqui nem deveria
estar funcionando mais, por estarmos tomando o
tempo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, com licença. A Comissão até agora res
pondeu em ordem. Levantou V. EXª a questão de or
dem e eu vou responder. Então, deixe a Presidência
falar e os trabalhos vão correr normalmente.

Essa informação que V. Ex!! não tem é porque
não tem freqüentado a.Comissão. Esse trabalho te
mos realizado. Vou voltar a responder: a Comissão é
de estudos para apresentar alternativas à fixação do
salário mínimo. Esses estudds foram realizados, es
tão sendo concluídos e serão votados esta semana,
de preferência até amanhã à tarde. No nosso entendi
mento e volto a informar-ao Sn Deputado José Genoí
no - esta é uma Comissão da estudos com vistas a
oferecer-alternativas em relação à fixação do salário
mínimo estamos buscando fontes e origens dentro do
Orçamento da União para mostrar ao Governo Federal
e ao Presidente as possibilidades ~e aumento do sa-
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lário. O Presidente usou sua prerrogativa - já foi dis
cutido isso - por meio de uma medida provisória para
fixar o salário mínimo em 151 reais. Isso independe
da nossa Comissão, conforme a independência dos
Poderes, e o V. EXª , Deputado, bem o sabe. Vamos
apresentar o relatório ao Presidente Michel Temer o
mais tardar na quinta-feira, junto com todos os Parla
mentares membros desta Comissão. E vamos apre
sentar o relatório também ao Presidente Fernando
Henrique. Já foi marcado o dia.

Então, isso já é assunto discutido, e eu quero,
neste momento, em respeito aos sete expositores,
ouvir o Prof. José Márcio Camargo, que está aqui para
fazer uma exposição. Qualquer questão de ordem
será discutida a posteriori.

Obrigado. Agradeço o seu entendimento.

O SR. DEPUTADO JÓSÉ GENOíNO - Agrade
ço a V. Exª resposta. Quero informar que no momento
apropriado vou sugerir, na forma de requerimento,
que esta Comissão não vá entregar ao Presidente da
República a conclusão dos seus trabalhos, porque
isso é uma desmoralização ainda maior para esta Co
missão e para o Parlamento brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Prof. José Márcio Camargo.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - O esvazi
amento da Comissão já é uma constatação de que
(ininteligíve~.

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO - Eu, como
não-político, proponho uma solução. Vim aqui de bom
grado, com o maior prazer, para falar sobre um assun
to de que entendo um pouquinho. Aqueles Deputados
que não quiserem escutar, vão embora trabalhar, fa
zer alguma coisa que tenha alguma importância. Se
me escutar não tem importância alguma, então, po
dem se retirar. Não tem o menor problema quanto a
isso. Como professor, é muito importante para mim
estar aqui falando sobre o assunto.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Pela
ordem, Sr. Presidente.

(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Atenção. Um momento. A Presidência vai se manifes
tar. Vamos ouvir a exposição do Prof. José Camargo.
A Comissão agradece a presença a todos os exposi
tores e Deputados. Vamos finalizar o nosso relatório
em ordem e harmonia. Pediria ao expositor, Prof. José
Márcio Camarg0j que se ativesse à questão do salá-

rio mínimo. Por favor, peço que V. Sª faça sua exposi
ção.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A questão de ordem vamos responder depois.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, não. (Ininteli
gível.) Se vim, quero falar. Sinto-me desrespeitado e
quero a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Olhe, V. Exa. vai apr~sentar questão de ordem. Va
mos responder após a exposição de todos os exposi
tores.

Concedo a palavra ao Deputado Babá, para
uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, o expositor deveria ter iniciado sua ex
posição reclamando dos deputados que não estão
presentes. Deveria ter sido chamada a atenção dos
deputados que não vieram, que não atenderam ao
convite. Toda a bancada do Partido dos Trabalhado
res está presente e V. Exa. está vendo que a bancada
governista abandonou a Comissão, desistiu de assis
tir à exposição, o que acho um desrespeito. S. Sa.,
bem como outros expositores, trarão informações de
um trabalho importante. Os deputados da bancada do
Governo, que deveriam estar presentes, deveriam ser
os primeiros a receber críticas e não os que estão
presentes, que vieram para assistir à exposição e de
bater. Portanto, gostaria de chamar a atenção para
essa situação e manifestar meus protestos.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
V. Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Gos
taria apenas de avisar ao professor que aqui não é
uma sala de aula, mas uma Casa de leis. Nós o convi
damos, e não o convocamos. S. Sa. veio porque quis
vir. Estávamos discutindo com a Mesa a viabilidade
da continuação dos trabalhos para que não se façam
de palhaços nem os deputados nem os expositores,
porque já existe outra Comissão, da qual faço parte,
que vai analisar a medida provisória do salário
mínimo. Fomos designados pelo meu partido, eu e o
Deputado Paulo Paim, para integrá-Ia. Portanto, que
remos entender o que está acontecendo e por isso in
terferimos. Não havia nenhuma razão para que o pro
fessor imaginasse estar com um bando de moleques
em sala de aula. Estão presentes deputados eleitos e,
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portanto, temos a prerrogativa de falar a qualquer mo
mento. Por favor, V. 8a., se quiser, faça sua expla
nação; se não quiser, deve retirar-se - não os depu
tados da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, gostaria apenas de ajudar no encaminhamen
to. Vou desconsiderar o que falou o professor, em res
peito a esta Comissão, a esta Presidência, a todos os
convidados e ao Relator.

Pretendemos, hoje à noite, depois de ouvir os
convidados, começar a deliberar sobre o Relatório do
Deputado Eduardo Paes. O relatório, que já vi em par
te, pois o Relator nos mostrou, não está concluído, só
o será depois de S. Exa. ouvir todos os convidados.
Quem não conhece o relatório está perdendo a opor
tunidade de conhecer um documento elaborado por
esta Comissão que será de vital importância para a
discussão do salário mínimo, seja na Comissão da
MP, que vai ser instalada amanhã, seja para qualquer
deliberação sobre a matéria no plenário.

Apelo para que ouçamos os convidados. Os de
poimentos são importantes para que o Relator con
clua o trabalho. Vamos votar o substitutivo global do
relatório final entre hoje e amanhã. Esse documento
muito nos ajudará para conseguir aprovar o salário
mínimo da forma como estamos propondo. Muitas
questões de ordem neste momento atrasará o traba
lho. Tenho certeza de que, se depender de nós, vota
remos esse relatório hoje, o mais tardar amanhã, e o
apresentaremos à Comissão Especial que vai delibe
rar sobre a medida provisória.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, apenas para uma rápida declaração. Co
loco-me em posição contrária à proposta de esta Co
missão ir ao Palácio do Planalto para falar com o
Sr.Presidente. A oportunidade já passou. Entendo
também que não devemos marcar essa audiência.
Esta é a minha posição pessoal, que deixo para apre
ciação dos nobres pares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra à Deputada Jandira Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, acabo de chegar a Brasília e não assisti à
exposição do professor, portanto, não quero manifes
tar-me sobre esse assunto o que também não me
preocupa muito. Minha preocupação maior é quanto
ao papel e ao peso desta Comissão neste momento
de decisão sobre a questão do salário mínimo.

Lamentavelmente, todas as previsões se confir
maram. O desrespeito do Governo Federal em rela
ção a esta Comissão foi absoluto, por ter editado uma
medida provisória sobre a matéria. O Ministro da Pre
vidência aqui esteve pela manhã e negou essa possi
bilidade; no dia anterior, o Ministro Pedro Malan disse
que, apesar de Ministro da Fazenda, não tinha nada a
ver com isso e que não sabia de medida provisória so
bre o salário mínimo. O mesmo ocorreu com o Minis
tro Dornelles. Ou seja, há uma relação desrespeitosa,
indigna para com o Parlamento, com esta Comissão.
Todas as nossas manifestações naquele dia foram,
na minha opinião, equivocadamente cerceadas pelo
Presidente, pois se destinavam a defender a Comis
são. Hoje nos apresentamos numa situação dificílima.

Também penso que esta Comissão deve apre
sentar um relatório. Entretanto, ir ao Palácio do Pla
nalto, nem pensar. A ida naquele dia já foi incorreta,
mas não quero voltar a essa discussão.

Parece-me que já houve uma proposta da Mesa
de ir ao Presidente da Casa, Deputado Michel Temer.
Creio que deveríamos ir às duas Casas: ao Presiden
te do Senado e ao Presidente da Câmara. Primeiro,
ao Presidente da Câmara, para saber qual o papel
desta Comissão temática e o valor regimental desse
relatório. O que se produziu aqui vai valer o quê? Quer
dizer, a medida da provisória parte do zero? A Comis
são de medida provisória é que vai apresentar o rela
tório que será votado pelo Plenário? E esta Comissão
valeu para quê? Portanto, devemos ir imediatamente
ao Presidente da Câmara dos Deputados.

Esta Comissão Especial foi montada pela Mesa,
deliberada pelo Plenário da Casa. E agora? Quer di·
zer, é a Comissão de medida provisória que indicará o
relatório ao Plenário? Então, o Presidente da Casa
precisa decidir sobre o peso regimental do relatório
desta Comissão. Éfundamental que se conheça isso.

Se alguém já fez essa proposta, quero reforçar a
necessidade de irmos aos Presidentes da Câmara e
do Senado para fazer valer o trabalho desta Comis
são, ou que a Comissão de medida provisória absor
va o relatório desta Comissão. Algo tem que aconte
cer. Não é possível, depois de todo esse trabalho, de
viagens, de estudos, de realização de 200 audiências
públicas, sermos jogados na lata de lixo, com a coni
vência da própria Comissão.

Precisamos ir aos Presidentes da Câmara e do
Senado com a proposta de que o relatório desta Co
missão seja o ponto de partida para os trabalhos da
Comissão da medida provisória. Aliás, não conheço o
relatório do Deputado Eduardo Paes, nem sei se vou
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votar a seu favor, mas estou valorizando o relatório
por uma questão de ética, e também pelo trabalho
que esta Comissão realizou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, assim está escrito:

Comissão Especial destinada a reali
zar estudos com vistas a oferecer alternati·
vas em relação à fixação do salário mínimo.

Portanto, nossa missão é clara. Estamos aqui
para ouvir os palestrantese"realizar estudos com vis
tas a oferecer alternativas em relação à fixação do sa-
lário mínimo. "

Assim como a maioria, também fui indicado
membro titular da Comissão da medida provisória.
Logo, parece-me que os líderes partidários procura
ram, de alguma forma, aproveitar o conhecimento
que adquirimos nesta Comissão para que pudésse
mos aproveitá-lo no próximo trabalho. O próprio rela
tório e as notas taquigráficas serão de fundamental
importância para que a Comissão da medida provi
sória baseie sua discussão. Muitos companheiros
que estão aqui também estarão lá participando e po
derão acompanhar os trabalhos. Da mesma forma
que ocorreu a visita permanente de companheiros
não-membros a esta Comissão, que vieram partici
par e até inquirir os Srs. Ministros e outros que aqui
estiveram, ocorrerá na Comissão da medida provisó
ria.

Parece-me que a missão desta Comissão é mui
to clara, está estabelecida. Não há conflito nesse pro
cesso. Vamos ouvir o que temos a aprender em mais
esta audiência pública e, depois, a Comissão vai deli
berar sobre o encaminhamento dos trabalhos. Até
pelo título da Comissão, parece-me claro que não há
conflito nesse trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Esclareço que, estando o orador em exposição, não
se permite apartes nem questões de ordem.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA- (Iníntelí
gível.) ... dependendo da compostura dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo novamente a palavra ao Sr. Professor José
Márcio Camargo, que disporá de dez minutos. Agra
decemos a S. Sa. pela paciência.

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO - Muito obri
gado, Sr. Presidente.

Estava falárido que existem duas formas de se
analisar a políticá'do salário mínimo. Uma como com·

bate à pobreza e a outra como política ativa de mer
cado de trabalho.

Nesse contexto, três perguntas devem ser res
pondidas. A primeira pergunta importante é sobré a
efetividade da política de salário mínimo como políti
ca de combate à pobreza; a segunda, sobre as condi
ções em que a política de salário mínimo pode ser
uma política ativa de mercado de trabalho; e a terceira
pergunta importante é sobre a possibilidade de se
usar uma só política para se atingir os dois objetivos
ao mesmo tempo.

Dada a exigüidade do tempo, vou deixar a análi
se da política de salário mínimo como instrumento de
combate à pobreza para o Sr. Ricardo Paes de Sar
ros, que tem razoável quantidade de dados, pois há
anos trabalha nesse assunto. Vou concentrar-me na
pergunta sobre as condições em que a política de sa
lário mínimo pode ser uma política ativa de mercado
de trabalho e por que ela pode ser uma política ativa
de mercado de trabalho.

A política de salário mínimo pode ser uma políti
ca ativa de mercado de trabalho por pelo menos duas
razões importantes. A primeira razão importante é
que, bem ou mal, o salário mínimo é uma peça adicio
nai de informação para o mercado. O mercado, em
geral desorganizado, apesar da quantidade enorme
de informações que nele circulam - devido às formas
de comunicação de que já dispomos - o salário míni
mo é, sem dúvida, uma informação adicional que aju
da a melhorar a capacidade decisória das pessoas
sobre a variável do mercado de trabalho que é o salá
rio.

Em geral, o salário mínimo é uma variável rela
cionada com o salário de trabalhadores pouco qualifi
cados e, conseqüentemente, com a base da remune
ração, da distribuição de salários na economia ou em
determinado setor.

A segunda razão pela qual a política do salário
mínimo pode ter alguma relevância como política ati
va de mercado de trabalho é o fato de que, como o
mercado de trabalho não é um mercado inteiramente
concorrencial e como os agentes que demandam tra
balho têm algum poder de barganha no mercado, en
tão, o salário mínimo é um fator importante para o au
mento do poder de barganha dos trabalhadores que
estão na base da distribuição de salários. Assim, o sa
lário mínimo, por um lado, aumenta a quantidade de
informações no mercado de trabalho e, por outro, au
menta o poder de barganha dos trabalhadores que
estão na base da distribuição de salários.
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Essa política pode ser ativa de mercado de tra
balho, porque, ao mesmo tempo, pode gerar aumento
real de salário e aumento de emprego no mercado de
trabalho. Sob esse ponto de vista, a política do salário
mínimo pode ser ativa de mercado de trabalho.

Em que condições essa política pode ser ativa
de mercado de trabalho? Pode ser uma política ativa
de mercado de trabalho desde que sinalize qual o sa
lário compatível com o salário da base da distribuição,
ou seja, qual o salário compatível com a produtivida
de dos trabalhadores que estão na parte mais baixa
da distribuição de salários.

O problema é avaliar se a política do salário mí
nimo vigente tem ou não alguma efetividade sobre o
mercado de trabalho.

Existem pelo menos três indicadores importan
tes que devemos considerar. O primeiro é a quantida
de de pessoas que ganham um salário mínimo; o se
gundo é a quantidade de pessoas que ganham múlti
plos do salário mínimo - ou seja, não há nenhuma ra
zão, exceto pelo fato de existir o salário mínimo, para
que as pessoas ganhem dois, três salários mínimos,
etc. O fato de haver uma grande quantidade de pesso
as que ganham dois salários mínimos é um importan
te indicador da influência do salário mínimo sobre os
salários. O terceiro indicador da importância do salá·
rio mínimo no mercado de trabalho é a porcentagem
de pessoas que ganham menos do que um salário
mínimo. Essa porcentagem indica que, para aquelas
pessoas, o salário mínimo não tem a menor importân
cia, pois elas ganham menos do que um salário míni
mo.

O grande problema é que, no Brasil, os três indi·
cadores de efetividade da política de salário mínimo
são totalmente diferentes dependendo do local no
País. Em quase todos os estados há muito poucos tra
balhadores com carteira assinada que ganham me
nos do que um salário mínimo. Isso significa que,
quando um empresário resolve assinar a carteira do
trabalhador, ele também está resolvendo pagar pelo
menos um salário mínimo. A porcentagem dos traba
lhadores com carteira assinada que ganham múlti
plos do salário mínimo aumenta à medida que o esta
do se torna menos desenvolvido, ou seja, à medida
que a renda per capita do estado diminui. Porém, a
porcentagem dos trabalhadores sem carteira assina
da que ganham múltiplos do mínimo diminui à medida
que o estado se torna menos desenvolvido. Ao mes
mo tempo, a porcentagem dos trabalhadores sem
carteira assinada que ganham abaixo do mínimo au·

menta à medida que se passa de estados mais de·
senvolvidos para estados menos desenvolvidos.

Apenas para dar um exemplo, a porcentagem
de trabalhadores que ganham abaixo de um salário
mínimo no Ceará é 39%, enquanto essa porcenta
gem no Rio de Janeiro é 6%. Ou seja, estou querendo
mostrar que a efetividade do salário mínimo nacional
e unificado varia com o grau de desenvolvimento dos
estados e depende do mercado de trabalho de cada
estado.

Isso significa também que, caso se queira
implantar uma política de salário mínimo ativa, os sa
lários mfnimos deverão ser regionalizados de alguma
forma, pois os mercados de trabalho dos estados da
Federação são totalmente diferentes entre si. Portan
to, a única forma de se implantar uma política de salá
rio mínimo ativa, que efetivamente influencie o merca·
do de trabalho de cada região, é estabelecer uma po
lítica de salário mínimo regional.

Não vou tratar aqui a questão da pobreza. Dei
xarei que o Ricardo a aborde, já que tem mais infor
mações. E também, dado que meu tempo já se está
esgotando, não vale a pena misturar os dois assun·
tos.

Minha mensagem é a seguinte: se queremos
efetivamente implantar uma política de salário mfni·
mo ativa, do ponto de vista do mercado de trabalho, é
fundamental que seja regionalizada, que se tenha sa
lários mínimos diferentes para os diversos estados da
Federação. Caso contrário, essa política não será efe
tiva nem em São Paulo, porque o salário mínimo vai
ser muito baixo, já que lá ninguém ganha menos ou
próximo do mínimo, nem no Nordeste ou nos estados
menos desenvolvidos, porque lá os empresários não
vão pagar nem o salário mínimo.

Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado. E des
culpe o transtorno que causei no infcio da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao professor Dr. Ricardo Paes de
Barros, Diretor de Estudos e Políticas Sociais do Ipea,
que disporá de dez minutos.

O SR. RICARDO PAES DE,BARROS - Vou ten
tar rapidamente centrar minha apresentação em três
questões básicas: em primeiro lugar, vou tentar mos
trar alguma evidência - esse gráfico aqui deixa claro
que o salário mínimo no Brasil, comparado internacio
nalmente, é muito baixo. Então, vou tentar mostrar
que o salário mínimo brasileiro é muito baixo. Quer
dizer, eu teria aqui vinte minutos de apresentação,
se V. Exas. quisessem, para documentar esse ponto.
Mas vou tentar fazer isso com dois gráficos.
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(Apresentação de· transparências.)
O segundo ponto é mostrar que, apesar de a po

breza no Brasil ser extrema e desnecessariamente
alta, dada a riqueza do País - eo que vou tentar mos
trar talvez seja contra-intuitivo e também a contribui
ção mais importante dessa apresentação - e o volu
me de recursos que temos, subir ou baixar o salário
mínimo tem muito pouco'a ver com o combate a essa
pobreza, certo? E o que basicamente vou mostrar é
que, apesar de a pobreza atingir 55 milhões de brasi
leiros, eles não recebem o salário mínimo e estão mu
ito pouco relacionados ao que se passa com o salário
mínimo. Portanto, não vão ser afetados pelo que se
passa com o salário mínimo.

Em terceiro lugar, talvez, muito mais importante
do que discutir qual o patamar do salário mínimo hoje
seria discutirmos como ele deve ser determinado.
Não acredito que exista nenhum cientista social brasi
leiro capaz de definir, do ponto de vista científico, o
patamar do salário mínimo adequado para o combate
à pobreza. Sabemos que, pelo patamar atual, peque
nas perturbações vão ser pouco importantes.

Começando rapidamente, este gráfico que está
aqui - o Brasil é aquela pequena barra vermelha 
procura mostrar qual é o salário mínimo nesses paí
ses em termos da proporção da renda nacional.
Então, quero mostrar com esse gráfico, com essa bar
ra vermelha no meio, que é a mediana, que está perto
da França. Na França, por exemplo, um trabalhador
que ganha um salário mínimo recebe, ao 19n9o de um
ano, mais ou menos a metade da renda per capita
desse país. No Brasil, o salário mínimo é próximo a
um quarto da renda per ~apita, ou seja, o salário mí
nimo no Brasil é, relativamente a nossa renda per ca
pita, a metade do que é m~ França. Nos Estados Uni
dos, o salário mínimo é perto de 40% da renda per
capita. No Brasil, ele é perto de 25%.

Neste gráfico, o salário mínimo está expresso
como uma proporção do·.salário industrial. Perce
be-se também que o Brasil tem um salário mínimo
bastante baixo. Enquanto na Bélgica, nas Filipinas ou
na Tailândia, o salário mínimo é próximo a 50% do sa
lário industrial, no Brasil, o salário mínimo é menos de
20% do salário industrial.

Então, de ,acord6 com as duas argumentações,
percebe-se que'se achássemos que a média mundial
é o certo - e não tem nenhuma razão para nós, ne·
cessariamente,~acreditarmos nisso - teríamos que
dobrar o salário"mínimo para ele estar de acordo com
a norma internacional.

Dito isso, vou querer agora argumentar em que
medidas o salário mínimo é relevante. Mostrei que o
salário mínimo é muito baixo, mas será por isso que
temos muita pobreza neste País? Estou querendo
mostrar que não.

O primeiro passo é mostrar que temos um ex
cesso de pobreza. Então, neste gráfico, aquele ponto
azul é o Brasil, com 30% de pobres, ou seja, 50 mi
lhões de pobres. O Brasil tem hoje 30% da população,
ou seja, 50 milhões de pessoas, vivendo abaixo da li
nha da pobreza.

A linha azul no gráfico mostra a norma interna
cional. A pergunta que se faz é a seguinte: esse é um
número razoável para um país que tem a renda per
capita brasileira? A resposta é muito clara: não. Não é
nada razoável. Um país que tivesse a renda per capi
ta brasileira não devia ter 30 milhões de pobres, mas
apenas 10 milhões de pobres. Ou seja, em vez de 50
milhões de pobres, deveríamos ter em torno de 10 mi
lhões. Ou seja, a nossa pobreza é vinte pontos per
centuais mais alta do que deveria ser.

E para dar uma idéia do que se poderia fazer a
respeito disso, aqui tem o seguinte gráfico: ali está a
pobreza do Brasil, com 30% das pessoas sendo po
bres. Por que o Brasil tem tanto pobre, dado que o
País como um todo não é tão pobre? Obviamente, o
Brasil tem muito pobre, apesar de não ser muito po
bre, porque há muita desigualdade.

Para mostrar a importância disso, fizemos uma
simulação para indicar o seguinte: qual seria o grau
de pobreza no Brasil. se tivesse, por exemplo, a
desigualdade da Costa Rica ou da Argentina? E se o
Brasil, que tem 50 milhões de pobres, tivesse a mes
ma renda per capita, mas distribuída como, por
exemplo, a da Argentina? Não teríamos 50 milhões
de pobres, mas 25 milhões de pobres. Ou seja, pode
ríamos reduzir a nossa pobreza pela metade, sim·
plesmente se tivéssemos uma distribuição da renda
atual como a da Argentina e não como a do Brasil.

Temos mecanismos para reduzir nossa pobre
za dramaticamente, mesmo sem crescimento, mas
redistribuindo renda. A questão é: será que o salário

. mínimo redistribui renda e atinge a população pobre
de 50 milhões de pessoas?

É fácil idealizar-se no Brasil uma política. Isto é,
com 3 bilhões de reais facilmente se reduz a pobreza
em cinco, seis ou sete pontos percentuais.

O que tenho neste gráfico é o seguinte: se eu
aumentar o salário, por exemplo, em 20%, quanto se
vai reduzir a pobreza no Brasil? Se eu levar em consi
deração apenas os impactos do salário sobre o mer-
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cada de trabalho brasileiro, a pobreza no Brasil não
vai diminuir nem em meio ponto percentual. Ou seja,
20% de aumento no salário mínimo não reduz a po
breza, via mercado de trabalho, nem em meio ponto
percentual. Se eu levar em consideração o impacto
do salário mínimo sobre a Previdência, a pobreza tem
queda de um ponto percentual; mesmo um aumento
no salário mínimo de 20% reduz a pobreza no Brasil
apenas em 1,5 ponto percentual.

Então, quero dizer que, por alguma razão, um
aumento de 20% no salário mínimo tem um impacto,
por exemplo, de um ponto percentual, quando, na ver
dade, pode-se idealizar políticas no Brasil que reduzi
riam a pobreza em cinco, seis, sete pontos percentua
is. Ora, por quê? O aumento no salário mínimo de
20% é muito pouco? Não, a razão pela qual o salário
não tem impacto sobre a pobreza é porque o salário
mínimo tem muito pouco a ver com as pessoas que
são pobres no Brasil.

Aumentando-se o salário mínimo em 20%, au
mentamos enormemente os gastos com a Previdên
cia. O aumento do piso da Previdência em 20% redu
ziria a pobreza em apenas um ponto percentual e a
questão é: por quê?

Esse gráfico mostra o porquê e faz um passeio
pela distribuição de renda. Do lado de cá, tenho os
10% mais pobres, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% e aí por
diante. Esse gráfico mostra onde estão localizados os
idosos brasileiros que ganham um salário mínimo na
Previdência. Como dividi a população brasileira em
100 partes, se os idosos que ganham um salário míni
mo estivessem espalhados uniformemente, eu teria
1% em cada grupo. Percebe-se que, na parte abaixo
daquela linha de 1, eles estão sub-representados e,
acima, estão sobre-representados. Este gráfico mos
tra que os idosos brasileiros que ganham um salário
mínimo - em comparação à pobreza geral do Brasil
não são pobres. Na verdade, eles estão localizados
entre os 50% mais ricos dos brasileiros, isto é, eles
estão representados entre os 60% e 80% da distribui
ção brasileira.

Cinqüenta por cento da população brasileira
não estão entre famílias com renda per capita de um
salário mínimo no Brasil. Cinqüenta milhões de brasi
leiros que são pobres vivem com uma renda muito in
ferior à do salário mínimo; eles estão ganhando abai
xo do salário mínimo.

. Por que aumentar o piso da Previdência reduz a
pobreza em apenas um ponto percentual? Porque, do
volume total de recursos que vou gastar aumentando
o piso da Previdência, apenas 14% desses recursos-

olhem, eu não estou aumentando todos os níveis da
Previdência, estou aumentando só o piso - na verda
de, irão para os pobres. Ou seja, os pobres brasileiros
são tão pobres que, na hora em que mexo no piso da
Previdência, apenas 14% dos recursos vão para os
pobres brasileiros.

A questão toda da política de salário mínimo
brasileira é que o salário mínimo brasileiro, apesar de
baixo internacionalmente, está acima dos pobres bra
sileiros, já que esses são pobres demais. Portanto, ao
se mexer no salário mínimo, mexe-se evidentemente
no bem-estar de uma parcela da população brasileira,
contudo, não na mais pobre. E ao se fazer isso com a
Previdência, 86% desses recursos não vão para os
50 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha
de pobreza. É por isso que variações no salário míni
mo, hoje, têm muito pouco impacto sobre a pobreza.

O gráfico mostra os trabalhadores que recebem
um salário mínimo. Percebe-se que os trabalhadores
que recebem um salário mínimo não estão localiza
dos entre os mais pobres. Na verdade, estão no meio
da distribuição de renda brasileira. E, portanto, na
hora em que se mexe no salário mínimo, está-se afe
tando o bem-estar de uma população que, para nos
sos padrões, é pobre, mas que não representa os 50
milhões de brasileiros mais pobres.

Então, tentei mostrar que o salário mínimo brasi
leiro é baixo, mas que, apesar de baixo, devido ao ele
vadíssimo grau de desigualdade de renda existente
no Brasil, os pobres brasileiros são muito mais invisí
veis do que pensamos que sejam. E, portanto, o salá
rio mínimo brasileiro, apesar de baixo, está acima
desse grupo. E, mexendo-se no salário mínimo, na
verdade, estamos afetando pouco a pobreza dos 50
milhões. Portanto, o combate da pobreza desses 50
milhões está muito mais vinculado a uma política edu
cacional e de renda mínima do que, na verdade, a
uma política de salário mínimo.

Dito isto, o salário mínimo tem evidentes efeitos
positivos para aquelas pessoas que ganham em tor
no dele, mas pode ter efeitos negativos sérios. Eu te
ria vários gráficos aqui para mostrar que o aumento
do salário mínimo tem efeitos negativos sobre o nú
mero de empregos. Ou seja, o salário mínimo tem efe
itos positivos na medida' em que aumenta o salário
mínimo de alguns, mas tem efeito negativo quando
desvia os recursos públicos de alguns setores para
outros. E o aumento do salário mínimo pode, por um
lado, aumentar o salário de algumas pessoas, mas
destruiÍ' o emprego de outras.
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Portanto, como ninguém tem uma fórmula, não
tem nenhum pesquisador que possa dar uma fórmula
do que é o salário adequado. O salário mínimo ideal
tem que ser definido pela experimentação, ouvin
do-se os grupos afetados por ele. A definição do salá
rio mínimo deveria ser decidida pelos grupos que são
afetados de maneira positiva pelo salário mínimo (os
que ganham em torno do salário mínimo e o seu salá
rio aumenta quando o mínimo aumenta) ou por aque
les afetados de maneira negativa pelo salário mínimo,
que perdem o emprego pelo aumento do salário.

Então, mais importante do que definirmos o ní
vel ideal do salário mínimo é discutirmos qual proce
dimento deverá ser seguido para se ajustar o nível do
salário mínimo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE· (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra à Ora. Fátima Maria Gondim Be
zerra Farias, Diretora de Defesa Profissional e Estu
dos Técnicos do Sindicato dos Auditores Fiscais da
Receita Federal, UNAFISCO Sindical, que disporá de
dez minutos.

A SRA. FÁTIMA MARIA GONDIM BEZERRA
FARIAS - Vou logo distribuir os trabalhos que fize
mos.

Exmo. Sr. Presidente da Comissão Especial,
Deputado Paulo Lima; Exmo. Sr. Relator da Comissão
Especial, Deputado Eduardo Paes; Exmos. Sras. e
Srs. Deputados da Comissão Especial aqui presen
tes; digníssimos jornalistas; assessores parlamenta
res; senhoras e senhores e companheiros da mesa, o
UNAFISCO Sindical, Sindicato Nacional dos Audito
res Fiscais da Receita Federal, que aqui represento
na condição de Diretora de Assuntos Técnicos de De
fesa Profissional, desde logo quer registrar, em nome
da direção nacional e do conjunto da categoria, a ace
itação do convite, em tudo e por tudo, honroso e em
relação ao qual nos sentimos, ao mesmo tempo,
dignificados e muitíssimo gratificados.

A oportunidade de servir os interesses das clas
ses subalternas e atender aos anseios de sobrevi
vência da esmagadora maioria do povo brasileiro, espe
cialmente pelas repercussões indiscutíveis que a me
lhoria do salário mínimo tem sobre a redução dos níve
is de miséria absoluta, segundo o Dieese, tanto nos
responsabiliza a todos como bastante nos estimula,
porque temos uma contribuição efetiva a oferecer: indi
car as tão reclamadas fontes de financiamento para o
aumento decente do salário mínimo, revestidas de
objetividade e inspiradas em valores inalienáveis - os
recursos têm de ser obtidos com justiça fiscal e a

afirmação do interesse público deve conter a justiça
social.

Então, todas as propostas que trouxemos até
aqui são relativas à progressividade, ao aumento da
capacidade contributiva de contribuintes, evitando o
facilitário tributário - tão usado - que aumente a Co
fins, a CPMF, etc.

João Guimarães Rosa costumava dizer que
Deus está no detalhe. Pois vamos ao detalhe. Talvez,
sob a inspiração do divino, sejamos capazes de sair
da sombra da mentira institucionalizada de justificar o
não-aumento maior do mínimo federal, por exemplo,
pela não-aprovação do aumento da contribuição de
aposentados e pensionistas - para adentrarmos o
território do real concreto com a disposição terrena de
desvelar o bloco de interesses privilegiados e quem,
verdadeiramente, coloca obstáculos, dentro e fora do
Governo, a um aumento substancial do salário míni
mo.

Nossas propostas serão explicadas rapidamen
te. Cópias do trabalho detalhado, com todas as previ
sões e números, serão distribuídas a todos os parla
mentares presentes. Os membros da Mesa já as têm.

São cinco os pontos principais: Imposto de Ren
da das pessoas físicas; pessoas jurídicas e contribui
ção social; combate à sonegação e CC-5 e TA.

Ponto 1 - Tributar os 10% mais ricos de acordo
com seu potencial (eles detêm 47% da renda nacio
nal) e controlá-los de forma tão implacável como se
assalariados fossem, como nós somos controlados.

Digo isso por que, como sabem V. Exas., a alí
quota de 35% foi extinta em 1995, sob o argumento,
que não nos convence, de que havia apenas 12 mil
pessoas nessa faixa. Há um trabalho realizado pela
Receita Federal em 1994 que lista as maiores fortu
nas do Brasil: 36 mil dirigentes de empresas, com pa
trimônios que variam de 1 a 764 milhões de dólares
em anexo, encontra-se o resultado final das declara
ções desses cidadãos.

Dessa triagem de 36 mil, garimparam os 460
maiores dirigentes, com patrimônio de 19 a 764 mi
lhões de dólares e, desses, os 50 maiores contribuin
tes. Em suas declarações de Imposto de Renda, três
disseram ganhar até 5 mil dólares ao ano, ou seja,
menos do que um torneiro mecânico.

Estamos querendo mostrar que é enorme o po
tencial de arrecadação da progressividade. E fiz a se
guinte simulação: 36 mil dirigentes ganham no míni
mo 15 mil, conclusão a que cheguei com o levanta
mento do que se paga aos maiores executivos do
País - que estão entre os mais bem pagos do mundo



014300 Quarta-feira 3 DIÁRlü DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

- já que um dirigente de empresa não ganha menos
do que um executivo. Os executivos do Brasil são uns
dos mais bem pagos do mundo, que são 100 mil. Se
se fizer o levantamento só com os 36 mil e multipli
cá-los por 15 mil, que seria a faixa da alíquota de 35%
que estou propondo, teríamos por baixo, nessa faixa,
1,5 milhão; nunca 200 ou 300 milhões, como indicam
as estimativas.

Quer dizer, extinguir essa faixa de renda porque
há pouca gente é o mesmo que isentar o caviar por
ser consumido por poucos. Daqui a pouco não se pa
gará ICMS pelo caviar porque é pouco consumido. A
progressividade dessa alíquota tem um potencial
enorme, haja vista o levantamento dos executivos 
eu levei em consideração apenas os dirigentes das
grandes empresas do País.

O primeiro ponto é, portanto, tributar e controlar
essas pessoas como se assalariados fossem, da
mesma forma implacável como somos tributados e
controlados.

Ponto 2 - Tributar o lucro (remuneração do de
tentor do capital) no mesmo nível do rendimento do
trabalho.

Segundo Fernando Pessoa, há três realidades
sociais: o indivíduo, a nação e a humanidade. Tudo
mais é fictício. É fictício o Estado, é fictícia a socieda
de, é fictícia a religião. O indivíduo é o que há de mais
concreto porque tem alma e tem vida.

Quero, com isso, dizer que a pessoa jurídica é
uma ficção. Por trás dessa, existe uma pessoa física,
que vive do lucro dessa empresa, e que é tributada a
15%, embora ganhe 240 mil. Enquanto isso, uma pes
soa física que ganhe 21 mil e 800 ao ano é tributada a
27,5%. Portanto, é necessário resgatar a justiça na tri
butação do lucro, que é a remuneração do capital nos
níveis da pessoa física.

Não vou entrar em detalhes técnicos, para não
me tornar muito cansativa, mas propomos igualmente
um adicional para a arrecadação do Imposto de Ren
da das pessoas jurídicas de entidades financeiras, os
bancos. Não estamos propondo nada mais do que ha
via antes de 1995. Antigamente, havia um adicional
de Imposto de Renda progressivo. Estamos propondo
recompor o que foi extinto antes de 1995. No caso dos
bancos, propomos 12% e 18%, em função de todos
os lucros que tiveram com a política econômica de ju
ros, sobretudo no mês de janeiro, quando a questão
cambial rendeu-lhes lucros exorbitantes. Nada mais
justo que dêem sua contribuição à sociedade com um
adicional de 2% em relação às demais empresas.

A tabela ficaria de tal ferma que equipararia o
rendimento do trabalho ao rendimento do capital, le
vando em conta a contribuição social sobre o lucro.
Alguém pode questionar que ,se trata de Imposto de
Renda de pessoa jurídica. Tudo bem. Mesmo com a
contribuição social sobre o lucro, eles ainda pagam
menos do que pagamos, de modo que fizemos uma
tabela que vai aproximar esses valores.

As estimativas são de 3,2 bilhões de reais no
Imposto de Renda sobre pessoa jurídica e, na contri
buição social sobre o lucro, se trouxéssemos para
13%.. Veja que já está em 12% e agora vai cair para
9%, por conta da compensação do saldo negativo e
tal. Se aprovarmos este ano a elevação para 13%, te
remos, de agosto a dezembro, 1,2 bilhão de reais 
nas estimativas, fiz todos os expurgos de 1998/1999,
um ano atípico por conta das anistias dadas, confor
me comentaremos posteriormente.

Ponto 3 - Reduzir os incentivos fiscais ao capital
estrangeiro de modo a não ser o Brasil o grande pa
trocinador da guerra fiscal na América Latina.

Ora, a União fala muito em acabar com a guerra
fiscal nos Estados, mas quem é o maior patrocinador
da guerra fiscal internacional? Quem desonerou a re
messa de lucros? Isso é guerra fiscal internacional.
Tínhamos 15% sobre a remessa de lucros. Agora es
tamos exportando o imposto. Quem não paga no Bra
sil vai pagar em seu país, ou seja, deixa-se de pagar
no Brasil para pagar no exterior.

Nossa humilde proposta é a de 10% na remes
sa, que gira em torno de 5 bilhões 506 milhões de dó
lares, conforme pode ser conferido no balanço do
Banco Central. Refiro-me exclusivamente à remessa.
Com a alíquota de 10%, a arrecadação estimada se
ria de 1 bilhão de reais por ano. Pouquinho.

Ponto 4 - Combate à sonegação, controle da
CC-5 e revisão da legislação do Refis.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - (Inintelí
gível.) Qual foi a conta do Refis que fez V. Sa.?

A SRA. FÁTIMA MARIA GONDIM BEZERRA
FARIAS - V. Exa. deve estar-se referindo à conta do
que vamos perder. Nós a faremos mais à frente.

Ponto 4.1 - Combate à sonegação.
Todas as alíquotas do Imposto de Renda sobre

Pessoas Jurídicas foram reduzidas. A alíquota de
35% para pessoas físicas foi reduzida em 1995. A pe
nalidade de ir para a cadeia no caso de crime de apro
priação indébita é suspensa, se pago o imposto, con
forme lei de 1995. Também em 1995, a multa do sone
gadorfoi igualada à multa do inadimplente, que antes
eram diferenciadas. Enfim, uma série de instrumentos
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fundamentais ao combate à sonegação foram extin
tos.

Não existe máquina administrativa sem fiscali
zação. Não existe máquina administrativa respeitada
e temida que não preveja sanções para crimes em
função de sua gravidade e que não sejajusta e impar
cial. E nós perdemos quase todos esses controles.

Portanto, propomos: a presença efetiva do Esta
do; o aumento do número de fiscais; recuperar a co
brança; não conceder anistias e impedir a utilização
de Refis - mostrarei quanto vamos jogar fora com o
Refis; fundamentos legais e normativos adequados,
fundamentais parà o combate à sonegação.

Reduzir a sanção e colocar o sonegador fraudu
lento, que se apropriou do seu INSS e do seu IPI, no
mesmo saco que o inadimplente, que não pagou por
que não pôde, mas que declarou, é estimular a sone
gação. É o fim anistiar ou inserir no Refis, subsidiado
com TJLp, um sonegador fraudulento. Quem é, meu
Deus, que pagará imposto neste mundo?

Portanto, são fundamentais uma máquina efici
ente e fiscais com garantias, que as estamos perden
do todas, pois querem tornar-nos frágeis e dependen
tes. Estamos perdendo todas as garantias e, se esta
Casa do Povo não tomar cuidado, não seremos mais
da sociedade, mas apenas de alguns. Garantias são
fundamentais para quem exerce esse tipo de carreira.

Outra dificuldade é que não temos informações
sobre a CC-5, por onde corre todo esse dinheiro.
Abrem uma F-3 no exterior e depositam esse dinheiro.
Não temos acesso a essas informações. E não sou eu
quem diz isso vejam as conclusões do seminário
internacional sobre fiscalização que acabou de ser
realizado em Vitória. É fundamental para uma admi
nistração tributária dispor desse tipo de instrumento.
Sem eles, ela não existe, ou, quando muito, passa a
ser temid~ pelos pequenos e desrespeitada pelos
grandes. E esse o resultado.

Ponto 4.2 - Identificar os débitos declarados em
DCTF daqueles que se constituem em apropriação
indébita.

