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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 43, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Radiodifusão Litoral Sul
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Paranaguá, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n·2.090, de 16 de dezembro de 1996, que reno

va a permissão outorgada à "Radiodifusão Litoral Sul Ltda." para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
3 de dezembro de 1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná.

Art. 2.0 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 6 de abril
de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N.Q 44 , DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à "Rádio Cultura de Cajuru
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caju
ru, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n.Q, de 24 de setembro de 1997, que renova, por

dez anos, a partir de 1.0 de maio de 1994, a concessão outorgada à "Rádio Cultura de Cajuru Ltda." para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cajuru, Estado de São
Paulo.

Art. 2.0 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 6 de abril
de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N.Q 45, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio Transcontinental
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 111. É aprovado o ato a que se refere a Portaria n1l.268, de 7 de maio de 1997, que renova, por
dez anos, a partir de 12 de agosto de 1990, a permissão outorgada à"Rádio Transcontinental Ltda." para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

Art. 211. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
Publicação. Senado Federal, 6 de abril de 2000. - senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Líder) - Desaparecimento, nas dependências do
Banco Central do Brasil, de processos instaura-
dos contra os extintos Bancos Nacional e Fonte-
Cindam. Omissão do Banco Central sobre o re-
sultado de auditorias realizadas nas contas do
Banco FonteCindam. Falta de fiscalização nas
contas do Banco Marka. Encaminhamento ao Mi-
nistério Público de denúncias sobre os fatos cita-
dos. Defesa de reabertura, pela Casa, da Comis-
são Parlamentar de Inquérito destinada à investi·
gação de irregularidades no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional............................................... 14775

ARNALDO MADEIRA (BlocoIPSDB, SP 
Como Lider) - Contestação ao pronunciamento
do Deputado Aloizio Mercadante a respeito da
atuação do Banco Central do Brasil. 14777

JOSÉ PIMENTEL (PT, CE) - Repúdio ao
parecer oferecido pelo Promotor de Justiça Laér
cio Martins de Andrade à ação impetrada pelo
Partido dos Trabalhadores, junto à Procurado
ria-Gerai de Justiça, para apuração de responsa
bilidades pela repressão policial aos trabalhado
res rurais sem terra acampados em frente à Se-
cretaria de Agricultura do Estado do Ceará. ......... 14777

ALBERTO MOURÃO (Bloco/PMDB, SP) 
Retomada, pelo Governo Federal, da Campanha
de Combate ao Turismo Sexuallnfantil................. 14778

EULER RIBEIRO (PFL, AM) - Conveniên
cia de cobrança de débitos para com a Previdên
cia Social, pelos Procuradores do órgão, para
garantia dos recursos suficientes para elevação
do salário mlnlmo a valor condizente com as ne-
cessidades dos trabalhadores brasileiros. 14779

ROBERTO ROCHA (BlocoIPSDB, MA) 
Inoportunidade da divulgação, pela imprensa, de
pesquisas acerca da sucessão presidencial.
Engajamento do orador na campanha das elei-
ções municipais. 14780

NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB, RO) - Re
tomada da produção de soja no Estado de Ron
dOnia. Crescimento do cultivo da leguminosa nos
cerrados brasileiros. Utilização de calcário para
correção de solos destinados ao plantio de soja
em RondOnia. Modernização da infra-estrutura
do setor agrlcola rondoniense. 14781

DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB, SP) 
Transcurso do 447R aniversário de fundação da
cidade de Santo André, Estado de Sâo Paulo - 8
de abril. 14784

PAULO ROCHA (PT, PA) - Transcurso do
4ll aniversário do massacre de Eldorado dos Ca
rajás, no Estado do Pará. Protesto contra a impu
nidade dos responsáveis pela violência praticada
contra trabalhadores rurais no Estado. 14784

JOÃO MENDES (Bloco/PMDB, RJ) - Cará
ter rotineiro da ocorrência de crimes e atos de vi
olência na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. 14785

FERNANDO GONÇALVES (BlocoJPTB, RJ)
- Elogio à atuação do Prefeito Nelson Bomier e do
VICe-Prefeito Eduardo Gonçalves, do Município de
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. 14786

PAULO FEIJÓ (BlocoIPSDB, RJ) - Neces·
sidade de esclarecimentos, pelo Governo Fede
ral, sobre a exclusão das cooperativas de eletrifi
cação rural da liberação dos recursos destinados
ao Programa Luz no Campo. 14786

CUNHA BUENO (PPB, SP) - Pedido de in
terferência do Ministério das Relações Exteriores
em favor de judeus mantidos presos injustamen-
te pelo Governo da República Islâmica do Irã....... 14787

SERAFIM VENZON (PDT, SC) - Explora-
ção do potencial turlstico brasileiro. 14788

JAQUES WAGNER (PT, BA) - Precarieda-
de dos serviços prestados pelas agências do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Na-
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cessidade de reformulação de dispositivo de lei
sobre perda da condição de segurado da Previ
dência Social. Cancelamento de aposentadorias
e pensões em decorrência do aumento do de-
semprego no País. 14789

V - Ordem Do Dia
BABÁ (Pela ordem) - Absolvição do líder

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra - MST, José Rainha Junior. Necessidade
de punição dos envolvidos na chacina de Eldora-
do do Carajás, Estado do Pará.............................. 14794

PRESIDENT:E (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nS 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 14794

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para a
Emenda Aglutinativa n!l53 e para o Destaque n!l153. 14795

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n2 53 "1"" :. 14795

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIE
COBRA, Relatora da matéria ;........ 14795

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, DR. HÉLIO, JUTAHY
JUNIOR. 14795

IÉDIO ROSA (Pela ordem) - Apresentação
de proposta, de emenda à Constituição pa,ra con-
cessão de férias individuais aos Parlamentares.... 14796

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência dos Srs. Deputados
PAULO ROCHA, JOSÉ DIRCEU e ANTONIO
PALOCCI.......,....................................................... 14796

ENIO BACCI (Pela ordem) - Necessidade
de revisão da legislação penal brasileira............... 14796

INOCÊ:NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Solicitação do comparecimento dos Deputados
ao plenário para apreciação da Ordem do Dia...... 14797

PRESIDEy.JTE (Michel Temer) - Convoca-
ção dos Uderes partidários para reunião na pró-
xima terça-feira, 11 de abril. 14797

PAULO FEIJÓ (Pela ordem) - Defesa da
inclusão, no Projeto Luz no Campo, das coopera-
tivas de eletrificação rural do País......................... 14797

RENILDO LEAL (Pela ordem) - Sanção,
pelo Governador Almir Gabriel, do Estado do
Pará, da Lei n2 107, de 1999, disciplinadora da
conduta administrativa dos prefeitos municipais
p araenses............................................................. 14798

Usou da palavra pela ordem, para orienta
ção da respectiva bancada, o Sr. Deputado
ODELMO LEÃO .

BARBOSA NETO (Pela ordem) _ Transcur
so do 402 aniversário do Country Clube de Goiás
- 30 de março .

JOÃO COSER (Pela ordem) - Repercus
são dada pela imprensa capixaba ao julgamento
do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST, José Rainha Junior ..

ARMANDO ABíLIO (Pela ordem) - Cumpri
mentos do povo paraibano ao Deputado Michel
Temer por seu desempenho na Presidência da
Câmara dos Deputados .

JOÃO COSER (Pela ordem) - Solicitação
de comparecimento dos membros do Partido dos
Trabalhadores ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia .

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Pela ordem)
- Apresentação de projeto de lei sobre isenção
tributária para embarcações, motores e utensílios
de pesca usados por pescadores prejudicados
pelo derramamento de óleo na Baía de Guana
bara, Estado do Rio de Janeiro, e sobre conces
são a esses trabalhadores dos benefícios adqui
ridos pelos motoristas profissionais brasileiros.....

CELSO GIGLlO (Pela ordem) - Solicitação
de comparecimento dos Deputados integrantes
do Partido Trabalhista Brasileiro ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia .

LUCI CHOINACKI (Pela ordem) - Satisfa
ção com a absolvição do líder do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, José
Rainha Junior .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados MENDES RIBEIRO FILHO, MARCELO
DÉDA, MENDES RIBEIRO FILHO ..

DA. HELENO (Pela ordem) - Realização,
na Assemblé,ia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, de solenidade em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher - 8 de março .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ODELMO LEÃO .

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

Aprovação da Emenda Aglutinativa n2 53 ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELLlNGTON DIAS.......

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque de Bancada n2 153 ..

14798

14798

14798

14803

14803

14803

14803

14803

14804

14804

14805

14805

14809

14809

14809
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ZULAI~ COBRA (Pela ordem) - Solicita-
ção de retirada do destaque. 14809

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
do destaque........................................................... 14809

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO. ...... 14809

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
e aprovação de requerimento de preferência
para o Destaque nll. 134 e a Emenda Aglutina-
tiva nll. 31............................................................... 14809

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputa0" EVANDRO MILHOMEN.. 14809

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque de bancada nll 134, para vo
tação em separado dos §§ 3lI, 4lI e 5lI. do art. 125
da Constituição FederaL....................................... 14810

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 14810

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MENDES RIBEIRO FILHO............................... 14/j10

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO LIMA............ 1.·0

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ
GENOiNO.............................................................. 14810

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO. 14810

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO WILSON,
MARCOS LIMA, ESTHER GROSSI, MARIA
ELVIRA, NELSON PROENÇA, EDUARDO
CAMPOS. 14811

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência dos Srs. Deputados
Paulo Rocha, Valdir Ganzer, José Dirceu e Anto-
nio Palocci. 14811

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AIRTON DIPP. 14811

ROBÉRIO ARAÚJO (Pela ordem) - Criti-
cas ao modo do atendimento, pelo Ministro da
Justiça, à bancada do Estado de Roraima............ 14811

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CELSO. 14811

ENIO BACCI (Pela ordem) - Conveniência
de concessão, pelo Ministro da Previdência e
Assistência Social, de anistia a divida da Associ
ação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE
do Município de Lajeado, Estado do Rio Grande
do Sul, referente ao não-recolhime'1to da cota
patronal de funcionários da entidade. 14811

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JUQUINHA 14812

ARY KARA (Pela ordem) - Transcurso do
8Ql1 aniversário de D. Antônio Afonso de Miranda,
Bispo Emérito de Taubaté, Estado de São Paulo.. 14812

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA 14813

JOÃO MAGNO (Pela ordem) - Defesa da
fixação do valor de 177 reais para o salário míni-
mo.......................................................................... 14814

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados HELENILDO RIBEIRO,
TETÉ BEZERRA, FRANCISCO COELHO,
EDUARDO BARBOSA, ROBERTO ROCHA,
CLEUBER CARNEIRO, AIRTON CASCAVEL,
AGNELO QUEIROZ, VIVALDO BARBOSA,
VADÃO GOMES, JOÃO CASTELO, FRANCISCO
RODRIGUES, MÁRCIO REINALDO MOREIRA,
ANDRÉ BENASSI, PAULO DELGADO, GASTÃO
VIEIRA, LUCIANO CASTRO, ELlSEU RESENDE.. 14815

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem) -
Protesto contra a pretendida construção de pre-
sídio na Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro.... 14815

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 14815

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada ANA CATARINA........... 14816

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
dos dispositivos. 14819

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n1l 31. 14819

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO. 14820

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JORGE COSTA,
CARLOS SANTANA, MAX ROSENMANN. 14820

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 14820

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados LAEL VARELLA,
NARCIO RODRIGUES, PAULO JOSÉ GOUV~,

HÉLIO COSTA. :.:.................................... 14821

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA.................................................. 14821

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados CARLOS BATATA,
ALMIR SÁ, JORGE WILSON, JOÃO MATOS,
ALCESTE ALMEIDA, JORGE WILSON, MÚCIO
sÁ, DINO FERNANDES. 14821
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ GENOINO. 14822

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados ARLINDO
CHINAGLlA, SÉRGIO CARVALHO, REGIS
CAVALCANTE, GILMAR MACHADO, MARINHA
RAUPP, NORBERTO TEIXEIRA, SILVIO TORRES,
ALMERINDA DE CARVALHO, JOÃO ALMEIDA,
OSVALDO REIS, CORAUCI SOBRINHO,
EXPEDITO JÚNIOR, DARC(SIO PERONDI............. 14822

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Solicitação de retirada da Emenda Aglutinativa nU
~ : ,..................................... 14822

PRESIDENTE (Mich~1 Temer) - Deferimento
da retirada da Emenda nU 33. 14822

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Solicitação
de comparecimento dos integrantes do Partido
Progressista Brasileiro a partir da próxima ter
ça~feira, 11 de abril, para apreciação de matérias
constantes da pauta da Ordem do Dia. 14823

ALCIONE ATHAYDE (Pela ordem) - Regis
tro de voto. Proposta de Agenda de Compromis
so Nacional, do Ministério da Saúde, por intermé
dio da Coordenação Nacional de Doenças Sexu
almente Transmissíveis, para articulação de polí
ticas de promoção da saúde e ampliação da efi
cácia das ações de prevenção de DST e AIDS e
uso indevido de drogas entre crianças, adoles-
centes e jovens. 14823