Há aproximadamente 80 bilhões em débitos de
clarados em DCTF, que é a declaração por meio da
qdal a pessoa jurídica diz dever um determinado valor
à~ceita Federal. Mas e daí? O que cabe à adminis-
lação tributária fazer? Cobrar. Para tanto, propomos

. que esta Casa faça o seguinte questionamento: qual
a parcela que corresponde a. apropriação indébita,
porque esta nãJ"pod~ entrar no Refis e vai entrar.
Existe um instrumento fácil de arréç:adação: mandar
pagar. Já que estabeleceram que opagamento extin-

gue o c~ime, é claro que o cidadão paga para não ser
preso. E simples, mas importante, porque é dinheiro
que vai para o ralo.

Trata-se, portanto, de saber quanto há de IPI,
quanto há de contribuição do INSS e quando há de
fonte.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Permi
ta-me V. Sa. um aparte?

Recentemente, o Deputado Milton Temer apre
sentou à Comissão de Constituição e Justiça propos
ta nessa linha, da qual fui Relator, que revogava esse
dispositivo. Infelizmente, não obtivemos sucesso meu
parecer foi derrotado na CCJ.

A SRA. FÁTIMA MARIA GONDIM BEZERRA
FARIAS - Parabenizo V. Exa. por sua posição. É real
mente um absurdo, e, inclusive, querem que faça par
te da reforma tributária.

Não podemos representar o Ministério Público
enquanto não encerrar o processo administrativo fis
cal. Por que PC Farias foi pego? Porque, na hora em
que abrimos a fiscalização, nós representávamos o
Ministério Público, e os processos corriam paralela
mente, tanto o criminal quanto o tributário, que são in
dependentes. Agora, não. Agora, é necessário aguar
dar todo o processo e, caso seja pago o imposto, o
réu está livre do crime.

Quer dizer, fomos perdendo instrumentos que
precisam ser recuperados. Considero este relativo à
DCTF particularmente importante, pois temos como
arrecadar muito se simplesmente perguntarmos
quem foi representado pelo Ministério Público, pois
basta haver a representação para que seja efetuado o
pagamento, uma vez que o crime importa pena de re
clusão de seis meses a dois anos, conforme o inciso 11
do art. 2º da Lei nº 8.137/90.

Ponto 4.3 - Separar o joio do trigo.

Inadimplente é inadimplente; sonegador é sone
gador. Não podem ser reunidos no mesmo saco. A
multa do sonegador era duas vezes maior que a do
inadimplente, até que o art. 44 da Lei nº 9.430 reduziu
aquela, praticamente igualando-as. Assim, tanto faz
ser inadimplente ou sonegador, o que representa um
grande incentivo à sonegação.

Ponto 4.4 - Instituir a política de tolerância zero
para o sonegador que cometa crime contra a ordem
tributária.

Crime contra a ordem tributária nada mais é do
que as apropriações indébitas. É o crime cometido
por aquele que se apropriou do INSS ou de sua fonte.
A tolerância da sociedade diante desse crime deve



014302 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

ser zero. Para tanto, é necessário restabelecer esses
dois mecanismos.

Um, o Deputado acabou de falar que eles tenta
ram, que tinha na Lei nº 9.249, que prevê a extinção
da punibilidade ao pagar. Extinguiu o crime; pagou;
está extinto. E o outro seria aquele que impediria o en
caminhamento da representação fiscal ao Ministério
Público.

E, por penúltimo, o Refis. Prestem atenção: pri
meiro, entra tudo. Entra a sonegação; entra o inadim
plente santo, a pessoa que não pôde pagar porque re
almente teve problemas econômicos; entra a apropri
ação indébita. Entra tudo com a TJLP, que é de 12%
ao ano, quando a Selic foi 19 em 1999. Com um deta
lhe: pode-se comprar o prejuízo do terceiro. Ora, se foi
dito aqui na CPI dos Bancos que os bancos não esta
vam pagando porque fabricavam prejuízo, agora eles
vão podervender o prejuízo para pagamento de multa
de terceiro. Imaginem a banca que não deve estar
aqui neste País de ágio de compra de prejuízo fiscal.
Então, conseguiu-se transformar menos um em mais
dois. Por quê? O banco teve preju ízo? Podia ser lucro,
não podia, se fosse fiscalizado? Ao vender, morreu.
Quando ele vende o prejuízo para o terceiro, ele obvi
amente não vai vender de graça, ele vai receber uma
remuneração. E a União deixa de receber aquela muI
ta porque o que entrou foi um prejuízo de um terceiro.

Então, isso tem que ser revisto. Não dá para pre
juízo virar crédito, porque prejuízo não é crédito. O
prejuízo é uma expectativa futura, caso ele tivesse lu
cro, de compensar. E o Código Tributário Nacional é
muito claro: é ilegal. O Código Tributário Nacional diz
o seguinte: "A mera apuração ou aquisição de prejuí
zo apurado por terceiro não gera crédito tributário lí
quido e certo, de forma que tão-somente os débitos
são líquidos e certos". Então, é brincadeira essa his
tória de vender preju ízo.

E, aí, sabe quanto vai para o ralo, Deputado? São
80 bilhões em DCTF e, jogando 20% de multa, dá 16
bilhões. V. Exa. sabe quanto há de prejuízo fiscal de
acordo com o que está na CPI dos Bancos? Cento e oi
tenta bilhões. Como pode compensar até 15%? Quanto
é 15% de 180 bilhões? Vinte e sete bilhões. Quer dizer,
temos mais prejuízo fiscal do que multa. Então, os 16
bilhões de multa vão embora. A multa que o contribuin
te pagaria ao entrar no Refis pode ser toda compensa
da em prejuízo fiscal. Eu considero isso aí uma perda
substancial e, além do mais, um tremendo estímulo
para que se fabrique prejuízo neste País.

E, por fim, o ITR... Vou ser rápida, já passei do
meu tempo, com certeza.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Já.

A SRA. FÁTIMA MARIA GONDIM BEZERRA
FARIAS - É tão raro este momento e queria até pro
por que ampliássemos essa discussão e fizéssemos
um seminário conjunto sobre a questão tributária e o
salário mínimo na América Latina, porque acho que
essa questão deveria ser aprofundada e devia ser
permanente. Ejá coloco de antemão a Unafisco à dis
posição para a indicação de nomes nessa área tribu
tária.

Bom, por último, refiro-me à remoção do paraíso
fiscal do latifúndio improdutivo, pelo menos para o
purgatório do ajuste fiscal que todos estamos pagan
do, para não dizer inferno, não é? É brincadeira. A Lei
nº 9.393, que todo mundo já cantou o Hino Nacional e
disseram que ia fazer a reforma agrária silenciosa...
Eu acompanhei, porque fiz a Lei nº 8.487, que trans
formou o Estatuto da Terra, em que tributávamos pro
gressivamente mais aquele latifúndio improdutivo que
não usava no segundo ano e aumentava a alíquota. O
que fizeram? Jogaram uma alíquota de 20% na pon
ta, que não tem um contribuinte lá; não fizeram fiscali
zação conjunta; suspenderam o lançamento de 1 bi
lhão e 800 milhões - por isso, digo que dá 1 bilhão e
800 milhões - e lançaram apenas 296. Tiraram a ma
lha que era o VTN, Valor da Terra Nua mínima, levan
tado pela Fundação Getúlio Vargas, que é usado para
tudo neste País: para commodities, para financia
mento agrícola. Esse Valor da Terra Nua é usado para
tudo, só não serve para imposto. A Receita usava e
lançava como mínimo isso. Eles suspenderam e aca
baram com tudo. Resultado: a arrecadação está aí
para V. Exas. verem. Caiu a arrecadação com a Lei
nº 9.393. Agora, cada um declara o que quer.

Acho gravíssimo que se pague 56 centavos por
hectare neste País, quando sabemos que ele tem
área agricultável maior do que o seu próprio território,
se contarmos que em determinadas regiões há duas
safras no ano. Então, não é possível que as pessoas
morram de fome.

Para concluir, cito o Padre Vieira, também digo:
"Desculpem-me por ter sido longa, mas é que me fal
tou tempo para ser breve". Muitíssima obrigada. (Pal
mas.)

(Não identificado) - Posso tirar xerox disso?
A SRA. FÁTIMA MARIA GONDIM BEZERRA

FARIAS - Pode.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Passo a palavra ao Sr. Manoel José dos Santos, Pre
sidente da Contag. V. 5a. dispõe de dez minutos.
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o SR. MANOELJOSÉ DOS SANTOS - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, companheiros da Mesa, Sras. e
Srs. Parlamentares, autoridades aqui presentes, devo
dizer inicialmente qu~ a Contag representa vinte e
cinco federações de trabalhadores nos diversos esta
dos brasileiros, 3.600 sindicatos de trabalhadores ru
rais, mais de 5 milhões. de trabalhadores assalaria
dos, neste País, envolvendo os que têm carteiras re
gistradas e os que têm contratos temporários, repre
sentamos mais de 6 milhões de trabalhadores apo
sentados na área rural e os trabalhadores sem terra,
que hoje perfazem 5 ou 6 milhões de famílias espa
lhadas por este Brasil. Não sou técnico, não sou ne
nhum professor, nem estudioso, no que diz respeito
às relações de trabalho e. à questão do salário míni
mo, mas a escola da vida nos ensina uma série de li
ções. Por isso é importante expor a nossa visão a res
peito da matéria aqui discutida.

Primeiramente, para entender que é preciso for
talecer o salário mínimo neste País não precisamos
de muitos dados. Devemos observar que somos uma
das principais economias do mundo· e, ao mesmo
tempo, continuamos a pagar os mais baixos salários
a nossos trabalhadores. Isso leva a que 40% dos tra
balhadores brasileiros participem da renda nacional
com o percentual de apenas 9%. Já se apresenta, en
tão, um desnível muito grande, do ponto de vista de
justiça social. Há necessidade de trabalhar tendo em
vista a equiparação. Se os trabalhadores mais pobres
participam com percentual tão pequeno da renda na
cional, para onde estão indo os 91 % restantes? Isso
se explica quando verificamos que 10% das pessoas
mais ricas deste País ficam com 42% da renda nacio
nal.

E como anda a relação de salário dos trabalha
dores que estão na base da cá'deia produtiva, aqueles
que recebem com base no salário mínimo? E, como
afirmou a pessoa que me ahtecedeu - e que é verda
de - na situação de miséria em que estamos vivendo
no Brasil, quem ganha salário mínimo já não é o mais
lascado, pode ser considerado privilegiado por, pelo
menos, receber o salário mínimo. Só que nenhum de
nós gostaria de igualar-se com essa camada que re
cebe o salário mínimo. Sabemos a dor que passa o
trabalhador que vive com este salário.

E os trabalhadores das camadas sociais do pri
meiro bloco ganham, em média, quarenta vezes mais
em relação aos trabalhadores que ganham o salário
mínimo. Isso representa, de fato, um quadro de desi
gualdade sociais de concentração de renda. Não há
pessoa de borri~enso que possa dizer que não seja

necessária uma política de adequação ou, pelo me
nos, de aproximação salarial, para que se combata
essa situação de pobreza e miséria que vivemos.

Nosso vizinho, o Paraguai, no próprio gráfico
apresentado, mostra como, mesmo sendo um país do
tamanho que é, e com uma economia muito inferior à
nossa, está à nossa frente, do ponto de vista de distri
buição de renda e de pagamento de salário mínimo,
com valor bem melhor do que o nosso.

Ora, os trabalhadores e os aposentados que
hoje recebem salário mínimo, que - repetindo - são
privilegiados em relação aos miseráveis que nem re
cebem coisa alguma, são responsáveis, nas cidades
do interior, pela principal fonte de desenvolvimento ali
presente.

O Ministério da Previdência nos apresentou es
tudo de sua autoria, em que há município no interior
onde os trabalhadores aposentados, na grande maio
ria, da área rural, representam a fonte de renda que
gera e move negócios na cidade. Na maioria dos mu
nicípios mais pobres, essa renda corresponde a até
60%.

. Por isso, se o salário mínimo tiver um aumento,
ele vai combater indiretamente a pobreza, é claro, em
primeiro lugar, porque o aposentado que vive do salá
rio mínimo, na grande maioria, tem uma família inteira
que vive a ele agregada. Se ele é considerado privile
giado ganhando um salário mínimo, como estará o
seu filho, como estará o seu neto? Todos pendurados
no avô, vivendo daquela aposentadoria. Todos sabe
mos disso.

Então, o aumento do salário mínimo significa
mais feijão, mais farinha, mais arroz na mesa daque
les que ainda estão distribuindo essas pequenas mi
galhas, mas é privilegiado com o salário mínimo.
Esses, sim, estão distribuindo a sua renda com os mi
seráveis, porque eles não têm outra condição de so
brevivência.

Em segundo lugar, o aumento do salário mínimo
representa mais geração de negócios para a peque
na venda da esquina. Não estamos falando aqui de
shopping centers ou de supermercados. Estamos
falando do povo, que compra na vendinha e na bode
ga do compadre José e que, muitas vezes, sequer vai
à cidade, porque não tem oportunidade para isso.

Por outro lado, também significa mais educação,
mais saúde, mais vida. Então, Sr. Presidente, como
simples trabalhador, com a minha ignorância, eu não
compreendo como podemos afirmar que aumentar o
salário mínimo não significa mexer na distribuição de
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renda e no combate à pobreza e à miséria deste País.
Na minha cabeça, não dá para entrar essa visão.

Não conseguimos avaliar por que o Governo
tem tomado essa veemente e constante posição con
tra o aumento do salário mínimo. Que justificativa
pode ter o Governo para combater o aumento do salá
rio mínimo se, há pouco tempo, defendeu o aumento
do pré-teto para os altos funcionários, que, juntando
salário e aposentadoria, chegariam a receber 23 mil
reais? Que justificativa existe para isso?

Que contradição é essa que estamos vendo en
tre a política que o Governo prega, de fortalecimento
do poder aquisitivo dos trabalhadores, de distribuição
de renda, de encaminhamento de todos os trabalha
dores ao processo de desenvolvimento para que o
País cresça, e as suas ações concretas?

Que justificativa tem um Governo que combate
o aumento do salário mínimo e usa mais de 12 bi
lhões de reais para salvar bancos quebrados, para
vender ao sistema financeiro? Neste ano, a previsão
é de se gastarem mais de 100 bilhões de reais so
mente com o serviço da dívida brasileira.

Responsabilizar os trabalhadores que ganham
um salário mínimo, que trabalham na faixa inicial, pela
impossibilidade do avanço do desenvolvimento, é
simplesmente tirar a responsabilidade daqueles que,
gananciosamente, continuam acumulando riqueza e
crescendo de forma bastante concentrada e transfe
ri-Ia aos trabalhadores.

Por todos esses motivos, a Contag está aqui de
fendendo o aumento do salário mínimo. E não esta
mos falando no salário indicado pelo Dieese, que sa- 
bemos ser justo. São verdadeiros os estudos realiza
dos de que, hoje, para mantermos um salário igual
àquele inicialmente implementado nos anos 40, preci
saríamos ter um salário de 940 reais, mas estamos fa
lando apenas do proposto pelas centrais sindicais, de
177 reais.

Viemos a esta Casa para participar deste deba
te, estamos expondo nossa posição por respeito a to
dos os que se encontram presentes, mas achamos la
mentável que tenhamos de vir discutir esse assunto
nesta Casa, que tem a responsabilidade de legislar e
definir os rumos do povo brasileiro, quando o Pre
sidente da República já determinou, na frente de V. Exas.,
o salário de 151 reais.

Para concluir, creio que esta Casa precisa, de
fato, posicionar-se, como Poder Legislativo que é, e
contestar essa ingerência do Presidente Fernando
Henrique, retirando da Câmara dos Deputados o dire
ito de legislar e dar direção aos destinos do País.

São a nossa posição e ,as nossas considera
ções. Os trabalhadores entendem com muita tranqüi
lidade a necessidade e a importância do aumento do
salário mínimo, que diretamente é, sim, transferência
e distribuição de renda e condição de vida mais digna
para o conjunto dos trabalhadores.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Obrigado, Sr. Manoel.

Passo a palavra ao Sr. Celso Napolitano, Presi
dente do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar - qIAP.

O SR. CELSO NAPOLITANO - Boa-tarde. Sr.
Presidente da Comissão Especial, Deputado Paulo
Lima, Sr. Relator, Deputado Eduardo Paes, Sras. e
Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, o DIAP 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamen
tar, mantido e dirigido por 900 entidades sindicais fili
adas, sente-se muito honrado em participar desta au
diência pública.

Não queremos hoje, em função do aconteci
mento da última semana, objeto inclusive de discus
são no início dos trabalhos, discorrer sobre aspectos
técnicos e estatísticos, tampouco analisar as conse
qüências macro ou microeconômicas da fixação des
te ou daquele valor para o salário mínimo. Todavia,
não nos podemos calar ante o absurdo nível de po
breza do povo brasileiro.

Citando Otaviano Canuto, "o Brasil é um dos
campeões mundiais em avareza na repartição dos
frutos do progresso econômico, um primor de con
centração de renda".

Se, em 1989, segundo o Banco Mundial, os 20%
mais pobres detinham 2,1% da renda nacional, contra
3,7% no Chile e 4,1% na Argentina, no período entre
1993 e 1995 houve uma tímida recuperação: os 10%
mais pobres elevaram sua participação na renda na
cional de 0,7% para 1%. Efeito do Plano Real?

Marcelo Neri, do Ipea, duvida, preferindo atribuir
a queda dos índices de pobreza - pasmem - aos rea
justes do salário mínimo, especialmente em 1995,
quando passou de R$70,00 para R$100,00.

Afirma ele que "o salário mínimo parece ter mais
impacto na calda inferior da distribuição de renda".

Pedimos licença também para citar a conclusão
do estudo "Novidades do Salário Mínimo no Brasil",
do Prof. Márcio Pochmann, do Cesit da Unicamp:

O rebaixamento do valor do salário mf
himo vem acompanhado do aumento da po
breza, da desigualdade de renda, da infor-
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malidade e do desemprego. De forma con
trária ao que muitas vezes procura-se difun
dirno País, a elevação real do salário míni
mo pode atuar contra o desemprego e favo
recer a expan,são do emprego formal, a di
minuição da desigualdade de renda e da po
breza.

O Brasil pode pagar salário mínimo
maior. Aliás, já pagou no passado recente,
quando a economia era menos eficiente e
competitiva. Embora possível, a luta em tor
no do valor do salário mínimo não deixa de
revelar apenas parte dos interesses políti
cos que continuam influenciando a decisão
a respeito do piso do porão, na economia
conformada em cima dos baixos salários.

Continua o Prof. Pochmann:

Como o consumo agregado no País
formado de baixos salários representa cerca
de 82% da parcela de consumo do PIS, o
adicional no valor do mínimo nacional impõe
não apenas o movimento do crescimento
econômico como uma mudança no atual
modelo econômico, através da valorização
da produção e do emprego nacional, bem
como a redução da pobreza e da absurda
concentração de renda.

E conclui:

Se o salário mínimo continuar achata
do será certamente porque outros interes
ses políticos permanecem se sobrepondo
aos demais.

Aliás, o próprio texto constitucional define os pa
râmetros básicos para o estabelecimento do valor do
salário mínimo, o que é do conhecimento de todos.

Porém, neste momento, queremos frisar a pri
meira frase do inciso IV do art. 72 da Constituição Fe
deral:

Art. 72 .

IV - salário mínimo, fixado em lei, na
cionalmente unificado (..)

Deve ser fixado por lei, nacionalmente unifica-
do.

A Carta Magna e o Regimento desta Casa defi
nem ainda os procedimentos para que uma léi possa
ser promulgada;·Estabelece com clareza as prerroga
tivas e qs limites;:dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.

Esta Comissão Especial cumpre seu papel
quando se propõe a ouvir todos os segmentos da so
ciedade civil, inclusive representantes do Executivo e
Ministros de Estado.

E é principalmente neste aspecto, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, que o Diap quer firmar o
seu depoimento nesta Comissão, no sentido de lem
brar às Sras. e aos Srs. Congressistas o seu direito e,
mais do que direito, o dever constitucional de propor e
votar leis e definir a sua própria agenda.

Em suas publicações, o Diap, de há muito, vem
chamando a atenção para o fato de que o Executivo
tem exorbitado do seu direito de editar medidas provi
sórias e enviar projetos de lei com tramitação em rito
de urgência, impondo, com isso, a agenda do Legisla
tivo, contando com a complacência e a cumplicidade
das lideranças da coalizão partidária que lhe dá sus
tentação.

Os dados do Prodasen são significativos e ine
quívocos: no primeiro período, este Governo editou,
em média, 3,3 MP e reeditou 51,2 MP, o que perfaz
um total de 54,6 medidas provisórias por mês - 54,6
medidas provisórias por mês; 47,6% dos projetos do
Executivo foram enviados ao Congresso como medi
da provisória; 23% das MP foram modificadas no
Congresso Nacional; 50,3% das MP foram transfor
madas em lei, sendo que 16% resultantes de modifi
cações no Legislativo; 0%, isto é, nenhuma medida
provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional no
primeiro período deste Governo.

A medida provisória, mais do que uma
arma de governos minoritários contra o
Congresso, pode ser um poderoso instru
mento nas mãos de um governo majoritário:
protege a sua maioria contra incentivos para
perseguir ganhos particularistas e de curto
prazo e facilita a preservação de acordo so
bre políticas públicas.

O alerta não é nosso, não é do Diap, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Congressistas. Está no paper de
análise do primeiro período do Governo FHC, intitula
do "Governabilidade e Concentração de Poder Institu
cional", de autoria dos Prafs. Angelina Figueiredo e
Fernando Limongi e da pesquisadora Ana Luíza Va
lente.

Consideramos que o eleitor, ao conduzir um seu
representante ao Congresso, o faz no sentido de ver
seus anseios e pretensões atendidos em forma de
projetos de lei, ainda mais quando o Presidente da
República é eleito num pleito plebiscitário, com proje-
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tos sociais indefinidos, respaldado na insegurança e
no temor de uma possível crise econômica,

No ensaio acadêmico há pouco mencionado, os
autores enfatizam os diferentes propósitos dos Pode
res Executivo e Legislativo, o que os leva a propor
agendas diferenciadas: a do Congresso tem caráter
social, enquanto a do Executivo é predominantemen
te econômica.

Agenda social não significa descompromisso
com os interesses nacionais, segundo os Profs. Fi
gueiredo e Limongi. Dizem eles:

A ação do Congresso não se volta
para clientelas específicas: 86% das leis so
ciais do Legislativo são de natureza geral:
criam e ampliam direitos universais ou se
aplicam a amplas categorias sociais, en
quanto que as políticas sociais do Executi
vo, como complementares à pol ítica econô
mica, são de natureza restritiva.

Finalizando, Sr. Presidente, queremos nos re
portar à entrevista coletiva do Porta-Voz da Presidên
cia da República ainda ontem, que afirmou ser expec
tativa do Presidente que os Congressistas de sua
base de sustentação votem responsavelmente na MP
do salário mínimo, comprometidos, dizia ele, com os
interesses nacionais.

Nós também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. Nós também. É tudo que queremos!

Conclamamos este Congresso no sentido de
resgatar a honra do Poder Legislativo, rejeitando a
MP do salário mínimo.

Confiamos na capacidade dos membros desta
Comissão Especial em propor um projeto de lei que
reflita os anseios e as esperanças do povo brasileiro e
em que tal projeto seja debatido, votado e transforma
do em lei.

Tudo como manda o figurino.
Tudo como determina a Constituição Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Passo a palavra ao Sr. Antonio Rodrigues de Souza
Neto, Presidente da Associação Nacional dos Fiscais
de Contribuições Previdenciárias - ANFIP.

S. SI! dispõe de dez minutos.

O SR. ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
NETO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Parla
mentares, a Anfip foi convidada a participar deste de
bate, e, desde o início, formamos um grupo de estu
dos com o objetivo de subsidiar e ajudar esta Comis
são Especial, a fim de que seja possível elaborarmos

um projeto em relação ao salário mínimo realmente
digno para todos os brasileiros.

Assim sendo, o nosso trabalho é especificamen
te relacionado à questão da Previdência. Como, no
que se refere à discussão sobre o salário mínimo, a
Previdência Social sempre foi tratada como a vilã da
história e a responsável pela impossibilidade de au
mento, estamos aqui apresentando um elenco de su
gestões, propostas e estudos que demonstram clara
mente, do ponto de vista técnico e dos conceitos pre
vistos na Constituição e nas leis que regem a seguri
dade social, a plena possibilidade e a capacidade que
a Previdência tem de arcar com um salário mínimo
em torno de 177 reais.

Em primeiro lugar, existe uma questão política da
maior importância, e creio que tanto a Casa, como
esta Comissão já devem ter discutido o assunto. De
qualquer forma, é importante que relembremos os fa
tos. Trata-se do seguinte: a Previdência Social brasilei
ra, principalmente esta que atende aos 18 milhões de
trabalhadores aposentados e pensionistas e funda
mentalmente aos 12 milhões de pessoas que ganham
um salário mínimo, tem papel extremamente impor
tante do ponto de vista da redistribuição de renda no
Brasil. Esse é um dado insofismável, que merece aná
lise e discussões mais aprofundadas no campo da po
lítica pública e em matéria de Previdência Social.
Assim sendo, esse dado não pode ser relevado.

Digo isso porque, como todos os senhores são
Parlamentares e muitos foram Constituintes, V. Exas.
sabem muito bem que, até a Constituição de 1988,
havia o meio cidadão, que era o trabalhador rural 
afinal, ele apenas recebia meio salário mínimo. Aliás,
isso somente aconteceu meio século depois da Lei
Elói Chaves, de 1923. A Inglaterra promulgou a Lei
dos Pobres em 1503. Já no Brasil, a lei que assegura
va meio salário mínimo aos trabalhadores rurais so
mente foi editada em 1972, quando foram criados o
Prorural e o Funrural. Em 1988, a partir da promulga
ção da Constituição, quando os trabalhadores rurais e
urbanos foram equiparados, permitiu-se o acesso à
cidadania ao trabalhador rural. E, somente em 1992,
tal política foi realmente implementada, mediante as
Leis nQs 8.212 e 8.213. Antes disso, o trabalhador ru
ral recebia apenas meio salário mínimo, e isso so
mente era assegurado ao cabeça do casal. Portanto,
esse aspecto precisa ser considerado.

Assim, qual é a presença da Previdência Social
hoje, no Brasil, do ponto de vista dos idosos rurais?
Em primeiro lugar, a Previdência atualmente garante
a subsistência vital de 12 milhões de pessoas. Para
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que V. Exªs tenham idéia, hoje existem cerca de 36
milhões de pessoas no campo, sendo que a Previ
dência cobre o benefício de 20 milhões dessas pes
soas. Socorro-me de um estudo do Ipea, que me pa
rece ser bom. Trata-se de um estudo do Or. Guilher
me Delgado, que cita um dado extraordinário e fan
tástico. Entretanto, na pesquisa realizada pelo Ipea,
não foi dada muita ênfase a tal aspecto. Segundo o
estudo, hoje a Previdência Social funciona no campo
como um seguro rural-agrícola. Isso significa dizer
que 2 milhões de estabelecimentos agropecuário~,

onde o trabalhador recebe a aposentadoria e, muitas
vezes, a esposa recebe a pensão e a aposentadoria,
financiam a política agrícola do Brasil. E isso não se
restringe à região Nordeste.,Tai estatística é encon·
trada no Sul também. A grande maioria dos estabele
cimentos da região Sul, cerca de 48%, são financia
dos pela política agrícola construída por esse projeto.

Esse é um aspecto fundamental para que pos
samos fazer uma análise da questão da Previdência.
Ou seja, no Brasil, o seguro da Previdência gasta, em
média, 10 bilhões de reais por ano, isso de acordo
com a média dos últimos anos. Como o Governo sem
pre diz, esse é o chamado déficit da Previdência Soci
al brasileira, o qual foi de 9,4 bilhões de reais no ano
passado. Mas, ora, isso não é um déficit, mas uma
bênção, um déficit santificado. De acordo com os da
dos do Banco Central, no ano passado, o déficit foi de
10 ou 12 bilhões de reais, mas temos de considerar
que esse dinheiro está financiando a cidadania de mi
lhões de brasileiros.

Hoje, debate-se que não podemos investir no
salário mínimo porque este não é parâmetro de de
senvolvimento. Temos de investir, sim, em educação
e nas crianças. Não sofro do problema da síndrome
de Herodes, o rei que tinha de matar as crianças aliás,
agora, parece-me que temos de matar os velhos para
investir nas crianças. Ora, creio que temos de investir
em ambos, e, quando a Previdência Social investe no
trabalhador do campo, ela está sustentando uma
base de núcleo familiar.

Há um detalhe importante. Precisamos conside
rar que a Previdência é revolucionária neste País,
pois ela não discrimina as mulheres: Somente nas re
giões Sul e Nordeste e considerando-se as aposenta
dorias da área rural, cerca de 63% dos beneficiários
são mulheres. Há uma eficiência do ponto de vista da
gestão, porque ,a Previdência quebrou o elo do clien
telismo, e não existem atrasos no pagamento dos be
nefícios. É importante que ressaltemos tal fator.

Entretanto, existe outro lado, e sobre isso fize
mos uma pesquisa na Anfip. Tal pesquisa foi feita em
todos os municípios brasileiros. Dos 5 mil, 507 Muni
cípios de nosso País, em 3 mil, 358 deles, os valorés
dos benefícios rurais superam as quotas do Fundo de
Participação dos Municípios. E, de acordo com os últi
mos dados, pois estamos fechando a pesquisa no
que se refere aos anos de 1997 'e 1998, o benefício
aumentou em 80%, sendo que a tendência do Fundo
de Participação é diminuir um pouco. Então, podemos
constatar que, hoje em dia, a Previdência é o único
instrumento de de~envolvimento dos municípios bra
sileiros. Não há política agrícola ou de manutenção do
homem no campo, a Previdência é que mantém o ho
mem no campo, pois foi fundamental na recriação do
espaço rural. Ou seja, no Brasil, a Previdência cobre
com ~ss_e programa cerca de 35 milhões de pessoas.
Trabalhamos com o equivalente à população da
Argentina. Muitos chamam esses beneficiários de ri
cos, já que estão acima da linha da pobreza, mas eu
digo que eles apenas conseguiram obter acesso a um
mínimo de cidadania, pois deixaram de ser meios ci
dadãos para serem cidadãos por inteiro. Esse dado é
muito importante.

Quando fizemos a pesquisa na Anfip, mostra
mos que, na maioria dos municípios brasileiros, prin
cipalmente os localizados na região Nordeste, o car
tão magnético do INSS, com o qual a pessoa recebe
sua aposentadoria, significa um grande crédito. Às
vezes, o trabalhador deixa o cartão no comércio como
garantia de crédito.

A discussão em questão, então, é a seguinte:
como financiar esse programa? Se for concedido o
aumento de 1 real no valor do benefício da aposenta
doria, que chegará a 136 reais, haverá impactos ex
traordinários nas contas públicas, que quebrarão. Por
isso, estamos sugerindo à Comissão três alternativas
de como encontrar fontes de recursos. Em primeiro
lugar, pode-se buscar recursos no próprio orçamento
da seguridade social. Cito como exemplo o Orçamen
to de 2000 - não falo a respeito do orçamento do ano
passado, pois este foi superavitário. Ao se considerar
o Orçamento de 2000, constante do projeto de lei
enviado pelo Governo e que já tem relatório geral,
observa-se que ele prevê para a seguridade social
uma despesa da ordem de 121.458.01 bilhões de re
ais - tal valor consta após a página 17 - e uma receita
de 137 mil, 378 bilhões de reais. Portanto, de acordo
com o próprio Orçamento para o ano 2000, a Previ
dência terá um superávit de 15 bilhões, 920 reais.
Caso considerássemos apenas o superávit de 1 bi-
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Ihão de reais, isso já seria o suficiente para dobrar o
valor dos gastos com o salário mínimo, pois o Gover
no está prevendo gastar cerca de 1,4 bilhão de reais
com a elevação do salário mínimo para 151 reais.

Então, ao se observar o quadro geral, constata
mos que foram incluídos no Orçamento os seguintes
itens: benefícios previdenciários do regime geral,
para o qual estão previstos 60 bilhões de reais - no
ano passado, foram gastos cerca de 58 ou 59 bilhões
de reais; renda mensal vitalícia; benefícios da alega
ção especial, na qual estão incluídos os
ex-combatentes e os anistiados; ações de saúde e
saneamento, em que são incluídos elementos que
não consideramos como da seguridade, mas que o
Governo assim considera, como esgotos, resíduos e
solo; assistência social, para a qual reservam-se re
cursos a serem destinados ao seguro-desemprego,
ao FAT e ao abono PIS/Pasep; transferência do FAT
para o BNDES, banco este que financia grandes em
presas e empresários; encargos previdenciários da
União, que inclui despesas com inativos dos setores
público e privado - aliás, para os militares serão desti
nados 22 bilhões de reais; assistência ao servidor,
que, na verdade, seria uma obrigação patronal; ali
mentação; assistência à saúde do escolar - e é de se
ressaltar que, no ano passado, o Governo incluiu o
crédito educativo no orçamento da seguridade social,
o que não ocorrerá neste ano; defesa civil; custeio dos
Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência
Social; e outras ações.

Assim sendo, a despesa é de 121 bilhões de
reais, enquanto a receita proveniente da Cofins, da
Contribuição Social sobre o Lucro e das demais fo
lhas de pagamento será de 137 bilhões de reais.

Aesirn sendo, creio que esta Casa pode tomar
uma decisão política e dizer que determinado percen
tual desse orçamento pode ser destinado para fazer
face a essa despesa com o salário mínimo. Mas ima
ginemos que isso não seja possível politicamente.
Chegaremos, portanto, à outra fonte de recursos que
elencamos. Podemos alterar o comportamento da
Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro. No ano
passado, o Governo reteve mais de 9 bilhões de reais
da Cofins. Caso juntemos 8. COFINS com a Contribui
ção Social sobre o Lucro, alcançaremos o valor de 13
bilhões de reais, valor que foi retido da Previdência
Súcial para outras fontes.

Mas imaginemos que isso também não seja
factível do ponto de vista político. Caso isso ocorra,
pode-se recorrer à dívida histórica do Governo com a
Previdência. Segundo o levantamento que fizemos,

de 1967 a 1990 essa dívida é de 24 bilhões de dólares
- essa é a parte referente apenas ao custeio. Porque,
na época dos IAP, o pagamento de pessoal e o custe
io da máquina eram obrigações do Tesouro, mas o
Governo utilizava o dinheiro do trabalhador para fazer
esse custeio. Atualmente, esse valor é de 24 bilhões
de dólares - fizemos a cotação de um dólar para 1,80
reais. Caso consideremos a retenção feita pelo Go
verno entre os anos de 1990 e 1999, alcançamos 32
bilhões de reais de dívida histórica.

Podemos ainda ir mais a fundo na questão con
creta, a partir do que não precisaríamos fazer qual
quer tipo de modificação na legislação. Considere
mos a renúncia fiscal, fator a partir do qual trabalha
mos no âmbito do INSS. Podemos considerar a filan
tropia, mesmo que não alteremos a lei. Falo sobre o
trabalho de fiscalizar as 6 mil, 622 entidades filantró
picas, pois muitas delas continuam burlando a lei. De
acordo com o próprio INSS - pois todos os dados que
citamos são da Diretoria de Arrecadação e Fiscaliza
ção do INSS -, é projetada uma renúncia fiscal de 2
bilhões de reais por parte das entidades filantrópicas.
Pode-se alterar também o mecanismo de renúncia
fiscal no setor rural. No ano passado, esse setor pa
gou cerca de 13 bilhões de reais, mas o INSS arreca
dou apenas 923 milhões de reais. Nesse setor, há as
agroindústrias, os bóias-frias e os trabalhadores sem
carteira assinada. Há, portanto, um grande potencial
de arrecadação, que a Previdência não alcança por
questões de gestão. De acordo com as próprias proje
ções do INSS, o valor da renúncia fiscal no setor rural
é de cerca de 4,06 bilhões de reais. Podemos também
alterar o Simples, pois a Previdência perde 1 bilhão
de reais com esse tributo. Outra fonte de receita são
os clubes de futebol, pois o INSS deixa de arrecadar
cerca de 22 milhões de reais por ano.

Portanto, caso seja feito o elenco de todas as re
núncias, verifica-se que a Previdência deixa de arre
cadar mais de 7 bilhões de reais. E isso sem falar na
sonegação, pois não podemos esquecer-nos daque
les que estão totalmente fora do mercado de trabalho
formal.

Como os senhores podem ver à folha 36 do tra
balho, mostramos que, caso o salário mínimo aumen
te para 177 reais, há um incremento de receitas de,
no mínimo, 616 milhões de reais. Então, há uma des
pesa líquida de 3,65, mais os recursos orçamentários
previstos no Orçamento. Efetivamente falando de Pre
vidência, hoje o impacto do aumento do salário míni
mo para 177 reais é de 3,036 bilhões de reais. Refi
ro-me aos oito meses restantes, de maio a dezembro
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e mais o décimo terceiro salário. É esse o valor que
aumentará nas contas da Previdência.

Ora, se há uma renúncia fiscal do mesmo porte,
em torno de 5 bilhões, e se cobrarmos 10% do esto
que da dívida da Previdência hoje, que é de 70 bi
lhões - aliás, no ano passado, o Governo fez uma co
brança até razoável-, conseguiremos mais 7 bilhões.
O próprio Procurador-Geral do INSS deu uma decla
ração, a partir da qual sua situação ficou um pouco
complicada, dizendo que o órgão tem 2 bilhões de re
ais de depósitos judiciais que não podem ser saca
dos; tais recursos são provenientes de empresas que
depositam o dinheiro para negociar seus débitos, que
lá se encontram há muitos anos, e não se consegue
fazer um acordo.

Somente em potenciais de cobertura para o im
pacto do aumento, há mais de 14 bilhões de reais.
Estou até mesmo superestimando o valor, mas do
ponto vista real há uma despesa de 3 bilhões de reais.
Os dados são insofismáveis; não há como justificar a
não-concessão do aumento do salário mínimo para
177 reais com o argumento de que a Previdência que
bra. Ora, a Previdência quebra na medida em que há
desvio, sonegação e fraudes.

Todos os dias fala-se em fraudes. Inclusive, es
tamos anexando uma relação dos duzentos maiores
devedores da Previdência Social, cujas dívidas perfa
zem um total de 15 bilhões de reais. E essas dívidas
poderiam ser perfeitamente cobradas, desde que se
aprovasse o projeto de lei que trata dos crimes contra
a Previdência, que fôssemos firmes contra os sone
gadores e que combatêssemos a informalidade.

Bo-ponto-de vista social e político, não tenho a
menor dúvida de que a decisão tomada pelo Governo
de regionalizar o salário mínimo é extremamente da
nosa e desastrosa no que se refere à Previdência So
cial no Brasil. Considero isso um retrocesso em rela
ção a 1988. Está sendo quebrado um princípio basilar
da seguridade social. A previdência pública vai dimi
nuir, porque haverá Estados com pisos maiores, e o
aposentado é quem pagará a conta.

É um absurdo - na discussão aqui feita sobre os
miseráveis, que estão abaixo da linha da pobreza, e
os mais aquinhoados, que estão acima da linha - não
se verificar que quem pagou o pato foram os 12 mi
lhões de aposentados do País, ou seja, os marajás da
pobreza. Caso analisemos esse dilema de Sofia entre
os miseráveis e aqueles que ganham um salário míni
mo, pode-se dizer que quem ganhou na verdade fo
ram aqueles que estão especulando; e quem perdeu
foram os mesmos. A lógica é sempre a mesma. Numa

hora, perde o servidor público; sempre quem perde é
alguém que está do lado social.

E no que se refere a esse projeto, a regionaliza
ção é uma das propostas mais indecorosas já feitas,
porque ela vai simplesmente diminuir a importância
da previdência pública e, de certa forma, quebrar o
grande programa de renda mínima existente no Bra
sil, que está salvando as economias mais pobres de
nosso País.

Acredito neste Congresso, até porque prefiro a
discussão democrática à força das baionetas. Sei que
esta Casa tem a obrigação histórica de lutar e preser
vara salário mínimo. E a discussão sobre esse assun
to não pode ser circunscrita ao valor a ser alcançado,
mas tem de ser inserida no debate sobre o que quere
mos para o Brasil, inclusive no que se refere ao seu
modelo de seguridade. Precisamos discutir a questão
da seguridade social efetivamente. Queremos acabar
com o projeto de seguridade no Brasil, ou queremos
que ela ressurja, renasça e seja melhor implementa
da?

É essa a concepção que tenho e a contribuição
que tinha a dar a este debate.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 

Passamos a palavra, neste momento, ao Sr. João Re
sende Lima, Presidente da Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas - COBAP.

O SR. JOÃO RESENDE LIMA - Sr. Presidente,
Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, com a experiência
de quinze anos de luta, acompanhando passo a pas
so todos os projetos de reforma da Previdência Soci
al, vem...a Cobap trazer seu testemunl}Q e agradecer
ao Relator e ao Presidente a convocação.

Há muito, desde 1992, não se chama a Cobap
para discutir a Previdência Social, quando somos nós
os verdadeiros representantes dos 18 milhões de
aposentados no Brasil. Ela foi criada em 10 de outu
bro de 1985.

A presença da Cobap é justamente para mos
trar o lado dos números que a Anfip acabou de denun
ciar.

Sinceramente, pela experiência que temos, se
eu fosse Deputado Federal e tivesse a felicidade de
ser Relator dessa matéria; diria que há salvação, pelo
menos para mostrar a verdade para todo o Brasil. A
Previdência Social pode dar um salário mínimo de até
500 reais.

Se analisarmos todos esses números, sem falar
da dívida histórica que existe desde o início de 1923,
mas apenas dos números que a Anfip apresentou, de
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1963 para cá, haveria, então, suficiência de moeda
para pagar um salário mínimo de 500 reais. Acredito
que talvez essa seja uma oportunidade única para V. Ex!!
mostrar a verdade sobre a Previdência Social deste
País, não para os 18 milhões de aposentados, mas
para 40 ou 50 milhões que sobrevivem da Previdên
cia Social e para 160 milhões que precisam saber a
verdade sobre a seguridade social do Brasil.

O Ministro da Previdência afirmou nesta Casa
que não estava preparando a privatização da Previ
dência Social, mas ela vem sendo privatizada há mui
to tempo. Começamos pagando a contribuição previ
denciária sobre vinte salários mínimos para ter igual
aposentadoria; derrubaram o valor da aposentadoria
para quinze, depois para dez e hoje para 8,3 salários
mínimos. O contribuinte paga sobre vinte salários ao
INSS, mas, quando se aposenta, hoje recebe oito.

Não vi Deputado algum, a não ser o Deputado
Paulo Paim, fazer qualquer alerta para que não se
pense apenas no salário mínimo, mas que se estenda
o mesmo percentual de reajuste às aposentadorias.
Dizer que a Previdência Social quebraria se o salário
fosse para 180 reais, o que representaria um aumen
to de 32,75%, é ignorar o passado. Quando o salário
foi para 147, quebrou a Previdência? Não. E por que
agora o aumento de 32,75% vai quebrá-Ia?

Vejamos, agora, o que acontece com o teto.
Estão esquecendo a parte que acabei de falar relati
vamente aos vinte salários mínimos, porque não
pode haver vinculação, mas, meu Deus do céu, como
os três Poderes, o Presidente da República, o Presi
dente do Congresso Nacional e o Presidente do Su
premo Tribunal Federal acertaram um teto salarial de
11.500 reais. De quanto seria esse aumento? De
43.75%, se não me engano. E agora pode. Ao teto sa
larial é dado 43.75% de reajuste e brigam para conce
der 32.75%. Isso é um verdadeiro absurdo. Em toda a
parte do mundo é dado menos a quem ganha mais e
mais a quem ganha menos; e aqui a situação é inver
sa.

A Cobap veio justamente parabenizar o Depu
tado Paulo Paim, que ora preside os trabalhos. Já es
tava decidido há mais de sessenta dias que o salário
mínimo do Brasil seria R$151,00. Está aqui, nobre
Relator, um jornal do interior da Bahia, que recebi há
dez dias. O Ministro da Saúde contratou senhoras
para trabalhar, mandando pagar R$151 ,00 valor do
atual salário mínimo.

A Comissão é importante? Sim, porque ela ou
viu todos os segmentos, pôde ouvir a verdade. Por
tanto, Sr. Presidente, V. Exª tem oportunidade ímpar

para mostrar ao Brasil, a todos os aposentados o que
está ocorrendo.

Como eu estava dizendo, o Ministro da Previ
dência afirmou que a Previdência não seria privatiza
da, mas aos poucos estão privatizando-a, rebaixando
pouco a pouco o teto do salário, que é o seu filé mig
nono

E passo para esta Comissão mais um dado, re
lativo a uma fonte de arrecadação de recursos. De
1993 a 1994, havia 31,5 milhões de contribuintes da
Previdência Social com carteira assinada, 7 milhões e
400 mil de autônomos e 2 milhões de empregadores,
perfazendo um total de 40,5 milhões de contribuintes.
Hoje, há apenas 30,5 milhões de contribuintes, ou
seja, quase 10 milhões de pessoas ou perderam o
emprego ou deixaram de contribuir com a Previdência
Social.

Quando o Ministro afirma que não quer privati
zar a Previdência Social, basta analisarmos o que
está ocorrendo com um universo de 9,5 milhões de
contribuintes da Previdência Social. Foi criada uma
classe. Antigamente recebia-se de um, dois, até dez
salários mínimos. O que eles fizeram nessa manobra
sutil para deixar de arrecadar para a Previdência So
cial? Então, o crime é bem pesado: aumentaram a
contribuição dos mais pobres. Aquele que recebia
um, dois e três salários mínimos, contribuía com 10%
Aumentaram em 100% a contribuição desses miserá
veis e deixaram o mesmo percentual para aqueles
que ganham mais.

Nobre Relator, no universo de arrecadação des
ses 9,5 milhões de contribuintes, haverá um adicional
de 8,17% para a Previdência Social. E aí achatam o
teto e, dessa forma, jogam os contribuintes para a
previdência privada. É assim que está sendo feita a
privatização.

Nobre Relator, faça o levantamento e veja, nes
ses últimos anos, quantos bilhões de reais já se en
contram nos cofres das previdências privadas, refe
rentes à previdência ou aposentadoria. Temos de es
tar prevenidos quanto a isso.

Para verificar o que digo, qualquer Deputado
pode ir a qualquer banco dizer que quer se aposentar
com 2 mil reais, por exemplo, e para isso pagará o va
lor xis. Comparar isso com a Previdência Social é um
absurdo. Isso não é previdência, é poupança. Em
qualquer banco, inclusive no Banco do Brasil, em
caso de eu morrer depois de cinco ou seis anos de
pagamento, minha esposa vai recebera pensão, meu
filho menor vai receber a pensão? Não. Ele vai rece
ber apenas 85% do que foi pago no período. Então,
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isso não é previdência. Isso significa transferência de
recursos da Previdência Social pública para o setor
privado. Este é o único País do mundo onde o empre
gado e o aposentado financiam o patrão. Se temos
todo esse dinheiro em estoque, por que falar em falta
de recursos para pagar um salário mínimo de 180 re
ais, quando temos todos esses recursos?

Creio que os Deputados, como acabei de falar,
têm agora a oportunidade de mostrar para todo o
Brasil essa verdade sobre a Previdência Social. Ela
nunca na sua história teve débito. Ela teve desvio.
Está provado pelos números. O companheiro Antonio
Neto já demonstrou tudo isso e não é preciso de
monstrar mais nada.

Desse modo, para não tomar mais o tempo dos
senhores, só peço que não se esqueçam dos aposen
tados que ganham mais do que um salário mínimo.
Espero, nobre Relator, que o meu pedido não seja
igualado ao do gênio do guaraná. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Para descontrair, alguém explique, por favor.

O SR. CELSO NAPOLITANO - É um gênio que
entende mal todos os pedidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Sim, entendi.

O SR. CELSO NAPOLITANO - No último co
merciai, um menino faz um pedido em seu ouvido e
ele lhe dá um tênis enorme.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Sim.

Bom, passamos ao debate com o Plenário.
Cada orador disporá de três minutos para fazer as
suas perguntas ou expor o seu ponto de vista. O pri
meiro inscrito é o Deputado Pedro Eugênio.

Deputado Synval Guazzelli, V. Exª está com a
palavra.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, senhores expositores e meus colegas de
Comissão, apesar da profunda decepção que teve a
nossa Comissão com a iniciativa do Presidente da
República que, através de medida provisória, fixou os
novos índices de aumento do salário mínimo, valeu a
pena este encontro de hoje.

Nesta audiência pública, foram trazidas peJos
senhores expositores algumas informações que ha
verão de iluminar um pouco mais os trabalhos da Co
missão, especialmente no que tange ao relatório do
nobre Deputado Eduardo Paes. Sentimos que, na re
alidade, havendo decisão política, desde que ela seja
tomada, dispomos de recursos suficientes para não

criarmos entraves maiores à Previdência Social e ofe
recermos um reajuste de salário mínimo que possa,
pelo menos, embora não fazendo a justiça devida aos
assalariados, minorar as aflições que vivem nesses
dias.

Direi, então, Sr. Presidente, que, no geral, os nú
meros aqui apresentados trouxeram consigo os es
clarecimentos de que necessitávamos. Por isso, esta
audiência pública foi proveitosa.

Entendi o que quis dizer o representante do
Ipea, mas tenho para mim que quem recebe apenas
um salário mínimo está em estado de pobreza, embo
ra talvez não se possa considerar em estado de misé
ria extrema. Um chefe de família que recebe apenas
136 reais é um homem pobre, seja qual for a realida
de brasileira. Com esse valor não se cumpre sequer o
dispositivo constitucional. O salário mínimo é definido
no art. 7º da nossa Carta Magna como aquele capaz
de suprir as necessidades básicas do cidadão. Sabe
mos todos nós que um salário mínimo de 151 reais
também não responderá às determinações do texto
constitucional, não assegurará ao assalariado o aten
dimento às suas necessidades básicas.

No que diz respeito ao salário familiar, as dificul
dades são ainda maiores. Com o índice elevado de
desemprego que vivemos hoje no Brasil, o filho do tra
balhador, quando chega à idade de trabalhar, não tem
acesso ao mercado, que se encontra muito retraído.
Com isto, infelizmente, agrava-se ainda mais a situa
ção do assalariado, que não pode, como em épocas
de crescimento econômico mais expressivo, obter
renda familiar que venha a suprir as terríveis deficiên
cias de um salário mínimo tão acanhado como o nos
so.

Congratulo-me com· todos os expositores pela
valiosa colaboração que trouxeram à nossa Comis
são, especialmente ao nosso nobre e ilustre Relator,
Deputado Eduardo Paes, que poderá apresentar um
relatório condizente com a realidade que todos nós vi
vemos. Meus cumprimentos e meus agradecimentos
aos ilustres expositores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, a contribuição dos convidados foi excelente.
Creio que o Relator está apto a, após esta reunião,
submeter o relatório à Comissão para que possa de
batê-Ia. A Ordem do Dia está tendo início no plenário.
Estamos propondo abrir mão das nossas inscrições
para que V. Exª e o Relator possam concluir os traba-
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lhos e possamos em seguida discutir e votar o relató
rio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Lembro aos Srs. Deputados que estamos marcando
reunião para hoje, dia 28 de março de 2000, ter
ça-feira, após a Ordem do Dia, no Plenário 11, no
Anexo 11, que terá como pauta a apresentação do pa
recer do Relator. Poderemos votá-lo entre hoje e ama
nhã. Já disse ao Presidente da Câmara que amanhã,
após a conclusão dos nossos trabalhos, a Comissão
irá apresentar-lhe os estudos realizados. S. Ex!! se en
carregará de distribuí-los ao Presidente do Senado,
bem como aos Líderes dos partidos nas duas Casas
do Congresso Nacional.

O Presidente Michel Temer decidirá a respeito
da prorrogação da Comissão para elaborarmos uma
política salarial e de geração de empregos até o final
do ano. Estamos tentando transformar esta numa co
missão de política permanente de salário e geração
de empregos. Até o final do ano deveremos apresen
tar ao País uma política salarial para os próximos dez
ou quinze anos, inclusive na questão do salário míni
mo, previdência e pisos estaduais. A Comissão vai fa
zer um estudo aprofundado de tudo que está aconte
cendo no que diz respeito a salários, servidor público
municipal, estadual, federal, vamos fazer um grande
estudo sobre esses temas.

Agradeço a presença ao Sr. Ricardo Paes de
Barros, Diretor de Estudos e Políticas Sociais do Ipea;
ao Prof. José Márcio Camargo, do Departamento de
Economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC);
à Dra. Fátima Maria Gondim Bezerra Farias, Diretora
de Defesa Profissional e Estudos Técnicos do Sin
dicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal (UNAFISCO Sindical); ao Sr. Manoel José
dos Santos, Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); ao Sr.
Celso Napolitano, Presidente do Departamento Inter
sindical de Assessoria Parlamentar (DIAP); ao Sr.
Antonio Rodrigues de Souza Neto, Presidente da
Associação Nacional de Contribuições Previdenciá
rias (ANFIP); e ao Sr. João Resende Lima, Presidente
da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensi
onistas (COBAP), bem como a todos os presentes.

Convoco reunião para hoje, dia 28, terça-feira,
após a Ordem do Dia, no Plenário 11, Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, para apresentação do parecer
do Relator, discussão e votação.

Se necessário, amanhã, dia 29, quarta-feira, ha
verá reunião para discussão e votação do relatório e
apresentação ao Presidente da Casa, Deputado Mi-

chel Temer, que receberá, após o encerramento dos
nossos trabalhos, todos os membros da Comissão
amanhã à tarde no seu gabinete.

Muito obrigado a toda a assessoria.

Está encerrada a reunião.

Ata da décima segunda reunião realizada
em 28 de março de 2000

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois
mil, às vinte horas e dez minutos, no plenário onze, do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, extra
ordinariamente, sob a presidência do Deputado Paulo
Lima, a "Comissão Especial destinada a rea:lizàr estu
dos com vistas a oferecer alternativas em relação à
fixação do salário mínimo. Compareceram os Depu
tados, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho Aven
zoar Arruda, Barbosa Neto, Damião Feliciano, Dino
Fernandes, Djalma Paes, Eduardo Paes, Jair Mene
guelli, João Caldas, Júlio Delgado, Luiz Ribeiro, Me
deiros, Paulo Lima, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro
Eugênio, Ronaldo Vasconcellos, Synval Guazzelli e
Wilson Santos; titulares: Babá, Caio Riela, Costa
Ferreira, De Velasco, Eurípedes Miranda, Jandira
Feghalli, Luiz Bittencour, Paulo Rocha, Pedro Fernan
des, Ricardo Barros e Wilson Braga, suplentes. Dei
xaram de comparecer os Deputados, Almir Sá, Ana
Catarina, Átila Lins, Carlos Santana, Enivaldo Ribei
ro, Fátima Pelaes, Feu Rosa, Herculano Anghinetti,
IIdefonso Cordeiro, Inaldo Leitão, João Tota, José
Thomaz Nonó, Jovair Arantes, Laura Carneiro, Lucia
no Castro, Magno Malta, Márcio Fortes, Marisa Serra
no, Nela Rodolfo, Nice Lobão, Neuton Lima, Paulo
Magalhães, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Romeu
Queiroz, Sérgio Carvalho, Silas Câmara e Waldomiro
Fioravante. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente, Deputado Paulo Lima, deu início aos tra
balhos. Ata - A Ata da reunião anterior, distribuída an
tecipadamente teve sua leitura dispensada a pedido
do Deputado De Velasco e foi aprovada, com a ressal
vo do Deputado Wilson Santos, de que fosse registra
da sua presença na reunião anterior, apesar de não
ter assinado o livro de presença. Ordem do Dia - Dis
cussão e Votação do relatório do Relator, Deputado
Eduardo Paes. Antes do início da Ordem do Dia, o
Deputado Alceu Collares usou da palavra para inda
gar se constaria do relatório a fixação de um valor
para o salário mínimo, tendo o Senhor Presidente res
pondido que o objetivo da Comissão era, basicamen
te, através de estudos, oferecer fontes que possibili
tassem um aumento do salário mínimo, e, como havia
anunciado na reunião anterior, um requerimento de
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sua autoria, após aprovado pela Comissão, seria en
caminhado ao Pliesidente da Câmara dos Deputados,
solicitando alteração do Ato de Constituição desta
Comissão Especial, para que sua finalidade fosse
"propor uma nova política salarial e de geração de
empregos para o Brasil". Discutiram o assunto os
Deputados Jair Meneghelli, Paulo Paim, Paulo Ro
cha, Damião Feliciano e Babá. Iniciando a Ordem do
Dia, o Senhor Presidente, após explicação da regras
regimentais, concedeu a palavra ao Relator, Deputa
do Eduardo Paes, para apresentação do seu relató
rio. Finda a exposição do Relator, passou-se à dis
cussão da matéria. Discutiram os Deputados Caio Ri
ela, Ricardo Barros, Synval Guazzelli e Wilson San
tos. O Senhor Presidente anunciou o recebimento de
sugestão, propondo constar no relatório, o valor de
cento e setenta e sete reais para o salário mínimo, de
autoria dos Deputados Paulo Rocha, Jandira Feghali,
Medeiros, Paulo Paim, Babá, Synval Guazzelli, Luiz
Bittencourt, Jair Meneghelli, Pedro Celso, Avenzoar
Arruda, Caio Riela, Dino Fernandes, Júlio Delgado,
Eurípedes Miranda, Almerinda de Carvalho, Pedro
Eugênio, Wilson Santos, Djalma Paes, Costa Ferreira
e Luiz Ribeiro. O Deputado Medeiros sugeriu o encer
ramento da discussão do relatório, tendo os demais
oradores retirado suas inscrições. O Senhor Presi
dente declarou encerrada a discussão do relatório e,
antes de iniciar a votação, comunicou o recebimento
de requerimento, de autoria do Deputado Pedro Eu
gênio, para que a Comissão envie sugestão à Comis
são Mista do Congresso Nacional que aprecia a medi
da provisória de reajuste do salário mínimo, de fixar o
seu valor em cento e setenta e sete reais e, outra su
gestão, de sua autoria, para que todo trabalhador que
ganhe até um salário mínimo, receba uma cesta bási
ca. Anunciou, também, 'o compromisso de levar às
mãos do Deputado Michel Temer, Presidente da Câ
mara dos Deputados, juntamente com os demais
membros da Comissão, o relatório aprovado para en
caminhamento aos Líderes partidários, ao Presidente
do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Ma
galhães e à Comissão Mista que aprecia a medida
provisória do reajuste do salário mínimo. A sugestão,
subscrita por vários deputados membros da Comis
são, de incluir no relatório o valor de cento e setenta e
sete reais para o salário mínimo foi discutida pelos
Deputados Ricardo Barros, Paulo Paim e Jandira
Feghalli. O Deputado Pedro Eugênio retirou o reque
rimento de süa autoria, visando facilitar o entendi
mento entre óS parlamentares. A Comissão acatou
sugestão doDeputado Paulo Paim de votar o relató
rio tal como f01::elaborado pelo Relator e que a suges-

tão apresentada por quase todos os membros pre
sentes, com exceção manifestada pelo Deputado Ri
cardo Barros, ficaria registrada em Ata desta reunião.
Em votação simbólica, o relatório foi aprovado, por
unanimidade. O Senhor Presidente submeteu à deli
beração do plenário o requerimento de sua autoria,
propondo a alteração do objetivo desta Comissão,
bem como a continuação dos seus trabalhos. Enca
minharam a votação os Deputados Jair Meneghelli,
contrariamente, e Damião Feliciano, favoravelmente.
O Deputado Paulo Paim ressaltou o fato de o objetivo
do requerimento estar contemplado no final do relató
rio. Havendo divergências quanto ao resultado aferi
do em votação simbólica, procedeu-se à votação no·
minai da matéria. Constatada a inexistência de quo
rum ficou adiada a votação do requerimento. O Se
nhor Presidente, após sugestão do Deputado Babá,
suspendeu a reunião, por cinco minutos, para elabo
ração da Ata da presente reunião. Em votação, a Ata
foi aprovada, sem restrições. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, às
vinte e duas horas e vinte minutos, agradecendo a
presença e participação de todos e cancelando as re
uniões, anteriormente marcadas, para os próximos
dias vinte e nove e trinta de março corrente. E, para
constar, eu, Cily Montenegro, Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será as
sinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, jun
tamente com as notas taquigráficas, após decodifica
das.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Havendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da 1211 Reunião da Comissão Especial, desti
nada a realizar estudos com vistas a oferecer alterna
tivas em relação à fixação do salário mínimo.

Devido à distribuição antecipada de cópias da
ata da reunião anterior a todos os membros presen
tes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi
dente, estamos todos desejosos de votar, de imedia
to, o relatório do Sr. Relator. Então, requeremos a dis
pensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão e vo
tação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr.
Presidente, peço para registrar minha presença, pois
consto como ausente.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Na ata anterior, Deputado?

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sim.
Eu não assinei. Queria apenas registrar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Então, vamos providenciar para que V. Exª assine.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Vou
assinar para que retirem minha ausência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
A ata está aprovada.

Apresentação e discussão do relatório do Rela
tor, Deputado Eduardo Paes.

Informo aos Srs. Deputados que desejarem dis
cutir a matéria que a lista de inscrição encontra-se à
disposição com a Secretária. O prazo para cada Par
lamentar discutir a matéria é de até 15 minutos para
membros da Comissão e Líderes.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. EXª a palavra

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Que
ro saber de V. Ex!! se vamos fixar algum valor no rela
tório ou não, porque tenho grandes compromissos.
Se porventura não tiver de fixar nenhum valor, quero
aprovar o relatório. Caso contrário, quero fixar para
discutir o valor fixado. Caso não se fixe um valor para
o salário mínimo diferente de 151 reais, vou confiar in
tegralmente no relatório do jovem Relator, já deixando
meu voto favorável ao relatório apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Alceu Collares, essa questão deveremos
discuti-Ia, porque há que vermos o relatório para de
pois chegarmos a alguma conclusão.

Quero ratificar à Comissão que esta é de estu
dos e alternativas em relação à fixação do salário mí
nimo. O Relator vai apresentar à Comissão fontes, ori
gens e sugestões da MP que está sendo instalada
pelo Congresso Nacional, e o compromisso para a
votação está marcado para amanhã. Hoje, vamos ou·
vir e debater o relatório; amanhã, às 14h, vamos reto
mar a reunião para votação do relatório.

Marcamos compromisso para amanhã, às 16h,
com o Presidente da Câmara dos Deputados e todos
os membros desta Comissão, na Presidência da Câ·
mara, para entrega do relatório final, solicitado por
S.Exa., para que, de imediato, encaminhe a todos os
Líderes da Câmara e ao Presidente do Senado Fede·
ral, Senador Antonio Carlos Magalhães.

Esses estudos realizados pela Câmara dos
Deputados estão sendo aguardados com ansiedade
pelo Presidente da Casa, Deputado Michel Temer,
porque S. Ex!! acredita que estamos iniciando, não só
aqui na Casa como também no País, a questão do de
bate do salário mínimo. Por sugestões apresentadas,
quero colocar em votação o nosso requerimento para
transformar esta Comissão numa Comissão de estu
dos para política salarial e geração de empregos para
o Brasil. Esta Comissão funcionaria até o final do ano,
tendo em vista também a questão das eleições muni
cipais.

Nós iríamos apresentar à Câmara dos Depu
tados e ao País um estudo sobre política salarial, no
qual faríamos a previsão dos ganhos reais dentro de
5, 10, 15 e 20 anos e quais seriam os salários daqui a
10 anos, atendendo a uma proposta de vários mem
bros desta Comissão. Julgo importante a prorrogação
dos trabalhos desta Comissão exatamente em razão
da iniciativa de a Câmara dos Deputados discutir a
política salarial do País. Dentro disso, dividiríamos
esse grupo em subgrupos, indicando sub-relatores,
se necessário, e visitaríamos a maioria dos Estados
do nosso País para, dentro das fontes buscadas com
o projeto inicial, mais o piso estadual. ..

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr.
Presidente...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr-.-- 
Presidente, eu estou inscrita.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI- ... pa
rece-me que...

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, eu estou inscrita. Já havia pedido a pala
vra naquela hora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
É mesmo. Desculpe-me.

Tem a palavra primeiro a Deputada Jandira Feg-
hali.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Eu também
peço pela ordem, na seqüência.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, eu só...

Eu gostaria que o Sr. Presidente me ouvisse.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Pois não, Deputada.
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A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr. latório, já que eu entendi que qualquer requerimento,
Presidente, eu não vou discutir agora a questão relati- neste momento, é polêmico. Neste momento, nós en-
va à votação do requerimento, porque penso que te- caminharíamos, de imediato, a discussão e votação
mos outra questão mais importante a resolver. Esta do relatório.
Comissão já foi agredida demais em relação ao seu Toda a imprensa sabe que esta Comissão vai
papel, ao seu poder e ao seu trabalho. reunir-se hoje, e amanhã será instalada a Comissão

V. Exª convocou esta reunião para discussão e que tratará da medida provisória do salário mínimo.
votação do relatório. Portanto, não há nada que impe- Se nós não tivermos esse relatório para apresentar
ça que ele seja efetivamente votado hoje nem que como contribuição, aí, sim, a nossa Comissão perde-
avancemos o horário devido, desde que seja mantido rá a pouca força que ainda tem.
o quorum. Além disso, muitos Deputados podem O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO - Sr.
nem querer discutir a matéria, preferindo votá-Ia ime- Presidente...
diatamente. O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -

Então, eu gostaria que ficasse consignado que Tem a palavra o Deputado Paulo Rocha.
a votação pode-se dar ainda no dia de hoje e não pre- Um minutinho só, Deputado Damião Feliciano.
cisa a priori ser remarcada para amanhã às 14h. Esta V. Exª falará em seguida.
reunião foi convocada para a apresentação do relató- O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Presi-
rio. Lembro-me de que o Deputado Eduardo Paes dente, desejo tratar dos assuntos já abordados pelos
acrescentou à convocação que também seria para a Deputados Jair Meneguelli e Paulo Paim.
sua votação, e o Presidente repetiu: "E votação". Penso que temos de passar imediatamente à
Então, se for possível votarmos o relatório hoje, não discussão e votação do relatório, uma vez que esta
há nada no Regimento Interno que nos impeça de fa- proposta de V. Exª, de transformar esta Comissão
zê-Io. numa outra Comissão para tratar de salário, pare-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) - ce-me que coincide e se confunde com o papel da
Tem a palavra o Deputado Jair Meneguelli. Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr. Público, uma Comissão permanente que há na Casa.
Presidente, eu também quero que esta discussão Portanto, acho que esse requerimento seria mo-
seja rápida, mas desejo fazer um apelo ao Presidente tivo de consulta à Presidência da Casa, uma vez que,
para que não faça nenhum requerimento tentando pelo seu enunciado, a nova Comissão a ser criada
transformar esta Comissão, que é temporária, em confunde-se claramente com o papel da Comissão
permanente para discutir o salário mínimo, porque permanente já existente, que é a Comissão de Traba-
isso certamente é papel da Comissão de Trabalho, de__lho, de Administração e Serviço Público.

- Administração e Serviço Público, Comissão temática O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Sr.
em que trataremos do tema a partir de amanhã, tão Presidente...
logo seja instalada. O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -

Este é o apelo que faço ao Presidente. Caso Deputado Damião Feliciano.
contrário, teremos que divergir profundamente de V. Exª O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Sr.
e ~té~ invocar o Regi~ento Interno, por~ue:. esta Co- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não quero levar a
mlssao desemp~nhar~ o papel.da C?~lssao de Tra- discussão adiante, até devido ao horário já é tarde,
balho, de Admlnlstraçao e Serviço Publico. mas me solidarizo com o Presidente quando sugeriu

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi- conduzir esta Comissão como permanente.
dente, peço a palavra pela ordem. Entendi, naturalmente, Sr. Presidente, a posição

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) - de V. Exª, que quer colocar esta Comissão para discu-
Pois não, Deputado. tir a política salarial. Não vai se confundir nem chocar

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Pre- com a Comissão de Trabalho.
sidente, quero só assegurar que eu, a exemplo da Queria só avançar para que pudéssemos discu-
Deputada Jandira Feghali, entendi que esta reunião tir o relatório e, se possível, votá-lo ainda hoje.
era para a discussão e votação do relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Acho que a apresentação de qualquer requeri- O SR. DEPUTADO BABÁ - Um encaminha-
mento deve ser posterior à discussão evotação do re- mento, só para dar abertura ao debate. Pediria que
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qualquer outra questão fosse discutida posteriormen
te.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lima) - Certo. Res
pondendo às questões de ordem, tínhamos estudado
aqui finalizar amanhã. Seriam dois dias de discussão
e votação, o que não impede que antecipemos essa
questão. Tínhamos estipulado para amanhã, às 14h,
o reinício da discussão ou votação imediata do relató
rio final. Às 16h, foi marcada na Presidência da Casa
a entrega do relatório.

Sobre a questão da Comissão, Deputado Jair
Meneguelli e Deputado Paulo Rocha, gostaria de falar
que não estamos sendo uma Comissão permanente.
Para tal, teríamos de passar por um Colégio de líde
res e ser inseridos na questão regimental.

Estamos propondo uma Comissão de estudos
de política salarial e geração de empregos para o Bra
sil, diferente do papel da Comissão do Trabalho, que
está analisando projetos de leis, constitucionalidade,
votando a favor ou contra determinadas proposituras
de projetos de leis e emendas constitucionais.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr.
Presidente, só para acabarmos com essa confusão.
Não quero discutir isso agora. Vou discutir posterior
mente. Quero discutir salário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lima) - Então, está
bem. O prazo para cada Parlamentar discutir a maté
ria é de até quinze minutos para os membros e líderes
e de até dez minutos para os não-membros.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado Eduar
do Paes, para apresentação de seu relatório. Caso
seja solicitada a vista, deverá ser concedida por duas
sessões. O pedido poderá ser feito em qualquer mo
mento durante a discussão.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, tinha preparado uma
exposição que certamente iria tomar muito tempo
nosso, tendo em vista as circunstâncias em que vai se
dar a apresentação do relatório. Todos receberam a
cópia, por isso não vou fazer leitura. Vou tentar pinçar
os pontos mais relevantes da apresentação que faria
para, finalmente, chegar àquilo que interessa a todos
os Deputados desta Comissão: discutir o valor a que
pode chegar o salário mínimo este ano.

No relatório, trazemos algumas experiências in
ternacionais de salário mínimo e mostramos o que
tem de impacto no emprego e na pobreza nos diver
sos países do mundo, inclusive países em desenvol
vimento e já desenvolvidos. Fazemos uma análise do
salário mínimo no Mercosul e entramos finalmente na
questão específica do Brasil.

Trazendo um pouco o histórico da legislação
são questões relevantes que foram demandadas pelo
Presidente Michel Temer para que fossem levadas
em consideração, o primeiro item que me parece bas
tante interessante é esse gráfico que temos na tela,
que trata da evolução do salário mínimo no Brasil.
Essa é uma conta que vem sendo feita há algum tem
po ao gosto do cliente. Se é um economista governis
ta, faz uma conta que mostra que, de 1940 até hoje, o
salário mínimo não perdeu tanto assim o seu poder
aquisitivo. Se é um economista menos governista,
mostra que o salário mínimo perdeu muito seu poder
aquisitivo.

O que buscamos, com esse gráfico, é alertar al
gumas cautelas. Essa é uma análise difícil de ser fei
ta. Tínhamos uma situação diferente, por exemplo,
nas décadas de 40 e 50. A população assalariada era
muito menor. Praticamente 70% da população vivia
no campo. Os salários mínimos eram regionais por
Capitais. O maior era o da cidade do Rio de Janeiro,
então Distrito Federal, de 240 mil réis. Essa é uma
comparação que não consideramos ideal.

Identificamos, levando em consideração essas
premissas de comparação, basicamente quatro pe
ríodos. De 1944 a 1951, o salário mínimo vem apre
sentando uma tendência declinante, ou seja, da sua
criação até 1951, o seu valor permaneceu em 380
cruzeiros, e a inflação acumulada nessa época foi de
55%, corroendo o seu poder aquisitivo.

Numa segunda fase, nos Governos de Getúlio
Vargas, JK, Jânio e Jango, as médias de salário míni
mo anual apresentaram uma recuperação vigorosa,
principalmente porque houve dois aumentos nomina
is, um de 243% e outro de 100%, concedidos em ja
neiro de 1952 e julho de 1954. O pico do poder aquisi
tivo do salário mínimo se deu em 1959.

A terceira fase corresponde aos anos do regime
militar, em que houve uma queda para um patamar
27% inferior ao período anterior. No início da década
de 80, em função da aceleração inflacionária, o salá
rio mínimo inicia uma nova trajetória descendente. O
ano de 1991 foi o pior da história do salário mínimo
desde 1951 , quando seu poder aquisitivo recuou 54%
em relação a 1982.

O quarto período corresponde ao do Plano
Real. Vale a pena fazermos uma anlálise. Efetivamen
te, todos os deflatores utilizados para analisar o ga
nho ou a perda que se teve no salário mínimo, no Pia
no Real, mostram que efetivamente houve um ganho,
mas, como os índices variam muito, há diferença de
até nove pontos percentuais entrê (l·ICV do Dieese e
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o IPC da Fipe. Quer dizer, o ganho real varia muito de
acordo com o deflator utilizado.

Esse gráfico mostra essa comparação desde ju
lho de 1994 até 1999, usando o INPC, ICV-Dieese e
IGP-DI. O que podemos notar neste gráfico é que
houve um ganho efetivo, no Plano Real, mas o grande
ganho desse plano se deu justamente em maio de
1995, quando houve um reajuste nominal de 42,86%.
Dá para ver bem, por este gráfico, que o grande ga·
nho foi com aquele reajuste em 1995, que, em função
das pressões políticas, busca-se repetir. O ganho real
efetivo variou de 26,4% pelo ICV/Dieese e 29,8% pelo
IGP-DI.

Os quatro pontos de impacto do salário mínimo
levantados, desde o início da sessão, são: o impacto
do salário mínimo na inflação; no mercado de traba
lho, informalidade, formalidade, emprego, desempre
go; nas contas dos Estados e Municípios; e nas da
União. Esses foram os quatro temas utilizados para
se dizer que, se reajustarmos o salário mínimo dema
is, haverá inflação, desemprego e problemas nas con
tas públicas de Estados e Municípios.

No relatório, procuramos fazer uma análise de
talhada de cada um desses itens. Antes de entrar nes
sa questão sobre o impacto do salário mínimo, é im
portante dizer, efetivamente, quantos trabalhadores
no Brasil são impactados por ele.

Alguns estudiosos sugerem que, dos 15 milhões
de trabalhadores que recebem rendimentos até um
salário mínimo no Brasil, só 25% da força de trabalho,
só 1,5 milhão desses trabalhadores é que seriam im
pactados pelo reajuste do salário mínimo. Há outros
que já dizem que 25% dessa força de trabalho seria
impactada pelo reajuste do salário mínimo. É uma
conta feita ao gosto do cliente. Se quisermos diminuir
a importância do salário mínimo, podemos dizer que
há 1,5 milhão de pessoas que são impactadas pelo
salário mínimo; se quisermos elevar a importância, di·
remos que é 25~.

Os números que estamos trabalhando, quer di
zer, que contribuíram 'para chegar a identificar esse
número de trabalhadores brasileiros que são impac
tados pelo salário mínimo são os dados da PNAD, de
1998, que mostram que os ocupados que ganham até
um salário mínimo são 14,9,15 milhões de trabalha
dores. Aprofundamos esse estudo todo para identifi
car quem é impactado com o salário mínimo a partir
desses 14,9 milhões de trabalhadóres identificados
pela PNAD em 1998.

Em relação à remuneração dos empregados do
setor público e·privado, empregadas domésticas, as

classes inferiores de rendimentos, sofrem uma in
fluência muito mais direta da política de salário míni
mo. Os trabalhadores por conta própria, grande parte
deles está no Nordeste e ocupada em atividades de
baixíssimas produtividade no campo. Eles não são
muito impactados pelo salário mínimo, porque a ele
vação do nível de renda deles depende muito mais de
um conjunto de políticas que possa melhorar a sua
produtividade. Então, os trabalhadores que traba
lham por conta própria, que estão nessa categoria,
nesses 14,9 milhões, não têm o impacto relevante do
reajuste do salário mínimo.

Aqui, mais uma vez, a influência sob conta pró
pria que esteja na cidade, por exemplo, é muito mais
indireta, mais relacionada com o aumento da massa
salarial sobre a demanda de produtos e serviços que
eles ofertam no mercado.

Em relação aos informais, temos uma propor
ção daqueles que ganham exatamente o piso salarial
fixado por lei, que ganham salário mínimo. É pratica
mente o dobro daquilo que se verifica no setor cha
mado segmento formal. O setor informal é muito mais
impactado pelo salário mínimo - pelo que podemos
identificar - do que o setor formal.

Chegamos, neste último quadro, à conclusão
claro que isso está muito mais detalhado aqui, ao lon
go do relatório do texto que vocês receberam que de
4,4 milhões que recebem o menor piso legal, salário
legal, que recebem o salário mínimo, que são impac
tados, são 3,4 milhões de ocupados com múltiplos sa
lários mínimos, o que dá um total de 7,8 milhões de
ocupados afetados pela política de salário mínimo,
mais cerca de 12 milhões diretos do piso, da pirâmide
da Previdência. Estamos falando de 20 milhões de
brasileiros diretamente impactados pela política de
salário mínimo, o que é um dado relevante e deve ser
levado em consideração.

A questão do impacto do salário mínimo no em
prego e informalidade. Primeiro, é um dado de difícil
mensuração, porque temos um amplo segmento in
formal, que é difícil.mensurar, e isso pode mascarar
os impactos de reajuste do salário mínimo sobre o ní
vel de desemprego, na medida em que isso atua
como colchão amortecedor, absorvendo trabalhado
res desempregados pelo setor formal. Temos as mu
danças na economia, o que dificulta essa avaliação
do impacto do salário mínimo no emprego e na infor-

,malidade. Quer dizer, as mudanças da economia
,têm-se dado no que diz respeito à flutuação da ativi
dade econômica, reflexo de variação do nível de pre
ços sobre o mercado de trabalho, o que torna muito
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difícil separar os efeitos de cada variável sobre o nível
de emprego. Temos um terceiro ponto que dificulta
essa mensuração: as mudanças de caráter estrutural
de mercado de trabalho, abertura comercial, mudan
ça tecnológica e organizacional e estabilidade econô
mica.

Utilizamos aqui dois estudos. O primeiro estudo
pode ajudar a identificar esse impacto do salário míni
mo efetivo no emprego e na informalidade. Ele é óti
mo e interessante. Um dos orientadores desse estudo
é o Secretário Edward Amadeo, Secretário de Política
Econômica. Trata-se de um estudo do Foguel, que foi
feito na PUC do Rio de Janeiro. Ele constata que, em
relação ao desemprego, 10% de ajuste no salário mí
nimo poderia acarretar uma queda na taxa de partici
pação e elevação na taxa de desemprego, mas ele
avalia que isso é muito pouco significativo, quer dizer,
não atingiu o chefe de família, ou seja, aqueles, entre
os ocupados, que respondem pela maior parcela dos
rendimentos domiciliares. Então, esse desemprego
que, pelo estudo do Foguel, pode ser gerado, é muito
pouco relevante. Quanto à questão da informalidade,
ele chega a uma conclusão curiosa: há uma relação
positiva entre o reajuste e o aumento da proporção de
empregados com carteira no total de ocupados. Quer
dizer, houve, na verdade, um aumento da formaliza
ção com o reajuste do salário mínimo. As razões disso
são mais bem explicadas ao longo do relatório.

Há um outro estudo do qual nos utilizamos. É o
estudo do Marcelo Neri, em que a conclusão é mais
ou menos a de que o reajuste significativo do salário
mínimo cria uma probabilidade maior de transição
para informalidade do que para o desemprego. Você
tem muito mais um encaminhamento para informali
dade do que para o desemprego.

Então, seria um pouco do resumo que aborda
mos em relação à questão do emprego e informalida
de. Os impactos, como conclusão, dos reajustes do
salário mínimo não são relevantes para gerar empre
go, desemprego ou aumentar informalidade.

Em relação à questão da inflação. Os argumen
tos daqueles que acham que o salário mínimo pode
causar inflação: primeiro, os reajustes causariam
pressão nos custos de produção, que poderiam ser
repassados aos preços; segundo, o aumento da mas
sa de remunerações pode elevar a demanda, sancio
nando também o aumento de preços; e, terceiro, os
efeitos sobre o déficit público.

Em relação ao primeiro item - o primeiro argu
mento utilizado por aqueles que acham que o salário
mínimo pode causar inflação em relação à pressão

nos custos de inflação -, o repasse imediato do au
mento dos custos de mão-de-obra só faria sentido se
o ambiente econômico tivesse plenamente indexado
o que não é o caso deste momento que o Brasil vive e
se o reajuste do salário mínimo implicasse importan
tes aumentos de custo numa situação de demanda
aquecida, que também não é o caso do Brasil. Então,
esse primeiro argumento cai por terra completamen
te.

Esse gráfico - vou até passá-lo mais rápido 
faz uma comparação do reajuste de maio de 1995 e
também de 1999. Foram reajustes diferentes e mos
tram os principais indicadores de atividade econômi
ca no Brasil em 1995/1999. Esses indicadores mos
tram um período em que se reajustou elevadamente o
salário mínimo. Houve um reajuste significativo e um
menor, mostrando esse impacto.

Em relação ao segundo argumento, a questão
da pressão sobre o preço, ela também só faria sentido
se a economia estivesse aquecida ou com o estran
gulamento da oferta de algum produto.

Em relação ao efeito sobre o déficit público,
esse argumento também cai por terra. Sobre essa
questão do efeito do déficit público, acho que ficou
muito claro aqui, o tempo todo, inclusive para a opi
nião pública, que esta Comissão teria a responsabili
dade de identificar fontes de financiamento para o
eventual déficit, impactos gerados nas contas da Pre
vidência. Até foi muito claro isso. Eu conversava com
a Deputada Jandira Feghali há pouco. Não trabalha
ríamos com a questão de fundo e diríamos: olha, a
Previdência é superavitária; as contribuições são des
tinadas a financiar a seguridade social mais do que
dão para pagar os benefícios da previdência. Na ver
dade, a Previdência teve um superávit. Não entramos
nessa discussão de fundo. O tempo todo fizemos um
discurso dizendo que ao mesmo tempo em que ire
mos propor o reajuste iremos propor a fonte de recur
so. então, 8888 é um argumento qu&pode cair por ter
ra pelo próprio posicionamento da Comissão e pelas
ponderações feitas.