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO BARCELLOS. .. 14824

Usou da palavra pela ordem a Sra. Depu-
tada ZULAIJ:: COBRA. 14824

EDUARDO JORGE (Pela ordem) - Nota
"Os recursos da saúde e a erradicação da pobre
za", divulgada pelo Conselho Nacional de Secre-
tários Municipais de Saúde. 14824

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JAIME MARTINS. 14826

EDINHO ARAÚJO (Pela ordem) - Propos
ta de realização de audiência pública para dis
cussão acerca da privatização de rodovias no
Pais, em especial da BR-153, denominada
Transbrasiliana. 14826

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem)
- Refutação das alegações governamentais para
recusa de instituição de salário minimo digno no
P,ais. 14826

-MAX ROSENMANN (Pela ordem) - Mano
bras executadas para impedimento da instalação
da CPI do Narcotráfico pela Assembléia Legisla-
tiva do Paraná. 14827

AGNALDO MUNIZ (Pela ordem) - Apre
sentação de indicação ao Ministro da Saúde para
publicação de catálogo nacional de medicamen
tos fitoterápicos. Apresentação de requerimentos
de informações ao Ministro da Saúde sobre pro
dutos fitoterápicos com registro na Agência Naci
onal de Vigilância Sanitária e providências adota
das contra o contrabando de plantas medicinais
da flora brasileira. 14828

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Crescente achatamento dos proventos de apo
sentados e pensionistas brasileiros....................... 14828

HENRIQUE FONTANA (Pela ordem) - Dis
torção verificada na equalização do repasse per
capita dos recursos do Sistema Único de Saúde
pelos Estados da Federação................................. 14829

ALEX CANZIANI (Pela ordem) - Realiza-
ção no Município de Londrina, Estado do Paraná,
da 40a Exposição Agropecuária e IndustriaL....... 14829

AIRTON CASCAVEL (Pela ordem) - Defe
sa de providências do Ministério Público Federal
quanto à situação de índios presos no Estado de
Roraima. 14830

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ ROCHA,
NILTON CAPIXABA, IGOR AVELlNO. 14831

JORGE ALBERTO (Pela ordem) - Neces
sidade de fornecimento, pelo Ministério da Edu
cação, de ônibus para o transporte escolar do
Município de Nossa Senhora da Glória, Estado
de Sergipe, no âmbito da programação do FNDE
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação. 14831

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 14831

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados NILSON PINTO,
MARCOS DE JESUS, XICO GRAZIANO.............. 14831

PAULO JOSÉ GOUVJ::A (Pela ordem) 
Insensibilidade govemamental em relação ao
empobrecimento da população brasileira.............. 14831

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda Aglutinativa nll. 31. 14832

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FEU ROSA,
JOSÉ PIMENTEL. 14836

JOÃO SAMPAIO (Pela ordem) - Inclu
são, entre as sete novas maravilhas do mun
do, do Museu de Arte Contemporânea de Nite
rói, Estado do Rio de Janeiro, segundo a revis-
ta norte-americana Condé Nast Traveller. ....... 14836
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Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado GERALDO
MAGELA. 14836

MARCELO Di::DA (Pela ordem) - Solicita-
ção de retirada do Destaque nll 97. 14837

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
do Destaque para Votação em Separado nll 9 e
da Emenda Aglutinativa n1l 18. 14837

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS
VIEIRA, SÉRGIO BARROS, 'GLYCON TERRA
PINTO. 14837

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO DÉDA. 14838

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO VVlLSON. 14838

AIRTON CASCAVEL (Pela ordem) 
Insatisfação com a vigência da Taxa de Fisca
lização Ambiental, instituida para financiamen
to da atuação do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA '" 14838

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO
OCTÁVIO, WALTER PINHEIRO. 14839

VI - Encerramento
2 - ATA DA 46& SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA ~ SESSÃO LEGIS
LATIVA, ORDINÁRIA, DA 51& LEGISLATURA,
EM 6 DE ABRIL DE 2000

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

anterior
JIJ - Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente

ALOIZIO SANTOS (Bloco/PSDB-ES) 
Implantação das primeiras agências do Banco
Postal no Estado do Espirito Santo. Concessão,
pelo Conselho Monetário Nacional, de autoriza
ção para cobrança e arrecadação de tributos à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
ECT........................................................................ 14843

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB, ES) 
Implantação, pelo Secretário de Planejamento do
Estado do Espírito Santo, Dr. Ricardo Santos, do
Plano Estadual de Exportação. 14844

ANTONIO JOSÉ MOTA (Bloco/PMDB, CE)
- Excelência do trabalho desenvolvido pela
União dos Vereadores do Brasil - UVB. Posse
do Vereador Tarcisio Vieira Mata Filho, do Muni
cipio de Aquiraz, Estado do Ceará, na Presidên-
cia da entidade , 14845

BABÁ (PT, PA) - Exigência de punição dos
responsáveis pelo massacre de trabalhadores ru
rais sem terra ocorrido no Municipio de Eldorado
dos Carajás, Estado do Pará................................. 14845

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL, SP) 
Precariedade dos serviços prestados à popula
ção pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS, no Estado de São Paulo. Apresentação de
projeto de lei sobre concessão de cesta básica
aos aposentados e pensionistas com renda men-
sal de até dois salários minimos. 14846

EDUARDO SEABRA (Bloco/PTB, AP) 
Exdusão da Universidade Federal do Amapá e
dos professores dos quadros dos extintos Territó
rios Federais do Acre, de Roraima, de Rondônia
e do Amapá dos beneficios da Medida Provisória
nlI2.020, de 2000, referente à instituição da Gra
tificação de Incentivo à Docência, paga aos pro
fessores das instituiÇÕes federais de ensino. Soli
citação ao Ministério da Educação de retificação
da medida.............................................................. 14847

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ) - Contrariedade à
construção de novo presidia de segurança máxi
ma em Ilha Grande, Municipio de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro. 14848

NILMÁRIO MIRANDA (PT, MG) - Trans
curso do 311. aniversário de criação da Lei nll

9.455, relativa ao crime de tortura. Ocorrência
de torturas em distritos policiais, presidias,
quartéis e manicômios. Urgente reformulação
do modelo de segurança pública implantado
no Pais. Federalização dos crimes contra os
direitos humanos. Expectativa de criação de
Comissão Parlamentar de InqUérito para in
vestigação de denúncias de torturas pratica-
das por agentes públicos. 14849

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ - Como Lider) 
Considerações acerca da troca de acusações
ocorrida entre os Senadores Antonio Carlos Ma
galhães e Jader Barbalho no plenário do Senado
Federal. 14850

MÁRCIO BITIAR (PPS, AC) - Constrangi
mento para o Congresso Nacional causado pela
troca de acusações ocorrida entre os Senadores
Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho no
plenário do Senado Federal. Cumprimentos ao
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jung
mann, pela edição da Portaria n2 99, de 2000,
sobre os requisitos minimos para o exercício do
cargo de Superintendente Regional do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA. 14850

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo
co/PSDB, SP - Como Lider) - Apreciação pela
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Casa da proposta de fixação do teto salarial para
os servidores públicos federais. Louvor ao traba
lho do Relator da matéria, Deputado Vicente
Arruda.................................................................... 14852

RUBENS BUENO (PPS, PR) - Importân
cia de conclusão das obras de asfaltamento
da BR-487, a Estrada Boiadeira, no trecho
compreendido entre os Municípios de Campo
Mourão e Cruzeiro do Oeste, no Estado do Pa-
raná....................................................................... 14853

'1

SÉRGIO BARRpS (Bloco/PSDB, AC) -
Benefícios proporcionados às regiões mais ca
rentes do País pelo Programa de Desenvolvi
mento Energético dos' Estados e Municípios 
PRODEEM, criado piara complementação da
eletrificação rural em áreas não atendidas pe
los sistemas convencionais. Edição de medida
provisória referente ao credenciamento e à fis
calização dos bingos em todo o território naci-
onal. 147854

PEDRO WILSON (PT, GO) - Transcurso
do Dia Mundial da Saúde - 7 de abril. Dificul
dades enfrentadas pela saúde pública brasilei-
ra. 14856

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB,
MA - Como Líder) - Apoio a pronunciamento
do Deputado Miro Teixeira sobre embate entre
os Senadores Antonio Carlos Magalhães e Ja
der Barbalho. Desaparecimento, no Banco
Central, de volumes do processo que apura ir
regularidades ocorridas no extinto Banco Naci
onal. Ofícios da Juíza Selene Maria de Almei
da sobre remessa de cópias do processo, soli
citadas ao Banco Central, para a 4A Vara da
Justiça Federal..................................................... 14858

HENRIQUE FONTANA (PT, RS - Como
Líder) - Posícionamento do Partido dos Traba
lhadores a respeito da fixação do teto salarial
e dos subtetos estaduais para o serviço públi-
co........................................................................... 14860

JOSÉ RONALDO (PFL, BA) - ê<ito do
Programa Fazcultura, instituído pelo Governo do
Estado da Bahia. 14861

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Compromisso regimental e posse do Deputado
Udson Bandeira..................................................... 14861

WELLlNGTON DIAS (PT, PI) - Temas de
batidos no Seminário Segurança das Cidàdes,
promovido pela Escola Brasileira de Administra
ção Pública da Fundação Getúlio Vargas e pela
Associação Fluminense de Guardas Municipais,
realizado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro. Visita à Fundação Getúlio Vargas e à Gu-

arda Municipal do Rio de Janeiro da Comissão
Especial instituída pela Casa para formulação
de propostas de combate à violência................. 14862

EURlpEDES MIRANDA (PDT, RO) - Re
dução de recursos orçamentários destinados aos
Estados, aos Municípios e à Seguridade Social.
Servilismo de Congressistas ao Presidente da
República. 14867

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC) - Exten
são aos policiais rodoviários federais da gratifica
ção concedida aos policiais federais pela Medida
Provisória nll 2.009, de 2000. Apoio à emenda
apresentada pelo Deputado Jairo Carneiro à me-
dida........................................................................ 14867

JOSÉ GENOINO (PT, SP) - Gravidade do
quadro politico e administrativo do País em face
da ocorrência generalizada de atos de corrup
ção, do aumento da criminalidade e da violência,
do envolvimento de policiais e personalidades da
política e da área empresarial com o crime orga-
nizado. 14869

EDINHO ARAÚJO (PPS, SP) - Apresenta
ção de requerimento à Comissão de Viação e
Transportes para realização de audiência pública
sobre a privatização de rodovias federais. Pro
cesso de privatização da BR-153, a Rodovia
Transbrasiliana. 14870

REGIS CAVALCANTE (PPS, AL) - Desem
penho negativo do Ministério do Esporte e Turis
mo em detrimento da importância dos setores a
ele afeitos. Atuação do Ministro Rafael Greca na
Pasta. 14870

CAIO RIELA (Bloco/PTB, RS) - Paralisa
ção de fiscais da Receita Federal na Estação
Aduaneira de Fronteira, no Município de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul. Urgen
te reposição salarial dos servidores públicos.
Divulgação pela imprensa de denúncias dos
Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader
Barbalho. 14871

PAULO PAIM (PT, RS) - Inconstituciona
lidade do Projeto de Lei Complementar nll 113,
de 2000, sobre fixação, pelos Governos Esta
duais, do valor do salário mínimo em seus res
pectivos territórios. Apresentação de requeri
mel"!to para transformação ,de sessão plenária
da Casa em Comissão Geral para debate do
reajuste do salário mínimo e de sua regionali-
zação. 14871

ALBERTO FRAGA (Bloco/PMDB, DF 
Como Lider) - Congratulação com Lideres
partidários pela aprovação da emenda apre
sentada à proposta de reforma do Poder Judi-
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ciário destinada ao aperfeiçoamento da Justi
ça Militar Estadual. Aprovação da proposta de
federalização dos crimes contra os direitos hu
manos. Estado de penúria dos policiais milita-
res no País. 14873

I~DIO ROSA (Bloco/PMDB, RJ) - Realiza-
ção, pelo Governo Federal, de novos investimen-
tos na área de ciência e tecnologia. 14874

MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB, MS) - Ime-
diata suspensão de reajuste nas tarifas de ener-
gia elétrica. 14875

WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Indignação
contra invasão e violência policial em terra dos
índios pataxõs, em Porto Seguro, Estado da Ba-
hia. 14876

FEU ROSA (Bloco/PSDB, ES) - Lança
mento, pelo Governo do Estado do Espírito San
to, do Programa de Fomento à Produção de Mi-
lho.......................................................................... 14877

EUNlclO OLIVEIRA (Bloco/PMDB, CE)
- ~xito das administrações do PMDB na Prefe
itura Municipal de Fortaleza, Capital do Estado
do Ceará. Decisão do Prefeito Juraci Maga
lhães de reajuste, para R$ 181,00, do valor do
salário mínimo pago aos servidores públicos
municipais............................................................. 14878

V - Grande Expediente
CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB, BA) 