Finalmente, vamos avançar, mas o terceiro im
pacto econômico do salário mínimo no Brasil é a
questão dos Estados e Municfpios. Utilizamos os da
dos da RAIS, um registro administrativo de preenchi
mento obrigatório feito pelo Ministério do Trabalho,
em que se tem um levantamento bem definido. A con
clusão a que chegamos foi que o incremento da mas
sa salarial nos Estados e Municípios é muito pouco
expressivo em termos agregados. Quer dizer, o total
de servidores municipais ganhando valores menores
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ou iguais ao mínimo é de cerca de 7%, pela RAIS de
1998. O impacto é maior nos Municípios, onde 12%
dos servidores ganham até um salário mínimo; nos
Estados isso chega a 1,a%.

Há o problema da forte concentração do im
pacto na Região Nordeste, um problema muito locali
zado em relação à Região Nordeste. Cerca de 37%
dos servidores municipais nessa região ganham re
muneração igualou inferior ao salário mínimo. Na Re
gião Sul, essa proporção é de 1%, e na Região Su
deste de 2%. Então, há Impactos muito localizados
em relação aos Municípios na Região Nordeste do
País. Eis alguns números. Empregados públicos mu
nicipais no Ceará, Bahia, Pernambuco, Pará e Rio
Grande do Norte correspondem a 51% do total que
ganha até um salário mínimo.

As despesas com empregados públicos esta
duais e municipais com renda até um salário mínimo
são 3% do total das despesas de pessoal ativo. Esse
número final prova que o impacto será muito peque
no, salvo em alguns casos isolados. Há realmente
problemas, como está aqui demonstrad.o, no Mara
nhão, na Bahia, no Amazonas. Mas, na média, no to
tal do País, esse impacto não é relevante. Acho que
esse argumento do impacto'que o reajuste do salário
mínimo poderia provocar é mais um que cai por terra.

Fazemos também um pequeno histórico da
questão do impacto do salário mínimo na Previdência
Social. Falamos dos tipos de benefício, 'etc. Vou-me
abster de falar sobre isso~g?ra. ' .

Enfim, segundo esses números de.dezembro de
1999, tem-se 18,8 milhões de benefícios; 16,9 mi
lhões de benefícios previdenciários (aposentados,
aposentadorias, auxílios e pensões); 1,9 milhões de
benefícios assistenciais (renda mensal, vitalícia), que
é 900 mil, e LOAS, um milhão; 12,4 milhões de benefí
cios com valores constitucionalmente vinculados ao
mínimo. Benefícios iguais ao. mínimo correspondem a
66% do total e 35% das despesas.

Acho que esta tabela aqui é mais do que conhe
cida de todos. Na verdade, mostramos as hipóteses
de ajustamento, de 150 reais até 177 reais;o impacto
líquido sem LOAS, em 2000, em doze meses; e o im~

pacto líquido com LOAS, em 2000, em doze meses.
Por que colocamos aqui sem LOAS e com

LOAS? Porque, ~daqueles números que o Governo
apresentou para a Comissão os números que contes
tamos, com avaliação até da assessoria, que os 113"

vantou, o impacto na LOAS colocado pelo Governo é
maior do que efetivamente deve ocorrer. Então, há su
perestimação aqlJj. Esses números finais ficam me-

nores para a Comissão. Lembro que esses números
se referem só ao impacto na Previdência.

Então, esses números resumem o que seria o
impacto do aumento do déficit na Previdência na leitu
ra de uns, mas na leitura de outros não com o reajuste
do salário mínimo nas suas diversas alternativas.
Pode passar.

Essa seção aqui, que está bem detalhada no re
latório, parece-me muito importante, porque mostra
os impactos sociais do salário mínimo. Como já vi
mos, o impacto sobre o setor informal da economia é
significativo, sendo que o número de empregados
sem carteira de trabalho que ganha exatamente um
salário mínimo é 41 % superior ao total dos emprega
dos com carteira assinada. Como estes são, em mé
dia, os mais pobres, o fato de o salário mínimo atuar
como farol na denominação do vencimento deles é
que mostra e que sugere, aí, sim, que o salário míni
mo tem um papel efetivo no combate à pobreza.

Dessa forma, começamos até a contestar um
pouco a exposição que o Ricardo Paes de Barros fez
hoje aqui, dizendo que o salário mínimo tem muito
pouco impacto sobre a pobreza. Acho que ele fez ou
tra leitura. Ele considerou miserável quem está pela
hora da morte. Se o sujeito não está morrendo, não é
pobre. Mas acho que a leitura da Comissão o tempo
todo é outra. Há um impacto efetivo do salário mínimo
sobre a pobreza. São vinte milhões de brasileiros, o
que não é pouca coisa.

Os mecanismos que utilizamos para aferição
desse impacto do salário mínimo na pobreza é a ren
da domiciliar per capita, porque é a melhor maneira
de se aferir se o salário mínimo é realmente um me
canismo eficiente de política de renda. A renda domi
ciliar per capita mostra que a pobreza é um fenôme
no que atinge as famílias e não os indivíduos isolada
mente. Então, utilizamos o tempo todo essa questão
da renda domiciliar per capita.

Queria mais uma vez me socorrer de dois estu
dos do Marcelo Neri, que analisa, no período compre
endido entre janeiro de 1992 e dezembro de 1996, a
proporção de pobres de seis regiões metropolitanas
na PME do IBGE.

Imaginando uma linha de pobreza em que o ren
dimento per capita fosse 50 reais, qual o impacto na
pobreza? Em setembro de 1994, você tem uma redu
ção de 5%, com reajuste menor. Em maio de 1995, a
redução na pobreza é de 10,5%. Com uma linha de
pobreza de rendimento per capita de 150 reais, qual
é o impacto? A redução da pobreza em setembro de
1994 é de 1,2%; em maio de 1995 é de 3,2%.
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Apresentamos esses dois estudos para mostrar
que o salário mínimo, mais uma vez, age com muito
mais eficácia nos estratos mais pobres da população.
É importante destacar esses estudos. Voltando,
quando se fala de uma renda per capita de 50 reais,
observa-se que a redução na pobreza é muito maior.
Quando se fala de uma renda per capita de 150 rea
is, a redução é muito menor. Quer dizer, mostra que
ele age efetivamente nas camadas mais pobres da
população.

Quero destacar que esses números não levam
em consideração os benefícios da Previdência, não
levam em consideração pelo menos os 12 milhões de
beneficiários da Previdência ou até todos os que fo
ram atingidos em 1995. Então, essa redução na po
breza é muito maior.

Quanto ao outro estudo de Marcelo Neri, vou
passá-lo no final, porque há uma tabelinha sobre
esse estudo de 1998.

Entrando um pouquinho mais na questão de im
pacto da pobreza com os benefícios da Previdência,
tem-se uma pobreza maior entre não idosos, que é de
39% do que idosos, 23%. Isso mostra o impacto da
Previdência na redução da pobreza. A conclusão a
que se chega é que a presença de idosos é responsá
vel pelo grau de pobreza, e o impacto é ainda maior
nas áreas rurais. Conseguimos também esses estu
dos, todos anexados aqui estou sendo o mais rápido
possível, de 1998, que mostram que na Região Sul
11 % dos domicílios rurais pesquisados possuem uma
renda domiciliar média idêntica ao salário mínimo.
Nesses domicílios mais pobres, praticamente a totali
dade da renda era gerada pelos benefícios previden
ciários. Significa dizer que há uma parcela considerá
vel de domicflios rurais na Região Sul que não teriam
renda se não existisse o idoso em percepção de be
nefícios da Previdência Social. Então, isso mostra,
mais uma vez, a importância desse instrumento de
distribuição de renda. Pode passar.

Essa tabela é aquele estudo de 1998, que faz
uma linha de pobreza, de 70 reais per capita, uma hi
pótese de reajuste de 10% do salário mínimo, e mos
tra que, se o reajuste de salário mín.imo fosse só para
os empregos formais, haveria uma redução pequena;
se juntassem os empregos formais e informais, have
ria uma redução um pouco maior; se juntassem os
ocupados, haveria uma redução um pouco maior; jun
tando esses dois se tem isso aqui; e se juntar ocupa
dos e previdência, olhem como isso aqui amplia.

Fiz questão de mostrar esse gráfico até para
contestar um pouco a proposta da regionalização,

porque, sem condená-Ia totalmente, vários Depu
tados sabem da minha opinião em relação à regionali
zação. Hoje, segundo disse aqui o Professor José
Márcio Camargo, ela pode dar mais efetividade ao sa
lário mínimo, mas tem um defeito, um vício gravíssi
mo, que é a desvinculação disfarçada e implícita dos
benefícios da Previdência.

Então, o salário mínimo que se propõe, quer di
zer, os Governadores definindo 400 reais de piso vai
reduzir isso aqui na pobreza. Se incluirmos a Previ
dência nesse reajuste, ele reduz isso aqui na pobre
za. Enfim, esse é um fato relevante que pode desmon
tar um pouco essa tese da regionalização, a não ser
que se definisse com muita clareza isso vou comentar
no final uma política de reajuste desses benefícios da
Previdência em paralelo a essa proposta, dando um
pouco a minha opinião pessoal.

Finalmente, isso é uma consolidação das des
pesas totais da União com as diversas hipóteses de
reajuste.

Verificando essa última tabela, porque inclui
Previdência Social e LOAS, seguro-desemprego e
abono, tem-se com 155 reais, 1 bilhão e 763, em
2000; a partir de 2000, 2 bilhões e 400 e tal; até 177
reais, 4 bilhões e 753; e, em doze meses, 6 bilhões e
819. Quer dizer, esses são os impactos que trabalha
mos. Pode passar.

Por que esses impactos? A conclusão a que se
chega no relatório é efetivamente a seguinte: partin
do-se da linha de raciocínio de que não estamos ana
lisando a questão de fundo da Previdência, o salário
mínimo não impacta no mercado de trabalho informa
lidade, o salário mínimo não tem impacto relevante na
questão da inflação, não tem impacto relevante nas
contas de Estados e Municípios, mas teria impacto
nas contas públicas da União.

Então, a partir disso, o que buscamos foi a
identificação de fontes de financiamento. Essas fon
tes de financiamento que vamos passar a apresentar
partem de uma avaliação, o tempo todo, de
não-contestação da política econômica em vigor.
Coloquei isso muito explicitamente no relatório, por
que acho que essa questão do salário mínimo é tão
relevante que, independentemente do ambiente eco
nômico em que estejamos vivendo, com a política
econômica que se esteja vivendo, se o juro está alto,
se não está, se está se pagando demais, se o merca
do financeiro está ou não ganhando muito dinheiro,
tomei como decisão não entrar nesse mérito, mas
buscar fontes que pudessem mostrar, por A mais 8,
que existe, sim, a possibilidade de um reajuste efetivo
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para o salário mínimo até dentro dessa política eco~

nômica que aí está. Então, não entrei contestando a
política econômica.

Passarei a apresentar, então, essas fontes de fi
nanciamento. A primeiráé esse juro sobre capital pró
prio. Esse estudo foi feito pela ANFIP, a Associação
Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciá~

rias, e esta é a conclusão: o dispositivo da Lei nº
9.249, de 1995, permite'às pessoas jurídicas deduzir,
para efeito de apuração do lucro real, os juros pagos
ou creditados individualizadamente a titular, sócio ou
acionista, a título de remuneração do capital próprio,
mediante incidência de 15% na fonte. Na verdade,
juro sobre capital próprio é um rendimento do capital.
Por exemplo, o Deputado Paulo Paim aplicou na em
presa Eduardo Paes e tem, como rendimento do capi
tal que investiu, esse juro sobre capital próprio, como
se fosse um dividendo, um rendimento desse capital
que ele investiu aqui. Hoje, na hora em que a empresa
Eduardo Paes paga ao Deputado Paulo Paim esse
valor, ela tem uma incidência de imposto na fonte de
15% e depois pode deduzirda apuração do lucro real.
Esse dispositivo, no início, .teria comobbjetivo a capi
talização das empresas. Pode passar. ' '

O problema verificado é que esses 15% retidos
na fonte são menores que o Imposto de Renda. A
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido teria de ser
paga se não se permitisse a dedução. Eritão, esses
15% permitiriam que fossem tributados,:'ria Verdade, a
33% 25% de Imposto de Renda mais 8%'da Contribu
ição sobre o Lucro e, na verdade, têm estimulado a
descapitalização das empresas. Pode passar. .

Diversas pessoas, inclusive no Governo, na
Esplanada dos Ministérios, dentro do próprio Ministé
rio da Fazenda, defendem a mudança d~ssa tributa
ção do juro sobre capital próprio. Quer dizer, a receita
aqui há uma explicação de como chegamos a esse
valor potencial die tributaçã?do juro sobrs9apital pró
prio seria de 2,2 bilhões; só no período de um ano, 1,2
bilhões adicionais. Não estou falando de pouco dinhei
ro, mas de muitos recursos., Essa seria uma fonte 56
para o ano que v.em, porque:esses recurso~ vêm basi
camente em janeiro. Este ano já se arrecada,ram 700
bilhões e se tem a expectativa de chegar a 1 bilhão
até o final do ano, mas é uma.fonte a partir do ano que
vem, se mudarmps essa legislação, que pode dar 1,2
bilhões. Existe, um projeto do Deputado Mussa De
mes, na Comissão de Finanças e Tributação ~ estava
examinando -, já.com parecer favorável do Deputado
Salomão. O próximo.

O próximo item é a questão do Refis. Mais uma
vez, dentro dessa linha de que o Refis é fato, ele aí
está. O Governo, por meio de uma medida provisória,
criou esse refinanciamento. Não vou discutir se é cor
reto, se é errado, se está se perdoando sonegador, se
nãoestá. O fato é que existe um programa alie até o
dia31 de março as pessoas podem aderir para ajeitar
seus débitos junto à Receita.

O estoque de créditos tributários inscritos em dí
vida ativa da Receita Federal é de 125 bilhões e de
créditos tributários do INSS de 70 bilhões.

Aqui se tem uma tabela que mostra aié o incre~

menta' da recuperação desses créditos nos IJltimos
anos por parte do Governo Federal. 061994 até
1999"houve um incremento significativo que se deve
por uma série de motivos, quer dizer, por anistias da
das, até pela ação da própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e algumas vitórias judiciais, princi
palmente em torno da Confins e do PIS. Pode passar.

O que argumentamos é o seguinte: o Refis pode
significar a conversão desse estoque por 20 anos,
,pode ser uma fonte permanente durante algum perío
do. Pode passar.

Aqui mostramos algLimas hipóteses não vou en
trar em detalhes sobre elas do que se poderia faturar,
o valor estimado de Refis por ano que a União pode
árrecadar. Não sei se todos conhecem o programa do
REFIS, mas, na verdade, se consolida o débito, o cré
dito da' União é con'solidado e passa-se pagar sobre o
faturamento cómuma série dê alíquotas. Então, nós
fizemos a]gumas projeções e chegamos a esse valor
de 2,ás bilhões anuais, que poderão ser gerados adi
cionalmente com a implantação do R(,,!'~ls (~ cus não
constam do Orçamento 2000. De arrecadação para
2000 que nós imaginamos com o Rafis é de mais 1,4
bilhão de, reais: Pod~ passar.

Outra possibilidade de financiam'~nto é a PEC
nº 90, de 1999. Esta é a PEC dos Precatórios, que a/
tera o aft. 100 da Constituição, permitindo o parcela·
mento dos precatórios. Este ano, no Orçamento, nós
temos 3,1 bilhões destinados ao pagamento de pre
catório~,

Essa PEC sendo aprovada, exclui os de peque
no valor e os de natureza alimentícia. Que.' dizer, es
'ses não. seriam afetados pelo parcelamento. Essa
PEC, excluindo os valores até 40 mil como de peque
no valor, nós teremos 93,5% dos precatórios com va
lor inferior a esse limite. Quer dizer, que correspon
dem esse é o dado a 12% do total daqueles 3,1 bi
lhões. Apenas 6,5% dos precatórios seriam afetados
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por esse parcelamento e respondem por 87% do va
lor total.

Enfim, tem uma tabela mostrando os precató
rios de pequeno valor. Para todos os precatórios de
natureza alimentícia, podemos ter, a partir de 2000,
esse valor de 1 bilhão e 307 por ano.

É importante destacar o seguinte. A Comissão
de Orçamento, após termos aqui anunciado que iría
mos utilizar desses recursos do Orçamento para o re
ajuste do salário mínimo, foi feito um acordo de Lide
rança, em que tiraram quase 574 milhões desse 1 bi
lhão e 307 para incluir em investimentos. Então, eu
acho que é uma posição que esta Comissão aqui tem
que tomar de que, se essa PEC for aprovada, esses
recursos devem ser destinados ao reajuste do salário.
É uma fonte importante, relevante. Já houve o incre
mento de investimentos no Orçamento. Na verdade, é
uma idéia que tem de ser desta Comissão, porque foi
anunciada antes por ela. Essa seria uma fonte. O pró
ximo.

A questão do financiamento, quer dizer, aumen
to da arrecadação tributária. Apesar de todas as argu
mentações que ouvimos aqui do próprio Ministro, do
Governo, dizendo que não se tem aumento de arreca
dação tributária com o aumento do salário mínimo,
isso é uma balela do tamanho do mundo, porque es
ses recursos, esse dinheiro que é pago de reajuste do
salário mínimo as pessoas não investem, não põe o
dinheiro nas Ilhas Cayman e nem saem aplicando no
mercado financeiro. Em geral, esses recursos são
usados para comprar tênis, camisa, calça, arroz, fei
jão, enfim, as pessoas utilizam para consumir.

Então, nós calculamos, sim, um impacto de au
mento de arrecadação, fora o aumento de arrecada
ção da própria Previdência. Nós calculamos nos tribu
tos federais e estaduais. Esse aumento se daria prin
cipalmente no IPI, ICMS, Cofins e PIS. Há uma tabela
em que mostramos o que significaria esse aumento
para cada um dos valores. Com a hipótese do reajus
te de 150 reais - aqui tem o gasto total da União, o
que a União incrementaria de arrecadação seria 108
milhões. E é importante: há incremento de arrecada
ção também para estados e municípios. Tem-se tribu
tos que são partilhados; tem-se também aumento de
arrecadação do ICMS, que também se partilha com o
município. Então, tem 171 reais, etc. Com 177 reais,
temos o aumento de 327 milhões da receita: nos esta
dos, 545 milhões; nos Municípios, 217 milhões.

Essa foi uma conta feita com responsabilidade.
Se nós tivéssemos mais tempo e não estivesse todo
mundo cansado, eu iria explicar essa metodologia.

Mas foi uma conta feita com responsabilidade, com
metodologia. Aplicaram-se aqui índices corretos, de
centes. Então, esses números vão ser muito difíceis
de serem contestados por quem quer que seja, dizen
do que não há aumento de arrecadação.Apresenta
mos um quinto financiamento, que, tenho certeza,
pode gerar alguma polêmica aqui na Câmara. Aliás,
têm duas questões aqui que podem gerar maior polê
mica na Câmara. A primeira seria a do Sistema S#.
Quer dizer, nós temos algumas entidades que coor
denam o Sistema S que vêm defendendo que esse
sistema deveria passar logo a ser financiado com re
cursos da própria iniciativa privada. Sabemos que a
quantidade de recursos que se destinam ao Sistema
S é monstruosa. Nós sabemos da importância do Sis
tema S. Sei até de Deputados que se formaram em
escolas do Sistema S. Porém, ele tem onerado a fo
lha de salário, aliás, a grande causa da informalidade.
Não é o salário mínimo que é a causa da informalida
de. A causa da informalidade é a folha de salários do
jeito que está.

Nós fizemos aqui uma projeção ao longo dos
próximos cinco anos de se ir retirando... Existe, inclu
sive, o apoio explícito a essa proposta do próprio Pre
sidente da Federação das Indústrias, que tem uma
proposta de financiamento do Sistema S, exonerando
a folha de salário com iniciativa do próprio setor em
presarial, industrial e comercial, e que poderia render,
em 2000, 368 milhões, e aqui de 1 bilhão e tanto até 2
bilhões e 631, que são os recursos utilizados hoje
para financiamento do Sistema S.

Um sexto financiamento é a questão do Fundo
de Pobreza. Foi uma proposta encaminhada pelo
PPS, e que nós entendemos também - conversei
hoje muito com o Deputado Pedro Eugênio, que esta
va aqui até este momento que é um instrumento im
portante de combate à pobreza daqueles que o Ricar
do Paes de Barros considera pobres, quer dizer,
aquela gente que está na miséria completa. É um ins
trumento efetivo e importante.

Tenho a visão também de que a política de salá
rio mínimo é um instrumento muito mais efetivo e im
portante no combate à pobreza do que o próprio Fun
do de Pobreza. Então, para não acabar com o Fundo
de Pobreza, pegar todos os recursos do Fundo de Po
breza e colocar como fonte de financiamento de rea
juste do salário mínimo, nós fizemos uma conta racio
nal. Hoje, as fontes de financiamento do Fundo de Po
breza são 0,08 da CPMF, que terminaria agora em ju
nho ou.julho. Hoje ela é 0,38; viraria 0,30. Então, man
tém-se os 0,08, 5% sobre a alíquota do IPI, Imposto



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014323

sobre Grandes Fortunas, dotações orçamentárias,
doações,' além de outras receitas. Nós estamos tra
balhando basicamente com 0,08 da CPMF. Hoje, dos
0,38 da CPMF em vigor, 0,18 vão para a Previdência.
Isso aí significa 47 ou 48% do total da CPMF. Então,
nós estabelecemos o critério de manter essa mesma
proporção naquilo que diz respeito à CPMF. Quer di
zer, nos 0,08 n6s manteríamos a mesma proporção
do total da CPMF, que hoje vai para a Previdência.
Manteríamos nesse extra aqui, que seria para finan
ciar o Fundo de Pobreza. Isso daria aí ..

Há uma tabela que explica essa questão toda.
Isso daria, s6 no ano 2000, 757,5 milhões. Isso só
neste. ano, sem acabar com o Fundo de Pobreza,
mantendo o recurso do Fundo de Pobreza, recursos
efetivos, significativos e que dariam para manter.uma
política efetiva de combate à pobreza destes que con
seguem ainda, neste País, estarem pior dos que ga
nham o salário mínimo. Está cheio por aí.

O que nós propusemos aqui é o seguinte: este é
o único instrumento, a única fonte de financiamento
que nós não estamos propondo valor, mas que pode
ríamos propor. Poderíamos propor valor, sim. Mas
achei melhor não propor valor, até porque os valores
que nós conseguimos já permitiam aqui um reajuste
significativo para o salário mínimo, e operando dentro
de lógicas reais. Não há qualquer pedido de fonte de
financiamento dizendo assim: reduzir os juros. Esta
mos partindo do pressuposto de redução de juro da
política econômica, é que pode servir para reajustar o
salário mínimo, mas que não é uma coisa que se
pode fazer por decreto. Então, estamos dentro da vi
são em vigor hoje da política econômica.

Esses instrumentos de combate à sonegação
servem para mostrar que nós não estamos aqui só
gritando: "Olha, vá lá combater a sonegação". Não.
Nós queremos, então, dar para o Governo instrumen
tos de combate à sonegação que podem significar um
efetivo incremento da receita.

A questão da flexibilização do sigilo bancário; ~
tipificação dos crimes praticados contra a Previdência
Social; e a norma (inínteligíve~.

;

Nós temos uma estimativa, por meio da impren-
sa, colocada pelo Secretário Everardo Maciel, de que,
com essas três medidas aqui aprovadas, se poderia
aumentar a arrecadação da União em 10 bilhões por
ano. Então, não estou falando em valores pequenos.
Nós decidimos por bem não incluir em valores, mas
são instrumentos que nós entendemos importantes
que sejam aprovados para servir a esta Comissão e

mostrar que dá para se financiar a seguridade social
dessa maneira.

A penúltima fonte - estou acabando já - é a
questão do corte de despesas no Orçamento Geral
da União em 2000. Esta proposta foi encaminhada
pelo PTB oficialmente, e a exposição do Relator Car
los Melles mostrou que estávamos ali com a saia cur
ta, com dificuldades de fazer cortes no Orçamento.
Por isso estamos considerando e aí depende da dis
posição desta Comissão ou dessa discussão no Con
gresso, do tamanho do salário mínimo que se dê 
que façamos cortes na comunicação de Governo,
95,7 milhões de reais, e naquelas obras julgadas irre
gulares pelo TCU. O TCU encaminhou, no final do dia
de ontem, um relatório mais pormenorizado do que
seriam essas obras irregulares, que daria o total de
830 milhões de reais. Então, a medida do valor que se
quiser dar ao salário mínimo.. Se houver necessidade
de cortes no Orçamento.. O que nós estamos verifi
cando é o seguinte: de obras irregulares existem 830
milhões no Orçamento. Então, quem efetivamente
quer brigar por um aumento maior do salário mínimo
deve mostrar: existe essa fonte aqui, que é real, efeti
va e pode ser utilizada.

Finalmente, uma última hipótese, que vai gerar
também alguma polêmica, a chamada Contribuição
Sindical. Os grandes sindicatos deste País todo - co
meço aqui pela CUT - já fecharam questão em rela
ção a serem contrários à cobrança obrigatória dessa
Contribuição Sindical. Ela pode gerar uma receita
para o ano 2000 de 127 milhões. Quer dizer, nós esta
mos fazendo uma retirada aos poucos. Temos hoje a
previsão de arrecadação para o ano 2000 de 474 mi
lhões via Contribuição Sindical. Os grandes sindica
tos deste País, os sindicatos reconhecidos, que mere
cem o nosso respeito, todos eles têm posição fechada
e contrária à Contribuição Sindical da forma que está
hoje. Essa é uma questão que esta Comissão pode
enfrentar.

Enfim, essas são as fontes de financiamento
que nós apresentaríamos.

Agora, concluindo o relatório, aquela parte que
efetivamente interessa. Quero pedir a atenção de to
dos. O que nós fizemos aqui é um primeiro quadro,
que faz uma síntese das fontes de financiamento.

Aliás, esse é um cálculo das despesas líquidas
da União com o reajuste do salário mínimo, com as di
versas hipóteses de valor, as despesas brutas de
2000 anualisadas, os retornos de receita em 2000
anualisados e a despesa líquida. Então, como exem
plo: se trabalharmos com 165 reais, a despesa líquida
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da União em 2000 é de 2 bilhões, 615. Significa dizer
que temos que identificar recursos da ordem de 2 bi
lhões, 615, para financiar o aumento do salário míni
mo para 165, e em doze meses, de 4 bilhões, 176. No
caso de 177 reais, a despesa líquida em 2000 é de 4
bilhões e 57 e, em doze meses, de 6 bilhões, 492.
Significa dizer que, se quisesse dar 177 ou 180, o que
temos que identificar das fontes de receita são 4 bi
lhões e 57 milhões para este ano e 6 bilhões, 492 mi
lhões para os doze meses.

E, finalmente, esse quadro - infelizmente não
deu para botar junto - pode ser comparado com o
quadro de resumo das forites de financiamento. E
aqui temos para este ano 4 bilhões, 878, com aquelas
fontes de financiamento que apresentamos. Quer di
zer, essas fontes de financiamento apresentadas - e
essa é meio uma conclusão do relatório, sim - podem
permitir o reajuste do salário mínimo para 177, por
que são necessários 4 bilhões este ano. Pode tam
bém em doze meses, porque conseguiríamos, com
essas fontes apresentadas, 8 bilhões, e, para 177, se
riam necessários 6 bilhões, 492.

Estou querendo aqui meio que uma conclusão,
porque acho que isso é o que todo mundo queria ou
vir, é o seguinte: fizemos um quadro das fontes de fi-
nanciamento: 2000, 2001, 2002... <

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr. Re
lator, quero solicitar ao Presidente que a assessoria
pudesse colaborar conosco, para que pudéssemos
ouvir melhor o Relator. Aqui no fundo está difíci!.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES.,"':;:'. Esse
quadro é uma sínteses das fontes de finanCiamento.
Quero lembrar mais uma vez isso. Essas fontes de fi
nanciamento não têm uma fonte de financiamento ir
real, irreal no sentido de dizer que poderia sofreruma
contestação tipo juro: "não se baixa juro por decreto,
não se baixa por iniciativa do Congresso". Aí uns vão
concordar, outros não. Mas é uma polêmica. Fiz ques
tão de não colocar como fonte de financiamento a re
lação dívida líquida/PIB.

Outra questão que pode gerar problema: o cum
primento de superávit primário, de metas traçadas
com o FMI. Não fui eu quem aprovou acordo' com o
FMI e muito menos esses deputados que aqui estão,
mas é uma realidade. Então, foi um pouco assim.

Sugiro aos Srs. Deputados por isso, peço a
aprovação do relatório que, com as coisas do jeito
que estão, com isso do jeito que está, com o cenário
que temos efetivamente, temos de analisar o assunto.
No ano 2000, com essas fontes de recursos, conse
guimos uma ordem de recursos de 4 bilhões, 878. E

aqui tem muito projeto de interesse:qo Governo, inclu
sive. Aliás, boa parte. Conseguimos 4 bilhões, 878.
Para se chegar aos 177 no ano de 2000, precisamos
de 4 bilhões e 57. Anualisado, o que conseguimos
com essas fontes de recursos são 8 bilhões e 53.
Para chegar aos 177 anualisados, são 6 bilhões, 492.

I::nfim, essa parte do financiamento está aí colo
cada. Todos aqui participaram, vários deputados aqui
fizeram sugestões e aprofundaram-se na questão.
Não foi fácil identificar essas fontes de recursos, mas
elas fazem parte da realidade.

,Para concluir, gostaria de tratar das perspecti
vas. Fiz alguns comentários, em relatório, em relação
aos pisos regionais. Coloquei algumas vantagens,
que dizem respeito às diferenças .regionais do custo
de vida, à heterogeneidade no mercado regional de
tra,balho. Há um esforço da Federação na unificação.
Mas, na verdade, pouco se fez, nos últimos anos,
para diminuir as desigualdades sociais. São questões
que entendo como vantajosas em relação ao piso re
gional.

Estou dando minha opinião, que expresso no re-
latório. .

Em relação às desvantag~ns, cito os fluxos mi
gratórios regionais. Conversei mais uma vez com o
Deputado Pedro Eugênio a respeito da questão. Não
é nem o problema de o sujeito sair de João Pessoa ou
Cart:Jpina Grande para o Rio de J,aneiro ou São Paulo.
O problema é que imagino um estado do Nordeste
numa situação melhor do que a de um outro, pagando
mais, com piso regional maior. Isso implicará um fluxo
migratório ali mesmo, entre as regiões. São Paulo e
Rio de Janeiro terão um fluxo migratório lá mesmo.
Então, essa é uma grande desvantagem.

O salário mínimo unificado nacionalmente é
uma reivindicação histórica do movimento sindical
brasileiro. Essa é uma questão que tem que ser leva
da em consideração, porque é uma luta antiga de al
guns dignos e ilustres represer:1tantes da categoria.
Na minha opinião, a regionalização significa uma des
vinculação implícita dos benefícios da Previdência.

Eu - expressando minha opinião uma vez mais
- acho que nós temos e podem6s caminhar no senti
do de transformar o salário mlnimo em algo muito
mais efetivo do que é hoje. ~recisamos, contudo, de
tempo.

Eu adoraria apresentar aos Deputados algumas
propostas. Melhor seria que pudéssemosdiscutir, ao
longo do exíguo prazo de um mês de tr~~~lho, inter
rompido - houve o feriado 'do carnava(;::, algumas
propostas de política de safário mínimo."'"
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Podemos chegar à conclusão de que, com a
mistura das propostas, com a política de benefício
para a Previdência, com reajuste, com ganho real,
juntamente talvez com uma política mais efetiva, até
de pisos regionais, de definição de pisos por catego
ria, enfim, questões como essa - e prefiro não ficar di
vagando nelas, porque não conseguiria me aprofun
dar -, chegaríamos ao efetivo aumento do salário mí
nimo.

O salário mínimo é importante instrumento hoje,
mas poderia ser muito mais do que é, muito mais efe
tivo, poderia combater muito mais a pobreza. A maior
prova disso é que hoje sabemos que o impacto dele
na pobreza se dá, principal e basicamente, por meio
do benefíci9 da Previdência. Tínhamos, de alguma
forma, que ampliar esse alcance, para que ele passe
a se dar tão-somente pelos benefícios da Previdên
cia. Que o salário mínimo seja efetivamente um ins
trumento de política de combate à pobreza, de redis
tribuição de renda.

Fiz aqui comentários das propostas dos parti
dos. Tenho algumas sugestões a fazer. O salário míni
mo tem que ter uma discussão dentro do Orçamento
Geral da União. Essa é uma questão que considero
básica. Hoje, quando a proposta do Orçamento Geral
da União chega a esta Casa, ninguém sabe qual será
o reajuste do salário mínimo. Depois, descobre-se lá
nas contas ou quando o Governo resolve divulgar.
Esses 5,66% deste ano ninguém fazia idéia que cons
tavam do Orçamento Geral da União.

Sugiro no relatório a criação de uma Comissão
Especial para discutir políticas de salário mínimo que,
eventualmente, levem em consideração - são idéias
que queríamos trabalhar - cOmportamento e mais sa
lários, variação do custo de vida e desempenho ma
croeconômico. Quer dizer, variáveis macroeconômi
cas sempre com a perspectiva de ganho real.

Esses devem ser o pedido e a exigência desta
Comissão. Não quero aqui discutir se ela deve conti
nuar qu não os seus trabalhos, para não parecer que
estouquerendo garantir o meu cargo de Relator.

Na minha opinião, deve ser constituída uma Co
missão nesta Casa, com prazo determinado, para dis
cutir política de salárip mínimo. Talvez o Deputado
Jair Meneguelli ache que o assunto deva ser discutido
na própria Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. Enfim, acho que tem de haver con
centração nessa questão. Sabe-se que, às vezes, a
criação de uma Comissão Especial força isso. É muito
importante definirmos uma política de salário mínimo,
para aumentar o seu grau ~e efetividade.

Finalmente, falo um pouco da... Enfim, vimos al
gumas idéias de experiências internacionais que não
tive oportunidade de expor aqui, mas que mostram
que, em vários países desenvolvidos e em desenvol
vimento, a definição do valor do salário mínimo é feita
com sugestões e participação de entidades represen
tativas, de trabalhadores e empregadores. Quer dizer,
pode ser um caminho. Estou soltando idéias um pou
co do que poderia ser uma política de salário mínimo.
Existem os projetos em tramitação, duas PEC, trinta
emendas apresentadas ao projeto do Deputado Paulo
Paim, e há a proposta do PPS. Uma das fontes de fi
nanciamento que o PPS colocou foi a questão do
Fundo de Pobreza, incorporada ao relatório.

Há uma segunda proposta do PPS. Confesso
que, pela exigüidade de tempo, não tive condições de
nela me aprofundar. Na verdade, ela propõe - resu
mindo aqui a substituição da contribuição sobre a fo
lha de salário por um aumento na alíquota da Cofins.
Temos de analisar isso junto com a reforma tributária,
ver esse impacto no aumento da carga tributária na
Cofins. A Cofins é uma tributação no consumo. O tem
po foi muito exíguo para que pudéssemos dizer que a
outra proposta do PPS poderia ser consolidada como
uma fonte de financiamento. Tem um mérito enorme,
o de caminhar na linha da desoneração da folha de
salários, a verdadeira causa da informalidade neste
País, o absurdo que está a tributação sobre a folha de
salários.

O Deputado Paulo Paim apresentou uma série
de fontes de financiamentos. Vou-me abster de dis
correr sobre elas aqui. Algumas foram incorporadas,
outras não, também por exigüidade de tempo. Interes
sa-me o tema da tributação de bancos. Contudo, não
conseguimos aprofundar-nos nele. Todos sabem que
o relatório seria apresentado na próxima semana, já
com dificuldade de tempo. Imaginem ter que estar
apresentando-o aqui hoje. Então, não conseguimos
aprofundar algumas teses.

O PSB apresentou também uma proposta, que
propõe salário mínimo de 224 reais este ano, chegan
do a 500 nos próximos cinco anos, e coloca como fon
te de financiamento a redução gradativa dos juros da
dívida interna. Foi apresentada pelo Deputado Djalma
Paes. Queria até explicitar isso. Tentei nessas fontes
de financiamento, como tínhamos chegado a um va
lor efetivo para justificar os diversos valores em dis
cussão no Congresso, os lances políticos feitos, que,
repito, são mais do que legítimos. Não entendo ne
nhum dos lances políticos feitos aqui como demago
gia. São todos legítimos e têm que ser feitos mesmo.
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Mas entendi por bem que talvez não fosse o foro ade
quado incluir aqui como fonte de financiamento, mas
é uma proposta que registramos.

Há a proposta da Deputada Marinha Raupp,
que sugere como alternativa ao salário mínimo o au
mento efetivo do salário-família, mostrando que não
tem os mesmos efeitos deletérios nas contas públicas
que tem o salário mínimo.

Sr. Presidente, esse é o resumo muito rápido do
relatório. Só espero que este documento possa..
Aliás, quero agradecer publicamente a todos os mem
bros da Comissão que dele participaram. Agradeço
aos assessores desta Comissão, enfim, a todas as
pessoas que colaboraram para que pudéssemos pro
duzir um documento consistente, que balizasse a dis
cussão do salário mínimo, que mostrasse números,
que nos ajudasse, a partir desse momento, a entender
a importância do salário mínimo como instrumento de
combate à pobreza e de redistribuição de renda.

Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
(palmas.)

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - Sr. Pre
sidente, não podemos deixar de reconhecer o esforço
do nosso Relator, sobretudo no levantamento de da
dos. Foi um estudo muito bem-feito e profundo. Contu
do, no meu entender, faltou o principal: a objetividade
da conclusão. A Comissão precisava, já qUe a~ fontes
foram identificadas, sugerir o valor do salário mínimo.
No momento da discussão, não entendi nada sobre o
quantitativo.

Era esse adendo que queria fazer, para retificar
um pouco a fixação do quantitativo. É isso que a opi
nião pública está esperando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado, vamos seguir a lista de inscrição para o de
bate. No momento oportuno, essas questões serão
levantadas.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - A minha
já está levantada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Passo a palavra ao Deputado Alceu Collares.
(pausa.) Ausente S. Exa.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Presiden
te, o Deputado Alceu Collares teve que se ausentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
De acordo com o combinado, serão quinze minutos

para cada Parlamentar, no caso dos membros, e dez
minutos para os não-membros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sugi
ro a redução para três minutos para todos, Sr. Presi
dente.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Va
mos reduzir para três minutos, em função do avança
do da hora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos passar para três minutos, e ampliarei como
sempre, generoso, se for necessário, o tempo.

Com a palavra o nobre Deputado Caio Riela.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, nobre Relator, quero, em
primeiro lugar, dizer da alegria que tenho em ver uma
peça riquíssima de dados. Isso mostra que esta Co
missão e o Relator fizeram um fantástico trabalho,
buscando subsídios, e com uma assessoria qualifica
da.

Esta peça, sem dúvida alguma, seria de funda
mentai importância para o Governo, se este tivesse
pelo menos a paciência e a delicadeza de aguardar o
relatório para depois editar medida provisória. Creio
que, ao ver o Quadro XXI, o Governo, talvez já sen
tindo o problema, teria optado pela primeira opção
na tabela - se lhe fosse dada a opção de um dos va
lores da tabela -, no ponto 7.9 deste relatório, que é
de 150 reais.

O relatório aponta todas as alternativas e as fon
tes de financiamento. A última é a de 177 reais, ou
seja, a defendida pelo PFL, enfim, defendida pelo Se
nador Antonio Carlos Magalhães. Se este relatório
chegasse hoje à noite ao Palácio do Planalto, com
certeza, o Governo iria debruçar-se sobre ele, e, lá no
ponto 7.9, no item das fontes de financiamento, no
qual está a tabela, poderia muito bem apresentar para
a opinião pública, para os trabalhadores, para esta
Comissão, para esta Casa outro resultado, e não
aquele que nos fez queimar a medida provisória, jo
gá-Ia ao lixo, porque esta realmente não se baseou
em critério algum. Este relatório, com todos os estu
dos, as fontes de financiamento, apresentou formas
de ter essa receita, incluindo U[l1a projeção. O Gover
no Fernando Henrique teria a oportunidade ímpar
de poder recuperar um pouquinho dessa desastro
sa contribuição do Congresso Nacional. Infelizmen
te, não aguardou, perdeu a oportunidade e tempo.
S. Exa. perdeu ponto com a Casa, com a Comissão,
com a opinião pública, enfim, com todos. Essa peça,
com certeza, daria a oportunidade de se fazer um
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grande debate rumo à decisão de um dos outros valo
res.

Quero apenas dizer que, bem no final do Qua
dro XXII, no final do relatório, no espaço em branco,
poderíamos preencher, quem sabe, como uma su
gestão, o último valor do quadro, que é de 177reaís,
enfim 180 reais, arredondando.

De qualquer modo, quero cumprimentar nosso
Relator, que tenho a honra de ter junto conosco no PTB.
Lamentavelmente, como repúdio, tive que manifestar,
no final da semana passada, o desligamento do PTB,
Partido Trabalhista Brasileiro, do Bloco PSDB - PTB,
por parte do Rio Grande do Sul. Entendemos queo Go
verno desrespeitou, de forma veemente e contundente,
esta Comissão, seus membros e sua própria base, que
faz parte da Comissão do Salário Mínimo.

Estou bastante feliz ao ver que existem resulta
dos, fontes, recursos e que só falta boa vontade para
fazer com que sejam, realmente, colocados na prática
o sentimento, a vontade e a expectativa, principal
mente dos aposentados, daqueles que vivem de salá
rio mínimo.

Sr. Relator, quero cumprimentá-lo pelo belo tra
balho. Louvo também o Presidente pela condução
desta Comissão. Lamento profundamente que este
trabalho tão dedicado, feito pela assessoria técnica e
por todos aqueles que apresentaram suas propostas,
hoje seja apenas uma peça que não terá resultado
eficaz lá no outro lado. Afinal, ele foi decidido ná caIa
da da noite. O Congresso Nacional e o povo brasileiro
passaram grande vergonha.

Parabéns mais uma vez ao Presidente e ao Re
lator. Encerro dizendo que esta peça será de funda
mentai importância para a discussão~.m.l'Jenário, da

.medida provisória.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Com a palavra o nobre D~p~.~ado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.

Presidente, Sr. Relator; companheiros desta Comis
são...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, na
. questão de encaminhàmento, há uma emenda na

mesa, não é? Sugestão de emenda?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Uma) 
Deputado, há um colega com a palavra.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, eu sei. É,só..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
V. Exa. não pode interrompero Deputado, desculpe-me.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pela ordem. É só
para..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
O Deputado Ricardo Barros está com a palavra,
Deputado. Certo?

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, é só para... O
Plenário precisa tomar conhecimento do que vamos
debater aqui. É importante que os deputados tomem
conhecimento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Certo. Há uma sugestão sobre a mesa. No momento
oportuno, será divulgada.

Agora, quem está com a palavra é o Deputado
Ricardo Barros, por três minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, vou concordar com o Deputado Babá.
Vou pedir a V. Exa. que leia a proposta, porque senão
vamos todos falar, e, depois de ler a proposta, todos
terão de falar novamente sobre essa alternativa. Po
deríamos ganhar tempo se o Plenário já tivesse co
nhecimento e as manifestações já fossem sendo fei
tas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sugestão:

Sr. Presidente, requeiro, tendo em vis
ta a profundidade do trabalho do Relator e
sendo o seu parecer um ótimo estudo sobre
o salário mínimo e seus possíveis valores,
seja encaminhada a esta Comissão a su
gestão de que passe a constar na parte do
final do '·relatório, intitulado "Sugestões e
perspectivas para o salário mínimo", o se
guinte parágrafo:

"Considerando, enfim, os dados aqui
acumulados, acreditamos ser possível e
factível a fixação, a título de sugestão, do
valor do salário mínimo em 180 reais, a va
ler a partir de 1Q de maio de 2000".

A justificativa da presente sugestão
consta no próprio parecer do Relator.

Sala das Comissões, 28 de maio de
2000.

Assinado: Deputados Paulo Rocha, Jandira
Feghali, Djalma Paes, Babá, Jair Meneguelli, Pedro
Celso, Avenzoar Arruda, Paulo Paim, Pedro Eugê
nio.

É essa a sugestão de alguns Deputados.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.

Presidente, Sr. Relator, em primeiro lugar, eu gostaria
de elogiar o Relator pela rapidez com que concluiu o
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relatório e pela riqueza de detalhes que traz, certa
mente pela contribuição efetiva de tantos expositores
que aqui estiveram, dando à Comissão opinião sobre
o salário mínimo.

Quero voltar a lembrar- como fiz hoje, no perío
do da tarde - que a nossa Comissão Especial está
destinada a realizar estudos com vistas a oferecer al
ternativas para a fixação do salário mínimo. Logo, fica
muito próprio o parecer do Relator, na medida em que
o objetivo da Comissão é oferecer alternativas em re
lação ao salário mínimo. Não é oferecer meta nem
proposta definida. Quando se fala em alternativas, os
quadros 21 e 22 são extremamente pródigos, porque
estabelecem o impacto do aumento do salário, em
cada um dos valores, nas inúmeras alternativas que
estão aqui, de 150 a 177 reais, e, ao mesmo tempo,
oferecem fontes que poderão, após um longo debate,
evidentemente, se definidas, suprir a diferença esta
belecida entre os valores definidos.

Sr. Relator, entendo que a decisão de V. Exa. foi
realmente sábia no sentido de que as alternativas es
tão apresentadas - como é o objetivo da nossa Co
missão.

Deputada Jandira Feghali, como V. Exa. é pro
positora da proposta sobre a mesa também, gostaria
de abordar isto: o relatório está absolutamente corre
to quando propõe alternativas. Os quadros 21 e 22,
combinados, propõem, na verdade, uma série de al
ternativas diferentes para a fixação do salário. Não é
nossa meta estabelecer valor, nem deliberar sobre
isso.

Sr. Relator, a partir de amanhã, instalada a Co
missão Especial que trata da medida provisória, pre
parei que a primeira reunião de audiência pública seja
para ouvir o Relator Eduardo Paes e dar conhecimen
to a todos do relatório.

Nobre Relator, faço uma menção honrosa ao re
latório de V. Exa. Ele deve assim permanecer, respei
tando, evidentemente, a sugestão dos demais com
panheiros que assinaram a proposição. Contudo,
esse não é efetivamente o objetivo da nossa Comis
são. As alternativas propostas, certamente, servirão
para o rico debate que vai suceder-se tanto na Comis
são Especial que trata da medida provisória, quanto
na sua aprovação em Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, meus caros colegas desta
Comissão Especial, todos nós, ao tomarmos conheci
mento dos termos do relatório, concluímos que não

foi em vão nosso permanente trabalho nos últimos
dias em torno de momentoso e importante assunto.

Quero dizer ao nobre Relator que o relatório de
S. Exa. é rico em detalhes e em números precisos,
como deveria ser. S. Exa. afirmou, sem meias palavras,
a importância do salário mínimo no combate à pobreza
e na redistribuição de renda. Ora, se o salário mínimo é
importante e decisivo para o combate à pobreza e para
mais justa distribuição de renda, conforme os recursos
disponíveis, ante o impacto do novo salário deveremos
perseguir o número maior possível. Não sei se o nobre
Relator acompanhou o meu raciocínio. Se o combate à
pobreza é por meio da redistribuição de renda, deve
mos procurar encontrar um meio para isso. Temos de
examinar a repercussão disso para as contas públicas.
Temos de procurar as fontes disponíveis para tal. De
acordo com o gráfico apresentado pelo nobre Relator,
poderíamos chegar até a 177 reais, cuja impactação se
ria plenamente coberta pelas fontes exaustivamente
enumeradas por S. Exa.

Destarte, sugiro ao Sr. Relator que examine ou
reexamine a proposta hoje oferecida, apenas corri
gindo o valor de 180 reais para 177 reais, porque ...

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI- Já foi
corrigido.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
Viva! Vamos caminhar, se possível e assim for o dese
jo, para uma decisão unânime. E perseguirei sempre
uma decisão unânime desta Comissão, que vai ter re
percussão nesta Casa, no Congresso Nacional e na
sociedade brasileira.

Muito obrigado a todos pela atenção. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Deputado Medeiros, a Presidência não pode acatar, a
não ser que seja ordem regimental. É que já conheço
o nosso ...

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Sr. Presiden
te, como estamos caminhando para um consenso,
sugiro que abreviemos essa discussão, porque já é
tarde da noite, já são quase 10h, e façamos a votação
da Emenda nº 177J aprovada dentro do relatório. Com
isso ganharfamos bastante tempo e vai servir como
uma indicação para o Congresso Nacional. Por isso,
faço esse apelo. Em vez de estarmos fazendo discur
so, poderíamos encaminhar a votação.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Perfeito.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem. '



Maio de 2000 DIÁRIO DA'cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014329

oSR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr.
Presidente, penso que ninguém neste plenário trará
mais argumentos do que.o Relator. E há um desejo
muito claro de votar logo essa emenda. Então,sugi
ro que os inscritos dispensem a inscrição, e pa~sa

mos ao processo de votação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Ainda estão inscritos para falar os Deputados Pedro
Eugênio, Jandira Feghali, Djalma Paes, Paulo Paim,
Babá, Avenzoar Arrupa e Damião Feliciano. Se to
dos..

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS ~ Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Tem V. Exª a palavra. .

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, antes que os companheiros abram mão
da palavra, alerto V.Exas. para b fato de que essa
alteração no relatório contraria a finalidade desta
Comissão, que é de oferecer alternativas e não de
fixar valores. Portanto, vejo-me obrigado a pedir vis
tas do relatório. Então, para que isso não aconteça
e acabemos sendo atropelados pela instalação da
próxima Comissão amanhã, peço aos companheiros
que façam uma ponderação no sentido de buscar
mos consenso. Esta Comissão trabalhou muito. Ve
jo-me obrigado a pedir vistas. Então, faço essa
questão de ordem apenas para que os companhei
ros depois não se sintam surpreendidos, como esta
mos sendo por essa sugestão.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr.
Presidente, penso que ~. relatório está sendo emen
dado com a proposta de mais de vinte Parlamentares.
Então, na minha concepção, o que diz o Deputado Ri
cardo Barros não tem fundamento. Temos um relató
rio que está recebendo uma emenda. O que o Relator
apenas não apresentou foi sua sugestão clara, mas
um conjunto de vinte ou trinta_ Parlamentares apre
sentou o valor de 177 reais.

Penso que esse valor complementa o relatório
naquilo que p~ovavelmentepudesse ter ficado vago.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, o valor de 177 reais está proposto no rela-

tório, tanto no Quadro 20 quanto no 21. Ele já está
proposto, como os demais também estão. Entre as al
ternativas, está a de 177 reais.

Na verdade, não há nenhuma razão para que
isso seja novamente colocado em separado. No Qua
dro 20 estão as seguintes alternativas: 150 reais, 155
reais, 160 reais e 177 reais. E anteriormente está o
impacto no cálculo da repartição de receitas, inclusive
da geração de renda sobre esse valor.

A proposta de 177 reais já está apresentado no
relatório, juntamente com as demais. Portanto, gosta
ria que isso fosse ponderado, para que tivéssemos o
consenso na Comissão, o que, na verdade, é nosso
objetivo.

É essa a proposta feita, Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEN'rE (D~p_utado Paulo Lima) 
Tem V.Exa a palavra.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, é claro que aí vai depositado um proble
ma político, o que é óbvio. Esta é uma Comissão su
prapartidária, com todos os partidos, a base do Go
verno e a Oposição. Tentamos fazer com que a Co
missão respondesse a uma expectativa da própria
Comissão do Congresso Nacional, dos trabalhadores
e da própria opinião pública. Se no relatório já está es
crito que as fontes de financiamento podem cobrir
177, não há nenhum problema que na conclusão se
coloque que essas fontes de financiamento poderão
cumprir um 'salário até xis, como sugestão da Comis
são.

O método de votação é o seguinte: vote-se o re
latório e ressalve-se o destaque da emenda. O relató
rio é votado, depois abrimos a discussão e votação da
proposta feita.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não
cabe emenda.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Só
um minuto, nobre Deputado Ricardo.

Quero salvar o relatório e gostaria que o Sr. Pre
sidente ouvisse. É importante que a Comissão tenha
o seu relatório. Esse trabalho feito e desenvolvido, o
que o torna fundamental.

Poderíamos fechar a questão do relatório e abrir
a discussão, em separado, dessa sugestão, para que
ela conste ou não como um adendo de sugestão à
própria Comissão.

Não é justo que esta Comissão não tenha uma
opinião final. Já que o relatório admite isso, e está cla-
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ro nele, nada impede que se conclua. O encaminha
mento que faço é que se vote o relatório, ressalvado
isso, e que, em separado, discutamos e decidamos
sobre essa questão.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, já li a redação, que está de acordo. É
uma sugestão. Mas aqui estão todas as sugestões
do relatório: a de 150 reais, a de 155 reais, a de 160
reais, 165 reais, 170 reais, 175 reais e 177 reais.

O SR. DEPUTADO MEDEIROS - São alterna
tivas.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
Exatamente, são todas alternativas, o termo que
está na definição do objetivo da nossa Comissão:
alternativas em relação à fixação de salário mínimo.

Sr. Presidente, lembro que o nosso Relator des
tacou fontes de até 9 milhões e 780 mii reais~ No caso
de o salário mínimo ir a 177 reais, consumiria 6 bi
lhões e 500 milhões de reais. Portanto, com as fontes
aqui destacadas, poderíamos elevar o salário, talvez,
até com valor bem maior. Mas teríamos que discutir
as fontes: se vamos sugerir os 177 reais, o que esta
mos acatando? Estamos acatando o fim do sistema
"S"7 Tenho dificuldades em aprovar essa matéria,
porque não tenho convicção de eliminar o sistema
"S". Estamos acatando o fim da contribuição sindical?
Não sei. Gostaria de ouvir os Deputados Medeiros e
Jair Meneguelli sobre isso. Estamos acatando o
REFIS? Na verdade, ele tem 160 bilhões de créditos,
o prazo final vai até o dia 30, e só aderiram 2 bilhões
até agora. Acho temerária essa fonte. Não podemos
estabelecer o valor sem discutir de onde virá a fonte
para isso.

Essa discussão é muito ampla para ser feita
neste momento. Mas farei um estudo aprofundado, se
for o caso, durante o período de vistas, para que pos
samos definir de onde viriam os 6 bilhões, 492 mi
lhões e a proposta desta Comissão é de 177 milhões
e quais as fontes que, efetivamente, seriam aproveita
das.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Sr. Deputado, antes de V. Exª pedir vistas, gostaria
que conversássemos durante 5 minutos, para tentar
mos aprovar hoje este relatório, mesmo que seja com
a sugestão da Deputada Jandira Feghali, ressalvada
a sugestão, não entrará no relatório. Vai ser uma res
salva.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr.
Presidente, desculpe-me, mas não dá para ressal-

var o que não está escrito no relatório. Não é possí
vel se fazer emenda, nem destaque. Se o Relator
disser que acata a sugestão, tudo bem. Ele acatou a
sugestão, e eu farei um pedido de vistas a fim de
que ele indique que fontes, efetivamente, está pro
pondo para aquele valor ser acatado. Durante o pe
ríodo de vistas, discutiremos isso com o Relator. Se
ele não acatar a sugestão, não há como ressalvá-Ia.
É uma questão que dependerá de manifestação do
Relator.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Um minutinho só. O Deputado Pedro Eugênio pediu
a palavra antes.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr.
Presidente, sobre a mesa há um requerimento de
minha autoria que -procura colocar a discussão do
número como uma questão que não interfere na dis
cussão e na aprovação do relatório. É importante
que a Comissão vote hoje o relatório. Eu até seria
favorável ao número que estivesse ali. Entendemos
que isso está provocando a possibilidade até de um
pedido de vistas. Devemos votar o relatório da for
ma como está. Em sendo votado e aprovado, esta
Comissão tem toda a prerrogativa de fazer uma su
gestão em separado, se assim julgar, ou não. Nós
podemos separar as discussões.

É esse o sentido do requerimento que está so
bre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Tenho em mãos o requerimento do Deputado Pedro
Eugênio, que passo a ler para o Plenário:

Sr. Presidente, nos termos regi
mentais, requeiro a V. ExA, ouvido o Plená
rio desta Comissão, encaminhar proposta à
Comissão que examina a Medida Provisória
n2 2.019, de 2000, subscrita pelos membros
desta Comissão, fixando um valor para o
salário mínimo superior ao R$151 ,00, pro~'

posto pela medida provisória supracitada, ti
xado em R$177,00.

Éessa a proposta do Deputado Pedro Eugênio.
Gostaria de passar ao Sr. Relator proposta que

encaminhei ao Presidente Fernando Henrique e aos
Ministros da área econômica. Ela foi debatida nesta
Casa. Debateu-se aqui que todo o trabalhador que
percebesse salário mínimo no Brasil tivesse direito a
uma cesta básica no valor de até R$10,00. Calculei
que com R$10,00 dá para comprar 5 quilos de arroz,
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2 quilos de feijão, 1 quilo de fubá, 1 quilo de macarrão,
2 quilos de açúcar, 1 quilo de sal, uma lata de óleo e 1
quilo de farinha de trigo. Nos estudos preliminares
que fiz isso custa R$9,75.

Solicitei ao Presidente, quando da reunião, para
que incluísse essa cesta básica como ticket cesta bá
sica para os aposentados e pensionistas. E tamqém
que fôssemos fazer a sugestão pela Comissão.

Passo também como sugestão do Presidente
da Comissão: que o Relator analise a possibilidade
de sugerir que todos os trabalhadores que percebam
o salário mínimo no País recebam também uma cesta
básica. Justificativa: já que a maioria dos aposenta
dos e pensionistas arcam com despesas muito gran
des em relação à farmácia, a clínicas e aos hospitais
que eles pudessem ter garantida, através de uma
cesta básica, sua alimentação.

Passo o relatório para a análise do Relator.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, uma questão de ordem, se me permitir. Tam
bém para ajudar no encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não, Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, o que une esta Comissão, é o consenso no
relatório. Temos um problema de fato muito bem
claro. Um dos membros da Comissão registra com
muita clareza sua posição. Se for encaminhado à
Mesa a emenda nesse momento, ele pede vista.
Entendemos que é fundamental voltar a esse relató
rio para que amanhã chegue às mãos da Comissão
Mista que estuda a medida provisória.

O que proporia é que, de imediato, votássemos
o relatório do Deputado Eduardo Paes como está,
sem preju ízo. Posteriormente a isso, os membros
desta Comissão, que entendessem isso correto, assi
nariam uma emenda de 180, ou de 190, ou 177 reais
e encaminhariam ao Relator e à Comissão Mista,
quem sabe até por unanimidade.

Neste momento, proponho que se aprove o re
latório, e em seguida se faça a discussão.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Va
mos votar, Sr. Presidente.

.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Espera aí. Pergunto inicialmente se está encerrada
a discussão do parecer?

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Está en
cerrada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
O.k. Encerrada a discussão, passo a palavra ao Rela
tor para suas considerações.

Nessa questão de várias solicitações de or
dem, ficOl~ conversado com o Presidente Michel Te
mer agora há pouco, em função da solicitação da
Deputada Jandira Feghali, que votássemos hoje o
relatório. Então, das 16h da apresentação do relató
rio final ao Presidente da Casa, Deputado Michel
Temer, ficaria para as 11 h45min. Certo? Amanhã,
de manhã, às 11 h45min, para que todos os mem
bros da Comissão possam vir à Presidência da
Casa e entregar o relatório final ao Presidente Mi-.
chel Temer. E este vai fazer a distribuição para os
Líderes da Casa e para o Presidente do Senado.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Sr. Presidente é possível ser às 11 h?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Olha, solicitei.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI 
Estou perguntando se é possível, porque há uma
Comissão Especial da ANT, da qual faço parte e há
uma reunião emergencial neste horário. Como gos
taria de participar, pergunto se pode ser às 11 h da
manhã. Se não puder tudo bem. Também não vou
poder participar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Solicitei o horário possível ao Presidente Michel Te
mer, que sugeriu 11 h45min. A minha sugestão, inclu
sive, foi às 10h.

Olha, posteriormente à votação do Relator,
quero informar ao plenário que hoje à tarde foi enca
minhado requerimento com a solicitação da prorro
gação da Comissão de estudos para política salarial
e geração de empregos. Inclusive uma sugestão
também do Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Então, peço para que todos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O
Relator já falou demais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Quero que todos fiquem em plenário porque tere
mos votações. O Relator vai externar a posição dele
e já temos a possibilidade de um pedido de vista.
Então, eu gostaria que nos entendêssemos antes
de ser feito o pedido de vista.
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o SR. DEPUTADO RICARDO BARROS :..
Tudo bem. Sr. Presidente, eu quero apenas fazer
uma proposta à Comissão, estamos fazendo um
acordo. Qual seria o acordo? O relatório seria vota
do como está, e a sugestão que está sobre a mesa
e poderá ser motivo de apreciação da Comissão
não o comporia. Estão de acordo? A sugestão que
está sobre a mesa não comporá o relatório, está
certo? Até porque ela já está incluída no relatório, é
uma redundância. Essa posição que a Comissão
pretende votar é uma redundância, pois já está o
valor de 177 reais no relatório como uma das alter
nativas, que é a nossa missão. Quero deixar isso
claro para que não tenhamos depois de votar a su
gestão para ser um adendo do relatório, porque
dessa forma teremos de fazer o pedido de vista. Qu
ero fazer esse acordo com a Comissão e ouvir os
companheiros.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, tem de ficar claro para não dar problema num
segundo momento. Todos querem votar. Vamos vo
tar o relatório. Só quero deixar claro que os mem
bros presentes da Comissão encaminharão ao Rela
tor, como sugestão, a nossa posição do salário míni
mo de 180 reais.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
Cento e setenta e sete reais.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Cento e
setenta e sete reais e ponto.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
Tudo bem, ao Relator. Não será motivo de delibera
ção na Casa. Ele está apenas assinado pela maioria
dos membros. Está certo isso? Não haverá delibera
ção.. Sr. Presidente, para ficar claro, como bem
disse o Deputado, não haverá deliberação sobre
essa moção, ela apenas está sendo encaminhada
ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos passar a palavra ao Relator para as conside
rações finais do relatório. Então, colocarei em vota
ção a sugestão do Deputado Ricardo Barros.

Passo a palavra ao Relator, Deputado Eduardo
Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, o primeiro relatório de uma Comissão Espe
cial nunca se esquece.

Agradeço a todos os comentários elogiosos ao
relatório. Esclareço a V. ExA que tentarei identificar,
até amanhã, uma forma de incluir n proposta de V. EX
no sentido de que parte desse recurso seja através de

uma cesta básica. Eram essas as minhas considera
ções.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos votar.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, para mim as coisas têm de ser claras. Eu não
entendi.

Sr. Presidente, quero fazer uma questão de or
dem. Entendo que a responsabilidade política tem
desdobramentos. Esse documento dos 177 reais, as
sinado por todos os membros presentes menos um,
vai para a Mesa e constará da ata. Esse é o acordo
que firmamos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Na
ata, não no relatório.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Na ata.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Tudo
bem.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Esse é o
acordo firmado. Não quero, Sr. Presidente, assumir
essa responsabilidade e sei como isso funciona, por
que dá a impressão de que nós dois falamos que eu
concordei com o relatório que não fixa um número.
Quero reafirmar nossa posição de que fosse fixado o
número no relatório. Só estamos concordando com
essa proposta de sugestão para evitar o pedido de
vista. Agora, se alguém aqui entende que o melhor é
pedir vista e não é o seu caso, porque é esse acordo
que estamos firmando, então submeto-me também
para pedirmos vista, se for o caso. Quero deixar bem
claro se é unânime essa posição. É unânime?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Quero pôr em votação o relatório, e peço que todos
ouçam. A sugestão é: vamos votar o relatório final do
Deputado Eduardo Paes que acrescentará que todos
os salários mínimos irão receber a cesta básica..

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Dá licença. Essa sugestão feita à Mesa, que está ha
vendo entendimento, é que conste da ata, mas não do
relatório. Isso não será deliberado, será constatado
em ata o encaminhamento que a Mesa recebeu.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
Presidente, estou quieta até agora, porque quero que
a Comissão tenha o seu relatório.

No entanto, esse documento assinado pela Co
missão inteira, que só foi recebido pela Mesa, tam
bém não faz sentido. Esse é um documento da Co
missão inteira. Na verdade, ela delibera a partir das
suas assinaturas.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Mas está assim.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - E
isso constará em anexo da ata, e encaminharemos
isso para a Comissão da Medida Provisória. Encami
nharemos para onde quisermos.

Agora, uma visão de que a Mesa apenas rece·
beu uma sugestão, não foi assinada pela Comissão
inteira. Então, isso vale como uma deliberação políti
ca também, senão parece que esse documento não
existe.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Do
ponto de vista político sim, mas do ponto de vista re
gimental não. Não há deliberação sobre isso. Não
vamos votar a matéria. Esse é o acordo.

O SR. PRES.IDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Olha, Deputada Jandira Feghali, o Deputado Paulo
Paim propôs exatamente o que V. Ex!! deseja. Está
aqui em mãos a sugestão apresentada pela maioria
da Comissão, certo? Isso fará parte da ata que va
mos aprovar, e não do relãtório.

Aprovado o relatório, será entregue amanhã
ao Deputado Michel Temer, com as atas. Como a
ata está apresentada, essa ata vai ser aprovada
pela Comissão e é outra questão.

Eu coloco em votação..

O SR. DEPUTADO PEDRO EUG~NIO - Sr.
Presidente, pela ordem.

.0 SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pela ordem, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro
Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGêNIO - Há
um requerimento sobre a mesa, de minha autoria,
que coloca a necessidade de uma votação a respei
to dessa matéria. Como o acordo foi feito e para que
depois não sejamos obrigados a deliberar sobre o
requerimento e derrotá-lo, eu o retiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
- Ótimo. Retirado o requerimento do Deputado
Pedro Eugênio que enviaria sugestão para a Co
missão.

A Mesa aceita a sugestão da Comissão, assi
nada pela maioria. Vai constar da ata.

Em votação o relatório final do Relator.
Os Deputados que forem a favor, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade. (Palmas.)

Coloco em votação o requerimento discutido
hoje à tarde de prorrogação da Comissão Especial
para Estudos..

(Tumulto no plenário).

(Não identificado) - Tem de colocar em vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Dá licença. Terão direito à palavra.

Requer alteração do ato de constituição da Co
missão Especial, destinada a realizar estudos, com
vistas a oferecer alternativas, em relação à fixação do
salário mínimo.

Requeiro, ouvido o Plenário da Comissão, que
se solicite à Presidência da Câmara dos Deputados a
alteração do ato de sua constituição, para que sua fi
nalidade seja propor nova política salarial e de gera
ção de empregos para o Brasil.

Em votação o requerimento.

(Não identificado) - Em votação, o que é isso?
V. Ex!! quer aplicar um golpe aqui?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não, hoje à tarde já foi discutido, Deputado.

(Não identificado) - Mas aqui hoje à tarde foi
discutido, mas agora..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
V. Ex!! não estava presente, mas já foi discutido.

(Não identificado) - Mas agora estamos dis
cutindo de novo.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr.
Presidente, queria encaminhar o meu voto sobre o
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)
Com a palavra o Deputado Jair Meneguelli.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - Sr.
Presidente, depois gostaria de encaminhar o meu
voto ao requerimento.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI- Sr.
Presidente..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Olha, gostaria de informar, antes de passar a pala
vra ao Deputado Jair Meneguelli, que não cabe dis
cussão ao requerimento. Mas estou fazendo essa
deferência a V. Ex!! Regimento interno, Deputado, o
encaminhamento.. Vamos votar o requerimento.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI- Eu
estou pedindo para encaminhar.
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o SR. DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO - Se
alguém for encaminhar ao contrário, quero encami
nhar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Em votação.

Pode haver encaminhamento. V. Exª quer enca
minhar, Deputado? Olha, quero esclarecer que isso
foi discutido na semana passada. Hoje, foi discutida a
questão de fazer a prorrogação, aliás, a alteração do
ato de constituição da Comissão. Só para que possa
mos, a pedido de vários Deputados, ir ao Piauí, ao
Acre, a Roraima, a Minas Gerais, ou a vários outros
discutir a questão de política salarial para o País. Isto
já foi discutido.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr.
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Para encaminhar, Deputado Jair Meneguelli.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr.
Presidente, o meu encaminhamento é contrário ao re
querimento. Já disse anteriormente e repito, não sou
muito favorável à instalação de Comissões Especiais
que, na verdade, tiram o trabalho das Comissões Te
máticas, onde estão Deputados que as escolhem por
serem experientes naquelas matérias.

Portanto, sou contrário à prorrogação desta
Comissão e defendo que esse tema é relativo à Co
missão de Trabalho. Por isso, encaminho contrário a
este requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Damião Feliciano.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO 
Sr. Presidente, quero parabenizar, naturalmente, o
trabalho desta Comissão, a qual não atrapalhou em
nada nem atrapalha a Comissão de Trabalho, nem
atrapalha o trabalho das Comissões Temáticas, se·
não ela não teria razão de ser, aliás, ela não teria
sido criada.

Encaminho o meu voto a favor, exatamente,
porque é nesta Comissão que estamos discutindo e
aprovando um relatório para o qual demoramos
mais de um mês discutindo para chegarmos a essa
conclusão. Não podemos prolongá-Ia, sabendo dos
benefícios que ela trouxe a esta Casa?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Concedo a palavra ao Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO 
Sr. Presidente, não acabei ainda.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Sr.
Presidente, já encaminhou pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Com a palavra o nobre Depujado Damião Feliciano,
desculpe-me, Deputado.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Sr.
Presidente, apenas para abordar o efeito positivo
desta Comissão, quando ela'apresenta um relatório
final que foi votado, inclusive, por unanimidade. Se
esta Comissão não tivesse realmente este fator posi
tivo, esse relatório não teria sido aprovado por unani
midade. Se foi aprovado na sua totalidade é porque
ela trouxe efeito positivo. AComissão não atrapalhou
em nada a Comissão Temática.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO 
Não, mas funcionou porque foi aprovado por unanimi
dade, senão ninguém tinha aprovado por unanimida
de.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Não
tinha nem sido criada...

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO - Não
tinha criado a Comissão Especial. Se ela foi aprova
da, e foi aprovada por unanimidade, é porque ela teve
efeito positivo, Sr. Presidente.

Quero, exatamente, manifestar o meu voto a fa·
vor.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Na verdade,
Sr. Presidente, esse requerimento não pode ser vota·
do e vou explicar o porquê em rápidas palavras.
Quem ler a última folha do nobre relatório apresenta
do pelo Deputado Eduardo Paes nota que - e foi apro
vado por unanimidade: ''vai ser criada uma Comissão
Especial para debater o salário mínimo". Como está
aqui já aprovado, não cabe a esta Comissão votar um
outro requerimento formando uma Comissão.

Entendo, Sr. Presidente, que com isso resolve
mos a questão, já está aprovado, e ela será formatada
no momento adequado pelo foro competente. E evita
mos com isso, Sr. Presidente, o constrangimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Peço a presença dos Srs. Deputados porque vamos
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pôr em votação. Já vou esclarecer essa questão de
ordem do Deputado.

Deputado, aqui está dizendo a respeito de uma
nova Comissão. Nós ~stamos propondo a continuida
de da mesma Comissão, só com alteração do ato. Só
o objetivo. Eu sei que já está encaminhado. '

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO - E
com o apoio do próprio Deputado Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Então, quero colocar em votação o requerimento.

Os Deputados que são favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Eu voto com
o relatório naquilo que a Comissão já garantiu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Aprovado.

O SR. DEPUTADO P4ULO PAIM - Aprovado o
quê? Aprovado o relatório...

(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

O relatório está aprovado.
(Não identificado) - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Temos dezenove Deputados.
(Tumulto no plenário.)
O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO 

Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

Os que são a favor da continuidade da Comissão para
uma política salarial e geração de empregos, votam
"sim", os que são contrários votam "não".

Deputada Almerinda de Carvalho.
A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE

CARVALHO - Voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -

Deputado José Thomaz Nonô. (Pausa.) Ausente.
Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) Ausente.
Deputado Medeiros. (Pausa.) Ausente.
Deputada Nice Lobão. (Pausa.) Ausente.
Deputado Paulo Magalhães. (Pausa.) Ausente.
Deputado Ronaldo Vasconcellos. (Pausa.) Au-

sente.

Deputado Barbosa Neto.

O SR. DEPUTADO BARBOSA NETO - "Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima)-
Deputado Damião Felici,ano.

O SR: DEPUTADO DAMIÃO FELlCIANO 
"Sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - "Sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Deputado Paulo Lima, "sim".

Deputado Synval Guazzelli.
O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -

Deputado Wilson Santos. (Pausa.)
Dino Fernandes. (Pausa.) Ausente.
Feu Rosa. (Pausa.) Ausente.
Inaldo Leitão. (Pausa.) Ausente.
Luiz Ribeiro. (Pausa.) Ausente.
Pedro Henry. (Pausa.) Ausente.
Romeu Queiroz. (Pausa.) Ausente.

Avenzoar Arruda. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA -
"Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Jair Meneguelli.

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI 
"Não."

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - "Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Pedro Celso. (Pausa.) Ausente.

Enivaldo Ribeiro. (Pausa.) Ausente.

Herculano Anghinetti. (Pausa.) Ausente.

Pedro Corrêa. (Pausa.) Ausente.

Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - "Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Magno Malta. (Pausa.) Ausente.

Alceu Collares. (Pausa.) Ausente.

Djalma Paes.

O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - "Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
João Caldãs. (Pausa.)

Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO 
"Não".
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Suplentes: Átila Lins. (Pausa.)

Em votação o requerimento. "Sim" é a favor da
continuidade.

Deputado João Caldas. (Pausa.)
(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Átila Lins. (Pausa.) Ausente.

Costa Ferreira. (Pausa.) "Sim".
IIdefonço Cordeiro. (Pausa.) Ausente.
Luciano Castro. (Pausa.) Ausente.
Neuton Lima. (Pausa.) Ausente.
Pedro Fernandes. (Pausa.) Ausente.
Wilson Braga. (Pausa.) Ausente.
Ana Catarina. (Pausa.) Ausente.
Luiz Bittencourt. (Pausa.) Ausente.
Nelo Rodolfo. (Pausa.) Ausente.
Fátima Pelaes. (Pausa.) Ausente.
Jovair Arantes. (Pausa.) Ausente.
Mareio Fortes. (Pausa.) Ausente.
Marisa Serrano. (Pausa.) Ausente.
Sérgio Carvalho. (Pausa.) Ausente.

Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - "Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
O PT já completou o seu quadro.

PPB: Almir Sá. (Pausa.) Ausente.

João Tota. (Pausa.) Ausente.

Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS 
"Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Caio Riela.

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - "Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) -
Eurípedes Miranda. (Pausa.)

De Velasco. (Pausa.)
(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 

É porque não dá quorum.

(Não identificado) - Quantos votos já houve,
Sr. Presidente? Quantos?

O SR. DEPUTADO BABÁ - Tem um pro
blema, só uma questão de ordem. Só pediria aos
Deputados que estão aí, Sr. Presidente, para ficar
configurado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Não deu quorum. Prevalece o relatório; o requeri
mento fica para outra oportunidade.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, só
um instante. Há que constar que a ata foi votada
também com relação àquela sugestão, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Está encerrada a reunião.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Só um instante,
Sr. Presidente, calma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Já foi votada, Deputado.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Só um esclareci
mento que estou pedindo. A ata não foi votada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Olha, a partir do momento em que foi feito por una
nimidade, acredito...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, mas, pelo
menos simbolicamente tem que constar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Vamos suspender a reunião por um minuto, depois
voltamos para aprovar a ata.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Exato.

(Manifestações simultâneas ininteligfveis.)

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, é a ata, ra
paz, pelo amor de Deus! Senão não vai haver reu
nião aqui. Como tu vais votar, amanhã, o tema se
não houver ata? (Pausa.) Já, pode vir que já não
tem mais risco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Lima) 
Em discussão a ata da presente reunião. Todos que
a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovada por unanimidade.
(Tumulto no plenário.)

Estão canceladas as reuniões de quarta e
quinta-feira. Amanhã, às 11 h45min, haverá reunião
na Presidência da Casa com o Deputado Michel Te
mer, para entrega do relatório final.

Esta Comissão tem até o dia 30 para trabalhar.
Durante esse período poderá ainda ser convocada
pelo Presidente. Poderemos votar requerimentos na
sexta-feira.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos da presente reunião da Comissão Especial so
bre o Salário Mínimo.

Está encerrada a reunião.
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CAMARADaS DEPUTADOS
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITmçÃO

.N~ 20-A, DE 1999
(Do Sr. Caio Riela eoutros)

Dispõe sobre aacumulação remunerada de cargos públicos; tendo parecer da Comissão de
Constituição eJustiça ede Redação pela admissibilidade desta edas de nas 78/99 e 161/99)
apensadas, com emendas (relator: DEP. FERNANDO CORUJA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO)

SUMÁRIO

1- Proposta Inicial

11- Propostas apensadas: PEC 78/99, PEC 161/99

111- Na Comissão de Constituição eJustiça ede Redação:

- parecer do Relator
-emendas of~ecidas pelo relator (3)
•parecer da Comissão
•~mendas adotadas pela Comissão (3)
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AS Mesas da Câmara dos Deputado$ e do Senado
Federal, nos termos do Art. 60, § 3D

, da Constituição Federal, promulgam a

seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 10 O inciso XVI do art. 37 da Constituiçãg Federal

passa a vigorar acrescido da alínea d, com a seguinte redação:

"Art. 37. . "" .

'XV ,.•••••.•.••••••

d) a de dois cargos de odontólogo;"

Art. 20 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É de conhecimento público a situação de precariedade do

setor de saúde estatal. Com efeito, além da histórica escassez de recursos,

permanece nos quadros da Administração Pública a carência de p~~ssionais

para propOrcIonar atendimentO satisfatório aos usuários dos serviços de saúde. A

assistência odontológica, nesse cenário, apresenta-se extremamente d~ficiente,

comprometendo a saúde bucal de parcela significativa' da populaÇão, com.
reflexos danosos para a sociedade brasileira. Dessa forma, nossa proposição

, objetiva aprimorar a prestação fundamental da assistência odontológica Por parte
I dos organismos estatais de saúde, viabllizando, para tanto, a possibilidade

constitucional de acumulação de dois cargos de odontólogo no âmbito da

Administração Pública. A aprovação da presente emenda ao texto constitucional

irá, sem dúvida, contribuir para que o Brasil deixe de ser o ·pals· dos

desdentados".

. Sala das Sessões. em 10/ de. O r de 1999.
. /1

Deputado~



Maio de 2000 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014339

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: CAIO RIELA E OUTROS

Data de Apresentação: 14/04/99

Ementa: Proposta de emenda à Cop.stitiIição que dispõe sobre a
acumulação remunerada d.e cargos públicos.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 179
"

Não Conferem 021

Licenciados 000

Repetidas 019
-:--'''':---:----- ._.- -- ..... .
Ilegíveis 000

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARO.o LUPION PFL PR
2 ADAUTO PEREIRA PFL PB
3 ADOLFO MARINHO PSOB CE
4 AFFONSO CAMARGO PFL PR
5 AIRTON CASCAVa PPB RR
6 ALBÉRICO FILHO PMOS MA
7 ALBERTO MOURÃO PMOB SP
8 . ALCeSTE ALMEIDA PMOa RR
9 ALDIR CABRAL PFL RJ
10 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
11 ALOlZIO MERCADANTE PT SP
12 ALOfzlO SANTOS PSDe ES
13 ANDRE BENASSI PSD6 SP
14 ANGELA GUAOAGNIN PT SP
15 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
16 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS PFL se
17 ANTONIO FEIJÃO PSOB AP
18 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA
19 ANTÔNIO JORGE PFL TO
20 ARMANDO ABíLIO PMDB. PB
21 ARNALDO MADEIRA PSOB SP
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22 ARTHUR VIRGíLIO PSOB AM
23 AUGUSTO NARDES PPB RS
24 AYRTON XERÊZ PSDB RJ
25 BABÁ PT PA
26 BASILIO V1LLANl PSOB PR
27 BISPO RODRIGUES PL RJ
28 BISPO WANDERVAL PL SP
29 CAIO RIELA PTS RS
30 CARLlTO MERSS PT se
31 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
32 CHICO DA PRINCESA PT8 PR
33 CHIQUINHO FEITOSA PSOS CE
34 CORONEL GARCIA PSOB RJ
35 COSTA FERREIRA PFL MA
36 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
37 DANILO DE CASTRO PSOS MG
38 DARCI COELHO PFI. TO
39 DELFIM NETTO PPB SP
40 EBERSILVA PDT RJ
41 EDINHOSEZ PMDB se
42 EDUARDO JORGE PT SP
43 EDUARDO PAES PFL RJ
44 EDUARDO SEABRA PT8 AP
45 ELTON ROHNELT PFL RR
46 ENIO BACCI PDT RS
47 ESTHER GROSSI PT RS
48 EUJÁCIO SIMÓES PL BA
49 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
50 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
51 FERNANDO MARRONI PT RS
52 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
53 FRANCISTÔNIO PINTO PMDB BA
54 GEOVAN·FREITAS PMDB GO
55 GERALDO SiMÕES PT BA
56 GERSON PERES PPB PA
57 GILMAR MACHADO PT MG
58 GIVALDO CARIMBÃO psa AL
59 HÉLIO COSTA PMD6 MG
60 HENRIQUE.FONTANA PT RS
61 HERÁCLrto FORTES PFL PI
62 HILDEBRANOO PASCOAL PFL AC
63 IBERl: FeRREIRA PPB RN
64 IBRAHIM AE3I~ACKEl.. PPB MG
65 IÉDIOROSA PMDB RJ
66 INÁCIO ARRUDA pedoS CE
67 INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL PE-
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68 IRIS SIMÕES· PTB PR
69 IVANIO GUERRA PFL PR
70 JAIME MARTINS PFL MG
71 JOÃOCALOAS PMN AL
72 JOÃO CASTELO PSOB MA
73 JOÃO GRANDÃO PT MS
74 JOÃO MATOS PMDS·· se
75 JOÃO MENDES PMOB RJ
76 JOÃO PAULO PT SP
77 JORGE ALBERTO PMOB SE
78 JOSÉ ANTONIO flSB MA
79 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA
80 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB' ES
81 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
82 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
83 JOSÉ UNHARES PPB CE
84 JOSÊ ROBERTO BATOCHIO POT SP
85 JOSÉ ROCHA PFL BA
86 JÚliO REOECKER PPB RS
87 JURANOIL JUAREZ PMOB AP
88 LAURA CARNEIRO PFL RJ
89 L1DIA QUINAN PSOB GO
90 LJNCOI.N PORTELA PST MG
91 LUCIANO PIZZATTO PFL PR
92 Luis EDUARDO PSDB' RJ
93 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
94 LUIZ CARLOS HAULY PSP,B PR
95 LUIZ MAINARDI PT RS
96 LUIZ RIBEIRO P$DS RJ
97 LUIZ SALoMÃO POT RJ
98 MANOEL SALVlANO PSOB CE
99 MARÇAL FILHO PMOS MS
100 MARCIO FORTES FlSOS RJ
101 MARCIO MATOS PT ~R

102 MAReiO REINALDO MOREIRA PPB MG
103 MARCOS CINTRA. . PL SP
104 MARCOS ROLIM PT R$

105 MÁRIO DE OLIVEIRA PMOB MG
106 MARISA SERRANO PSOB MS
107 MAX MAURO PTB ES
108 MENDes RIBEIRe> FILHO PMDB RS
109 MIRO TEIXEIRA POT RJ

110 MOACIR MICHELETTO PIlADB PR
111 MÚClosA PMDS: RN

,112 MURILO DOMINGOS PTB . MT
",-

113 NAIR XAVIER LO~Q PMQ..B. -~º
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114 NELO ROOOLFO
115 NELSON MARCHEZAN
116 NELSON MARQUEZELLI

117 NELSON MEURER
118 NELSON PROENÇA
119 NEY LOPES
120 NILO COELHO
121 NILSON MOURÃO
122 NILSON PINTO
123 NORBERTO TEIXEIRA
124 OLIMPIO PIRES
125 OLIVEIRA FILHO
126 OSMAR SERRAGLIO
127 OSVALDO BIOLCHI
128 OSVALDO COELHO
129 OSVALDO SOBRINHO
130 PADRE ROQUE
131 PASTOR AMARILDO
132 PASTOR JORGl:
133 PASTOR REGINAlDO DE JESUS
134 PASTOR VALDECI
135 PAUDERNEY AVELlNO
136 PAULO BALT~R

137 PAULO LIMA
138 PAULO MAGALHÃES
139 PAULO OCTÃVIO
140 PAULO PAIM
141 PEDRO BITTENCOURT
142 PEDRO FERNANDES
143 PEDRO IRUJO .
144 PEDRO NOVAIS
145 PEDRO PEDRO?SIAN
146 PEDRO VALADARES
147 POMPEO DE MATTOS
148 RAFAEL GUERRA
149 RAIMUNDO COLOMBO
150 REG1S CAVALOANTE
151 RENATO VIANNA
152 RENILDO LEAL"
153 RICARDO IZAR ~
154 ROBERTO ARGFNTA
155 RODRIGO MAIA
156 ROMEL ANIZIO'
157 RONALDO VASCONCELLOS
158 RUBEM MEDINA
159 RU~ENS ~UR1.f'N.