Missão de estudos, autorizada pelo Congresso
Nacional, sobre pollticas de cooperação e de so
lidariedade praticadas na India e em Bangladesh
para combate à pobreza e à miséria naqueles
países. 14878

S~RGIO CARVALHO (Bloco/PSDB, RO 
Pela ordem) - Assassinato de taxistas em Porto
Velho, Estado de Rondônia. Realização de inves
timentos na área de segurança pública rondonien
se. Maior rigor na aplicação da lei contra crimino
sos. Novas demissões de servidores públicos em
Rondônia. Atraso no pagamento dos salários dos
funcionários da Companhia de Aguas e Esgotos
de Rondônia - CAERD. Apresentação de emen
das ao Orçamento Geral da União destinadas à
melhoria do sistema de abastecimento de água
potável do Municipio de Rio Crespo e à implanta
ção de infra-estrutura esportiva no Município de
Urupá, Estado de Rondônia. 14888

JOÃO GRANDÃO (PT, MS - Pela ordem) 
Conseqüências negativas da privatização da
Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do
Sul S.A. - ENERSUL. 14890

WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB, MS -
Pela ordem) - Retificação do posicionamento do

orador na votação da Emenda Aglutinativa nll 20,
ocorrida em sessão anterior. 14891

NEUTON LIMA (PFL, SP) - Análise da
cultura da violência na sociedade brasileira.
Inocuidade da instituição de novos tributos
destinados a investimentos na área de segu
rança pública. Sucesso do programa de poli
cia comunitária na cidade norte-americana de
San Diego. Importância do diálogo entre go
vernantes e sociedade para eficácia de ações
contra a violência. 14891

MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB, PR 
Pela ordem) - Direito de julgamento isento de
membros de comunidade religiosa judaica deti-
dos no Irã. 14896

VI - Ordem do Dia
Apresentação de proposições:

AVENZOAR ARRUDA, SALATIEL CARVALHO,
EUNlclO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS
KONDER REIS, MIRO TEIXEIRA, CELCITA
PINHEIRO, GUSTAVO FRUET, ALMERINDA DE
CARVALHO E INOC~NCIO OLIVEIRA, ROBERTO
ROCHA, WALDIR SCHMIDT, EDUARDO JORGE,
1~D10 ROSA E OUTROS, JAIR BOLSONARO,
JOS~ CARLOS COUTINHO, NELO RODOLFO,
ARLINDO CHINAGLlA, OSMÂNIO PEREIRA, DR.
BENEDITO DIAS, L1NCOLN PORTELA, ANTONIO
CARLOS KONDER REIS E OUTROS, AGNALDO
MUNIZ, RICARDO FERRAÇO, BISPO
WANDERVAL, VANESSA GRAZZIOTIN, MARCOS
CINTRA E OUTROS, RONALDO
VASCONCELLOS E OUTROS, WELLlNGTON
DIAS E OUTROS, ZEZ~ PERRELLA, OSVALDO
BIOLCHI, MÁRCIO BITIAR, ALMERINDA DE
CARVALHO E OUTROS. 14897

VlI- Comunicações Parlamentares

WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Necessida-
de de investigação, pelo Congresso Nacional, do
processo de venda de ações da Empresa Brasi
leira de Aeronáutica - EMBRAER. Denúncia de
irregularidades ocorridas no Comando da Aero-
náutica. 14899

DR. H~L10 (PDT, SP) - Urgente tramita
ção, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, do Projeto de Lei n1l 1.067, de 1999, de
autoria do orador, referente ao indice de alcoole
mia para definição da incapacidade de direção
de veiculo automotor. Conveniência de combate
à cultura da guerra no Pais. 14901

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL, MG) 
Crescimento da indústria do Estado de Minas
Gerais. 14902.

OSVALDO BIOLCHI (BlocoIPMDB, RS 
Pela ordem) - Apresentação de projeto de lei so-
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bre isenção do pagamento do adicional sobre o
frete para importação de insumos destinados à
agricultura. 14903

CLEMENTINO COELHO (PPS, PE) - De
clarações do Ministro Pedro Malan, da Fazenda,
sobre o salário mínimo. Anúncio de pagamento
antecipado de empréstimo concedido ao Brasil
pelo Fundo Monetário Internacional. 14903

FRANCISCO RODRIGUES (PFL, RR 
Pela ordem) - Repúdio à interferência estrangei
ra no processo de demarcação de terras indíge-
nas no Estado de Roraima. 14904

SÉRGIO NOVAIS (BlocoIPSB, CE) - Per
plexidade da população brasileira ante as acusa-
ções mútuas entre os Senadores Antonio Carlos
Magalhães e Jader Barbalho. Conveniência de
criação de Comissão Parlamentar Místa de Inqué-
rito para apuração dos fatos. Desaparecimento,
nas dependências do Banco Central do Brasil, de
processo instaurado para apuração de irregulari-
dades no âmbito do extinto Banco Nacional. Inver-
dade da declaração do Ministro Pedro Malan, da
Fazenda, a respeito do valor do salário mínimo..... 14904

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB,
AM) - Importância de apuração de acusações
mútuas entre os Senadores Antonio Carlos Ma
galhães e Jader Barbalho, para resgate da credi
bilidade do Poder Legislativo junto à opinião pú
blica. Contrariedade à privatização da empresa
Manaus Saneamento S.A...................................... 14905

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC) - ~xito

da administração do Prefeito Genésio de Souza
Goulart, do Município de Tubarão, Estado de
Santa Catarina....................................................... 14906

ALCESTE ALMEIDA (BlocoIPMDB, RR) 
Apresentação, em Brasília, Distrito Federal, do
grupo vocal Canarinhos da Amazônia, composto
por jovens e crianças do Estado de Roraima. ........ 14907

WILSON SANTOS (BlocoIPMDB, MT) 
Apelo à Direção da Caixa Econômica Federal 
CEF para liberação de empréstimo em favor da
Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso. 14908

RONALDO VASCONCELLOS (PFL, MG) 
Aperfeiçoamento da legislação desportiva brasilei-
ra - Lei Pelé. 14908

JOÃO LEÃO (Bloco/PSDB, BA - Pela or-
dem) - Falecimento do ex-Prefeito Euclides Teixe-
ira Neto, do Município de Ipiaú, Estado da Bahia... 14910

MÁRCIO BITIAR (PPS, AC - Pela ordem)
- Apresentação de projeto de lei sobre premiação
de motoristas não infratores das leis de trânsito..... 14910

JOSUÉ BENGTSON (BlocoIPTB, PA - Pela
ordem) - Artigo do médico Flávio Rotman sobre os
malefícios do uso do álcool e do consumo de dro-
gas. 14910

LUIS CARLOS HEINZE (PPB, RS) - Assina
tura de acordo entre o Secretário de Agricultura, a
Assembléia Legislativa e os representantes dos pro
dutores e da indústria de cames do Estado do Rio
Grande do Sul, com vistas ao combate à febre afto
sa. Solicitação ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento do certificado de zona livre de febre
aftosa para os Estados do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina. 14911

PAES IJ\NDIM (PFL, PI - Como Líder) 
Apelo ao Presidente das Centrais Elétricas Brasilei
ras S.A. - ELETROBRÁS para implantação de li
nha de transmissão de energia elétrica entre os Mu
nicípios de São João do Piauí e de São Raimundo
Nonato, Estado do Piauí. Aplauso ao Programa Luz
no Campo pela atuação em favor do desenvolvi-
mento da eletrificação rural no Estado...................... 14912

DR. HELENO (BlocoIPSDB, RJ) - Importân
cia da manutenção de clima de paz e companheiris
mo entre os integrantes do Congresso Nacional.
Louvor ao trabalho desenvolvido pelo Presidente da
Companhia Docas do Rio de Janeiro, Francisco
Pinto. Metas da companhia...................................... 14913

BARBOSA NETO (BlocoIPMDB, GO - Pela
ordem) - Lançamento da campanha intemacional
"A Segurança do Sangue Depende de Mim - San
gue Seguro Salva Vidas·, por ocasião do transcurso
do Dia Mundial da Saúde - 7 de abril. Considera
ções sobre doação e transplante de órgãos huma-
nos. 14916

VIII - Encerramento
3 - ATO DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Sinval Sales. 14926
COMISSÕES
4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão da Amazônia e de Desenvolvi-

mento Regional, n21, em 6400;............................. 14926

b) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, n112, em 6400; 14926

c) Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, n12 2, em 6-4-00. 14926

5 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática, n21, em 6-4-00............. 14927
6-MESA
7 -lÍDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES
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Ata da 451 Sessão Extraordinária, Matutina,
em 6 de abril de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Heráclito Fortes, 112 Vice-Presidente, The
místocles Sampaio, § 212 do artigo 18 do Regimento Interno

Antonio Feijão
Presente do Amapá: 1

PARÁ

PT
PMDB
PT
PTB
PT

BAHIA

PT
PSDB
PFL
PT

PARAíBA

PMDB
PSDB

Bispo Wanderval
Clovis Volpi

Delfim Netto

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Presentes de Sergipe: 1

Carlos Dunga
Ricardo Rique
Presentes da Paraiba: 2

MINAS GERAIS

Eduardo Barbosa PSDB

Gilmar Machado PT
Helio Costa PMDB
Phllemon Rodrigues PL
Presentes de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espirito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Dr. Heleno PSDB
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMDB

Presentes do Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

PL
PSDB

PPB

Geraldo Simões
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 4

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Presentes de Pernambuco: 1

CEARÁ

PSDB
PPB
PT
PSDB
PSDB

As 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Heráclito Fortes
Nelson Trad

RORAIMA
PMDBAlceste Almeida

Presente de Roraima: 1
AMAPÁ

PST

Antonio Cambraia
José Unhares
José Pimentel
Manoel Salviano
Nelson Otoch
Presentes do Ceará: 5

Babá
Jorge Costa
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 5

RONDÔNIA

Confucio Moura PMDB
Presentes de Rondônia: 1
MARANHÃO
Gastão Vieira PMDB
José Antonio Almeida PSB
Pedro Fernandes PFL
Presentes do Maranhão: 3

PIAuí

Themfstocles Sampaio PMDB
Presentes do Piaui: 1

RIO GRANDE DO NORTE
Laire Rosado PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 1
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111 - EXPEDIENTE

Defiro. Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes ter
mos:

OF.PSDB/PTBI/lNll 161/2000

Brasflia, 5 de abri! de 2000.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

o Deputado Aloizio Santos, como membro suplen
te, para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nl1

1.615/99, que dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacio
nal de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura
o Setor Federal de Transporte, e dá outras provi
dências.

Atenciosamente. - Deputado Jutahy Júnior,
Vice-L1der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 454

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Pro

jeto de Lei nI1 2.533, de 2000, que "Declara feriado na
cional o dia 26 de abril de 2000", enviado à Câmara
dos Deputados com a Mensagem n·251, de 24 de fe
vereiro de 2000.

te.

OF.PSDB/PTBII/N1l162/2000

Brasflia, 5 de abril de 2000.

Brasflia, 5 de abril de 2000.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o
Deputado Alex Canziani como membro titular, para

-integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e
dar parecer sobre todos os projetos de lei em trâmi
te nesta Casa, especialmente os constantes no ane
xo único do ato de criação, relativos à regulamenta-

GOI~S

PMDB
PMDB

PARANÁ

PSDB
PFL
PPS

Dr. Helio PDT
Emerson Kapaz PPS
Jair Meneguellí PT
José Machado PT

)

Nelo Rodolfo PMDB
Professor Luizinho PT
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 10

Alex Canziani
Luciano Pizzatto
Rubens Bueno
Presentes do Paraná: 3

Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Presentes de Goiás: 2

11 - LEITURA DA ATA

O Sr. CLEMENTINO COELHO, servindo como
211 Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

- O Sr. SÉRGIO NOVAIS, servindo como 111 Se
cretário, procede à leitura do seguinte

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB
José Carlos Vieira PFL
Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT
Nelson Marchezan PSDB
Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lista
de presença registra o comparecimento de 57

Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.
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ção do Sistema Financeiro Nacional, conforme pre
visto no artigo 192, da Constituição Federal.

Atenciosamente. - Deputado Jutahy Júnior,
Vice-Lfder do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.

Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF.PSDB/PTB/IINR 164/2000

Brasflia, 5 de março de 2000

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Ronaldo
Cézar Coelho, pelo Deputado Bonifácio de Andrada,
como membro suplente, na Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.

Atenciosamente. - Deputado Jutahy Júnior,
Lfder do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.

Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

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

Oficio n2 60S-L-PFU2000

Brasflia, 4 de abril de 2000.

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
Partido da Frente Liberal

que deverão integrar a Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a "Investigar a

ocupação de terras públicas na região amazO
nica", conforme Requerimento de CPI n2 2, de 1999,
do Senhor Sérgio Carvalho e outros.

TITULARES

Deputado Átila Lins
Deputado Francisco Rodrigues
Deputado Luciano Castro

SUPLENTES

Deputado Expedito Júnior
Deputado Sérgio Barcellos
Deputada Zila Bezerra
At~nciosamente. - Deputado Inocêncio Olivei

ra, Lfder do PFL.

Publlque-se.

Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-
te.

Oficio nR610-L-PFU2000

Brasília, 4 de abril de 2000.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que deverão integrar a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "Investi
gar a incidência de mortalidade materna no Brasil",
conforme Requerimento de CPI nll 22, de 1996, da
Senhora Deputada Fátima Pelaes e outros.

TITULARES

Deputada Almerinda De Carvalho
Deputada Kátia Abreu
Deputada Nice Lobão

SUPLENTES

Deputada Celcita Pinheiro
Deputado Joel De Hollanda
Deputado Raimundo Colombo
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Lfder do PFL.
Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

Oficio n2 637-L-PFU99

Brasllia, 5 de abril de 2000.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal - PFL, que farão parte da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"Investigar a aplicação irregular de recursos do Fundo
de Investimentos do Nordeste - FINOR", conforme
Requerimento de CPI nll 16, de 1995, do Senhor De
putado José Pimentel e outros.

TITULARES

Deputado Átila Lins
Deputado José Thomaz NonO
Deputado Wilson Braga

SUPLENTES

Deputado Ciro Nogueira
Deputado Costa Ferreira
Deputado Jorge Khoury
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Olivei

ra, Lfder do PFL.
Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.
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Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Líder
do PT, nos seguintes termos:

Ofício nR284/PT

Brasília, 5 de abril de 2000.

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

a fim de indicar o Deputado Fernando Marroni
(PT/RS) para ocupar a vaga de suplente no lugar do
Deputado Padre Roque (PT/PR) na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

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

Defiro. Publique-se.
Em 6-4-00. - Heráclito Fortes, 1!l Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício nº 285/PT

Brasília, 5 de abril de 2000.

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

a fim de indicar o Deputado Walter Pinheiro (PT/BA)
para ocupar a vaga de suplente no lugar da Deputada
Iara Bernardi (PT/SP) na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, e indicar a mesma para ocupar a
vaga de suplente aberta pelo Deputado Walter Pinhe
iro (PT/BA) na Comissão de Minas e Energia.

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

Defiro. Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden

te.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB,

nos seguintes termos:

Ofício nR 112/00

Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Alcione Athayde e Dr. Benedito Dias como titu
lares, e o Deputado Antônio Joaquim Araújo como su
plente, para integrarem a Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a "Investigar a incidência de mor
talidade materna no Brasil".

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

Publique-se.

Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-
te.

Ofício nº- 115/00

Brasília, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Almir Sá e Luiz Fernando como titulares, e o
Deputado João Tota como suplente, para integrarem
a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a
"Investigar a ocupação de terras públicas na região
amazônica".

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden

te.
Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder

do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguintes ter
mos:

Of. n2 168/00 - BP

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex'l que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Dr. Heleno, PSDB/RJ,
como suplente, em substituição ao Deputado Sérgio
Reis, do PSDB/SE, para integrar a Comissão de Re
lações Exteriores na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Ronaldo
Cézar Coelho, Presidente.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Blo
co PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden

te.
Do Sr. Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Pre

sidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF. N2 120-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 n1l 275/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce~

lência protestos de elevada estima e distinta conside-
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ração. _ Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

DF. N!l121-P/2000 - CCJR

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 284/99, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

DF. N!1122-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 317/99, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

DF. n!l123-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nIl 324/99, 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 Cézar Coelho, Presiden
te.

Publique-se.

Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-
te.

DF. N!l124-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 325199, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

DF. N!l125-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 pe março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 326/99, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publlque-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

DF. N!l126-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll 329/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

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

Publlque-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

DF. N!1127-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nIl 331/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. Nº 128-P/2000 - CCJR

Brasrlia, 29 de março de 2000

Senhor I?residente,
Encaminho a Vossa Exc.elência. para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll. 336/99, apreciado por este ÓrglJlo Téc
nico nesta data.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. Nº 129-PJ2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll. 338/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito oensejo a reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. Nº 130-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l.339/99, apreciado por este ÓrglJlo Téc
nico nesta data.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. N2 131-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll. 348/99, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. NQ 132-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabrveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll. 349/99, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

OF. Nº 133-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabrveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll. 352/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. N!2134-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabrveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll.357/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. NR 135-P/2000 - CCJR

Brasllia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabiveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nl1 360/99, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. N2 137-P/2000 - CCJR

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cablveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n11 369/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

OF. NQ 138-P/2000 - CCJR

Brasllia, 29 de março de200Ó

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabiveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nI1 373199, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. N!l.139-P/2000 - CCJR

Brasllia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cablveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n11 374/99, 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 Cézar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente

OF. N!l.140-P/2000 - CCJR

Brasllia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabiveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nA 376/99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

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

Publique-se.
Em 64-00. - Michel Temer, Presiden!e.

OF. Nº 141-P/2000 - CCJR

Brasl\ia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cablveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nI1 3'VJ99, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
da protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

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

OfIcio nll P- 25/2000

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, que
a Comissêo de Educação, Cultura e Desporto rejeitou
o Projeto de Lei nA 1.454/99 - do Sr. João Mendes -
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que "Dispõe sobre incentivo fiscal em prol do ensino
de 2Ae 3Agraus", para publicação da referida proposi
ção e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

Ofício Nº P- 26/2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, que
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto apro
vou, com emenda, o Projeto de Lei nA 1.790/99 - do
Sr. Eduardo Barbosa - que "Institui o Dia Nacional
das Apae", para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Manoel Castro, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

Of. P - nº 45/2000

Brasília, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V ExJl, em cumprimento ao dispos

to no art. 58, do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu, unanimemente, pela incompatibilidade
e pela inadequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei nA 1.193/99, do Sr. Neuton Lima.

Cordiais saudações. - Deputado Manoel Cas
tro, Presidente.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

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

Of. P - nº 32/2000

Brasllia, 29 de março de 2000

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

to no art. 58, do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu, unanimemente, pela adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto de Lei NA 642-A/99,
do Poder Executivo.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Cf. P - nº 34/2000

Brasllia, 29 de março de 2000

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

to no art. 58, do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu, unanimemente, pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nA1.447-A/96,
do Sr. Nicias Ribeiro, e do PL nA 1.653/96, apensado.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Of. P - nº 35/2000

Brasília, 29 de março de 2000

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

to no art. 58, do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu, unanimemente, pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nA
2.846....A/97, do Sr. Feu Rosa.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

Of. P - nº 39/2000

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico aVExa, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu, unanimemente, pela incompatibilidade e
pela inadequação financeira e orçamentária do Proje
to de Lei nll. 712-A/99, do Sr. Sérgio Reis.

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

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-

te.
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Do Sr. Deputado João Henrique, Presi
dente da Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer ao Projeto de Lei nA. 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" (Agên
cia Nacional de Transportes), nos seguintes
termos:

Oficio nQ. 77/00-Pres.

Brasflia, 4 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei nll 1.615/99, do Poder Executivo, que "Dispõe
sobre a criação da Agência Nacional de Transpor
tes, do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes, reestrutura o Setor Federal de
Transportes, e dá outras providências", solicito a
Vossa Excelência a prorrogação do prazo de funci
onamento desta Comissão de 31-3-00 até o dia
30-4-00, tendo em vista a necessidade de um pra
zo mais dilatado para a apreciação da matéria.

Atenciosamente. - Deputado João Henrique.
Presidente.

Defiro. Publique-se.

Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Paulo Paim e Outros, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dep. Paulo Paim)

Excelentfssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados
Deputado Michel Temer

Requer regime de urgência urgentissi
ma na apreciação do Projeto de Lei nO
505191.

Senhor Presidente,
Os Deputados Federais abaixo assinados reque

rem a Vossa Excelência, de conformidade com o artigo
155 do Regimento Interno, a votação em regime de ur
gência urgentissima do Proje1o Lei nA 505191, de nossa
autoria.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. - Pau
lo Paim, Deputado Federal.

Arquive-se, por não atender aos requi
sitos regimentais (RICO - art. 155). Ofi
cie-se, e, após, Publique-se.

Em 6-4-00. - Michel Temer, Presiden-
te.

PROJETO DE LEI Nll505, DE 1991
(Do Sr. Paulo Paim)

Revoga a aUnea I do artigo 20 do
Decreto-Lei nll 73, de 21 de novembro de
1966, extinguindo o Seguro Obrigatório
de Velculos Automotores.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Re
dação (ADM); e de Finanças e Tributação - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll Fica revogada a alrnea I do art. 20 do De

creto-Lei nll 73, de 21 de novembro de 1966.
Art. 2ll Os contratos de seguro obrigatório de ve

iculos automotores anteriores a esta lei terão sua vi
gência plena até o seu termo.

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 411 Revogam-se as disposiçOes em contrario.

Justificação

Desde o periodo autoritário vem sendo impin
gida a todas as pessoas, fisicas ou juridicas, pro
prietários de veiculos, a obrigatoriedade de reali
zar um seguro quanto responsabilidade civil de
corrente de sua existência e utilização. Este "Se
guro Obrigatório de Veiculos Automotores" teria
como finalidade preclpua garantir pessoas e bens
de danos.

Embora, à primeira vista, pareça ser tal instituto
de grande valia, na prática, entretanto, podemos de
preenderque o mesmo possui uma utilidade bastante
limitada, poucas vezes atingindo a sua finalidade.
Apesar da obrigatoriedade, que coloca toda a frota
nacional como usuária deste seguro, dificilmente po
demos encontrar situações de sinistro plenamente
solucionadas pelo mesmo, que, atualmente, repre
senta apenas um estorvo aos proprietários de veicu
los e uma grande fonte de renda para as seguradoras
que aproveitam tal situação para auferir enormes lu
cros.

Por isso, propomos a extinção deste seguro,
contando com o endosso de nossos ilustres pares
no Congresso Nacional para a aprovação deste
projeto.

Sala das sessões, 2 de abril de 1991. - Deputado
Paulo Paim.
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Dos Srs. Deputados Wellington Dias, Pedro
Wilson e Outros, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO NQ 11, DE 2000
(Dos Srs. Wellington Dias, Pedro Wilson e Outros)

Excelentfssimo Senhor Presidente,
Requeremos, com base nos arts. 35 e 36 do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, e no § 311

do art. 58 da Constituição Federal, a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, para
investigar denúncias de irregularidades, desvios de
recursos e finalidades, na aplicação do Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério - FUNDEF.

Justificação

Após a implantação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori
zação do Magistério (FUNDEF), algumas questões
parecem unir as autoridades polfticas e educaciona
is. O reconhecimento do papel importante do Fundef
de redistribuição de renda a partir de um per capita
mlnimo como referência nacional; a insuficiência de
recursos, não-cumprimento da lei e definição irreal do
custo/aluno, o que vem prejudicando estados e muni
clpios.

Como se não bastasse tudo isso, uma série de
irregularidades praticadas contra o Fundef vem mi
nando uma polftica efetiva de redistribuição desses
recursos, de melhoria na qualidade do ensino ede va
lorização do magistério. Enfim, anulando os efeitos
do Fundo.

Antes mesmo que o Fundef completasse um
ano de sua implantação, muitas denúncias e ações
foram encaminhadas ao Ministério Público, Tribunal
de Contas da União e dos Estados, Comissão de
Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Depu
tados, Assembléias Legislativas e Ministério da Edu
cação, tendo inclusive sido provocado a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no
Estado do Ceará em razão de denúncias naquele
Estado. Inúmeras foram as matérias veiculadas na
grande imprensa dando conta de desvios de recur
sos, malversação e fraudes.

A Lei n·9.424/96, que é a lei do Fundo de Manu
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério - FUNDEF, estabelece
que:

a) os recursos do Fundef serão aplica
dos na manutenção e desenvolvimento do

ensino fundamental público e na valorização
de magistério;

b) o acompanhamento e o controle so
cial sobre a repartição, a transferência e a
aplicação dos recursos devem ser exercidos
por conselhos a serem instituldos em cada
esfera de governo e constituldos segundo
normas fixadas nos incisos do mesmo arti
go;

c) os registros contábeis e os demons
trativos gerenciais relativos aos recursos
repassados ou recebidos devem estar
permanentemente à disposição dos conse
lhos;

d) dos recursos do Fundef, 60% de
vem ser obrigatoriamente aplicados para re
muneração dos profissionais do magistério
em efetivo exerclcio de suas atividades no
ensino fundamental público, sendo permiti
da, nos primeiros cinco anos de vigência

da lei1 a aplicação de parcela na capa
citação de professores leigos;

eJ aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municlpios foi dado o prazo de seis me
ses para disporem de novo Plano de Carrei
ra e Remuneração do Magistério, de acordo
com as diretrizes emendadas do Conselho
Nacional de Educação;

f) os órgãos responsáveis pelos siste
mas de ensino, assim como os tribunais de
contas, são obrigados a dispor de mecanis
mos adequados à fiscalização do cumpri
mento pleno da lei, cuja aplicação irregular
pode ensejar intervenção, nos termos dos
artigos 34, VII, e, e 35, 11/, da Constituição
Federal.