PPB
PSOB
PTB
PPB
PMOB
PFL
PSOB
PT
PSDB
PMDB
POT
PPB
PMOB
PMOB
PFL
PTB
pt
PP8
PMDB
PFL
PST
PFL
PSB
PMOB
PFL
PFL
PT
PFL
PFl
PMD8
PM08
PFl
PSB
POT
PSOB
PFL
PPS
PMOB
PTS
PPB
PFL
PFL
PPB
PL
PFL
,~'=I:.

SP
RS
SP
PR
RS
RN
BA
AC
PA
GO
MG
PR
PR
RS
PE
MT
PR
TO
DF
BA
RJ
AM
RJ
SP
BA
DF
RS
se
MA
BA
MA
MS
SE
RS
MG
SC
AL
se
PA
SP
RS
RJ
MG
MG
RJ
~P
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160 SALATIEL CARVALHO PMOB PE
161 SAMPAIO DÓRIA PSOS SP
162 SANTOS FILHO PFL PR
163 SAULO PEDROSA PSDB BA
164 SERAFIM VENZON PDT se
165 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
166 SIMÃO SESSIM PPB RJ
167 TETÉ BEZERRA PMOB MT
168 URS1CINO QUEIROZ PFL BA
169 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
170 VALDOMIRO MEGER PFL PR
171 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
172 WALDEMIR MOKA PMOB MS
173 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
174 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
175 WALFR1DO MARES GUIA PTB MG
176 WANDERLEY MARTINS pot RJ
'1 n WERNER WANDERER PFL ' PR
178 zéiNDIO PPB SP
179 ZENALDO COUTINHO' , PSOB PA

Assinaturas que Nã.o Conferem
1 ARNALDO FARIA DE SÁ PP8 SP
2 AUGUSTO FRANCO PSDB se
3 CELCITA.pINHEIRO PFL MT
'4 CELSO GIGLlO PTB SP
'5 DR. BENEDITO DIAS PFL AP,
6 DR.HELENO ,PSCS RJ
7 EDMAR MOREIRA PPB MG
8 JOÃO MAGNO PT MG

,9 JOEL DE HOJ.LANDA PFL PE
:10 JORGE COSTA PMOB PA
11 JOSUÉ BENGTSON PTS PA

,12 LAEL VARELLA PFL MG
13 LAVOISIER MAIA PFL RN
14 lÚCIAVÂNIA PSDS GO
15 MAGNO MALTA PTB es
16 MARIA LÚCIA PMOB MG
~

17 ROBSON TUMA PFL SP
',-',;

RONALDO CEZAR COELHO PSOB RJ18
.19 SYNVAL GUAZZELLI PMDB RS
20 VALDEC10LIVElRA PT RS

21 ZULAIÊ COBRA PSDB SP
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Assinaturas Repetidas

Maio de 2000

1 AL.BERTO MouRAo
2 BISPO RODRIGUES
3 CAlORIELA
4 DR. BENEDITO DIAS
5 ORo HELENa
6 EDUARDO PAES
7 FERNANDO MARRONI
8 GILMAR MACHADO
9 JORGE COSTA
10 José ROCHA
11 JURANDIL JUAREZ
12 LUIZ MAINARDI
13 MENDES RIBEIRO FILHO

14 MOACIR MICHELETTO
15 OSVAlDO BIOLCHI
16 PAULO PAIM
17 PEDRO PEDROSSIAN

18 ROBERTO ARGENTA
19 SAULO PEDROSA

PMDB
PL
PTB
PFL
PSDS
PFL
PT
PT
PMDB
PFL
PMOB
PT
?MDB
PMDB
PMQB
PT
PFL
PFL
PSDa

SP

RJ
RS
AP
RJ
RJ
RS
MG
PA
BA
AP
RS
RS
PR
RS

RS
MS
RS
BA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposiçao

Oficio n°.4l 199 -+

Brasilia. 20 de abril de 1999
Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que o Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor Caio Riela e outros, que "dispõe sobre a acumulaçao
remunerada de cargos públlcos~r contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

179 assinaturas válidas;
021 assinaturas que não conferem;
019 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,
~ ...'-', .) J ~.-

Z::~/;L,";;tu:L~/ ?-
cLAUDI~ÉVES c. D~UzÃ)- .

. Chefe·
A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
.. DA

REPÚBLICÂ FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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...........................'.. .' .
TÍTULO In

Da,Organização do Estado
............................... ~ - .

, CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
.Disposições Gerais

~. 37 - A administração pública direta, indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de'
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

* Artigo. ~~caput" cOTTl redação dada pela Emenda Constitucional nO 19, de 04/061J998.
...............................................................................................................................................

~ , " .', .

, .:XvI - (vedada~ a.cumulaçâ({r~mW1eta~ de cargos públicos, exceto quando
houv~r compatibilidade, 'de horários, observadoeín qualquer caso o disposto no inciso
Xl: . ' . .

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
p) a de dois cargos privativos de inédico; '.': .
~ Inciso XVI com redação dada pela Emenda conStitucional nO 19. de 04/0611998.

........ ; :.~ ~ .
TÍTULO IV

Da org~ção dos.Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

. ...... -~ .. - _ .. .
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SEÇÃO VlII
Do Processo Legislativo

Maio de 2000

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

SUBSEçÃon
Da Emenda à Constittliçao

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de mIl terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal;
...............................................................................................................................................

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo núm~o de ordem.
•••••••••• •••• ••••••• ••••••• •••••••• •• e " .

....... .

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
N2 78, DE 1999

(Do Sr. Zenaldo Cõutfnho e outros)

.Dispõe sobre a acumula~a.o remunerada de carqos pdbli'ços.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NR 20, nE 1999.)

M.·... UiI~ QOIi UtlPUPlIIUIJ e \lU QClliidD"FêiIei'al nos
. tenros do Art. 60, § ~, da':Constituiçao FeáeraI. promulgan a seg1.inte emenda ao 1eXtD

constituCiOnal:

~ 10 O inciso XVl do art 37 da ConstituiçAD Federal passa a
vigOI'êJ' aeteSCldO da alinea d..com a segUinte~:.

"Art. 37 ..

IVI· _ _._ _ _..
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d) ade dois cargos de odontólogo;

e) aáe dois cargos de enfermeiro;

Quarta-feira 3 014347

pubücaçâC>.
.AIt. 20 Esta Emenda Constitucional. entra.em vigor na data de sua

JUSTlFICAÇAO

o setor saúde no Pais enfrenta. historicamente, dificuldades diVersas, em
especial quanto à mão de obra. Percebendo a necessidade o Constituinte excetuou, quanto a
possibilidade de acumulação de cargos públicos (havendo compatibilidade de horário) o de
médico.

Otempo demonstrou o acerto do ideal constituinte, restando, porém, uma
lacuna quanto àS atividades de odont6l0g0 e enfermeiro. Destaco, fundamentamente, a
imperiosa' necessidade que se apresenta nos municípios interioranos onde, muitas vezes,
existe apenas um ou poucos profissionais da area de nível superior, havendo quase

sempre o interesse da Secretaria de Estado de Saúde e da secretaria Municipal no
aproveitamento dos mesmos, concomitantemente, óbVio que dentro da compatibilidade de
horários.

Na certeza de que o presente PEC visa resguardar o interesse popular e
tomar o dispositivo constitucional adequado às necessidades do imenso Brasil que possui
profundas diferenças é que peço oapoio do i1us1re coIega~.

Sala das Sessões, em

,
SGM - SECAP (7503)

i7108199 14:21:40

de de 1999

.,..
,J'

Conferência de Assinaturas
PâgiDa: 001

Tipo da Proposiçio:' PEC

Autor da Proposição: ZENALDO COUTINHO E OUIR.OS

~ata de Apresentação: 03/08/99

EmeDta: Dispõe sobre a acumulação remunerada de cargos públicos.- -----
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Poaui Assinaturas Suficientes: SIM

-------~Totais de Assinaturas: ,Confirmadas 171:

:Não Conferem 010:
iLicenciactos 002i
:Repetidas 014:

llegiveis 000'

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PRETIO
2 ADEMIR LUCAS
3 AFFONSO CAMARGO
4 - -Al;;BERl'6 GOLOMAN

5 ALBERTO MOURÃO
6 ALCEU COUARES
7 ALEXANDRE SANTOS
8 ALMEIDA DE JESUS
9 AlMERINDA DE'CARVALHO
10 ALMIRSÂ
11 ANDRÉ SENAsSI
12 ANGELA GUAQAGNIN
13 ANIVALDO VALE
14 ANTONIO CARLOS BISCAIA
15 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
16 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
17 ANTONIO FEiJÃo
18 ANTÔNIO GERAlDO
19 ANTONIO JO~aUIMARAÚJO
20 ANTONIO JORGE
21 ANTONIO KANDIR
22 ARLINDO CHINAGLlA
23 ARNALDO MADEIRA
24 ARNON BEZERRA
25 AROLDO CEDRAZ

26 ARTHUR VI~iLlO
27 AUGUSTO FARIAS

28 AveNZOAR ÁRRUOA
29 AYRTON xetaz
io BABÁ .

31 BADU PICANÇO
32 BASILIO VILlANt
33 BISPO WANOERVAL
'34 BONIFÁCIO DE ANDRADA
,35 CABO JÚLIO

,36 CAlO ~IELA: ,"

PT
PSOB
PFL
PSOB
~MDB

POT
PSOS
PL
PFL
PPB
PSDB
PT
psoa
PT
PFL"
PSOS
PSOB
PFL
FPB
PFL
PSOB
PT
PSDB
PSOB
PFl
PSOS
PPS
PT
PSOB
PT
PSOB
PSOS
PL
PSOS
PL
PTB

RS
MG
PR
SP
SP
RS
RJ
CE
RJ
RR
sp
SP
PA
RJ
se
SP
PJ:>
PE
MA
TO
SP
SP
SP
ce
BA
AM
AL
PB
RJ
PA
AP
PR
SP
MG
MG
RS
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37 CARLlTO MERSS PT se
38 CARLOS BATATA PSOB PE
39 CARLOS DUNGA PUOS PB
40 CARLOS MOSCONI PSOB MG
41 CHIQUINHO FEITOSA PSOS ce
42 CORONEL GARCIA PSOB RJ
43 CUSTÓDIO MATTOS PSOB MG
44 DAN1LO DE CASTRO PSOB MG
4"5 DARCI COELHO PFL TO
46 DARCislO PERONDI PMDEf RS
47 DE VELASCO PST SP
48 OELFIM NETTO PPB SP
49 DEUSOETH PANTOJA PFL PA
50 DlNO FERNANDES PSOB ·RJ
51 DJAtMAPAES flSB fiE
52 DOMICIANO CABRAL PMDB PB
53 ORo HÉLIO PoT SP
54 DR. ROSINHA PT PR
55 EDMAR MOREIRA PPB MG
56 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
57 EDUARDO PAES PFL RJ
58 EMERSON KAPI>Z PSOS SP
59 ENIOBACCI por RS
60 ESTHER GROSSI PT RS
61 EULER MORAIS PMDB ·GO
62 EVANDRO MILHOMEN flSs AP
63 EXPEDITO JÚNIOR flFL RO
64 FÁTIMA PELAES PSOB AP
65 FLÂVIOARNS PSDB PR
66 FRANCISCO GARCIA PFL. NA
67 GEOVAN FREITAS PMOB GO
68 GERALDO MAGElA PT DF
69 GERSON GABRIEu..1 PFL BA
70 GERSON PERES flPB PA
71 GIOVANNI QUEIROZ POT PA
72 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
73 HELENILOO RIBEIRO PSOS AL
74 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
75 léDIOROSA PMOB RJ

.76 IVANIO GUERRA PFL PR1

'77 JAIME MARTINS PFL MG
:78 JAIR BOLSONARO PPB RJ
79 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
ao JOÃO CASTELO PSOB MA
81 JOÃO FASSAREU.A PT MG

. 82 JOÃO LEÃo PSDB BA
83 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG

Quarta-feira 3 o1434S
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84 JOÃO MENDES
85 JOÃO PIZZOLATTI
86 JOÃO RIBEIRO
87 JOEL DE HOLLANDA
88 JOSÉ ANTONIO
89 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
90 JOSÉ DE ABREU
91 JOSÉ MILITÃO
92 JOSÉ PRIANTE
93 JOSE RONALDO
"94 JOSÊ TELES

95 JOSÉ THOMAZ NONO
96 JOSUE BENGTSON
97 JOVAIR. ARANTES
98 JÚLIO REDECKER
99 JULIO SEMEGHINI
100 JURANDIL JUAREZ
101 JUTAHY JUNIOR
102 LIDIA QUINAN
103 UNO ROSSI
104 LUCIANO CASTRO
105 LUIZ SÉRGIO
106 LUIZA ERUNDINA
107 MAGNO MALTA
108 MARÇAL FILHO
109 MÁRCIO MATOS
110 MARCONDES GADELHA
111 MARCOS AFONSO
112 MARCOS LIMA
113 MARIAABAOIA
114 MARINHA RAUPP
115 MARISASERRANO
116 MENDES RIBEIRO FILHO

.117 MOACIR MICHELETT'O
118 MOREIRA FERREIRA

. 119 MORONI TORGAN
120 NARCIO RODRIGUes
121 NELSON MARQUEZELLI
122 NELSON PE1.LEGRtNO
123 NEUTON UMA
124 NICIAS RIBEIRO
125 NILMÁRIO MIRANDA
128 NILSON PINTO
127 NILTON CAPIXABA

128 OLAVO CALHEIROS
129 OLIMPIO PIRES
130 OSVALDO' 610LCHI

PMOB
PPB
PFL
PFI.
PSB
PTB
PSDB
P~DB

PMOB
PFL
?SOB

PFL
PTB
PSOS
PPB
PSOS
PMOB
PSOB
PSOB
PSOS
PSOS
PT
PSB
PTB
PMOB
PT
PFL
PT
PMDB

.. "P8DB
PSOB
PSDB
PMOB
PMDB
PF1.
PIDI
PSDI
PTB
PT
PFL
PSOB
PT
?SOB
PTB
?MOB
PDT
PMDB

RJ
se
TO
PE
MA
PR
SP
MG
PA
BA
SE

AL
PA
GO
RS
SP
AP
BA
GO
MT
RR
RJ
SP
ES
MS
PR
PB
AC'
UG
DF
RO
MS
RS
PR
sp·
ce
MG
SP

BA
SP
PA
MG
PA
RO
ALo
MG

RS
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131 PADRE ROQUE

132 PAES LANDIM

133 PAULO BALTAZAR·

134 PAULO FEIJÓ

135 PAULO JOSÉ GOUVÊA

136 PAULO KOBAYASHI
137 PAULO ROCHA

138 PEDRO BITTENCOURT
139 PEDRO CELSO
140 PEDRO CHAVES

141 PEORO FERNANDES
-142 PEDRO HENRY

143 PHILEMON RODRIGUES
144 PROFESSOR LUIZINHO

145 RAFAEL GUERRA

146 RENILDO lEAL

147 RICARDO BERZOINI
148 RICARDO FERRAÇO
149 RICARDO MARANHÃO
150 ROBÉRIO ARAÚJO
151 RODRIGO MAIA

152 ROMEU QUEIROZ
153 SALATIEL CARVAlHO

154 SALVADOR ZIMBALDI
155 SARAIVA FELIPE

,156 SAULO PEOROSA

157 SEBASTIÃO MADEIRA

158 ~ERAFIMVENZON
159 SÊRGIO BARCELLOS
160 SERGIO BARROS
161 SERGIO CARVALHO
162 SÊRGIO MIRANDA
163 SERGIO NOVAIS

164 'SÉRGIO REIS

165 SEVERINO CAVALCANTI

1S6 VIC PIRES FRANCO
. 167 VICENTE CAROPRESO

168 VIVALDO BARBOSA
169 WALTER P NHEIRO

. 170 XICO GRAZ1ANO

171 ZENALDO COUTINHO

PT
PFL
PSB
PSOS
PST
PSOB
F'T
PFl
PT
PMOB
PFl
PSOB

PMOB
PT
?SOB
PTB
p,.
PSOB
PSB
PL
PFL
PSOB
PMOB
PSOB
PMOB
?SOB
PSOB
POT
PFl
-POT
PSDB
PCdoB
PSB

PSOB
?pe
PFL

PSOB
PDT
PT

PSOB
PSOB

PR
1'1
RJ
RJ
RS
SI'
PA

se
DF
GO
MA
MT

MG
SI'
MG
PA
SI'

. ES
RJ
RR
RJ
MG
PE
SP
MG
BA
MA

se
AP
AC
RO
MG
ce
SE

PE
PA

. se
RJ
BA
SI'
PA

Assinaturas que Não Conferem
1 ARNALDO FARIA DE SÃ PPB SP
2 . CELCITA PINHElRO PFL MT



014352 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAOOS Maio de 2000

3 DR. BENEDITO OIAS
4 DR. HELENO
5 FERNANDO CORUJA
6 GIVALDO CARJMBÃO
7 IARA BERNARDt
8 JORGE COSTA
9 PAULO PAIM
10 REMI TRINTA

PFL
PSOS
por
?SB
PT
PMOB
PT
1'L

AP
RJ
se
AL
S1'
1'A
RS
MA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)-
1 ALOYSIO NUNES FERREIRA PSOS 81'
f FRANCO MONTORe PSOB S1'

. Assinaturas Repetidas
1 ALMEIDA DE JESUS PL CE
2 AYRTON XER& PSOB RJ
3 BONIFÁCIO oe ANDRADA 1'SOB MG
4 CARLOS BATATA. 1'SOB PE
5 DELFIM NETTO PPB 81'
6 DR. HELENO . PSOB RJ
7 EDUARDO p~s 1'Fl RJ
8 EMERSON KAPJIIZ 1'SOB 51'
9 JAIR eOLSONARO 1'1'8 RJ
10 JAIR BOLSONARO PPB RJ
11 JOSE TELes ; - PSOB SE
12 OSVALDO BJOLCHI PMOS RS
13 PAULO JOSI:GouveA 1'ST RS
14 SEVERINO CÃVALCANT1 PPS PE

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçio de Registro e Controle e.~.-AháUB8 de Proposição

Oficion~ /99

Brasllla, 17 de agosto de 1199.

Senhor Sécretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituiçlo do Senhor Zenaldo Coutinho e outros, que ndlsP6e lobre • acumulaglo
remunerada de cargos píabllcoa- contém número suficlente de signat*los,

.constando a referida proposi~o de: ..
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171 assinaturas válidas;
010 assinaturas que não conferem
002 assinaturas de Deputados licenciados;.'
014 assinaturas repetidas.

Atenciosamente.
~ . .

é~M?·~1L/
CLÁUDTA'N~C>D~tr-:

Chefe '.: .... .' .
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A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa '
N ES TA .'

LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXAPA PELA' ".' .
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEàfSLATIvÓS-.CeDI

, ". ; .., '.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA nO 6RA~IL'
1988 ' ...

.........................: I •••••••• ; ~ ..

linn..o IH
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

...........................................................................................................................................;~ ~:\: i-'... •~ : , :" .. ':'••~ •••. •f-~ ~:t·,·~.;' , .. .; "1",••,"'( ~ :

CAPÍTULO 'VII;'
DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

Seção I
Disposições Gerais

., . "

f\n. "/. f\. administração pública direta. indireta de qualquer dos
POderes dai':':liniào, doS',Estados~' do Distrito Federal 'é! dos Municipios
6bedecerá'·ã'6s .princípios de'~~,lega1idade; imp~ssôa1iéliide, moralidade';'
lfiiblicidade tH~ficiênfia ~ também/áo s~mte:
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.. ArtigO. "caput" com redação dada pela Emenda Constitucional nO 19, de

04106 '1998.
............ .

XVl • é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando houver compatibilidade de horários: observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de rnédico~
* Inciso XVI com redação dada peja Emenda Constitucional nO 19. de

04í06. 1998.
.. ••••••••••• •••• •••• •••• .o .o .

TÍTIJLO IV
-DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

.................................................................. a , •••••••••••••

SEÇÃOVIlI
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Co~stituição

An.60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal~

TI - do Presidente da Repúblic~
m. de mais, da metade das Assembléias Legislativas das unidades

da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 10 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
tr6s quintos dos votos dos respectivos membros.
_..__ ....§ 3°_A emen~._à Constituição será promulgada pelas Mesàs da

" .'
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Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação li proposta de emenda tendente
a abolir:

I - a fonna federativa de Estado;
TI - o voto direto, secreto, universal e periódico~

UI - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de, proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de. nova proposta na' mesma sessão
legislativa.
........................... " " " .
, ~.!•.••• - .

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 161, DE 1999

( Do Sr. Marcos de Jesus e outros)

Dispõe sobre a acumulação remunerada de cargos públicos para enfermeiros; auxiliares de
enfermagem e técnicos de enfermagem.

(APE~SE-SE ÀflROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÁO N° 20, DE 1999.)

As mesas da Cimarados DeputadOle do Senado Federal,

nos termos do Art. 60. parágrafo 3°. da Constituição Federal promulgam a seguinte

emenda ao texto constitucional:

Art. l° - O inciso XVI do art. 37 da Constituição Fedcnl

passa a vigorar acrescido da alínea d, com a seguinte redaçã.o :

'"'Art. 37 .

XVI- .

d) a de dois cargos privativos de enfermeiro, awáliar de

enfermagem ou de técnico de enfermagem;"

Arte r -Esta Emenda Constitucional entra em vigor DI. data·

d~ sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

É de conhecimento público a situaÇão de precariedade do

setor de saúde de saúde estatal. Com efeito, além da histórica escassez 4e recursos,

permanece nos quadros da Administração Pública a carência de profissionais para
. . .

proporcionar atendimento satisfatório aos usuários dos serviços de saüde. A

Constituição Federal. em seu art. 37. vl. alínea ··c". assegura a possibilidade do

exercício de dois cargos públicos de medico. Essa exceção à regra da- proibição de

acumulação de cargos na Administração Pública. longe de conferir um privilégio a

detenninada categoria funcional, procura. na verdade. ampliar a assistência médicll,.

no setor público. à populaçãO. Dentro desse cont~o, nossa proposição intenta

contribuir para o atendimento satisfatório na área de enfermagem, facultando, no

ámbito da Administração Pública. a acumulação de dois cargos p~:ativos de

enfermeiro. auxiliar ou de técnico de enfermagem. A aprovação da presente emenda

ao texto constitucional irá permitir uma melhora qualitativa na prestação da

assistência à saúde por parte do setor estatal.

Sala das Sessões, em ,ftde~6Atr de 1999.

Depuudo~eoSDEJE~S

SGM - SECAP (7503)
30/11199 19:22:29

Conferência de Assinaturas
Página: 001

Tipo da Propo.içio: PEC

Autor da Proposição: MARCOS DE JESUS E OUTROS

Data de Apresentaçio: 17/11199

Ementa: Dispõe sobre a acumulaçio remunerada de cargos pú~licos para
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de'·
enfermagem.
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Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: iConfirmadas
!

\Não Conferem .
[Licenciados
jRepetidas
IlIegíveis

1821
0111
002i
021'
0001

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR LUCAS PSOB MG
2 ADOLFO MARINHO PSDB . CE

3 AFFONSO CAMARGO PFL PR
4 AGNALDO MUNIZ POT RO
5 AIRTON CASCAVEL PPS RR
6 ALBERTO MOURÃO PMOB SP
7 ALCESTE ALMEIDA PMOB RR
8 ALMEIDA DE JESUS PL ce
9 ANGELA GUADAGNIN PT SP
10 ANIBALGOMES PMOB CE
11 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
12 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS PFL se
13 ANTONIO GERALDO PFL PE
14 ANTONIO JORGE Dor?, TO
15 ARMANDO ABiLIO PMDB PB
16 ARNON BEZERRA PSOB CE
17 AROLDE DE OLIVEIRA PFL RJ
18 AROLDO CEDRAZ PFL BA
19 ARYKARA PPB SP
20 ÃTILALlNS PFL AM

21 AUGUSTO FRANCO PSOB SE
22 AUGUSTO NARDES PPB RS

23 AVENZOAR ARRUDA PT PB
24 B.SÁ PSDB PI
25 BETINHO ROSADO PFL RN_.
26 BISPO RODRIGUES PL RJ
27 BISPO WANDERVAL PL SP

.28 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
29 CABO JÚLIO PL MG
30 CAIO RIELA PTB RS

31 CARLITO MERSS PT se
32 CARLOS MELLES PFl MG

'33 CaCITA PINHEIRO PFL MT
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34 CaSOJACOB POT RJ
35 CESAR BANDEIRA PFL MA
36 CLEUBER CARNEIRO PFl MG
37 CORAUCl SOBRINHO PFL SP
38 DAMIÃO FELICIANO PMOB PB
39 DARCICOaHO PFL TO
40 DE VELASCO PST SP
41 DILCEU SPERAFICO 'PPB PR
42 DINO FERNANDES PSOB RJ
43 DR. EVILÁSIO PSB SP
44 DR. HÉLIO POT SP
45 EBERS1LVA PDT RJ
46 EDISON ANDRINO PMDB SC
47 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
48 EDUARDO PAES PTB RJ
49 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
50 EURípEDES MIRANDA PDT RO
51 EVANDRO MllHOMEN PSB AP
52 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
53 FERNANDO GABEIRA PV RJ
54 FERNANDO ZUPPO POT SP
55 FEU ROSA PSOB ES
56 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
57 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
58 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
59 GLYCON TERRA PINTO PMOB MG
60 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
61 HÉLIO COSTA PMDB MG
62 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
63 IARA BERNARDI PT SP
64 IGOR AVELINO PMOB TO
65 INALDO LEITÃO PSOB PB
66 IRISSIMOES PTB PR .
67 IVAN PAIXÃO PPS SE
68 IVANIO GUERRA PFL PR
69 JAIME FERNANDES PFL BA
70 JAIR BOLSONARO PPB RJ
71 JOÃO CALDAS PL AL
72 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
73 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP..
74 JOÃO LEÃO PSOB BA
75 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
76 JOÃO MATOS PMDB se
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77 i JeEL 8E H.LLAN8A
78, JeRGE A1.6E~Te

78 JeRGE PINHEIRe
v,.:

81 JeRGE WILSeN
81>, ..JesÉ ANTeNle

. 82~;';'JesÉ CA~LeS CeUTINH.
83; ~~ JesÉ 8e ABP'tEU .

14'~'IJ.SÉ iNal.
15',; J.SÉ JANENE
86.., JesÉ ~IMENTEL

87" JesÉ ~RIANTE

a.'.' JesÉ R.BERTe BAT.CHle
88 " JesuÉ SENGTSeN
9':' JeVAIR ARANTES
9~' , Júua REaECKER
92 .. JUáUINHA
93. LAUAA CARNEIR.
14 UNCOLN PORTELA
85,. UNO ReSSI
8i.' LÚCIAVÂNIA
97, LUCIANe SIVAA
98 LUCIANe CASTRe
99 LUIS CARLOS HEINZE
1.. LUIZ ANTONIO FLEURY
101 LUIZ BITIENCOURT
102 LUIZ FERNANDO
103 LUIZ PIAUHYLINO
104 LUIZ SÉRGIO"
105 LUIZA ERUNDINA
106 MÁRCIO SITTAR
107 MARCia FORTES
108 MÁRCIO MATOS

.109 MARCOS AFONSO
110 MARCOS CINTRA
111 MARCOS DE JESUS
112 MARCOS LIMA
113 MAX ROSENMANN
114 MEDEIROS
115 MENDES RIBEIRO FILHO
116 MILTON TEMER
117 MIRIAM REtD
118 MOACIR MICHELETTO
119 NElVAMOREIRA
120 NELSON MARQUEZELLJ

PFL
PMOB
PMOB
PMOB
PSB
PFL
PTN
PMDB
PPB
PT
PMDB
POT
PTB
PSDB
PPB

"PSDB
PFL
PST
PSDS
PSDS
PSL
PFL
PPB
PTB
PMDS
PP.B
PSOS
PT
PSS
PPS
PSDS
PT
PT'
PL
PST
PMOB
PSOS
PFL
PMDB
PT
POT
PMOB
PDT
PTB

PE
SE
DF
RJ
MA
'RJ
SP
SP
PR
CE
PA
SP
PA
G.
RS
GO
RJ
MG
MT
Ge
PE
RR
RS
SP
Ge
AM
PE
RJ
SP
AC
RJ
PR
AC
SP
PE
MG
PR
SP
RS
RJ
RJ
PR
MA
SP
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121 NELSON MEURER
122 NELSON OTOCH
123 NELSON TRAD
124 NEUTON LIMA
125 NICE LOBÃO
126 NILSON PINTO
127 NILTON CAPIXABA
128 OLIMPIO PIRES
129 OLIVEIRA FILHO
130 OSMÂNIO PEREIRA
131 OSVALDO BIOLCHI
132 OSVALDO REIS
133 PASTOR VALDECI PAIVA
134 PAULO BALTAZAR
135 PAULO DE ALMEIDA
136 PAULO FEIJÓ
137 PAULO KOBAYASHI

138 PAULO LIMA
139 PAULO PA~

140 PEDRO BliTENCOURT
141 PEDRO CELSO
142 PEDRO CHAVES
143 PEDRO CORR~
144 PEDRO VALADARES
1'45 PH1LEMON RODRIGUES
146 PINHEIRO LANDIM
1~ POMPEODEMATTOS
148 PROFESSOR LUIZINHO
149 RENILDO LEAL
150 RICARDO BERZOINI
151 RICARDO MARANHÃO
152 ROBÉRIO ARAÚJO
153 ROBERTO ARGENTA
154 ROBERTO BALESTRA
155 ROBERTO PESSOA
156 ROMMEL FE1JÓ
157 RONALDO VASCONCELLOS
158 RUBENS FURLAN
159 SALATtEL CARVALHO
160 SANTOS FILHO
161 SAULO PEDROSA
162 SÉRGIO BARCELLOS
163 SÉ~GI0 BARROS

PPB·
PSOB
PT8
PFl
PFL"
PSDB·
PTB
POT'
PPB
PMOB
PMOB
PMDB
PST
PSB
PR8·.

PSOB
P.SDB.
PMDB
PT
PFl
PT
PMDB';'

PPB
PSB
PMOB
PMDB
POT
PT
PTB

PT
PSB
PL
PHDBS
PPB
PFL
PSOB
PFl
PPS
PMDB
PFL
PSOB
PFL
PSOB

PR
CE
MS
SP
MA
PA
RO
MG
PR
MG
RS
TO.
RJ
RJ
RJ
RJ
.5P
SP
RS
se
DF
GO
PE
SE
MG
ce
RS
SP
PA
SP
RJ
RR
RS
GO
CE
ce
MG
SP
PE
PR
BA
AP
AC
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164' SÉRGIO GUERRA
165 SÉRGIO NOVAIS
166 SILAS BRASILEIRO
167-, SILAS CÂMARA
168' SIMÃO SESSIM
169·' SYNVAL GUAZZELLl

1'70~ TELMO KIRST
171< TETÉ BEZERRA
172: VALDEMAR COSTA NETO
173 VIC PIRES FRANCO
174 VICENTE CAROPRESO
175 VITTORIO MEDIO!.I
176 VIVALDO BARBOSA
177 WAGNER SAlUSTIANO
178 WALOIRSCHMIOT
179 WANDERLEY MARTINS
180 walNTON FAGUNDES
181 WELLINGTON DIAS
182 YEDA CRUSIUS

PSOB
PSB
PMDB
PTB
PPB
PMOB
PPB
PMDB
PL
PFL
PSOB
PSOB
POT
PPB
t:>MOB
POT
PSDB
PT
PSOB

PE
CE
MG
AM
RJ
RS

RS
MT
SP
PA
se
MG
RJ
SP
RS
RJ
MT
PI
RS

Assinaturas que ~ão Conferem
1 eUNHABUENO PPB SP
2 DARCislO PERONDf PMOB RS
3 DELFIM NETTO I?PB SP
4 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
5 FÁTIMA PELAES PSDB AP
6 FERNANDO CORUJA POT se
7 JORGE COSTA PMDB PA
8 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
9 PADRE ROQUE PT PR
10 PAES LANDIM PFL PI
11 REGINALDO GERMANO PFL . BA

Assinaturas de Deputado~.(as) Liceneiados(as)
OSVALDO SOBRINHO PTB MT
RAFAEL GRECA PFL PR
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Assinaturas Repetidas
1 ALMEIDA DE JESUS PL ce
2 ceSAR BANDEIRA PFL MA
3 DE VELASCO PST SP
4 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
5 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
6 DR.HÉUO POT SP
1 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
8 ENIVALOO RIBEIRO PPB PB
9 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
10 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
11 FERNANDO GABEIRA PV RJ
12 IARA BERNARDI PT SP
13 JOVAlR ARANTES PSOB GO
14 MIRIAMREID PDT RJ
15 NElSON MARCHEZAN PSOB RS
16 RICARDO BERZOINI PT SP
17 SILAS~ PTB AM
18 SILAS cÂMARA PTB AM
19 SIMÃO SESSIM PPB RJ
20 VICENTE CAROPRESO PSE)B se
21 VICENTE CAROPRESO PSDB se

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e-controle e de Análise de Proposição

Ofício nO~ t3/99

Senhor Secretário-Gerat:

Brasília. 30 de novembro de 1999.

Comunico a Vossa Senhoria.que a Proposta de Emenda à
Con.stituição do Sr. Deputado MARCOS DE JESUS E OUTROS, que "Dispõe sobre a
acumula2,ã0 remunerada de cargos públicos para enfermeiros, al.Jxiliares de enfermagem e



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014363

técnicos de enfermagem", contém número suficiente de signatários, constando a referidi
proposição de:

182 assinaturas confirmadas;
011 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados;
021 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

~?2~~
CLÁU~NEV~SC.D~IQD~~. /

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretãrio-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...•••••••.•..•...•..........••....•.•.•....•.............•.....•.•••................•....•.•...............................

TÍTULO IH
DA ORGANIZAçÃO.'nO ESTADO

..••.•.......••,~••.......•....•..•..................• ..............................................................•..•....
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CAPÍTUCOvn
DA ADMINlSTRAÇÃO PúBLICA

Maio de 2000

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União~ dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

* Artigo, "caput" com redação dada pela Emenda Constitucional nO 19, de
04/0611998.

... .

XVI - é v~ a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto~ quando houver compatibilidade de horários~ observado em. qualquer
caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de mn cargo de professor com outro, técnico ou cientifico;
c) a de dois cargos privativos de.médico;
* Inciso XVI com redaçao dada pela EmendIJ COflltitueional nQ 19, de

04/0611998.
xvn -a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e

;abrange autarquias, fimdações, empresas públicas, sociedades de economia
:mista, suas subsidiárias~ e sociedades controladas, direta e indiretamente,
\pelo poder público;

* Incuo XVII com redação dada peja E"CfIda .Con.ttitucional nO 19. de
04/0611998•
...................................................................................................................._ .

TÍTULO IV- --DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

.................................................................................... -_ .
SeçioVDI

Do Processo Legislativo
......................................•.•.•.•. ;..~ .•..•..•.......•......••......•...........................................
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Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
lU - de mais da metade das Assembléias Legislativas -das unidades

da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 10 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três'quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:

1- a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
m- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
•••••.•••.•••••••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••..........•...............................••..•......•.•..•........•...

.......... .

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

o Senhor Deputado CAIO -RfeI..A. como primeiro

! subscritor, apresenta Proposta de Emenda à Constituição para incluir, nos casos
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de permissão de acumulação de cargos. prevista no inciso XVI do art. 37 do texto

fundamental. contrario sensu. a hipótese de dois cargos de odontólogos.
..

Justifica o nobre Deputado sua iniciativa afirmando a
situação de precariedade do, setor de saúde estatal.

.A assistência odontológica, nesse cenário - aduz 

apresenta-se extremamente deficiente. comprometendo a saúde bucal de parcela

significativa da população. com reflexos danosos para a sociedade brasileira.

A Proposta vem certificada pela Sessão de Registro e

Controle e de Análise de Proposição. da Secretaria-Geral da Mesa, ·com 179

assinaturas válidas.

A primeira Proposta em apenso .... PEC 78, de 1999 - além

dos dois cargos de odontõlo9.-oS, inclui dois cargos de enfermeiro, trilhando pelos

mesmos argumentos da proposta principa[ També-m tem certifícada 171

assinaturas válidas.

o segUndo apenso - PEC 112, de 1999 - veio anexado por

evidente equivoco, desde seu despacho inicial. que a mandou anexar à PEC 78

de 1995. não a de 1999.

Finalmente, a PEC 161, de 1999, acompanha as propostas

anteriores. agora acrescentãndo "dois cargos privativos de enfermeiro, auxiliar de

enfermagem ou de té:''iico .de enfermagem", tendo como justificação a linha de

argumento anterior. Vem habilitada por 182 assinaturas válidas. como
certificado.

Cabe a esta Comissão o pronunciamento sobre a

admissibilidade das Prooosfas, nos termos da alínea "bit do inciso 1II do art. 32 do. .
Regimento Interno.

Éo Relatório.
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11 - VOTO DO RELATOR

?nmeiramente, pelo desentranhamento da PEC 112, de

1999, devido sua absoluta impertinência com as demais, como apontado no

Relatório, devolvendc-a ao órgão competente.

A Proposta de Emenda à Constituição n.o 20, de 1999,' e as

demais que lhe estão apensadas, superam .05 pressupostos de competência e
iniciativa legisl~tiva e adequação constitucional.

Apresentam o número. regular de assinaturas para sua
admissão e não colidem com as vedações do"§ 4° do art. 60.

Inexistem, também, as razões políticas de estado de

defesa, estado de sítio ou ~e intervenção federal, que impediriam sua tramitação.