A Lei n'9.424/96 estabelece de que forma deve
ser promovida a valorização do magistério e elenca
as despesas que podem ser consideradas como de
manutençao e desenvolvimento do ensino. As diretri
zes para os novos planos de carreira e de remunera
ção para o magistério estão fixadas em Resolução do
Conselho Nacional de Educação.

Não obstante as precisas estipulações legais, a
imprensa nacional e diversas entidades da sociedade
civil têm apresentado abundantes denúncias de irre
gularidades, distorções, atos de improbidade e locu
pletamento de administradores públicos graças aos
recursos do Fundef. Tais distorções, certamente in
centivadas pela certeza de impunidade, revelam a
persistência de um tipo de administração pública to-
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talmente em desacordo com o que preceitua a Consti
tuição Federal.

Em função das evidências de que irregularida
des com o dinheiro da educação estao sendo pratica
das em todos os cantos do PaIs, temos recebido farta
documentação de diversos municlpios, com graves
indIcias e provas de irregularidades na aplicação dos
recursos do Fundo, especialmente no que se refere a:

Falhas técnicas:
- desorganização administrativa e con

tábil;
- desconsideração da orientação dos

tribunais de contas; desconhecimento dos
princIpias básicos de gestao financeira e
técnica orçamentária;

- insubordinação de despesas aos
princIpias de economicidade e razoabilida
de;

Desmandos administrativos e atos
de Improbidade:

- procedimentos licitat6rios suspeitos;
- superfaturamento de obras e com-

pras;
- retenção de descontos previdenciári

os efetuados em folha;
- cadastros fictlcios de professores,

escolas públicas, estudantes, destinados a
melhorar o valor mlnimo anual por aluno;

- aplicação dos recursos em despesas
que não podem ser consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino;

- atraso no pagamento de professo-
res;

- desvio de recursos da conta do Fun
def para outras contas; aquisição e manu
tenção de veIculas e outros bens estranhos
às necessidades educacionais;

- superfaturamento na contratação de
cursos de habilitação e capacitação de pro
fessores leigos;

- obras e reformas de salas de aula
superfaturadas; utilização dos recursos para
pagamento de professores de outros nlveis
de ensino ou desviados para o exerclcio de
funções que não sejam de magistério;

Omissões e descumprimento da 'e
glslaçlo:

- pisos salariais em desacordo com as
diretrizes do Conselho Nacional de Educa
ção;

- não-aplicação dos 60% em remune
ração e valorização do magistério;

- inexistência ou não-aplicação de Pia
nos de Cargos e Carreira;

- inexistência ou falta de condições de
trabalho dos Conselhos de Acompanhamen
to e Controle;

- falta de informações aos conselhos;
capacitação de professores

não-leigos;
Assim, a fim de propiciar a esta Casa a

oportunidade de averiguação do que aqui
relatamos, relacionamos a seguir os Esta
dos e, também, dados do Ministério da Edu
cação, com as respectivas denúncias que
até entao tomamos conhecimento, ressal
tando que a respectiva documentação en
contra-se anexa a este requerimento, e que
muito provavelmente novos casos devem
ser levados ao nosso conhecimento no
transcorrer dos trabalhos da CPI;

NO ESTADO DO CEARÁ
Denúncias mais comuns:

- aplicação inferior a 60% dos recur
sos para pagamento de professores;

- pagamento de salários fora do ensi
no fundamental;

- Secretaria do Tesouro Nacional e
Prefeitura com valores diferentes;

Uso de recursos com despesas não
relacionadas com manutenção e desenvolvi
mento do ensino, determinado na LDB; Des
pesa sem licitação, sobretudo cursos de ca
pacitação para professores;

- não-implantação de plano de carreira
e remuneração;

- distribuição de verbas superfatura
dll plra transporte de estudantes;

- desvio dos recursos da conta do
Fundef para outras contas;

- contrato de cursos a preços eleva
dos;

- atraso no pagamento de professo-
res;

- altos gastos em festividades, shows,
material fotográfico;

- aluguel e manutenção de veIculas
com preço acima do praticado no mercado;

- compra e desapropriação de terre
nos de propriedade do próprio prefeito muni
cipal;
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- indícios de superfaturamento na con
tratação de cursos de habilitação e capaci
tação de professores leigos;

- contratação de profissionais sem es
colaridade para função de alfabetização;

- professores contratados para minis
trar 100 horas, recebem por 200 horas e de
volvem ao secretário 50% do valor recebido;

- obras e reformas de salas de aula e
escolas superfaturadas;

- uso de notas frias nas prestações de
contas;

- prestação de conta de obras não re
alizadas;

- pagamento de serviços e despesas
estranhas ao ensino fundamental;

- pagamento de diárias de viagem irre
gulares com dinheiro do Fundef.

(Municípios citados: Parambu, Solonó
pole, Quiterianópolis, Novo Oriente, Canín
dê, Cascavel, Pacajús, Santa Quitêria, Umi
rim, Jaguaretama, Salitre, Granja, Itapiúna,
Itaitrnga, Caucaia, Itatira, Morada Nova.)

NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Denúncias mais comuns:

- atraso no pagamento de salários e
132 dos servidores;

- não-aplicação do percentual de 60%
em salários;

- não-participação da representação
dos prof<?ssores no Conselho de Acompa
nhamento.

(Município citado: Medina.)
NO ESTADO DE SÃO PAULO
Denúncias mais comuns:

cadastramento de alunos inexistentes.
(Município citado: Mococa.)
NO~ESTADO DA BAHIA
Denúncias mais comuns:

- efetuação de pagamento com des
contos;

- pagamento de apenas metade do
valor devido na data correta, sendo a se
gunda parcela paga com 15 a 20 dias de
atraso;

- pagamento de salários em valores
menores daqueles previstos no edital do
concurso;

- atraso no pagamento de salários e

- pagamentos efetuados a empresas
fantasmas;

- notas falsas ou emitidas em momen
to em que a empresa fornecedora não se
encontrava ativa;

- possível realização de reuniões do
Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundef, sem o conhecimento do
representante dos professores;

- expressiva discrepância entre os da
dos do censo escolar e matrículas efetua
das;

- lançamento do nome de alunos de
sistentes nos diários de classe;

- exoneração de professores que se
recusaram a cumprir ordem ilegal;

- não-aplicação de 60% dos recursos
para pagamento de professores;

- transporte de crianças em caminhão
aberto;

- escolas paralisadas por falta de água
para o consumo;

- não-disponibilização dos dados acer
ca dos recursos do Fundef, ao Conselho de
Acompanhamento e Controle Social;

- licença e contratação irregular de
professores;

- fraude nos dados do censo escolar,
coagindo servidores a

adulterar dados, quadruplicando os re
cursos recebidos pelo

Fundef;
- registro de reformas em escolas, que

não ocorreram;
- aquisição de material de limpeza

para escolas a preços
superfaturados;
- realização de despesas na aquisição

de produtos adquiridos em
empresa fantasma;
- pagamento de servidores que não

atuam no ensino fundamental;
- registro na folha de pagamento de

salários superiores aos
efetivamente percebidos pelos servido-

res;
- pagamento fictício a servidores;
- criaç~o de Conselhos de Acompa-

nhamento e Controle Social
sem a observância da lei;
- aquisição de material didático para

manutenção de escolas
municipais junto a empresas fantaé

mas;
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- pagamento da guarda municipal
com recursos do Fundef;

(Municlpios citados: Jânio Quadros,
João Dourado, Serrolândia, Itororó, Ibicul,
Baixa Grande, Itiruçu, Valente, Campo
Alegre, Caralbas, São Domingos, Cafarna
um, Carinhanha, Arataca, Otapitanga, Pau
Brasil, Camaça, Floresta Azul, Gandu, Ibi
carai, Itaju do ColOnia, Itapé, Itapitanga,
Mascote, Santa Cruz da Vitória, Santa Lu
zia, São José da Vitória, Ubaitaba, Itabu
na, Itajulpe, Jussari, Lomanto Júnior; Ala
goinha, Pedrão, Agua Fria, Amélia Rodri
gues, Baixa Grande, Coração de Maria,
Feira de Santana, Irará, Santanópolis,
Santo Estevão, Tapiramutá, Lamarão, Ser
rinha, Santo AntOnio de Jesus, Santa Ma
ria da Vitória, São Gabriel.)

NO ESTADO DO PIAui
Denlincias mais comuns:

- não..criação do novo Plano de Carre
ira e Remuneração do Magistério;

- prática de baixos niveis de remune
ração no magistério ou pagamento de
complementação salarial sob a forma de
abono ou gratificação, em vez de reajuste
salarial;

- não-aplicação mlnima de 60% da re
ceita do Fundef na remuneração dos profis
sionais em efetivo exerclcio de suas ativida
des no ensino fundamental;

- injustificados atrasos no pagamento
dos profissionais do ensino fundamental,
sendo que as transferências dos recursos
do Fundef ao municipio estão sendo feitas
regularmente;

- aplicação de recursos em outros ní
veis de ensino que não o ensino fundamen
tai público, contrariando ao art. 20 da Lei n"
9.424/96;

- aplicação de recursos do Fundef em
funções não caracterizadas como de manu
tenção e desenvolvimento do ensino funda
mentai público, contrariando o artigo 70 da
LDB;

- superfaturamento de obras e servi
ços;

- matricula de alunos fantasmas;
- prestação de contas de obras não

realizadas;
- não-disponibilização, ao Conselho

de Acompanhamento e Controle Social do

Fundef, de dados e informaçOes sobre o re
cebimento e a aplicação dos recursos do
Fundo; ou sua disponibilização apenas de
forma parcial elou sem a regularidade ne
cessária;

- uso de notas fiscais frias nas presta
ções de contas dos recursos recebidos;

- pagamentos efetuados para empre
sas fantasmas;

- pagamento de coquetéis em festivi
dades da prefeitura;

- compra de material de construção
sem especificar a destinação;

- irregularidade no processo de admis
são de professores concursados;

- pagamento de professores em de
sobediência aos critérios estabelecidos pelo
Fundef;

- inclusão de funcionários de outros
setores na folha de pagamento;

- contratação de pessoas estranhas
às atividades do magistério;

- lavagem de dinheiro pelo crime or
ganizado com a utilização de empresas fan
tasmas e notas frias.

(Ocorrências citadas ocorridas em vá
rios municlpios piauienses.)

NO MINISTÉRIO DA EDUCACÃO
Ocorrências de reclamações no

Brasil sobre o Fundef:
- atraso no pagamento aos professo-

res;
- baixo salário pago aos professores;
- aplicação fora MDE;
- não-aplicação dos 60%;
- sem Plano de Cargo e Carreira;
- sem Conselho de Acompanhamento

do Fundef;
- falta de informação ao Conselho;
- informação parcial ao Conselho;
- aplicação fora do ensino fundamen-

tal;
- aquisição e manutenção de veículos

alheios;
- capacitaçao de professor não-leigo.
(Ocorrências citadas ocorridas em vá

rios municlpios brasileiros.)
Frente a essas denúncias, a Câmara dos Depu

tados não tem se omitido. Prova disto são as iniciati
vas de parlamentares membros da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, no sentido de promover o
debate e a busca de soluções.
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Entre outras iniciativas, a Audiência Pública reali
zada na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
para tratar sobre irregularidades no Fundef é um exem
plo da preocupação dos parlamentares com o restabele
cimento de condições normais de funcionamento do
Fundo, assegurando que os recursos públicos sejam de
vidamente aplicados na educação fundamental.

Considerando o que foi apresentado nesta Audiên
cia Pública (notas taquigréficas anexas) quando foram en
tregues dossiês e documentos comprobatórios dos desvi
os e fraudes, ficou patente a necessidade desta casa ins
talar uma CPI para investigar essas graves denúncias.

Diante da gravidade dos fatos coligidos na pre
sente, requeremos a instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito - CPI, a fim de que sejam
averiguados as graves denúncias de irregularidades,
desvios de recursos e finalidades, na aplicação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério 
FUNDEF, para que sejam tomadas as providências
cablveis evitando a completa inviabilidade do Fundo.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal, PT/PI - Pedro
Wilson, Deputado Federal, PT/GO.

Publique-se.
Em 6-4-00. - Michel Temer, Presidente.