Pelas razões expostas" me~ vorO é pela admissibilidade

das Propostas de Emenda à Constituição n.os. 20, de 1999; 78, de 1999 e 161,

de 1999. Apenas cc~o adequação formal,' apresento emendas aditivas para

acréscimo da expressão (NR) aos dispositivo~ alvitrados.

sala da Comissão. em ;.~<) de c 3

/J
.Deputado FE~~NDO CORUJA

! Relator.
I

'.,

de 2000.
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PROPOSTA DE EMENpA À CONSTITUiÇÃO N.o 20, DE 1999

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no art. 10 da Proposta a seguinte

expressão, na alínea -do:

"d) a de dois cargos de odontólogo; (NR)

Sala da Comissão. em :25 de O 3

:
i

\
Deputado FERNíNDG> CORUJA

de 2000.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N.o 78, DE 1999

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no art. 10 da Proposta a seguinte
expressão, nas alíneas ~d" e "e":

:'d) a de dois cargos de odontólogo; (NR)

-s) e de dois cargos de enfermeiro; (NR) ./ ~.

Sala da Comissão. em ~S de '03_. _ ~2001 ~'
Deputado FERNAN O CORUJJ

I

i
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N.o 161, DE 1999

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no art. 10 da Proposta a seguinte
expressão. na alínea -::f:

-::I) a de dois cargos privativos de enfermeiro, auxiliar de
enfermagem ou de técnico de enfermagem:" (NR)

de 2000.03

\
NANDO CORUJA

Sala da Comissão. em ;::.!

m- PARECER DA COIv1ISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela admissibilidade

,da Proposta de Emenda à Constituição n° 20/99 e das de nOs 78 e 161., de 1999,

apensadas, com emendas., nos· tennos do parecer do Relator, I?eputado

Fernando Coruja.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Maio de 2000

RonaldQ Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, Iéclio

Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, Eduardo

Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,

Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Geovan

Freitas, Osmar Serraglio, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Roland.

Lavigne, Geraldo Magela, Waldir Pires, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja,

José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Max Rosenmann,

Júlio Delgado, Nela Rodolfo, José Ronaldo, Luís Barbosa, José Machado, Or.

Benedito Dias e Jair Bobonaro:·

. , em 04 de abri11f? 2~~0

~,~ nwYD
Deputad· RONALDO CBzhcOELHO \

•
Presidente

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO~ 20, DE 1999

ElvffiNDA ADOTADA - CCJR

Acrescente-se no art. l°, alínea "d", da Proposta n° 20/99, a
seguinte expressão:

"Art 1°· .. "; ~ _ .
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d) a de dois cargos de odontólogo; (NR)"

Quarta-feira 3 014371

Sala~~Ssão, em 04 de abril de 2000\L '\ (\(\ 1"\ (\ . "',- U 'l>LY-Y.
Dep1ltíldo RONALDO C~AR COELHh

\ Presidente ~.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITmCÃO~ 78" DE 1999

E:MEl\TDA ADOTADA - CeJR

Acrescente-se no art. 10, alíneas "d" e "e", da Proposta, a
seguinte expressão:

"Art. 10 .

d) a de dois cargos de odontólogo; (NR)
e) e de dois cargos de enfenneiro; (NRr'

Sala~o, em 04 de abril de 2000

~l. QOJJJ
Deputadb RONALDO CEZAR COELHO

\ President~/ '

,/
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~ ...
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO~ 161, DE 1999

ErvIENDA ADOTAnA - CCJR

Acrescente-se rt0 art. 1°, alínea "d", da Propost~ a seguinte
expressão:

"Art. 1o .

d) a de dois cargos privativos de enfermeiro, auxiliar de
enfermagem ou de técnico de enfennagem; (NR}"

Sala da Cbmissã , em 04 de abril de 2000

/ (\
!~l~. ~ .

Deputado rONALDO CEZ~OELHO ;\
. \ Presidente \ ,.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 77-A, DE 1999

(Do Sr. Ubiratan Aguiar.e outros)

Altera a redação do inciso I do art. 159 da Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade desta e da de n° 174/99, apensada,
com emendas (relator: Dep. JUTAHY JÚNIOR)..

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

SUMÁRIO

I - Proposta Inicial

1\ - Proposta apensada: PEC-O. 174/99

11I - Na CDmissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- parecer do Rélatcr
~ emendas oferecidas pelo Relator. (2)
- parecer da Comissãe)
- emendas adotadas pela Comissão (2)



014374 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao

texto constitucional:

Art. 10 O inciso I do art. 159 da Constituição Federal passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159.

I - do produto da a~recadação dos impostos sobre renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e oito

por cento na seguinte forma:

" , II ••••• , 11 I .

d) um por cento,' para aplicação em programas de

desenvolvimento cientifico e tecnológico nas Regiões Norte, Nordeste e Centro

Oeste, na forma que a lei estabelecer 'lL

JUSTIFICAÇÃO

As desiguaIQê:l'-ies regionais no Brasil desde há multo preocupam
governantes e políticos que, ao longo dos anos, vêm tentando diminuir claras

distorções na aplicação de recursos voltados para o desenvolvimento das

regiões.

A situação não é diferente no caso do fomento ao desenvolvimento
científico e tecnológico. Dados divulgados amplamente pela imprensa informam

nos da brutal concentração destes recursos, cerca de 80% dos projetos,' nas

Regiões Sul e Sudeste. A título de exemplo, podemos, destacar alguns

indicadores que demonstram o .gritante desequilíbrio'entre Regiões na área de
ciência e tecnologia.

1 - distribuição regional dos recursos do FNDCTIFINEP (1988):

Norte (0,59%), Nordeste (13,8%), Sul (14,2%), Sudeste (67,2%) e CentrO-Oeste

(3,9%);
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2 - bolsas concedidas pelo CNPq no período de 1996 a 1998:
Norte (2,80%), Nordeste (13,56%), Sul (16,43%)1 Sudeste (60,30%) e Centro
Oeste (6,91 %)..

Recentes declarações do Ministro da Ciência e Tecnologia a
respeito dos investimentos na área levaram-nos à busca de dados como os
apresentados acima, motivando a apresentação desta Proposta de Emenda
Constitucional, que, ao lado de outra PEC e de um projeto de lei, ambos de
minha autoria, procura corrigir as distorções existentes na' distribuição dos

recursos destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico.

·;;~isamos de uma política positiva em relação ao Nordeste e a
OiJtras regi.pes aesfavorecidas neste balanço. Esta política deveria prever o apoio
a grupos de boa qualidade por meio de programas específicos· que levem em
conta as necessidades de desenvolvimento econômico e social das regiões.
Estes programas devem tarribém apoiar a consolidação de novos grupos, dando

lhes acesso a recursos. para a modernização de infra-estrutura e para a fixação
de seus pesquisadores, este último um dos principais dramas, vividos pelos
grup_os de pesquisa, consolidados ou não, que autam nas regiões Norte,
Nordeste 'e Centro-Oeste. [y'-- . .

Se continuarmos a dividir o bolo apenas com base nos atuais
mecanismos, continuaremos a concentrar recursos nas regiões, que possuem
maior representatividade· política no setor.

"Para revertemos o atual quadro, estamos propondo urna nova
alínea a ser incluída no inciso I do artigo 159, destinando, 1% dos recursos
resultantes" da arrecadaÇão dos impostos sobre 'a"· renda e sobre produtos
industrializados para apncação em programas de' desenvolvimento científico e
tecnológico nas Regiões.. Norte, Nordeste e Centro-Qeste. Para que a atual

distribuição dos recursos objeto do inciso t não seja alterada, aumentamos para
48% a parcela definida noreferido dispositivo.

Contamos com o necessário apoio a esta iniciativa para sua rápida

tramitação e aprovação~

Sala das Sessões, em.10 .de agosto de 1999.

---oWif~1 J'
Deputad~Ubiratan Agu
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SGM - SECAP (7503)
11/08/9911:58:07

Conferência de Assinaturas
Página: 001

Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

PEC

LTBlRATA..'N' AGúlAR E OlJTROS

Data de Apresentação: 10/08/99

Ementa: Altera a redação do inciso I do art. 159 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas---------Não Conferem

Licenciados
Repetidas'

Ilegíveis

000

021
000

Assinaturas Confirmadas
1 ADAUTO r PFl PB
2 ADOLFO fvlr... . PSOB CE
3 AGNALDO MUNIZ "PDT RO
4 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
5 ALBÉRICO FilHO PMDB MA
6 ALBERTO FRAGA PMDB DF
7 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
8 ALDO REBELO pedOS SP
9 ALOiZIO SANTOS PSD8 .ES._
10 ANíBAL GOMES PMDB CE
11 ANIVALDO VALE PSOB PA
12 ANTONIO CAMBRAIA PMOB.CE
13 ANTÓNIO JORGE PFl ·TO
14 ARLINDO CHINAGLlA PT SP
15 ARMANDO ABíLlO PMDB PB
16 ARMANDO MONTEIRO PMDBPE
17 ARNON BEZERRA PSDB CE
18 AROLDO CEDRAZ PFl BA
19 ÁTILA LINS PFl AM

20 ÁTILA LIRA PSOB PI
21 AVENZOAR ARRUDA PT PB
22 AYRTON XERÊZ PSDB RJ
23 8. SÁ PSOB PI



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014377

24 BABÁ PT PA
25 BADU PICANÇO PSDB AP
26 BEN-HUR FERREIRA PT MS
27 BETINHO ROSADO PFL RN
28 BISPO WANDERVAL PL SP

- CABO JÚLIO PL MG
30 CARLlTO MERSS PT se
31 CARLOS BATATA PSD8 PE
32 CARLOSCURY PPB RO
33 CARLOS DUNGA PMDB PB
':l~ '"'::LCITA PINHEIRO PFL MT

'~'-"\. .
~.,~ ~

::.AR SCHIRMER PMDB RS,
,)0 CIRO NOGUEIRA PFL PI
37 CLEMENTINO COELHO PSB PE
38 CLEONÂNCIO FONSECA PPB SE

"39 GONFÚCIO MOURA PMDB RO
'40 CORIOLANO SALES PDT 8A
41 DARCI COELHO PFL TO
42 DEUSDETH PANTOJA PFL PA
43 DINO FERNANDES PSDB RJ
44 DJALMAPAES PSB PE
45 DOMICIANO CABRAL PMDB PB
.46 DR. HELENO PSDB RJ
47 DR. ROSINHA PT PR
48 DUILlO PISANESCHI PTB SP
49 EDUARDO CAMPOS PSB PE
50 EDUARDO JORGE PT SP
'51 EDUARDO SEABRA PTB AP
52 EUJÁCIO SIMÕES PL BA
53 EULER MORAIS PMDB GO
54 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE

'55 EURípEDE'S MIRANDA PDT RO
56 EVILÁSIO FARIAS PSB SP

, 57 FÁTIMA PELAES PSDS AP
'58 FÉLiX MENDONÇA PTB BA

59 FEU ROSA PSDB ES
-60 FRANCISCO GARCIA PFL AM
61 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
62 GERALDO MAGELA PT DF
63 GERALDO SIMÕES PT BA
64 GERSON GABRIELLI PFL BA
65 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
66 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
68 HAROLDO LIMA PCdoB BA
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69 HELENILDO RIBEIRO
70 HENRIQUE EDUARDO ALVES
71 IGORAVELlNO
72 ILDEFONÇO CORDEIRO
73 INÁCIO ARRUDA
74 IVAN PAIXÃO
75 JAIME FERNANDES
76 JAIR MENEGUELLI
77 JAIROAZI
78 JAIRO CARNEIRO
79 JAQUES WAGNER
80 JOÃO CALDAS
81 JOÃO CASTELO
82 JOÃO GRANDÃO
83 JOÃO HENRIQUE
84 JOÃO LEÃO
85 JOÃO MAGNO
86 JOÃO MENDES
87 JOÃO RIBEIRO
8B JOÃO TOrA
89 JOAQUIM FRANCISCO
90 JONIVAL LUCAS JUNIOR
91 JORGE K"'OURY
92 JOSÉ ANTONIO
93 JOSÉ CARLOS ALELUIA
94 JOSé CARLOS ELIAS
95 JOSÉ LINHARES
96 JOSE LOURENÇO
97 JOSéMELO
98 JOSÉ PIMENTEL
99 JOSé PRIANTE
100 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
101 JOSÉ ROCHA
102 JOSÉ THOMAZ NONO
103 JOVAIR ARANTES
104 JURANDIL JUAREZ
105 JUTAHY JUNIOR
106 LAEL VARELLA
107 LAIRE ROSADO
108 LAVOISIER MAIA
109 LEUR LOMANTO
110 LINCOLN PORTELA
111 UNO ROSSI
112 LUCIANO CASTRO
113 Luis EDUARDO
114 LUIZ PIAUHYLINO

PSDB
PMDB
PMOB
PFL
pedoS
PPS
PFL
PT
PFL
PFL
PT
PMN
PSDB
PT
PMDB
PSDB·
PT
PMDB
PFL
PP8
.PFL
PP8
PFL
PS8
PFL
PTB
PPB
PFL
PFL
PT
PMDB
POT
PFL
PFL
PSOB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PST
PSOB
PSOB
PSDB
PSOB

AL
RN
TO
AC
CE
SE
BA
SP
BA
BA
BA
AL
MA
MS
Pl
BA
MG
RJ
TO
AC
PE
BA
BA
MA
BA
es
ce
BA
,AM
CE
PA
SP
BA
AL
GO
AP
·BA
MG
RN
RN
BA
MG
MT
RR
RJ
PE
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115 LUIZ SÉRGIO PT RJ
116 LUIZA ERUNDINA PSB SP
117 MALULY NETTO PFL SP
118 MANOEL CASTRO PFL BA
119 MANOEL SALVIANa PSDB CE
120 MARÇAL FILHO PMDB MS
121 MARCELO CASTRO PMOB PI
122 MARCELO DÊDA PT SE
123 MARCELO TEIXEIRA PMOB CE
124 MARIA ABADIA PSOB DF

:; MÁRIO NEGROMONTE PSOB BA
.~ô MARISA SERRANO PSOB MS
127 MILTON TEMER PT RJ
128 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
129 MORONI TORGAN PSOB CE
130 MÚCIOSÁ PMDB RN
131 NAIR XAVIER LOBO PMOa GO
132 NARCIO RODRIGUES PSOB MG
133 NELSON .PELLEGRINO PT BA
134 NEUTON LIMA PFL SP
·135 NEY LOPES PFL RN
13f? NILO COELHO PSDB BA
137 NILSON MOURÃO PT AC
138 NILSON PINTO PSOB PA
139 . NILTON BAIANO PPB ES
140' NILTON CAPIXABA PTB RO:
141 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

.142 OLIVEIRA FILHO PPB PR
143 OSVALDO COELHO PFL PE
144 OSVALDO REIS PMOB TO
145 PAES LANDIM PFL PI·
1.46 PASTOR AMARILOO PPB TO
'147 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM
148 PAULO BRAGA PFL BA
149 PAULO DE ALMEIDA PPB RJ
150 PAULO KOBAYASHI PSOB SP
151 PAULO MAGALHÃES PFL BA
152 PAULO MARINHO PFL MA
153 PAULO OCTÁVIO PFL DF
154 PAULO ROCHA PT PA
155 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
156 PEDRO CHAVES PMOB' GO

·157 PEDRO CORRÊA PP.B PE
158 PEDRO .FERNANDES PFL MA

.159 PEDRO IRUJO PMDB BA
160 PEORO NOVAIS PMDB MA
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161 PEDRO PEDROSSIAN
162 PEDRO VALADARES
163 PHILEMON RODRIGUES
164 RAIMUNDO COLOMBO
165 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
166 REGIS CAVALCANTE
167 REMI TRINTA
168 RICARDO BARROS
169 RICARDO FIUZA
170 RICARDO NORONHA
171 RICARDO RIQUE
172 RICARTE DE FREITAS
173 ROBÉRIO ARAÚJO
174 ROBERTO PESSOA
175 ROLAND LAVIGNE
176 ROMMEL FEIJÓ
177 RONALDO CAIADO
178 SALATIEL. CARVALHO
179 SAMPAIO DÓRIA
180 SARAIVA FELIPE
181 SAULO PEDROSA
182 SEBASTIÃO MADEIRA
183 SÉRGIO ~RROS

184 SÉRGIO CARVALHO
185 SÉRGIO GUERRA
186 SÉRGIO MIRANDA
187 SÉRGIO NOVAIS
188 SEVERINO CAVALCANTI
189 SILAS CÂMARA
190 SILVIO TORRES
191 SIMÃO SESS1M
192 SYNVAL GUAZZELLl
193 THEMíSTOCLES SAMPAIO
194 URSICINO QUEIROZ
195 VALDIR GANZER
196 VANESSA GRAZZIOTIN
197 VIVALDO BARBOSA
198 WAlDIR PIRES
199 WAlDIR SCHMIDT
200 WALTER PINHEIRO
201 WELLINGTON DIAS
202 WERNER WANDERER
203 WILSON'BRAGA
204 WILSON SANTOS
205 YVONILTON GONÇALVES
206 ZAlRE REZENDE

PFL
PSB
PMDB
PFL
PSDB
PPS
PL
PPB
PFL
PMDB
PMDB
PSDB

PL
PFL
PFL
PSDB
PFL'
PMDB
PSDB'
PMDS
PS'DB
PSDS
PDT
PSOB
PSDB
PCdoB
PSS
PPB
PFL
PSDB
PP8
PMDB
PMDB
PFL
PT
PCdoS
POT
PT
PMDB
PT
PT
PFL
PFL
PMDB

, PPB
PMDB

MS
SE
MG
se
CE
AL
MA

PR
PE
DF
PB
MT

RR
eE
EA
CE
GO
PE
SP
MG
BA
MA
AC
RO
PE
-MG
CE
PE
AM
SP
RJ
RS
PI
BA
PA
AM
RJ
BA
RS
BA
PI
PR
PB
MT
BA
MG
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207 ZÉ íNDIO
208 ZENALDO COUTINHO
209 ZILA BEZERRA

PMDB
PSDB
PFL

SP
PA
AC

Assinaturas que Não Conferem
1 AUGUSTO FRANCO
2 CE5AR BANDEIRA
3 DAMIÃO FELlCIANO
4 DR. BENEDITO DIAS
5 JORGE COSTA
6 LUCIANO BIVAR
7 NEIVA MOREIRA
8 PEDRO EUGÊNIO

PSOB
PFL
PMDB
PFL
PMD~

PSL
PDT
PSB

SE
MA
PS
AP
PA
PE
MA

PE

Assinaturas Repetidas
1 ADOLFO MARINHO PSOB CE
2 CEZAR SCHIRMER PMOB RS
3 EVILÁSIO FARIAS PSB SP
4 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

5 GERSON GABRtELLl PFL BA
6 JOÃO LEÃO PSDB BA
7 JORGE COSTA PMDB PA
8 JOSÉ PIMENTEL PT CE
9 JURANOIL JUAREZ PMOB AP
10 LUCIANO CASTRO PSD8 RR
11 MARÇAL FILHO PMOB MS
12 MARCELO CASTRO PMDB PI
13 MARIA ABADIA PSD8 DF
14 MÚCIOSÁ PMD8 RN
15 NELSON PELLEGRINO PT BA
16 OLIVEIRA FILHO PP8 PR
17 PAULO ROCHA PT PA
18 PEDRO CHAVi:S .PMD.B, GO
19 p.ePRO·.·I?EOROSSIAN PFL MS
20 RICARDO FIUZA PFL PE
21 URSICINO .QUE.IROZ PFL BA
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Oficio nO !O.fí99

Brasília, 11 de agosto de 1999

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que o Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor Ubiratan Aguiar e outros, que liAltera a· redação do inciso I
do art. 159 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

209 assinaturas válidas;
008 assinaturas que não conferem;
021 assinaturas repetidas.

Atenciosamente.

/' .- R:" "'/~;?~/' //
/ ~~., "'? ~ --/& ~/'l-....

cLÁu IA NEVES C. S~tuLLrt.
Chef~ ~

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEtA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLAnVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA,

REPUBLICA FEDERATIVA no BRASIL
1988

lO lO lO •••••••••••••••••••••••••••••••••• lO •••••••••••••••••••••••••••••••• Il ••••••
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TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder'Legislativo

Quarta-feira 3 014383

1J

................ e _ "' ..

SEÇÃOVlll
Do Processo Legislativo

...........................................- lo ..

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço~ no mínimo, dos membros. da Câmara dos Deputados ou

do Senado Federal;'
Il- do Presidente da República;
III - .de .mais da meta4e das Assembléias. Legislativas das' unidades da

f'ederação, manifestando-se, cada uma delas~ pela maioria relativa de seus
.membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervençào
federal; de estado de defesa ou de estado de sítio. .

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional~ em .dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver~ em ambos, três
quintos dos' votos .dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com.o respectivo número de ordem.

§ 4° Não' será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

1- a forma federativa de Estado;
ji - O: voto direto" secreto, uniy~rsal e periódico~
, lll- a'separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.' .
.§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por

prejudicada não pod~ ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

.. ., ..
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TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Maio de 2000

• lO.' • ,. .. ,. ,. ,.,. '" .. '",. ,. ,. ,. lO" •••• , ..

An. 159. A União entregará:
I . do produto da arrecadaçao 'dos impostos sobre renda e proventos de

qualquer natureza e sobre proQl!tos industrializados,:,- quarenta e sete por--cento na
seguinte fonna:

a) vinte e um inteiros ecinco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal~

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios:

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor
produtivo das Regiões Norte~ Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
tinanceiras de caráter regional~ de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região. na fonna que a lei estabelecer;

II - do produto da· arrecadação do imposto. sobre produtos
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito· Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas exportações· de produtos
industrializados.
................."., .
...... ••••••••••• •••• ••••••• ••• ••••••• Ir ..

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 174, DE 1999

(Do Sr. José Índio e outros)

Dá nova redação ao inciso I do art. 159. da Constituição Federal.

(APENSE-SEÀ PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°n. DE 1999)
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-\5 i\.'1esas .ia Câmara dos Deputados ~ do Sena'ôo Federal. nos
·~os do ano 60. ~ 3° da COnstItuIçào FederaL promulgam a seguInte emenda ao

, .:onsntuclonal:

Art. 1() O mCISO I do art. ! 59.. da ConstItuIçào FederaL passa a
\llgorar com a seguInte redação:

"..\rt. 159 ,.. . .

I - do produto da arrecadação dos ImpostQs sobre renda e
.proventos de qualquer natureza e sobre produtos mdustrializados.
:~inqüenta por cento na seguinte forma:

a) .

b) ..

C) .

d) três por cento aos Estados. com base. em critério de
proporcIonalidade ao cpntingente populacjonal. para aplicação em

• i' ' ,

programa p~.r:manente de combate à pobreza e a margmalização. a
ser institUldo pela União .e direclOnado ao suprimento alimentar das

famílias que não tenham renda suticieme para prover a própria
. .

subsistencla;~. supletivamente. ao fornecimento de medicamémos.

vestuáno. habitação e de suplementação de r.:nda ~aS familias
situadas abaixo aa Imha de pobreza absoluuL !las condições

estabelec~àas em leI. e sob a tiscaHzação do Tribunal Je ContaS da
União:"

o àrarna \"lVido dian"lXílente por 2.+ milhões de brasileiros.

crianças. homens e mulheres de todas as ic.udes. para obtenção de seu alimento

diário. Incerto e em grande numero de c.asos dependeme da caridade publica. e as
precári~ condições de saude em que Vl '7Z;tTI esses nossos conterrâneos. faz-nos
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consIderar indispensavel ::l destinação de recursos públicos. em caráter
emerger.cial. para a mitigação do problema mais urgente. que é o ào provimento
de sua alimentação e. logo il seguir. de suas necessIdades básicas de
medicamentos. vestUário e habitação.

A entrega ~roposta aos Estados. mediante emenda ao texto
do ano 159. da Constituição Federal. de 3% do produto da arrecadação dos
impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados. em valor estimado de
R$ 1.4 bilhãoíano. para aplicação em programa permanente de combate à miséria
e à indigência. a ser instituido e fiscalizado pela União. parece-nos o meio mais

.., adequado para dar imediato combate ao problema.

o vaior proposto atigura-se-nos tanto mais razoavel quando
temos em mente que se estará mobilizando apenas 0.47% do valor orçamentário
destinado à amonização da divida da União (calculado com base no
Orçamento/1999), para dar inicio ao trabalho de resgate da dignidade humana de
praticamente um em cada seis brasileiros. que vivem em situação de indigência.
e que passariam a receber beneticios em valor de aproximadamente R$

58.30/ano per capita. algo em torno àe R$ 30.00/mês por família ou R$ 1.OOldia
por mmilía.

Apesar de certamente não ser desejável ou ideal o caráter de
:''JTO assistencialismo do programa proposto. é ele inevitável no caso brasileiro.
tendo em vista a gravidade do problema sócio-econômico vivido por larga faixa
da população de nosso País.

Por outro lado~ o valor do auxilio propOSto. inegavelmente
diminuto se individualmente considerado, cerramenteserá adequado paIa garairtir

. a geração de· multiplicados efeitos, pois em muito contribuirá para reduzir a
insuficiência alimentar crônica das pessoas cuja situação econômica as coloca
abaixo da linha de pobreza absolu~ em condições de vida subumsn8,
núDorando. em conseqüência,. seus problemas de saúde.

Os eteitos a que nos referimos serão certamente obtidos se o
fornecimento dos beneficios for racionalmente regulamentado na legislação
infraconstitucionaL de forma a condicioná-lo~ peio menos, à matrícula em
estabelecimento de ensino das crianças em idade escolar. à apresentação de seu
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carrão de vacinação. à participação dos adultos em programas de alfabetização_

de habilitação profissional e de colocaçào no mercado de trabalho.

Eis as razões que nos levam a contar com a aprovação da

presente proposição pelos ilustres Colegas Parlamentares. que certamente

consistirá no início do resgate da dívida social, que vem se acumulando de forma

dramática em nosso País.