Assinaturas confirmadas:

ADÃO PREITO PT RS
ADEMIR LUCAS PSDB MG
ADOLFO MARIf'lJHO PSDB CE
AFFONSO CAMARGO PFL PR
AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
AIRTON DIPP PDT RS
ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
ALCEU COLLARES PDT RS
ALDO REBELO PCdoB SP
ALMEIDA DE JESUS PL CE
ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
ALMIR SÁ PPB RR
ALOIZIO MERCADANTE PT SP
ANGELA GUADAGNIN PT SP
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
ANTONIO PALOCCI PT SP
ARLINDO CHINAGLlA PT SP
ARMANDO MONTEIRO PMDB PE
AVENZOAR ARRUDA PT PB
AYRTON XEREZ PPS RJ
BABÁ PT PA

BEN-HUR FERREIRA PT
BISPO RODRIGUES PL
CAIO RIELA PTB
CARLlTO MERSS PT
CARLOS SANTANA PT
CELSO GIGLlO PTB
CELSO JACOB PDT
CELSO RUSSOMANNO PPB
CEZAR SCHIRMER PMDB
CLEMENTINO COELHO PPS
CONFÚCIO MOURA PMDB
DE VELASCO PSL
DILCEU SPERAFICO PPB
DJALMA PAES PSB
DR. BENEDITO DIAS PPB
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DR. ROSINHA PT
EBER SILVA PDT
EDUARDO BARBOSA PSDB
EDUARDO CAMPOS PSB
EDUARDO JORGE PT
ELlSEU MOURA PPB
ELlSEU RESENDE PFL
EMERSON KAPAZ PPS
ENIO BACCI PDT
EURICO MIRANDA PPB
EURlpEDES MIRANDA PDT
EVANDRO MILHOMEN PSB
FERNANDO CORUJA PDT
FERNANDO FERRO PT
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO MARRONI PT
FERNANDO ZUPPO PDT
FLÁVIO ARNS PSDB
GEOVAN FREITAS PMDB
GERALDO MAGELA PT
GERALDO SIMOES PT
GESSIVALDO ISAIAS PMDB
GILMAR MACHADO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
HAROLDO LIMA PCdoB
HENRIQUE FONTANA PT
IARA BERNARDI PT
IÉDIO ROSA PMDB
IGOR AVELiNO PMDB
ILDEFONÇO CORDEIRO PFL

MS
RJ
RS
SC
RJ
SP
RJ
SP
RS
PE
RO
SP
PR
PE
AP
SP
SP
PR
RJ

MG
PE
SP
MA
MG
SP
RS
RJ

RO
AP
SC
PE
RJ
RJ
RS
SP
PR
GO
DF
BA
PI

MG
PE
BA
RS
SP
RJ
TO
AC
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INÁCIO ARRUDA PCdoB
INALDO LEITÃO PSDB
IRIS SIMÕES PTB
JAIR BOLSONARO PPB
JAIR MENEGUELLI PT
JAQUES WAGNER PT
JOÃO CASTELO PSDB
JOÃO COSER PT
JOÃO FASSARELLA PT
JOÃO GRANDÃO PT
JOÃO HERRMANN NETO P.PS
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO PT
JOÃO RIBEIRO PFL
JORGE ALBERTO PMDB
JORGE KHOURY PFL
JOSÉ ANTONIO PSB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ CHAVES PMDB
JOSÉ DIRCEU PT
JOSÉ GENOfNO PT
JOSÉ L1NHARES PPB
JOSÉ MACHADO PT
JOSÉ MELO PFL
JOSÉ PIMENTEL PT
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT
JOSÉ RONALDO PFL
JOSUÉ BENGTSON PTB
JÚLIO DELGADO PMDB
LUCI CHOINACKI PT
LUrS BARBOSA PFL
LUrS EDUARDO PDT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
LUIZ FERNANDO PPB
LUIZ MAINARDI PT
LUIZ SÉRGIO PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO BARBIERI PMDB
MARCELO DÉDA PT
MÁRCIO MATOS PT
MARCOS AFONSO PT
MARCOS CINTRA PL
MARCOS ROLlM PT
MARIA DO CARMO LARA PT
MAX MAURO PTB
MEDEIROS PFL
MILTON TEMER PT

CE
PB
PR
RJ
SP
BA
MA
ES

MG
MS
SP
MG
SP
TO
SE
BA
MA
PR
PE
SP
SP
CE
SP
AM
CE
SP
BA
PA

MG
SC
RR
RJ
SP
GO
AM
RS
RJ
SP,
SP
SE
PR
AC
SP
RS
MG
ES
SP
RJ

MIRIAM REID PDT
MIRO TEIXEIRA PDT
MOACIR MICHELEno PMDB
MOREIRA FERREIRA PFL
MORONI TORGAN PFL
NEIVA MOREIRA PDT
NELSON MARQUEZELLI PTB
NELSON MEURER PPB
NELSON PELLEGRINO PT
NEUTON LIMA PFL
NILMÁRIO MIRANDA PT
NILSON MOURÃO PT
NILSON PINTO PSDB
OLlMPIO PIRES PDT
OSVALDO REIS PMDB
PADRE ROQUE PT
PAES LANDIM PFL
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO DELGADO PT
PAULO FEIJÓ PSDB
PAULO KOBAYASHI PSDB .
PAULO PAIM PT
PAULO ROCHA PT
PEDRO CELSO PT
PEDRO FERNANDES PFL
POMPEO DE MAnOS PDT
PROFESSOR LUIZINHO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGIS CAVALCANTE PPS
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO FERRAÇO PSDB
RITA CAMATA PMDB
ROBÉRIO ARAÚJO PL
ROMEL ANIZIO PPB
RUBENS FURLAN PPS
SAULO PEDROSA PSDB
SÉRGIO BARROS PSDB
SÉRGIO CARVALHO PSDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SÉRGIO NOVAIS PSB
SEVERINO CAVALCANTI PPB
SYNVAL GUAZZELLI PMDB
TELMA DE SOUZA PT
TETÉ BEZERRA PMDB
THEMrSTOCLES SAMPAIO PMDB
VALDECIOLlVEIRA PT
VALDEMAR COSTA NETO PL
VALDIR GANZER PT

RJ
RJ
PR
SP
CE
MA
Sf'
PR
BA
SP
MG
AC
PA

MG
TO
PR
PI

RJ
MG
RJ
SP
RS
PA
DF
MA
RS
SP
MG
AL
SP
ES
ES
RR
MG
SP
BA
AC
RO
MG
CE
PE
RS
SP
MT
PI

RS
SP
PA
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VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM
VILMAR ROCHA PFL GO
VIRGrUO GUIMARÃES PT MG
VIVALDO BARBOSA PDT RJ
WALDEMIR MOKA PMDB MS
WALDIR PIRES PT BA
WALDIR SCHMIDT PMDB RS
WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
WALTER PINHEIRO PT BA
WANDERLEY MARTINS PDT RJ
WILSON BRAGA PFL PB
WILSON SANTOS PMDB MT
ZENALDO COUTINHO PSDB PA
ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Do Sr. Deputado Udson Bandeira, nos se
guintes termos:

Brasflia, 5 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-Ihe que aceito assumir o mandato de Deputado
Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado do To
cantins, nos termos do art. 241, inciso 111, do RICD.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Udson Coelho
Bandeira - PMDB - TO.

Publique-se, nos termos do artigo
241, inciso 111, do RICD.

Ao Senhor Diretor-Geral, Em 6-4-00. 
Michel Temer, Presidente.

MENSAGEM NA 454, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
nll 2.533, de 2000, que "Declara feriado
nacional o dia 26 de abril de 2000", envia
do à Câmara dos Deputados com a Men
sagem nA 251, de 24 de fevereiro de 2000.

(Defiro. Publique-se.)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto

de Lei nD 2.533, de 2000, que "DecJara feriado nacional o
dia 26 de abril de 2000", enviado à Câmara dos Deputa
dos com a Mensagem nD 251, de 24 de fevereiro de 2000.

Brasflia, 5 de abril de 2000.

LL-L~

Aviso nº 564 - C. Civil.

Em 5 de abril de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentfssimo SenhorVice-Presidente da Re
pública no exercfcio do cargo de Presidente da Repú
blica solicita a retirada do Projeto de Lei nA 2.533, de
2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

RECURSO NA 80, DE 2000
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Antônio Carlos Biscaia e outros)

Requer, na forma do art. 132, § 2ll do
Regimento Interno, que o Projeto de Lei

A

n 1.134-A, de 1999, com parecer contrá-
rio da Comissão de Mérito, seja aprecia
do pelo Plenário.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 58, § 32 , combinado com o

artigo 132, § 22 , do Regimento Interno, apresentamos
o presente recurso, para que o Plenário da Câmara
dos Deputados delibere sobre o Projeto de Lei n2

1.134/99, que "Dispõe sobre a efetivação de paga
mentos e recebimentos da remuneração do trabalho
e dos beneffcios previdenciários efetuados mediante
depósito bancário, por pessoa ffsica e jurfdica, de di
reito público ou privado".

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. - Depu
tado AntOnio Carlos Biscaia, PT/RJ - Marcos Ro
lim, PT/RJ.

Tipo da Proposição: REC

Autor da Proposição: Antônio Carlos Biscaia e outros

Data de Apresentação: 29-2-00

Ementa: Recorre ao Plenário para deliberação sobre
o Projeto de Lei nA 1.134/99, que "Dispõe sobre a
efetivação de pagamentos e recebimentos da remu
neração do trabalho e dos beneffcios previdenciários
efetuados mediante depósito bancário, por pessoa ff
sica e jurfdica, de direito público ou privado".

Possui Assinaturas Suficientes: Sim

Total de Assinaturas:
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Confirmadas 053
Não conferem 001
Licenciados 000
Repetidas 001
Ilegíveis 000
Retiradas 000

Assinaturas Confirmadas

AGNELO QUEIROZ PCdoB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
ANTONIO PALOCCI PT
BEN-HUR FERREIRA PT
CABO JÚLIO PL
CARLlTO MERSS PT
DR. H~L10 PDT
DR. ROSINHA PT
FERNANDO CORUJA PDT
FERNANDO GABEIRA PV
ERALDO MAGELA PT
GERALDO SIMOES PT
GILMAR MACHADO PT
HENRIQUE FONTANA PT
IARA BERNARDI PT
IGOR AVELlNO PMDB
JAQUES WAGNER PT
JOÃO COSER PT
JOÃO FASSARELLA PT
JOÃO GRANDÃO PT
JOÃO MAGNO PT
JOS~ ANTONIO ALMEIDA PSB
JOS~ DIRCEU PT
JOS~ GENO/NO PT
JOS~ MACHADO PT
JOSÉ PIMENTEL PT
JOS~ ROBERTO BATOCHIO PDT
LUIZ MAINARDI PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARCOS AFONSO PT
MARCOS ROLlM PT
MARIA DO CARMO LARA PT
MAX MAURO PTB
MILTON TEMER PT
MIRJAM REJD PDT
MIRO TEIXEIRA PDT
NILMÁRIO MIRANDA PT
NILSON MOURÃO PT
PAULO BALTAZAR PSB

DF
SP
RJ
SP
MS
MG
SC
SP
PR
SC
RJ
DF
BA

MG
RS
SP
TO
BA
ES

MG
MS
MG
MA
SP
SP
SP
CE
SP
RS
RJ
AC
RS
MG
ES
RJ
RJ
RJ

MG
AC
RJ

PAULO DELGADO PT MG
PAULO PAIM PT RS
PAULO ROCHA PT PA
PEDRO WILSON PT GO
PROFESSOR LUIZINHO PT SP
RICARDO BERZOINI PT SP
RODRIGO MAIA PTB RJ
SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG
TELMA DE SOUZA PT SP
VALDECI OLIVEIRA PT RS
VALDIR PIRES PT BA
WALTER PINHEIRO PT BA
WELLlNGTON DIAS PT PI

Assinaturas que não conferem

LUCI CHOINACKI PT SC

Assinaturas Repetidas

MARCOS ROLlM PT RS

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise

de Proposição

Ofício nO 40/2000

Brasflia, 13 de março de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do Sr.

Deputado Antônio Carlos Biscaia e outros, que "Recorre
ao Plenário para deliberação sobre o Projeto de Lei n'
1.134/99, que "Dispõe sobre a efetivação de pagamen
tos e recebimentos da remuneração do trabalho e dos
benefJcios previdenciários efetuados mediante depósito
bancário, por pessoa fJsica e jurídica, de direito público
ou privado", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

053 assinaturas confirmadas;
001 assinatura não confere;

001 assinatura repetida e
nenhuma assinatura ilegível

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

PROJETO DE LEI NIl1.134-A, DE 1999
(Do Sr. AntOnio Carlos Biscaia)

Dispõe sobre a efetivação de pagamentos e re
cebimentos da remuneração do trabalho e dos bene
fícios previdenciários efetuados mediante depósito
bancário, por pessoa física e jurídica, de direito pú
blico ou privado; tendo parecer da Comissão de Traba-
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lho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição,
contra o voto do Deputado Jair Meneguelli. O parecer do
Deputado JairMeneguelli passou aconstituir voto em se~

parado. O Deputado Pedro Henry apresentou voto em
separado. (Relator: Deputado Jovair Arantes)

(As Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação (art. 54); e de
Constituição eJustiça ede Redação (art. 54) - art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11- Na Comissão de Trabalho, de Administração

e Serviço Público:
termo de recebimento de emendas
parecer vencedor
parecer da Comissão
votos em separado

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.11. Constituem encargos do empregador,

pessoa física ou jurídica, ou da entidade pagadora de
direito público ou privado, as despesas decorrentes
do pagamento e recebimento da remuneração do tra~

balho e de benefícios previdenciários, entre os quais
salários, vencimentos, subsídios, soldos, proventos,
comissões, percentagens, diárias, abonos, indeniza
ções, gratificações e adicionais.

Art. 2.11. Quando o pagamento se fizer mediante
depósito em conta corrente bancária, a pessoa ou en~

tidade pagadora deverá também depositar na conta
corrente do credor o numerário necessário ao atendi~

mento das despesas relativas à CPMF incidente so
bre a movimentação do pagamento efetuado e da ta
rifa cobrada pela instituição bancária, relativa à ma
nutenção da conta corrente, além de outros tributos,
encargos ou tarifas incidentes ou que venham a inci
dir sobre a movimentação do pagamento em questão.

Art. 3.11. Esta lei entra em vigor na data de sua pu~

blicação.

Justificação

O projeto visa à regulamentação dos pagamen~

tos relativos à contraprestação do trabalho e a benefí
cios previdenciários feitos por empregadores priva
dos ou entidades públicas.

Generalizou-se na atualidade a prática de paga~

mentos de remuneração, proventos e benefIcios pre
videnciários, tanto pelos órgãos públicos quanto pe
las entidades privadas, mediante depósito em conta
corrente bancária.

Ocorre que presentemente a manutenção de
conta bancária e a sua movimentação implicam dis-

pêndios para os correntistas. Todos os bancos pas
saram a cobrar tarifas pelos serviços que prestam e a
CPMF, revigorada e majorada pela Emenda Constitu
cional n.ll. 21, voltará a ser cobrada, inclusive sobre os
saques bancários dos créditos estipendiais.

Constitui norma elementar de direito competir
ao devedor as despesas com o pagamento e quita
ção, conforme dispõe o art. 946 do Código Civil.

Se assim ocorre no direito privado, com maior razão
não se justifica que os trabalhadores, públicos ou priva
dos, arquem com custos para o recebimento da contra
prestação dos serviços prestados. Tais encargos se cons
tituem, na verdade, redução salarial, expressamente ve
dada pelos artigos 7a, VI e37, YNda Constituição Federal.

Sala das Sessões, 9 de junho de 1999. - Antô
nio Carlos Biscaia.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DEESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPiTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7.11. São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;

TITULO 11I
Da Organização do Estado

CAPiTULO VII
Da Administração Pública

SEçAol
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta
de qualquer dos Poderes da União dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
clpios de legalidade impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
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*Artigo, "caput" com redaçllo dada pela Emenda
Constitucional n"19, de 4-6-1998.

xv - o subsIdio e os vencimentos dos ocupan
tes de cargos e empregos públicos

são irredutrveis, ressalvado o disposto nos inci
sos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39,

§4Il,150, 11, 153, 111, e 153, § 211, I.
*1nciso XV com redação dada pela Emenda

Constitucional n1l 19, de 4-6-1998.

EMENDA CONSTITUCIONAL N°21, DE 1999

PRORROGA, ALTERANDO A
ALiQUOTA, A CONTRIBUiÇÃO PROVI
SÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉ
DITOS E DE DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA, A QUE SE REFERE O ART.
74 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONS
TITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

As Mesas da Cêmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 311 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 111 Fica incluldo o art. 75 no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, com a seguinte re
dação:

"Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a
cobrança da contribuição provisória sobre movimen
tação ou transmissão de valores e de créditos e direi
tos de natureza financeira de que trata o art. 74, insti
tufda pela lei n1l 9.311, de 24 de outubro de 1996, mo
dificada pela lei n' 9.539, de 12 de dezembro de
1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico
prazo.

§ 111 Observado o disposto no § 6.l1 do art. 195 da
Constituição Federal, a alfquota da contribuição será
de trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros
doze meses, e de trinta centésimos, nos meses sub
seqoentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia to
tal ou parcialmente, nos limites aqui definidos.

§ 211 O resultado do aumento da arrecadação,
decorrente da alteração da alfquota, nos exercícios fi
nanceiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao
custeio da previdência social.

§ 311 É a União autorizada a emitirtrtulos da dfvi
da pública interna, cujos recursos serão destinados
ao custeio da saúde e da previdência social, em mon-

tante equivalente ao produto da arrecadação da con
tribuição, prevista e não realizada em 1999.11

Art. 211 Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

LEI NO 3.071, DE 1il DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVil

PARTE ESPECIAL

LIVRO 111
Do Direito das ObrigaçOes

TiTULO 11
Dos Efeitos das ObrigaçOes

CAPiTULO 11
Do Pagamento

SEÇÃO 111
Do Objeto do Pagamento e Sua Prova

Art. 946. Presumem-se a cargo do devedor as
despesas com o pagamento e quitação. Se, porém, o
credor mudar de domicflio ou morrer, deixando herde
iros em lugares diferentes, correrá por conta do cre
dor a despesa acrescida.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° 1.134/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 111, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 9-9-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

PARECER VENCEDOR
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1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei n"1.134, de 1999, dispõe que
constitui encargo do empregador ou da entidade pa
gadora de direito público ou privado as despesas de
correntes do pagamento e recebimento de remunera
ção do trabalho e benefícios previdenciários.

Dessa forma, evita que despesas com a manu
tenção de conta corrente em banco ou descontos tri
butários, como a CPMF - Contribuição Provisória so
bre Movimentação Financeira, sejam arcadas pelo
empregado, servidor público ou segurado da Previ
dência Social.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público - CTASP, em reunião ordinária reali
zada em 8 de dezembro de 1999, rejeitou unanime
mente o parecer do Relator e, nos termos do art. 57,
XII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
fomos designados pelo Presidente dessa Comissão
para elaborar o Parecer Vencedor, pela rejeição do
projeto.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Durante a discussão do projeto, vários foram os
argumentos apresentados tanto pela sua aprovação
como pela sua rejeição.

Deve ser salientado, em primeiro lugar, que to
dos os indivíduos estão sujeitos ao pagamento de tri
butos desde que haja o fato gerador. A tributação atin
ge a todos os cidadãos.

Determinar que o empregador pague os tributos
e a manutenção de conta bancária de seus emprega
dos eleva o custo da mão-de-obra. Tal imposição, ob
viamente, poderia aumentar o desemprego.

Além disso, impor à entidade pagadora de direi
to público o ressarcimento de seus servidores ou be
neficiários, no mínimo, significa decréscimo na arre
cadação, ou seja, o valor que se pretende arrecadar
com a CPMF não seria atingido.

O procedimento disposto no projeto poderia de
sestimular o pagamento de remuneração e benefícios
mediante depósito bancário, que, sem dúvida, é o
meio mais seguro de pagar isto.

É enorme o risco assumido se o empregado ti
ver de sair do local da prestação de serviços carre
gando todo o seu pagamento. Não se pode admitir
mais um motivo de insegurança para o trabalhador.

Dessa forma, votamos pela rejeição do PL n"
1.134, de 1999.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999.
Deputado Jovair Arantes, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
REJEITOU o Projeto de Lei n"1.134/99, nos termos
do parecer vencedor do Deputado Jovair Arantes,
contra o voto do Deputado Jair Meneguelli. O parecer
do Deputado Jair Meneguelli passou a constituir voto
em separado. O Deputado Pedro Henry apresentou
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Laire Rosado,

Jair Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presidentes;
Paulo Rocha, João Tota, Avenzoar Arruda, Alexandre
Santos, Medeiros, Pedro Eugênio, Vanessa Grazzio
tin, Alex Canziani, Eunício Oliveira, Luiz Antônio Fle
ury, Pedro Celso, Wilson Braga, Júlio Delgado, Jovair
Arantes, Herculano Anghinetti, José Carlos Vieira,
Pedro Corrêa, Pedro Henry e Paulo Paim.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JAIR
MENEGUELLI

1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei n1l1.134, de 1999, cujo autor éo
ilustre Deputado Antônio Carlos Biscaia, tem por ob
jetivo assegurar que o empregado, o servidor público
e o segurado da Previdência Social que esteja em
percepção de benefício não arquem com as despe
sas decorrentes do recebimento de seus rendimen
tos, especialmente a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF, e as tarifas ban
cárias associadas à manutenção da conta em que se
deposita o salário, vencimento ou benefício previden
ciário.

Para tanto, a proposição estabelece, em seu art.
111, que as despesas decorrentes do pagamento e do
recebimento da remuneração do trabalho e de benefí
cios previdenciários constituem encargos do empre
gador ou da entidade pagadora de benefícios. Já o
art. 211 estipula que, quando o pagamento se fizer me
diante depósito em conta corrente bancária, deverá a
entidade pagadora efetuar depósito "do numerário
necessário ao atendimento das despesas relativas à
CPMF incidente sobre a movimentação do pagamen
to efetuado e da tarifa cobrada pela instituição bancá-
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ria, relativa à manutenção da conta corrente, além de
outros tributos, encargos ou tarifas incidentes ou que
venham a incidir sobre a movimentação do pagamen
to em questão".

Em sua justificação, o autor aponta que o depó
sito em conta corrente, como forma de pagamento de
rendimentos do trabalho e beneffcios previdenciários,
constitui-se agora prática generalizada, não se justifi
cando "que os trabalhadores, públicos ou privados ar
quem com custos para o recebimento da contrapres
tação dos serviços prestados. Tais encargos se cons
tituem, na verdade, redução salarial, expressamente
vedada pelos artigos 7D., VI e 37, XV, da Constituição
Federal'.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao Projeto de Lei nD. 1.134, de
1999.

É o relatório.

li-VOTO

Preliminarmente, cumpre delimitar a competên
cia desta Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público em relação ao objeto da proposição
sob exame. Por força do disposto no art. 32, XIII, e no
art. 55 do Regimento Interno, esta Comissão só pode
se manifestar acerca dos impactos da transferência,
para o empregador público ou privado, dos custos re
lativos à CPMF e às tarifas bancárias relacionadas
com o pagamento dos salários dos trabalhadores do
setor privado, das remunerações dos servidores ati
vos e dos proventos dos inativos.

No que diz respeito aos segurados da Previdên
cia Social que estão em percepção de beneffcio, a
análise do Projeto de Lei nI1 1.134, de 1999, é de com
petência da douta Comissão de Seguridade Social e
Famflia, razão pela qual consideramos que, com ful
cro no art. 140 do Regimento Interno, deva ser enca
minhado requerimento especffico ao Presidente da
Casa, solicitando que também aquela Comissão de
Seguridade Social e Famflia seja ouvida sobre essa
matéria.

Passemos, então, ao exame do mérito da pro
posta.

Tem absoluta razão o autor da proposição, De
putado Antônio Carlos Biscaia, ao afirmar que não
deve caber ao trabalhador ou ao servidor público, ati
vo e inativo, o encargo de arcar com os custos decor
rentes de receber o pagamento de sua remuneração
por meio de depósito em conta corrente. Muitos em
pregadores, em diversos setores da atividade econô
mica, especialmente em relação aos empregados

nas faixas mais baixas de rendimento, realizam o pa
gamento dos salários em espécie. Nesses casos, a
remuneração do trabalhador só sofre um único des
conto, relativo a sua contribuição individual para a
Previdência Social. Por que motivo, então, deveriam
ser discriminados os trabalhadores e servidores que
recebem por meio de depósito em conta corrente?

Trata-se, por conseguinte, de prática que acar
reta redução salarial, em função de uma decisão que
não é acordada entre as partes, mas que deriva de
uma decisão individual do empregador, privado ou
público, em função de conveniências de ordem admi
nistrativa ou operacional. O próprio Poder Público já
havia reconhecido anteriormente essa obviedade,
quando isentou, do pagamento da CPMF, salários e
proventos abaixo de determinado valor.

Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nD.1.134, de 1999, no que concerne à
matéria objeto de competência desta Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Recomendamos, outrossim, que esta Comissão
encaminhe, nos termos do art. 140 do Regimento
Interno, requerimento à Presidência da Casa, para
que também seja ouvida a douta Comissão de Segu
ridade Social e Famflia sobre o Projeto de Lei nD.
1.134, de 1999, no que diz respeito à transferência
dos encargos, ao INSS, do pagamento da CPMF e
das tarifas bancárias associadas à manutenção da
conta corrente em nome de seus segurados.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 1999. - De
putado Jair Meneguelli.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PEDRO
HENRY

1- RELATÓRIO

O ilustre Deputado Antônio Carlos Biscaia apre
senta Projeto de Lei que impõe como despesa do em
pregador, pessoa ffsica ou jurfdica, ou da entidade
pagadora de direito público ou privado, as despesas
decorrentes do pagamento e recebimento da remu
neração do trabalho e de beneffcios previdenciários,
entre os quais: salários, vencimentos, subsfdios, sol
dos, proventos, comissões, percentagens, diárias,
abonos, indenizações, gratificações e adicionais.

Deste modo, quando o pagamento se fizer me
diante depósito em conta corrente bancária, a pessoa
ou entidade pagadora deverá também depositar na
conta corrente do credor o numerário necessário ao
atendimento das despesas relativas à CPMF inciden
te sobre a movimentação do pagamento efetuado e
da tarifa cobrada pela instituição bancária, relativa à
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manutenção da conta corrente, além de outros tribu
tos, encargos ou tarifas incidentes ou que venham a
incidir sobre a movimentação do pagamento em
questão.