Sala das Sessões. 1-. de ~..k~k de 1999.

~~~"
oeput~õSiíNfJI~/·~

-----C_~~=\1..·::~IL2i. =:;>,O';S"D ~<P:-~-·~·_~DO.:, \ .--_._-_._------ .. - .. --_.~----- - --- - _.- -_._- ---- ._-_.. ..
SGM - SECAP (7503) ConferêncIa de Assinaturas
13/12/9918:11:11 ;>:lgma: 001

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: JOSÉ ÍNDIO E OUTROS

Data de Apresentação: 07/12/99

Ementa: Dá nova redação ao inciso I do art. 159. da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 180-------
Não Conferem 005---_ ..•_....-----
Licenciados 000

Repetidas . ~.~
Ilegíveis . _. __~~.?
Retiradas 000

._._----- ----_._----

'Assinaturas Confirmadas
1 AGNALDO MUNIZ por RO
2 AGNELO QUEIR.OZ pedoS DF
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3 AIRTON DIPP PDT RS

4 ALBERTO FRAGA PMDB DF

5 ALCE5TE ALMEIDA PMDB RR

6 ALCEU COLLARES POT RS

7 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ

8 ALMEIDA DE JESUS PL CE

9 ALOíZIO SANTOS PSDB ES
10 ANGELA GUAOAGNIN PT SP
11 ANíBAL GOMES PMDB CE
12 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
13 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
14 ANTÔNIO DO VALLE PMDB MG

15 ANTÔNIO GERALDO PFL PE

16 ANTONIO JOAQUIM ARALJ0- PPB MA
17 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP

18 AYRTON XERÊZ PPS RJ
19 B.SÁ PSDB PI

20 BABÁ PT PA

21 BISPO RODRIGUES PL RJ

22 CABO JULIO PL MG
23 CAIO RIELA PTE RS

24 CARLOS BATATA PSOB PE

25 CARLOS MELLES PFL MG.
26 CARLOS SANTANA PT RJ

27 CELSO GIGLlO PTB SP
., ~

CiRO NOGUEIRA PFL Oi,,;:,

29 CLOVIS VOLPI PSOB 5P
30 COSTA FERREIRA PFL MA
31 CUSTÓDIO MATTOS PSPB MG
32 DANILO DE CASTRO PSOB MG
33 DARCI COELHO PFL TO
34 DARCíSIO PERONDI PMOB RS
35 DE VELASCO PST SP
36 DEUSDETH PANTOJA PFL PA

37 DINO FERNANDES PSDB RJ
38 DR. EVILÃSIO PSB SP
39 DR. HÉLIO POT SP
40 EBERSILVA POT RJ
41 F::DMAR MOREIRA PPB MG
42 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
43 EDUARDO CAMPOS PSB PE
44 ENIO BACCI PDT RS
45 EURICO MIRANDA PPB RJ
46 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
47 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
48 FERNANDO DINIZ PMD6 MG
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49 FERNANDO FERRO PT PE
50 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
51 FLÁVIOARNS PSDB PR
52 FRANCISCO GARCIA PFL AM
53 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
54 GERALDO MAGELA PT DF
55 GERSON PERES PPB PA
56 GERVÁSIO SILVA PFL SC
57 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
58 GIVALDO CARIMBÃO PSB Al
59 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
60 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
61 HERMES PARCIANELLO PMD8 PR
62 IÉDIOROSA PMD8 RJ
63 IGOR AVELlNO PMDB TO
64 IlDEFONÇO CORDEIRO PFl AC
65 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
66 JAIME MARTINS PFl MG
67 JAIR BOLSONARO PPB RJ
68 JOÃOCOLAÇO PMOB PE
69 JOÃO FASSARELLA PT MG
70 JOÃO HENRIQUE PMDB Pl
71 JOÃo LEÃO PSDB BA
72 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
73 JOÃO MAGNO PT MG
74 JOÃO PAULO PT SP
75 JOÃO PIZZOLATIl PPB SC
76 JOÃO RIBEIRO PFL -'j

77 JOEL DE HOLLANOA PFL F!::
78 JORGE TADEU MUDALEN PMDB. SP
79 JOSÉ BORBA PMD8 PR
80 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
81 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR

82 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC

83 JOSÉ CHAVES PMDB PE

84 JOSÉ DE ABREU PTN SP

85 JOSÉiNOIO PMD8 SP

86 JOSÉ LOURENÇO PFL BA

87 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE
88 JOSÉPIMENTEL PT CE

89 JOSÉTELES· PSDB SE

90 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL

91 JOVAIR ARANTES PSDB GO

92 JÚLIO DELGADO PMDB MG

93 LAIRE ROSADO PMD8 RN

94 LAMARTINE POSELLA PMOB SP
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95 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
96 LEUR LOMANTO PFL BA
97 L1NCOLN PORTELA PST MG
98 UNO ROSSI PSDB MT
99 LUCIANO CASTRO PFL RR
100 Luis EDUARDO PDT RJ
101 LUIZ DANTAS PST AL
102 LUIZ MAINARDI PT RS
103 LUIZ SALOMÃO PDT RJ
104 LUIZ SÉRGIO PT RJ
105 MAGNO MALTA PTB ES
106 MARCELO SARBIERI PMDB SP
107 MARCELO DÉDA PT SE
108 MARCONDES GADELHA PFL PB
109 MARCOS ROLlM PT RS
110 MARIA ABADIA PSDB DF-" --

111 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB MG

112 MARISA SERRANO PSOS· MS

113 MILTON MONTl PMDB SP

114 MUSSADEMES PFL PI

115 NELO RODOLFO PMDB SP

116 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

117 NELSON OTOCH PSDS CE

118 NELSON PROENÇA PMDB RS

119 NILMÁRIO MIRANDA PT MG

120 NILSON MOURÃO PT AC

121 NILSON PINTO PSDB PA

122 NILTON CAPIXABA PTB RO

123 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

~24 OLIVEIRA FILHO PPB PR

125 OSCAR ANDRADE PFL RO

126 OSVALDO REIS PMDS TO

127 PAES LANDIM PFL PI

128 PASTOR AMARILDO PPB TO
129 PAULO BALTAZAR PSB RJ

130 PAULO FEIJÓ PSDS RJ

131 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

132 PAULO PAIM PT RS

133 PEDRO CANEDO PSDB GO

134 PEDRO CHAVES PMDB GO

135 PEDRO NOVAIS PMDB MA

136 PEDRO WILSON PT GO

137 POMPEO DE MATIOS PDT RS

138 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

139 RICARDO BARROS PPB PR

140 RICARDO IZAR PMDB SP
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141 RICARDO NORONHA PMOB DF
142 ROBERIO ARAÚJO PL RR
143 ROBERTO ARGENTA PHOBS RS
144 ROBERTO PESSOA PFL CE
145 ROBERTO ROCHA PS08 MA
146 ROORIGO MAIA PT8 RJ
147 ROLAND LAVIGNE PFL BA
148 ROMEL ANIZIO PPB
149 RONALDO VASCONCELLOS PFL
150 RUBEM MEDINA PFL
151 RUBENS FURLAN PPS
152 SALAT1EL CARVALHO PMDB
153 SALVADOR ZIMBALDI PSDB
154 SARAIVA FELIPE PMDB
155 SAULO PEDROSA PSDB
156 SEBASTIÃO MADEIRA PSDa

·157 SERAFIM VENZON PDT
158 SERGIO BARCELLOS PFL
159 SÉRGIO CARVALHO PSDI!' RO
160 SÉRGIO REIS PSDB SE
161 SILAS BRASiLEIRO PMOB MG
162 SYNVAL GUAZZELLI PMDB RS
163 URSICINO QUEIROZ PFL BA
164 VAOÃO GOMES PPB SP
165 VICENTE ARRUDA PSDB CE
166 VILMAR ROCHA PFL GO
167 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
168 WAGNER SALUSTIANO PPB SP

.169 WALDIR PIRES. PT BA
17.0 WALDOMIRO FIORAVANTE PT '. RS
171 WALTER PINHEIRO .PT. BA

172 WANDERLEY MARTINS PDT RJ
173 WELlNTON FAGUNDES .PSOB MT
174 WELLlNGTON DIAS PT PI
175 WERNER WANOERER PFL PR
176 WILSON BRAGA PFL PB
177 WILSON SANTOS PMDB MT
178 YVONILTON GONÇALVES PPB BA
179 ZEZÉ PERRELLA PFL MG
180 ZILA 8EZERRA PFL AC

Assinaturas que Não Conferem
1 DELFIM NETTO PPB SP
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 ODiuo BALBINOTTI PSD8 PR
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4 RICARDO MARANHÃO PSS RJ
5 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

Assinaturas Repetidas
1 ALBERTO FRAGA PMDB DF

2 ALBERTO FRAGA PMDB DF

3 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ

4 CAIO RIELA PTS RS

5 DE VELASCO PST SP

6 GERALDO MAGELA PT DF

7 IGOR AVELlNO PMDB TO

8 JOSÉ íNDIO PMD8 SP

9 MARCOS ROLlM PT RS

10 OLIVEIRA FILHO PPB PR

1í PAULO BALTAZAR PSB RJ

12 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

13 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Brasília. 13 de dezembro de 1999.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria· que a Proposta de Emenda à
Constituição do Sr. Deputado JOSÉ íNDIO E bUTROS. qüe "Oá nova redàção ao inciso I
do art. 159, da Constituição Federa'''. contém número suficiente de signatários. constando
a referida proposição de:

180.assinaturas confirmadas;
005 assinaturas não confirmadas;
013 assinaturas repetidas.

Atenciosamente.
. .""..-.. .., "",,,- , /.- . -' ./.;' -:/ -.~~~.- // { ....~L,.;: .'
- ....~ ...~<=-' / ~~.", - - ,....,<... ------

-. , / /' ."1
CLAUDI~NEVES C. DE ~Zf\ :

Chefe./ .-

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretârio-Geral da Mesa
NESTA
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................................................................................................-- .

TITULO IV
DA ORGA~IZAÇÀO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção \!lII
Do Processo Legislativo

Subseção II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal:
11 - do Presidente da República:
IIl - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades

da Federação. manifestando-se. cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.* 10 A Constituiçào não poderá ser emendada na vigência de
intervençào federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 20 A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos~

três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 30 A emenda à Constituiçàó será promulgada pelas Mesas da

Câmara dos Deputados e do Seo"ado Federal~ com o respectivo número de
ordem.

§ 40 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:
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! - a forma federativa de Estado:"
II - {) voto direto. secreto. universal e periódico:
HI - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
~ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na r;!esma sessão
legislativa.
- ~ '" ..

TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTlJLü I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

An. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos

de qualquer natureza e sobre produtos industrializados~ quarenta e sete por
cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do DistritO Federal:

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios:

c) três por cento~ para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo das Regiões Norte~ Nordeste e Centro-Oeste. através de suas
instituições financeiras de caráter regiona~ de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento~ ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste
a metade dos recursos destinados à Região~ na forma que a .lei estabelecer;

II - do produto .da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados~ dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal~

proporcionalmente ao vaior das respectivas exportações de produtos
industrializados.
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··COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I · RELATÓRIO

Pela proposta ora em eXáme o inciso I do art. 159 passa a
vigorar com a 'seguinte redação:

"Art. 159 .

I _ do produto da arrecadação dos impostos sobre
renda e proventos de qualqUer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e oito por cento na seguinte
forma:

d) um por cento, para aplicação em programas de
,desenvolvimento científico. e tecnológico nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro·Oeste, na forma que a lei estabelecer:"

"Em 'sua justificação,: os ilustres subscritores da proposta

argumentaram que há necessidade' de uma politica positiva em relação ao

Nordeste e a outras regiões desfavorecidas como forma de se superar o

desequilíbrio regional patente em nosso pais. Argumentam que o desequilíbrio

regional sucede também" na . distribuição de recursos destinados ao

desenvolvimento. tecnológico.: .Os autores d~ proposta apresentam o seguinte

quadro que, de fato, corrobora.s.ua tese:

"1 -. distribuição regional dos recursos do
FNDCIFINEP (1988: Norte (0,59%), Nordeste. (13,8%), Sul
(14~2%)~' Sud&ste (67,2%) e Centro-Oeste (3,9%);

2- bolsas concedidas pelo CNPQ·no período de 1996
a 199B: Norte (2,80%), Nordeste (13,56), Sul (16,43%),
'Sudeste (60,30%) e Centm..Oeste (6,91%)."

Segundo, noticia lançada à página 4 do procedimento, a

pro~osta alcançou, número suficiente de assinaturas para a sua apresentação,

observando, portanto, a prescrição do inciso I do art. 60 da Carta Magna.

Apensou..se à PEC nO 77, de 1998, a PEC nO 174, de 1999.
Pela proposta apensa, acresce·se a alínea ~ ao inciso I do art. 159, com a

seguinte' redação:
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"Art. 159 .

.... .

1- I.·.~ .
d) três por cento aos Estados com base em critério de

proporcionalidade_ ao contingente populacional, para
aplicação em programa permanente de combate à pobreza
e à marginalização, a ser instituído pela União e direcionado
ao suprimento alimentar das famílias que não tenham renda
suficiente para prover a própria subsistência, e,
supletivamente~ ao fornecimento de medicamentos,
vestuário, habitação e de suplementação de renda das
famílias situadas abaixo da linha de pobreza absoluta, nas
condições estabelecidas em lei, sob a fiscalização do
Tribunal de Contas da União".

A proposta apensa; que tem. como primeiro signatário o
ilustre Deputado José Indio também alcançou número suficiente de assinaturas

de Parlamentares para a apresentação de emenda à Constituição.

É o relatório.

11- VOTO
Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

examinar a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição, consoante a

alínea ºdo inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno da Câmara.

A proposta de emenda à Constituição nO 77, de 1999, e a
que foi a ela apensa, a PEC nO 174, de 1999, atendem às exigências de'quorum

para apresentação, consoante o inciso I do art. 60 da Constituição Federal.

De se observar que ambas as propostas não· tendem a

abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a
separação dos Poderes, os direitos e garantias individuais, observando, portanto,
o que dispõe o § 4° do art. 60 da Constituição Federal.

Não atropelam também as propostas examinadas qualqúer\

cláusula de intangibilidade implícita.

No que conceme à técnica legislativa, cabe introduzir
cláusula de indicação de vigência em ambas as propostas.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 014397

Ante o exposto, este relator vota pela admissibilidade da

PEC nO 77", de 1999 e da proposta apensa, a PEC nO 174, de 1999, com as

respectivas $mendas de técnica legislativa.

Sala da Comissão, em~~ t de !./IMkM,o

~:a~t~OR
Relator

EMENDA ADITIVA

de 2000.

Acresça~se o art. 2° à PEC nO 77, de 1999. com a seguinte

redação:

"Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data de sua
-publicação. "

Sala da Comissão, em d \ de 1.hVlPr 1-7"'0

~0' (--
~a~oJ~TAHYJUNIOR

Relator

de 2000.
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EMENDA ADITIVA

Maio de 2000

redação:
Acresça-se o art. 2° à PEC nO 174, de 1999, com a seguinte

"Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data de sua
publicação."

Sala da Comissão, em ) I de /fAM.KI-i t::)

III - PARECER DA COMISSÃO

de 2000.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinc,u unanimemente pela admissibilidade
. .

.da Proposta de Emenda à Constituição n° 77/99 e. da de n° 174/99, apensada,

com emendas, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jutahy Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, Iédio

Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Benassi, Cmo Riela, Eduardo

Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,

Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Ce?N Schirmer, Coriolano Sales, Geovan

Freitas, Osmar Serraglio, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Roland

Lavigne, Geraldo Magelà, Waldir Pires, Ibrahim Abi-Ackel, Fernando Coruja,
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José Roberto Batochio, Sérgio Miran~ Bispo Rodrigues, Max Rosenm~

Júlio Delgado, Nela Rodolfo, José Ronaldo, Luís Barbosa, José Machado, Dr.

Benedito Dias e JairBol~' ..

Sala da

Deputad
,
I

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO·N' 77, DE 1999

EMENDA AnOrAnA - CCJR

Acrescente~seo art. 20 à Proposta com a seguinte redação:

"Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data de sua
publicação."

Salada Ç6íiUSS"'o, em 94 de abril de 2000

t. 1\ r ",r,

VvL~c- li (;0 y\')
• I ~T::\

Deputad RONALDO CEzAR COELHO
t Presidente.!
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PROPOSTA DE EIvffiNDA À CONSTITUIÇÃO~ 174, DE 1999

E1v1ENDA ADOTADA,,; CCJR

Acrescente-se o art. 2° à Proposta com a seguinte redação:

"Art. 2° Esta emenda entra em _vigor na data de sua
publicação."

\ ~~l ~ .~ Q~~~
Deputado 'RONALDO CÉZJCOELHO \

Presidente '"
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Luciano Castro
Manoel Castro

Ney Lopes
Paulo Octãvlo

Pedro Femandes
Rubem Medina

Santos Filho
Wemer Wanderer

Vllmar Rocha

JoIo Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Vice·Llderes:
Gerson Peres
Felter Júnior
Nelson Meurer
Amaldo Farias de Sé
Romel Anizio

Joio Paulo
Marcos Rolim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Vlrgllio GuimarAes

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinelti
Wagner Salustiano

Celso Giglio
Caio Riela

IrlsSimOes

PMDB
Llder: GEOOEL VIEIRA LIMA

PSDB
Llder: AÉCIO NEVES

PT

Llder: JOSÉ GENOINO

PDT
Lidar: MIRO TEIXEIRA

Elton Rohnelt
Darclsío Perondi

Jos6 Antonio
Eduardo Campos

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos

Bloco (PSB, PC do B)
Llder: LUIZA ERUNOINA

Vice-lideres:
Ronaldo Cezar Coelho
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

Vice-lideres:
Aldo Rebelo
Haroldo Lima
or. Evilásio

Vlce-Llderes:
Fernando Zuppo (1° Vice)
Or. Hélio
Luiz Salomão
Enio Bacei

Vice-L1deres:
Regis Cavalcante Ivan Paixão

LIDERANÇA DO GOVERNO
Llder: ARNALDO MADEIRA

PPS
L1der: JOAO HERRMANN NETO

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lider: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Llderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

Geraldo Magela
JQAoCoser

Hélio Costa
Waldemlr Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho

João H~nrique
Eunrcio Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Maria Lúcia
Salati8l Carvalho
Antônio do Valle
Confl1clo Moura

Ricardo Izar

Aloysio Nunes Ferreira
Ricardo Ferraço

SebastiAo Madeira
Rommel Feijó

Romeu Queiroz
Saulo Pedrosa

Vlce·L1deres:
Arlindo.Chinaglia
H.enrique Fontana

Vlce·Llderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Oiniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Edlnho Bez
Nelsón Proença
João Mendes
Paulo Lima

Vice-Lfderes:
Jutahy Júnior (10 Vice)
Zenaldo Coutinho
B.Sá
Nelson otoch
Roberto Rocha
Wellnton Fagundes
Silvio Torres



.-- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO --.

Roraima
Airton Cascavel .........•......• PPS
Alceste Almeida ••••••••••••••••• PMDB
Almir Sá •................•...... PPB
El ton Rohnel t ......•....•....... PFL
Francisco Rodrigues ...•.•••.••.• PFL
Luciano Cqstro •••..••••••.•.•••• PFL
Luis Barbosa ...•...•..•.•.••...• PFL
Robério Araújo .••..••••••••••••• PL

Amapá
Antonio Feijão ....•...•......•.• PST
Badu picanço •••••••••••••••••••• PSD,B
Dr. Benedito Dias •....•••.•.•.•• PPB
Eduardo Seabra ...•....•......... PTB
Evandro Milhomen .•..•••••••••••• PSB
Fátima Pelaes •..•••••••••.•••••• PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos .•.•.•••.•..•.•• PFL

Pará
Anivaldo Vale •........•........• PSDB
Babá ..•......••.......•..•...... PT
Deusdeth Pantoja .•••.•••.....•.• PFL
'Elcione Barbalho ......•........• PMDB
Gerson Peres .••••••..•.....•...• PPB
Gi9V~nJl:i, Queiroz ....•.•••..•.•.• PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante ....••.....•...•.•.• PMDB
Josué Bengtson•.....•••.•.••.••• PTB
Nicias Ribeiro ........•......•.• PSDB
Nilson Pinto ..........•......... PSDB
Pau!'p Rocha ..••.•.....•.••..•••• PT
Raimundo santos ..••...•......•.. PFL
Renildo LeaL ................••. PTB
Valdir Banzer •.•.•••..•.•..•.•.• PT
Vic Pires Franco ..•••••.••••.••• PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio ......••.•.••••.• PSDB
Átila Lins ........•.........•... PFL
Euler Ribeiro ••••...•••••••••••• PFL
Francisco Garcia •••...••.••.•••• PFL
Lui z Fernando •.................. PPB
Pauderney Avelino ••.•..•.••.•••• PFL
Silas Câmara ••••.•••••••..•...•• PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz •...•••.••...•.••.• PPS
Confúcio Moura ........•......... PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior ...••..•.....•..• PFL
Marinha Raupp ................•.. PSDB
Nilton Capixaba ...•............. PTB
Oscar Andrade •••••••.••••••••••• PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro .•.•.... , ..... PFL
João Tota ...•. _..•.............•PPB
José Aleksandro ••••••••••••••••• PEL
Márcio Bittar .......•........•••PPS
Marcos Afonso ......•.•.......... PT
Nilson Mourao •••..••••.•....•... PT
Sérgio Barros ••.••••••.••••••••• PSDB
Zila Bezerra•..•...•.••......... pFL

Tocantins
Antônio Jorge ••.•••••.•.••..•..• PTB
Darci Coelho .......•••..••.••.•. PFL
Freire Júnior .••••.••••...•••.•• PMDB
Igor Avelino •..•••.•.••.••••••.• PUDB
João Ribeiro ...................• i?FL
Kátia Abreu •.••.••••.....•.•...• PFL
Osvaldo Reis .••.•••••.•••••••••• PMDB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho .....••.•..••••••• PMDB
Antonio Joaquim Araújo ....•.•... PPB
Cesar Bandeira ....••....•.•..••. PFL
Costa Ferreira .••....•.......... PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho ............•... PFL
Gastão Vieira ..•...•......•.•... PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida ..••.•..•..• PSB
Mauro Fecury•...•.•••••••••••.•. PFL
Neiva Moreira ......•.......•.... PDT
Nice Lobão ..................•... PFL
Paulo Marinho ..•.•••......•.•... PFL
Pedro Fernandes ....•....•.•.•... PFL
Pedro Novais ....•...........•... PMDB
Remi Trinta .•••••.•••.•••.•.•.•. rST
Roberto Rocha .•••••••••••.•••.•. PSDB
Sebastião Madeira .•••.•••.•..... PSDB

Ceará
Adolfo Marinho.~.•...••.•••••... PSDB
Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes •••••.••••.••.•.•••. PMDB
Antonio Cambraia •..••••...••..•. PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra .••...•.•..•.•.••.. PSDB
C~iquinho Feitosa ••••.••••••••.• PSDB
Eunício Oliveira ......•.....•... PMDB
Inácio Arruda ............•.•.... PCdoB
José Linhares ..••••••.••..•..••. PPB
José Pimentel ...•..•............ PT
Léo Alcântara ....•.............. PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nel son Otoch •••••••••••••••••••• PSDB
Pinheiro Landim....••........... PMDB
Raimundo Gomes de Matos .•....... PSDB
Rommel Feijó .......•............ PSDB



Sérgio Novais~~ .••.•.......••••. PSB
Ubiratan Aguiar .•••..••.•••... ~.• PSDB
Vicente Arruda•••••.••.••..••••• PSDB

Piaui
Átila Lira .•.....•......•...•.•. PSDB
B. Sá ... .~..•................... • PSDB
Ciro N091J;eira ..•.•.....•.••.•.•. PFL
Gessival&o Isaias •..........•.•. PMDB
Heráclito Fortes ••..•.....•••.•. PFL
João Henrique ..•••...••.•...•.•• PMDB
Mussa Demes ...••.... ' PFL
Paes Landim...•••..•....••.••••. PFL
Tnemistocles Sampaio ...••••.•... PMDB
Wellingtbn Dias •...•..... L •••••• PT

Rio Grande dh t4o:t-te
Ana Catarina ••.•• '••..••••.•••.•• PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves .•..•••..• PMDB
Iberê Ferreira •••••••.•.•.•••••. PPB
Laire Rosado .....•............•. PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá ..•....•.•........•.••.. PMDB
Ney Lopes .................•..... PFL

Paraiba
Adauto Pereira ...•........•.•... PFL
Armando Abilio ..............•... PMDB
Avenzoar Arruda ..•....•...•.••.. PT
Carlos Dunga .•.•..•....•.•••••.. PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciáno Cabral PMDB
Efraim Morais .....•.......•..... PFL
Enivaldo Ribeiro ••.....•..•.•.•. PPB
Inaldo Leitão •.•.•........•..... PSDB
Marcondes Gadelha .•.••...•.•••. ~PFL

Ricardo Rique ••••••••••••••••••• PSDB
Wilson Braga ..••.....•....•.•... PFL

Perrtamhuco
Antônio Geraldo ~ ..•.•.•.•. PFL
Armando Monteiro ..•....... ~ ..... PMDB
Carlos Batata ..•••••..••• ~l ..••. pSDB
Clementino Coelho ••....•.••.••.. PPs
Djalma Paes ...••.•...• ~ ..•..•... PSB
Eduardo Campos ..••..•.....•....• PSB
Fernando Ferro .•..•••••.•.•.•... PT
Gonzaga Patriota .•. ; .. ~ ..•.•••.. PSB
Inocêncio Oliveira ..........•... PFL
João Colaço ......•........•••... PMDB
Joaquim Francisco •.............. PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves •••••..••.••.•••••••• PMDB
José Mendonça Bezerra .. /; PFL
José Múcio Monteiro ..... ~'.....••PFL ,
Luciano Bivar •.••••••. ~ •• ~ •.•••• PSL
Luiz Piauhylino •..........••.•.. PSDB
Marcos de Jesus ~PSDB

Osvaldo Coelho ~ •............•.. ~ PFL

Pedro Corrêa .•••.•••••••••••••.• PPB
Pedro Eugênio ••.••••••••••••..••PP5
Ricardo Fiuza •••••••.••••••••••• PFL
Salatiel Carvalho ...••.•...••..• PMDB
Sérgio Gü-erra ....••••••• - ••..•.. Ps-DB
Severino Cavalcanti ..•••.•...••. PPB

Alagoas
Albéric~ Cordeiro ..•.•.•....•.•. PTB
Augusto Farias ••.•••.•••.••••.•• PPB
Helenildo ·Ribeiro ••••••.•.•••••• PSDB
João Caldas •.•..•..•.•....•..... PL
Joaquim Brito .••••••.••.••••..•• PT
José Thomaz Nonô •..•••.•••••.••• PFL
Luiz Dantas .....•..•.•..••...••. PST
Olavo CalheirOs ••.••.•••••.•.••• PMDB
Regis Cavalcante •••••••••••••••• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro ....•.•••.•••...• PSC
Augusto Franco ..•.••••••.••..•.. PSDB
Cleonâncio Fonseca••.••......... PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles ....•....••.•..•..•.•'. PSDB
Marcelo Déda .......•.•.......... PT
Pedro Valadares ....•.••.......•. PSB
Sérgio Reis .•.••.....•...••...•. PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz ••.••.•.••••.•..... PFL ,
Claudio Cajado •••••••••••• ~ ••••• PFL
Coriolano Sales ...........•..... PMDB
Euj ácio Simões ......•.........•. PL
Félix Mendonça .....•.•....•..•.. PTB
Francistônio Pinto ••.•••••••...• PMDB
Geddel Vieira Lima ...•....•..... PMDB
Geraldo Simões ....••..•.....••.. PT
Gerson Gabrielli •••••••••••••••• PFL
Haroldo Lima .......•........••••PCdoB
Jaime Fernandes .••.•.•••.••••... PFL
Jairo Azi .••.••.•.. '••••...•...•. PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner ••••••••••.•.•••••• PT
João Almeida•••..•••••••,.•.••••• PSDB
João Leão .......••••••..•,•...•••PSDB
Jonival Lucas Junior ••..•.•.••••PFL
Jorge KJ:ioury ..••.•.••••.•. ~ ...•• PFL
José Carlos Aleluia•........•.•. PFL
José Lourenço ......•.•.•... ~ .... PFL
José Rocha ..••••.•••.•••••..••.• PFL
José Ronaldo .......•........... ·. PFL
Jutahy Junior ......•.•••........ PSDB
Leur Lomanto •.••.••••••••••••••• PFL
Luiz'
Moreira.•..•••............. S . PART .
Manoel Castro ••..••••••.••••.••'. PFL
Márió Negromonte .••••••..•...... PSDB
Nelson Pellegrino•..••.......... PT
Nilo Coelho ........•.........•.. PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães •................ PFL
Pedro I ru j o ••••••••••••••••..•.• PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa ••••"•••••....•..••. PSDB
Ursicino Queiroz ••••••..••••..•• PFL
Waldir Pires •...........•.•..... PT
Walter Pinheiro •.•••.••..•••.•.• PT
Yvonilton Gonçalves •••.••.•.•..• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas •••••••••••••••••••• 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 Moreíra .............•..... PPB
Eduardo Barbosa .•••••.•...•..... PSDB
Eliseu Resende .•.•••••••..••••.. PFL
Fernando Díníz ..••........•..... 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•.•..........•... PSL
Márcio Reinaldo Moreira ••••••••• PPB
Marcos Líma ••••••••••••••••••••. PMDB
Maria do Carmo Lara••..•.••.••.. PT
María Elvíra •••••••••••.•••••••• PMDB
Mário de Oliveira ••••••••••••••• PMDB
Narcio Rodrigues ••• ~ •.••..••.•.. PSDB

. :~Ú.'lmário· M·irânda. " PT
OdeImo Leão •••••••••••••••••.••• PPB
Olímpio Pires •••••••••••••••.... PDT
Osmânio Pereira ••••••...•..•.•.. PMDB
Paulo Delgado ••••••••••••••••••• PT
Philemon Rodrigues ..•••......... PL
Rafael Guerra••••••••..•......•. PSDB
Roberto Brant ••••••••••••••••••• PFL
Romel Anizio ••.••••••••••••••••• PPB
Romeu Queiroz ••••••••••.•••.•..• PSDB
Ronaldo Vasconcellos •••••••..•••• PFL

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda ...........•...... PCdoB
Silas BrasileirO ••..••••..•••••. PMDB
Virgílio Guimarães .....•........ PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia ••.••.•••••.• PTB
Zaire Rezende •••••••...••...••.• PMDB
Zezé Perrella .•..•.....•..•..... PFL

Espirito Santo
Alo i.zio Santos ••••••••••..•••... PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser •••••••••.••••••....•. PT
José Carlos Elias ..•.••••••.•..• PTB
Magno Malta •...........•..•••..• PTB
Marcus Vicente •.•••••••••••••••• PSDB
Max Mauro ••••••••••••••••••••••• PTB
Nilton Baiano.•....•... ~ PPB
Ricardo Ferraço •••••••••..•••..• PSDB
Rita Camata ••••..••••••••••••••• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .......•.•....... PPB
Aldir CabraL •••••••••••.••••••• PSDB
Alexandre Cardoso .........•..... PSB
Alexandre Santos •••••.•••....••. PSDB
Almerinda de Carvalho ••••..•.••• PFL
Antonio Carlos Biscaía.•......•. PT
Arolde de Oliveira.••..•.••..... PFL
Ayrton Xerêz ••••••••••••••••••••PPS
Bispo Rodrigues .........•.....•. PL
Carlos Santana••.••••••••.•.•.•. PT
Cornélio Ribeiro •••••••••••••••. PDT
Coronel Garcia •••••••••••••••••• PSDB
Dino Fernandes •..•.••..•.•....•. PSDB
Dr. Heleno ••••••.••.•••••.•.•••• PSDB
Eber Silva ••••••.••••••••••••••• PDT
Eduardo Paes ..•••••.••.•••.••.•• PTB
Eurico Míranda•••••••••••••.•••• PPB
Fernando Gabeira ••••••••••...••. PV
Fernando Gonçalves .....••....... PTB
Francisco Silva••••••••••••••••• PST
Iédio Rosa •••••••••••••••••••••• PMDB
Jair Bolsonaro.~.•..•.••..••.••. PPB
Jandira Feghali ••••••.••••••.••• PCdoB
João Mendes ••••••••••••••••••••• PMDB
João Sampaio •.••.••.•••••••••••. PDT
Jorge Wilson•.••..•.••.....•..•. PMDB
José Carlos Coutinho •.••••••.••. PFL
Laura Carneiro ••••....••••..•••. PFL
Luís Eduardo ....•.••••.••••.•.•• PDT
Luiz Ribeiro.~•••••••••••••••••• PSDB
Lui z Sérgio .....•.•............. PT
Marcio Fortes •.........•........ PSDB
Mattos Nascimento ••••••••••••••• PST
Mil ton Temer •••••••.••• ~ ••.••.•. PT
Miriam. Reid•..•..•..•.......•..• PDT
Miro Teixeira .••.•••••• '~ ••••.••• PDT



Pastor Valdeci"Paiva .....••.•... PSL
Paulo Baltazar ..•............... PSB
Paulo Feij6 •••••.••••••••••.•••• PSDB
Roberto Jefferson .•........•..•• PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Cbelho ••..•.••••.. PSDB
Rubem Medina ..•..•....•••••.•... PFL
Simão Sessim.................•... PPB
Vivaldo Barbosa ~ •••..••••••••'•.• PDT
Wanderley Martins ••......•...... PDT

São Paulo
Alberto Goldman ......••.....•..• PSDB
Alberto Mourão ....•.••••••..•••• PMDB
Aldo Rebelo ....................• PCdoB
Aloizio Mercadante ••.•••..•.•••• PT
André Benassi ..•••••••••••••••.• PSDB
Angela Guadagnin ............•... PT
Antonio Carlos Pannunzio ••• ~ •••• PSDB
Antonio Kandir ••••••••..••.••.•• PSDB
Antonio Palocci ............•••.• PT
Arlindo Chinaglia ••.•••...•....• PT
Arnaldo Faria de Sá ••••••••••••• PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara ......••..•..•••.••••... PPB
Bispo Wanderval •••••.••••••••..• PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno .....•.......... PPB
Clovis Volpi •••••••••••••••••••.• PSDB
Corauci Sobrinho .•...••.•....... PFL
Cunha Bueno ....••.....•......... PPB
De Velasco •••••••.•••••.•••••••• PSL
Delfim Netto •••••.•••••••••••••• PPB
Dr. Evilásio ......•.........••.•PSB
Dr. Hélio PDT
puilia Pis.aneschi •• , •• ·•••••••••• PTB
Ect'i'nho Ài-aújõ·.. ~ ~ ~ ..' ~ .. . t:..;.... ~.: :'FPS .
Eduardo' Jorge .••••••••••..•••••• PT
Emerson Kapaz •..•••. '.' .....••.•• PPS
Fernando Zuppo .......•••...••.•• PDT
Gilberto Kassab •.••••••••••••••• PFL
Iara Bernardi .•.•••••••••••••••• PT
Jair Meneguelli ~ PT
João Herrmann Neto •••••••• '.' •••• PPS
João Paulo •••••.•..•.•.•..•••..• PT
Jorge Tadeu Mudalen..•......•... PMDB
José de Abreu .•................• PTN
José Dirceu ~ PT
José Genoíno ................•.•• PT
José índio .........•... ~ .•..•..• PMDB
José Machado •.••••••••.• ~ •••••• • PT
José Roberto Batochio .. ~~ PDT
Julio Semeghini ..•....• ~ ~'.••.... PSDB
Lamartine Posella ••••••• '~i • •••••• PMDB
Luiz Antonio Fleury•...• ~~ •••..• PTB
Luiza E+undinà .•.•.•••... ; ••.... PSB
Maluly Netto.: ~ ••••.•••• .'.'•••••• PFL

Marcelo Barbierí ....••..•..•..•. PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros .••••.......••••••.••.•• PFL
Michel Temer ............•..•.... PMDB
Mil ton Monti. PMDB
Moreira Ferreira ..••.......•.... PFL
Nelo Rodolfo ..•................. PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima •••••••••...••..••••• PFL
Paulo Kobayashi ...•••••.•..•..•. PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho ..••.•..•....• PT
Ricardo Berzoini .•.............. PT
Ricardo Izar. PMDB
Robson Tuma .•.........•••.•...•• PFL
Rubens Furlan •.••••••••.••.••.•• PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória •..........•.....•• PSDB
Si1vio Torres ....•••.....•....•. PSDB
TeIma de Souza .•................ PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto •••••.•••..•• PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano .••.•••••.•...•.... PSDB
Zulaiê Cobra••••••••.•..•.•••••• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossí •••••••••••••••••••••• PSDB
Osvaldo Sobrinho ...•.•.•........ PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas •.••...•••.••. PSDB
Teté Bezerra ..••••..•••..•.••••. PMDB
Welinton Fagundes ....•.....•.... PSDB
Wilson Santos •..••..•••••.••.••. PMDB
. Distrito Federal

"Àgrielo' QuEüio'Z~. ; : .•... ".. : .. ~ ..,: .PedaB
Alberto Fraga .....•..•.....•.••• PMDB
Geraldo Magela•.••...••.••...••• PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia .•••.•.••...•.••.••• PSDB
Paulo Octávio •...••••••••••••••. PFL
Pedro Celso ...................•. PT
Wigberto Tartuce •.•••.......•.•. PPB

. Goiás
Barbosa Neto •.•...•...........•• PMDB
Euler Morais ...•...••••.•••..•.. PMDB
Geovan Freítas •....••••.••••.••• PMDB
Jovair Arantes ................•. PSDB
Juquinha ....••.................. PSDB
L;i.dia Quinan •..•..••••...•·.' •.••• PSDB
Lúcia Vânia ..............•....•. PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo •••••••••••••••• PMDB
Norberto Tei~eira.•..•.••.• ~ .... PMDB
Pedro CanedQ•••....••........... PSDB
Pedro Chave$ •.•.•...••..••.•.••. PMDB



Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado •.••.••.......••.• PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ..•........••..• PT
Flávio Derzi .....•.............. PMDB
João Grandão •••..•.•..•........• PT
Marçal Filho .....•...•.•.•...... PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad.....••..•..•••...... PTB
Pedro Pedrossian••..•...•..•••.. PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion .••..•..•••••••.• PFL
Affonso Camargo ......•.••....... PFL
Airton Roveda .•.••...•••.••.•... PSDB
Alex Canziani. ..•••••..••••••.•• PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico ....•........... PPB
Dr. Rosinha •..••••••••.••.••••.• PT
Flávio Arns ..............•...... PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello ••••.•.•.••.•. PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra •...•.•.....••.•..• PFL
José Borba•••••••••••••••••.•.•• PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto .•.••..•..••.... PFL
Luiz Carlos Hauly•••••••..••••.. PSDB
Márcio Matos •...••..•..•.....•.• PT
Max Rosenmann .....•••.•••••••.•• PSDB
Moacir Micheletto .•••.•.•••••••• PMDB
Nelson Meurer ...••..•..•..•..... PPB
Odilío Balbínottí ••••••••••••••• PSDB
Oliveira Filho .••...•..•..•.•••. PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Renato Silva•.••••..•.•••••••... PSDB
Ricardo Barros .•...•............ PPB
Rubens Bueno ••.•••••••••••••••••PPS
Santos Fi lho ....••..•.••....••.. PFL
Werner Wanderer •••..•..••••.••.• PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis •.•••• PFL
Carlito Merss ..........•.•...••. PT
Edinho Bez ..••...••••........•.. PMDB
Edison Andríno ..••..•..•.•••••.• 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 ...••...•.••.•• P8DB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp •••••.•••••.••••••••. PDT
Alceu Collares ...•••••...••....• PDT
Augusto Nardes PPB
Caío Riela .......•...•.•......•. PTB
Cezar Schirmer ...••••.••••.•..•. PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci ••....•••.•..•••.•.••• PD'r
Esther Grossí ••••••.•.•••••.•••• PT
Fernando Marroni ....••.......•.. PT
Fetter Júnior .••..••...•.••••..• PPB
Germano Rigotto ..••.....•.•••••• PMDB
Henrique Fontana ..•.....••....... PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze •.•.•••••.•••• PPB
Luiz Mainardi. , PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho •.•.•••..••. PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença •.•••...••••••..•. PMDB
Osvaldo Biolchi ••••••••••••••••• PMDB
Paulo José Gouvea PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos ..•••.•••••.•••• PDT
Roberto Argenta •.••••.••••••••• ;PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst ••••..•••••••.•.•••.• PPB
Valdeci Oliveira ••.••••••••••••• PT
Waldir Schmidt .•....•.....•.•... PMDB
Waldomiro Fioravante .•••.•.••••• PT
Yeda Crusius .....•......•...•... PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1º Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

PT

PFL

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pellegrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Santos Filho
Vic Pires Franco

Bloco (PSOB, PTB)
Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara

Aldir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mata
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes ParcianeJlo José P-riante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

PV

Presidente: Santos Filho (PFL)
1º Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2º Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3º Vice-Presidente: Iris Simões (PTB)
Titulares

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICASuplentes

Armando Abílio
João Magalhães

Milton Monti
Pinheiro Landim

6 vagas

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
Vadão Gomes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Udia Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PT

PPB

POT

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

PFL
Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odílio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Bloco (PSB, pedoS)

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

João Caldas (PL)
1 vaga

Aldo Rebela
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (Pl, PSl)
Eujácio Simões

PPS
Rubens Bueno

Odelmo Leão
Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

PPB

POT

José Janene
Nelson Meurer

Yvonilton Gonçalves
2 vagas

Vivaldo Barbosa
1 vaga



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Francisco Silva
Remi Trinta

3 vagas

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Inácio Arruda

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

..'Arolêio Cedr~z
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

Aloízio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PPS

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

POT

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

P.Fl.

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Pedro Bittencourt
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2º Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3º Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Paulo Baltazar

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Fernando Zuppo

Fernando Coruja , Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro Irujo
Pedro Novais
, F.Ucardó Izar

'Themístocles Sampaio' ,
2 vaga

PFL

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

PPS

Dr. Evilásio
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaido Coutinho
Zulaiê Cobra

Antõnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne.
Vilmar Rocha .

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Freire Júnior
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho,'
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1ºVice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: IOOio Rosa (PMDB)
3º Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

Evandro Milhomen
Luiza Erundina

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6929/ 6935

Edínho Araújo

Fax: 318·2146



Suplentes

. Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Roland Lavigne
Zila Bezerra

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

cã:rliio Mêrss
Geràldo Silnões
João Fassarella

. Augusto Nardes
1 vaga

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Udia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Pedro Wilson

PT

~T.

POT

PFL

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PPB
José Unhares Eurico Miranda .
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriam Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Presidente: Enio Bacci (POT)
1Q Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
2Q Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

PFL
Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Enio Bacci

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio F.ortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

João Caldas

Bloco {PSB, PCdoB)
João Sampaio (POT) Veda Crusius (PSOB)

Bloco (PL, PSL)

Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Uma
Nice Lobão
Regínaldo Germano

. Cle'mentirio Coelho: (PPS)
José Macliado
Luiz Mainardi

Suplentes

Suplentes

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

1 vaga

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Blocó (PSOB, PTB) '.
Daniio de- castro
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

Ademir Lucas
Albérico Cordeiro

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi

Juquinha
Manoel Salviano

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT

PPB

POT

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Heleno
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Edson Andrino (PMOB)
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
22 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Sérgio Novais (PSB) Comélio Ribeiro

Bloco (PSB, pedoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMOB) João Sampaio (POT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

~dúpicai:lço
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
José Antonio Almeida (fSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

Freire Júnior
3 vagas

Alberto Fraga
Flávio Oerzi
Júlio Oelgado
Rita Camata
1 vaga

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1Q Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2Q Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
3Q Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares



Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1l! Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2l! Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Lincoln Portela

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Paudemey Avelino
1 vaga

Herculano Anghinetli
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

PT

PFL

PPB

PDT

Bloco (PL, PSL)

PPS

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Roberto Brant

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/ 6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Marcos Cintra

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio José Mota Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

Bloco (PSB, PC do B)
Or. Evilásio Eduardo Campos

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Miriam Reid

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Iara Bemardi
Padre Roque

Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

PT

PFL

POT

PPB

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz

Eber Silva

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

PPS
Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

Suplentes

Gastão Vieira
Jorge Tadeu Mudalen

3 vagas

Dr. Helena
João Almeida

João Leão
Josué Bengtson

Mário Negrornonte
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1g Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2l! Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3l! Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSOB)
Titulares

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

'BIOÓoo(P,SOB; p.i'~)"
Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feij6
2 vagas

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

lris Simões

Bloco (PSOB, PTB)

PPS
Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/ 7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1l! Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3l! Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos



Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso , Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL) i
Lincoln Portela Eduardo Ca~o~ (PSB)
Secretária: Valda O. S. Lobo ) •
Local: Anexo li. Sala T-5~ +,,-t{etJlliã(H ~leiraJ 1 ,
Telefones: 318-6944J 6946 Fax: 3'U3-2137

Pedro Eugênio

Pedro EiJgênfo

Agnelo Queiroz
Lulza Erundlna

Su"lentH

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Fêijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Dr. Hélio
1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

AntOnio Geraldo
Celclta Pinheiro

Costa Ferreira
Ddefonço Cordeiro

lvanla Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

PFL

PDr

PPB

Aléeu· Collàre~f
Serafim Venzon "

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João FassarelJa

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Paria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
1Q Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco (PSB,PC do B)

Bloco.(P4'PSL)
Armando Abílio (PMDB)
PPS
Angela Guadagnin (PT)
S~c~eijlr\,Ell Eroízio Neves,9tdmarães
~~Ilexo..tl; Sal~}~A
'Ilalefones: 31'8'~Vo1S ~1021

Suplentes

Sérgio Novais

Airton Dipp

'B: -$á, (PgDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

Dilceu Sperafico
1 vaga

Eliseu Resende
Medeiros

Pedro Bittencourt
2 vágas

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Almeida de Jesus

Adão Pretto
Virgílio Guimarães

Walter Pinheiro

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz
PT

PT

PFL

PFl

PDT

PPB

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Edinho Bez

Luiz Piauhylino (PSDB)
Salatiel Carvalho

2 vagas

Antônio Geraldo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado rPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Valdemar Costa Neto

1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)

Luiz Fernando (PPB)

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luízinho

José Janerie" '
Vadão Gomes
Yvonilton Gonçalves

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Olímpio Pires

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Pedro Pedrossian

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo /I
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares



De Velasco

Jandira Feghali

Sadu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

1 vaga

Airton Cascavel

Anibal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

4 vagas

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

Miriam Reid
Olímpio Pires

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feijó

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Viftorio Medioli
1 vaga

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Laur Lomanto
Mussa Demas

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

PFL

POT

PPB

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Gonzaga Patriota

Eujácio Simões

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 1I
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Camélia Ribeiro
Luis Eduardo

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
1Q Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2Q Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3Q Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB.PTB)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Talma De Souza

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunício Oliveira
João Henrique
José Coavas
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

Cabo Júlio

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PPB

Bloco PSOB,PTB

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAo E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PST)
Titulares Suplentes

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
1 vaga

PPS
Pedro Cerso (PT) Airton Cascavel
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/ 6990/ 7004/ 7007

COMI~SÃO DE VfAÇÂO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga



COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

PPS
Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda
Pedro Wílson

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Mala

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

3 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

POT

PPB

Sérgio Reis (PSDB)
PPS

Ayrton Xerez
PHS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Airton Dipp
Neiva Moreira

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (pedoB)
Jair Bolsonaro
WeJinton Fagundes (PSDB)

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Noná
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Aldo Rebela
Pedro Valadares

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

João Herrmann Neto

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbla Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

.Cabo Júlio'

Suplentes

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando
1 vaga

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto· FranGo
Celso Giglio

João Castelo
José Carlos Elias

Nelson Otoch
Ricardo Rique

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

PT

PFL

PPB

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Euripedes Miranda

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
29 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
39 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

Bloco (PSOB,PTB)
Antonio Carlos Pannúnzio .' .
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly



r----------J COMISSÓES TEMPORÁRIAS

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (P8DB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

PMDB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nela Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão 8essim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

por
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Suplentes

PFL

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Titulares

Bloco PSB - PCdoB
Eduardo Campos Sérgio l\J1irandi3

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castre
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldelllir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocci Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgílio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTS
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPÍTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3º Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala "I 65-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



Bloco PSB - PCdoB
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
2º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PSOB
Uno Rossi Coronel Garcia
Moroni Torgan (PFL) Pedro Canedo
Sebastião Madeira Sérgio Reis

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (PFL)
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta RenUdo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N!! 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros

Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Iris Simões
1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PTB

PFL

POT

PPB

PSOB

PMOB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

PFL

Or. Rosinha
GUmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2º Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
SUas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
. Bloco PSB - PCdoB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL - PST· PMN • PSD - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino ToJentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1º Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
2º Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3Q Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Titulares

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

PMOB

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
39 Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CQNTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues'

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Enivaldo Ribeiro Yvonilton Gonçalves
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Titulares

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimun'do Colombo
Raimurtcto Santos

Vilmllf Rocha

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

3 vagas

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim



PMDB Barbosa Neto Olavo Calheiros
Coriolano Sales Antônio do Valle Domiciano Cabral Pinheiro Landim
Edinho Bez Armando Monteiro Gustavo Fruet 3 vagas
Nelson Proença Euler Morais Philemon Rodrigues (PL)
Paulo Lima Flávio Derzi 1 vaga
Pedro Chaves Freire Júnior PSDB
Salatiel Carvalho Milton Monti André Benassi Alexandre Santos

PSDB Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
Antonio Cambraia Jovair Arantes João Castelo Zenaldo Coutinho
Antonio Kandir Luiz Carlos Hauly Nelson Otoch 3 vagas
Danilo de Castro Nilo Coelho Vicente Arruda
Manoel Salviano Xico Graziano Zulaiê Cobra
Veda Crusius 2 vagas PT
1 vaga Antonio Carlos Biscaia 4 vagas

PT Marcelo Déda
Geraldo Magela João Grandão 2 vagas
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi PPB
Wellington Dias Milton Temer Ary Kara Amaldo Faria de Sá

PPB Augusto Farias Eurico Miranda
Edmar Moreira Delfim Netto Gerson Peres 1 vaga
José Janene Herculano Anghinetü PTB
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira Nelson Marquezelli Max Mauro

PTB 1 vaga Nilton Capixaba
Rodrigo Maia José Carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury PDT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)
PDT

Enio Bacci Pompeo de Mattos Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL - PST - PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL
Bloco PSB - PCdoB

Djalma Paes Sérgio Miranda Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165·B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 59 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3º Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Plcanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Or. Benedito Dias (PPB) .
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSDB

PMDB

Titulares

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Rioeiro

.Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Jorge Wilson

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96

Albérico Filho

Titulares
PFL

PMDB

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Leur Lomanto'
Luis Barbosa
Neuton Lima



POT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - pedoB

Bloco PSB • pedoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN - PSO • PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPB

PTB

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
39 Vice·Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

Autor: Poder Executivo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634/75

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Fraccisco Garcia
Marcondes Gadelha Pedro Bittencourt
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

PMDB
Gustavo Fruet Philemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSOB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

Suplentes

Evandro Milhomen

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

PT

PPB

PSOB

PMOB

Vanessa Grazziotin

Proposição: PEC 89/95

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João ~agalhães

José Indio
Norberto Teixeira

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellíngton Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti



Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Bloco PSB· PCdoB

José Roberto Batochio

José Antonio

Lincoln Portela

Ayrton Xerêz

POT

PPS

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

João Caldas

Airton Cascavel

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

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

POT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

Bloco PSB • PCdoB

vaga Inácio Arruda

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 16B-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE·

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (P8DB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N!! 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
12 Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
29 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMOB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

PSOB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho'"
Zulaiê Cobra

Titulares
duplentes

PFL

Ciro Nogueira Antônio Carlos Konder Reis

José Carlos Vieira Jaime Martins

Luciano Pizzatto Laura Carneiro

Mauro Fecury Leur Lomanto

Ney Lopes Paes Landim

Raimundo Colombo Paulo Magalhães

Rodrigo Maia (PTS) Vilmar Rocha

PMDB
Darcísio Perondi Darcísio Perondi
Osmar Serraglio Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Elcione Barbalho

Themístocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

Zaire Rezende

PSOB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NS! 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco PSB - PCdoB
Haroldo Uma Pedro Valadares

Bloco PL - PST - PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

PFL

1 vaga

2 vagas

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

F~rnando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PT

PFL

POT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL - PST - PMN - PSO· PSL
Lincoln' Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nº 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
111 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
311 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Dr. Hélio

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Fernando Coruja

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Suplentes

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Aldir Cabra (PSDB)
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

4 vagas

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

POT

PTB

PPB

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
1 vaga

PSDS

PMOB

Duilio Pisaneschl
Eduardo Seabra

Nelva MoreIra

Fernando Gsbeira

Proposição: Requerimento

Cunha Bueno
Fetter Jl1ntor
Nelson Meurer

ChIco da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Adio Pretto
Angela Guadagnln
Antonio C8rIos BiscaIa
1 vaga

Euler Morais
Jorge Tadeu Muda1en
Salatlel Carvalho

Dullla Pisaneschi

Couracl Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Presidente: Ary Kara (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2!l VICe-Presidente: Pedro Wilson (PT)
39 Vice-Presidente: Coronel Garcia (P8DB)
Relator: José Garlos Aleluia (PFL)

ntular.

Ary Kara
1 vaga

Pedro Wilson
Wellington DIas



Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST • PMN - PSD· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7060 Fax: 318·2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local; Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318·6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2~ Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

PMDB

PFL

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Suplentes

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSDB

PMDB

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
JovairArantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 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
ÀQUEL.A (INELEGIBILIDADE)

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Jair Bolsonaro
2 vagas

Wanderley M.artins

Roberto Jefferson

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Philemon Rodrigues (PL)
Synval Guazelli

2 vagas

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PT

PPB

PDT

PTB

PSDB

Proposição: PEC 151/95

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nónô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Euripedes Miranda

Luiz Antonio Fleury



POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

A/cione Alhayde
Almir Sá
Ary Kara

PSDB

PT

PPB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Marcio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Bloco PL " PST - PMN • P50 " PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio Duílio Pisaneschi

PTS
Albérico Cordeiro

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especfais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NS! 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"

Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice·Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PL " PST • PMN " PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PFL

Bloco PSB - PCdoB
Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!~ 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 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)
Titular.. Suplentes

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demas
Neuton Lima
Roland Lavigne

Regis Cavalcante

Suplent••

Aldir Cabral (PSDS)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

Márcio Bittar

Proposição: PL 1.615/99

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMDB
Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

PMDB
Armando Abllio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

'----------------~~



Bloco PL· PST • PMN - PSD - PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Yeda Crusius

PSDB
André Bena8si

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Hemy

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

Vanessa Grazziotin

PDT

Bloco PSB - pedoS

Fernando Zuppo

Sérgio Novais

PFL

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - pedoB

Robério AraújoBispo Wanderval

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
29 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
39 Vice·Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Secretário: Valdivino Tolentino FiII10
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
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"

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Tllomaz Nonô Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Uno Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni José Genoíno
Geraldo Magela 2 vagas
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Suplel'itlil$

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

DI'. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

PTB

PDT

PPB

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Uma Átila Uns
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMDB
Darcisio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
Iris Simões Renildo Leal

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
19 Vice·Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
29 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
39 Vice·Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares



PPS

Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL - PST • PMN - PSO - 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

Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Cartos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes
PFL

1 vaga

Serafim Venzon

João Tota
2 vagas

6 vagas

4 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Uma
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Wanderley Martins

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

POT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMDB

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB - PCdoB

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nela Rodolfo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ

Adão Pretto
Cartos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

1 vaga

Neiva Moreira

Coronel Garcia
Oino Fernandes
Dr. Helena
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

vaga

vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antõnio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Saltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PPS

PT

PPB

PTB

PSDB

PMOB

Bloco PSB • pedoB

PFL

Márcio Bittar

Alexandra Cardoso

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Noná
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moran; Torgan
Robson Tuma

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

POT
Eurípedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Coronel García
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson



Proposição: PEC 472-D/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2º Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nl! 472-0, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"«REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

PV

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
M2r:io Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo

, 2 vagas

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PFL

PT

Caio Riela
Silas Câmara

por

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Eurípedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Eduardo Paes
Magno, Malta

Alceu:Collares

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sI 165-8
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MfNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMOB)
1º Vicé-Presidente: Medeiros (PFL)
2º Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Djalma Paes Jandira Feghali
. Bloco PL - PST • PMN - PSD • PSL

J9ão Caldas De Velasco
! PV
~edro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)

/ Secretário: Cily Montenegro_
Local: SerViço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefone: 318-7056

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

Fernando Coruja

José Genofno
Marcelo Oéda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Josué Bengtson
"Waltrido Mares Guia

Almerindade Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilbe·rto Kassab

Làel Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSOB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
·José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves "J

POT
Eber Silva



"p.'-~' ._-., -~~- ...~.- _ .._~--!

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBUCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 616 PÁGINAS