O projeto foi inicialmente despachado às Co
missões de Trabalho (CTASP), Finanças (CFT), e
Justiça (CCJR). Na CTASP, foi designado Relator
o Deputado Jair Meneguelli, que deu parecer favo
rável ao projeto.

É o relatório.

li-VOTO

No que pesem as nobres intenções do autor da
proposição e os argumentos explicitados pelo relator
dessa Comissão em seu parecer favorável, tenho po
sição contrária ao PL nll 1.134/99, pelos motivos que
passo a aduzir.

Ao transferir ao empregador todas as despesas
decorrentes do pagamento e recebimento da remu
neração do trabalho e de benefícios previdenciários,
o projeto impõe encargos incompatrveis com o atual
momento econômico, onde as empresas nacionais
buscam alcançar maior nível de competitividade para,
no mínimo, preservar a sua permanência em um mer
cado absolutamente gl~balizado e concorrencial.

Caso adotada tal medida, a prática larga e defi
nitivamente difundida da efetuação de pagamento de
remunerações trabalhistas e de benefícios previden
ciários mediante depósito bancário restaria completa
mente comprometida, em detrimento da segurança,
pontualidade e simplicidade de fiscalização que esse
meio de pagamento proporciona principalmente aos
empregados.

Ressalte-se ainda que a aprovação da presente
proposição traria efeitos perversos à nossa econo
mia, pelas demissões e inibição de novas contrata
ções que adviriam deste novo aumento nos encargos
das empresas.

Apesar do projeto buscar coibir os efeitos dano
sos da CPMF sobre o salário e sobre benefícios previ
denciários dos trabalhadores, ele o faz de maneira er
rônea e injustificável, remetendo ao empregador todo
o ônus decorrente da manutenção da conta bancária
daqueles, sem cogitar de seus reflexos para a sobre
vivência das empresas e, conseqüentemente, do de
semprego que a aprovação da matéria viria a acarre
tar.

Não bastassem os graves vícios acima aduzi
dos, no momento em que estende também às entida
des de direito público o pagamento de despesas refe
rentes ao pagamento mediante depósito bancário de

remuneração e parcelas previdenciárias, o projeto se
evidencia como instrumento inibidor do ajuste fiscal.

Caso o Poder Público passe a pagar tais despe
sas, dentre as quais se destacam as relativas à
CPMF, a prorrogação e o aumento da alíquota dessa
contribuição -estabelecidos pela Emenda Constituci
onal n"21/99 no intuito de diminuir o desequilfbrio fis
cal- não alcançarão os efeitos almejados, criando-se
situação paradoxal onde a arrecadação proveniente
da CPMF será minimizada pelos gastos do Poder PÚ
blico com a própria contribuição.

Isto posto, voto pela rejeição da matéria.
Sala da Comissão, 4 de novembro de 1999. 

Deputado Pedro Henry.

RECURSO N° 83, DE 2000
(Contra Devolução de Proposição)

(Do Sr. Osmar Serraglio)

Recorre, nos termos do art. 137, § 2ll

do RICO, contra a devolução do Projeto
de Lei n11 2.509, de 2000.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
_dação, nos termos do art. 137, § 2ll. Publique-se.)

Senhor Presidente,
O deputado abaixo assinado, com base no art.

137, § 2ll do Regimento Interno, recorre ao Plenário
contra o indeferimento e posterior devolução da pro
posição apresentada sob o nll 2.509/2000, com o ar
gumento de inconstitucionalidade, com fulcro no dis
posto no artigo 137, § 1ll, inciso 11, allnea b.

O projeto visa alterar a denominação do cargo
de Secretário Executivo para Vice-Ministro e foi con
siderado inconstitucional diante do disposto no art.
61, § 1ll, 11, e, que regra serem de iniciativa privativa
do Presidente da República as leis que disponham
sobre criação, estruturação e atribuições dos Ministé
rios e aos órgãos da administração pública.

A nada disso corresponde o PL indeferido. limi
ta-se ele tão-só a alterar a denominação de um cargo.
Nada cria, como também não modifica a estrutura e
as atribuições de qualquer Ministério. Não se pode
confundir, na relação semântica da norma, a denomi
nação com seu objeto. Vale recordar a lição de Agus
tin Gordilho:

"Como expressa Hospers, as palavras
não são mais que rótulo nas coisas para
que possamos falar delas e daí por diante
as palavras não têm mais relação com as
coisas, do que as que têm rótulos de garra"
fas com as próprias garrafas. 'Qualquer ró
tulo é conveniente na medida em que nos
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ponhamos de acordo com ele e o usemos
de maneira conseqüente'. A garrafa conterá
exatamente a mesma substancia, ainda que
coloquemos nela um r6tulo distinto, assim
como a coisa seria a mesma ainda que
usássemos uma palavra diferente para de-.
signá-Ia." (In Principias Gerais de Direito
Público, Ed. RT, p. 2.)

Com efeito, numa garrafa de vinho, nao se
transmudaria o vinho em água, se nela escrevêsse
mos que contém este último precioso Ifquido. Assim
também uma rua cujo nome fosse trocado, nem por
isso deixaria de ser a mesma rua, submetida às mes
mas regras. Oconteúdo semântico permanece exata
mente o mesmo.

Na seara tributária, por exemplo, em que a de
nominação do tributo procurava retirá-lo do influxo
das normas relativas à sua natureza jurldica, o pr6
prio legislador erigiu em norma aquilo que é de teoria
geral do direito: a irrelevância da denominação. Assim é
que regra o art. 4'1, I, do Código Tributário Nacional, que
é irrelevante a denominacao que se dá ao tributo.

Por isso mesmo, remarcou Geraldo Ataliba:
"Já dizia a sabedoria popular medieval

- barba non facit monachum -, nao é o
nome que atribui entidade às coisas, nao é
a designação que confere a natureza dos
institutos jurldicos". (In Estudos e Parece
res de Direito Tributário, vaI. 2, p.16.)

De igual modo, Agostint'lo Alvim afirmou que os
"problemas da dogmática nao se resolvem pela taxi
nomia" e Celso Antônio Bandeira de Mello também
adverte que: "Freqüentemente, além disto, discórdias
taxinômicas trouxeram penoso agravo à inteligência
da matéria". (RT 417.150)

No mesmo sentido, Amilcar Falcao:
"Pode ocorrer que haja uma improprie

dade técnica na eleição de determinado no
men juris, ensejando-lhe, conseqoente-.
mente, uma equivalência entre este e a ver
dadeira natureza do fato gerador: não há
dúvida de que, em tal situação, há de preva
lecer a definiçao decorrente desse último
elemento, tornando-se irrelevante a impro
priedade técnica do nomen juris eventual
mente escolhido". (In Direito Tributário
Brasileiro, p. 362.)

Como se observa, no Direito é absolutamente ir
relevante o nome que se dá às coisas. Isso se repete,
por exemplo, no direito processual, quanto ao princr
pio da fungibilidade dos recursos, como também no

da mlhi factum, dabo tibi ius; no Direito Administra
tivo, em que de nada vale denominar-se de permis
sao àquilo que corresponde a concessão; ou no Direi
to Agrário, contratar-se arrendamento rural denomi
nando-se de parceria. O Airtao que retifica seu nome
para AIrton, continua sendo a mesma pessoa, inte
grante da mesma famllia, com os mesmos direitos e
deveres.

Calha uma digressao.
A razão de ser do direito é disciplinar a conduta

das pessoas. Por isso, se vale da linguagem. Como
advertiu Carnelutti, "nossas ferramentas nao são
mais que palavras. Todos empregamos palavras para
trabalhar, mas para n6s, juristas, são precisamente a
matéria-prima. As leis são elaboradas com palavras,
assim como as casas com tijolos. Os juristas sao os
engenheiros das palavras". (In Introduzione alio
Studlo dei Dirltto, p.13.) Na conhecida Iiçao de Ge
naro R. Carri6, a linguagem é a mais rica e complexa
ferramenta de comunicaçao entre os homens. Mas,
como adverte, nem sempre esta ferramenta funciona
bem: "Una comunicaci6n Iingulstica puede resultar
frustrada: el destinatário de ella puede sentlrse per
plejo ante el alcance de las expresiones que há escu
chado o lerdo". (In Notas sobre Derecho y lengua
je, p. 17.)

Por serem regras de conduta, seus destinatári
os devem compreendê-Ias. Não há como se obede-.
cer ao que nao se entende. Escreve Sebástian Soler:
"El primer objeto de las normas consiste en que las
gentes las entiendan, sin distinciones sociales y a pe
sar de los grandes desniveles que existen dentro de
una misma comunidad... Su primera necesidad es la
de ser entendida, para que pueda ser obedecida". (In
Fe en 81 Derecho y otros ensayos, p .129.)

Por isso, é necessário que o direito se valha da
linguagem natural, como insiste Carri6: "La funci6n
social dei derecho se verra hoy seriamente compro
metida se aquéllas estuvieran formuladas de manera
tal que solo un grupo muy pequeno de iniciados pudi
ese comprenderias". (Ob. cit. p.49.)

Um dos primeiros cuidados que o legislador de
veria ter é o de evitar o uso de palavras amblguas,
como é exatamente o caso aqui em exame. A expres
sa0 "Secretário Executivo" só pode ser entendida em
um contexto. Dizer-se que Fulano de Tal é Secretário
Executivo é nada se transmitir. Pode ser alguém da
iniciativa privada ou do serviço público. E, neste,
pode integrar dezena de 6rgãos, quer da administra
ção direta, quer da indireta e, ainda, que vai de altos
postos hierárquicos até os da base da pirâmide.
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Assim, o Secretário Executivo de uma escola pública,
V.g.

A questão, no caso do PL, é por demais singela:
Qual termo é mais apropriado, melhor transmite a
idéia do que seja o titular das atribuições previstas na
estrutura do Ministério, o de "Secretário Executivo" ou
o de "Vice-Ministro"? Ouçam-se seus titulares sobre
as dificuldades que têm para informar seus interlocu
tores sobre o que significa ser um "Secretário Executi
vo". Se não associarem a idéia de que são os primei
ros, na linha hierárquica, abaixo do cargo de Ministro,
ou que são os que o substituem, em eventualidades,
não se entenderá o alto cotumo de que se revestem.
Ao contrário, adotando-se o termo "Vice-Ministro",
nada mais se precisará dizer porque "Vice", em qual
quer cargo, indica o imediato do titular.

Não resta dúvida, assim, quanto a apenas pre
tender o PL melhorar a compreensão do que já está
na norma, em nada inovando a atribuição e estrutura
dos Ministérios. Vale, mais uma vez, recordar o mes
tre no assunto, Carri6:

"Todo lenguaje es un sistema o con
junto de srmbolos convencionales. Esto últi
mo quiere decir que no hay ninguna relaci6n
necessaria entre las palabras, por un lado,
y, por el outro, los objetos, circunstancias,
hechos o sucesos, en relación com los cua
les aquéllas cumplen sus múltiples funcio
nes". (Ob. cit, p. 91.)

Ar está a prova irrefutável de que não se malfere
a iniciativa do Presidente da República: não há rela
ção alguma necessária entre a palavra e seu objeto.
A prerrogativa presidencial está ligada ao objeto e
não à sua denominação. Esta resulta de uma conven
ção sobre o seu significado. O objetivo do PL é mudar
a palavra, não seu significado, para o que, válida é a
iniciativa.

Irving Copy demonstra que as quatro proposi
ções: "chove", "it's raining", "i! pleuf. "es regnet", em
português,inglês, francês e alemão, têm um único
significado. (Introdução à Lógica, p. 22).

Vale, por final, a grande ~ição de Larenz:
"Certamente que o legislador pode mu

dar o nome às coisas, para seu uso. (...)
Com isso ter-se-iam alterado, porém, ape
nas as designações (nomes); os conceitos,
que dizem respeito a um determinado tipo
ou situação de facto, não são por isso afec
tados. Só designações se podem trocar a
talante, ao passo que os conceitos estão

condicionados pelo conteúdo material que
neles é pensado globalmente."

"Toda a interpretação dum texto come
çará pelo sentido literal. Por tal entendemos,
antei de mais, o significado duma expres
são!6u duma frase) na linguagem vulgar. A
Iiga~o da interpretáção à linguagem vulgar
e ao significado que, segundo o entendi
mento dos membros da comunidade lingors
tica, é atriburdo em regra, a uma expressão,
pressupõem que as leis não são redigidas
exclusivamente numa linguagem técnica,
mas sim na linguagem comum, que 'todos'
entendem dentro dum espaço lingorstico,
para que assim tanto quanto posslvel todos
se possam guiar por elas, tirar delas instru
ção... pois o direito é e permanece coisa
que interessa a todos." (In Larenz, Karl, Me
todologia da Ciência do Direito, págs. 264
e 366.)

Também aqui, no PL, "Secretário Executivo" e
"Vice-Ministro" têm um único significado. E não se o
está alterando, pelo que não incide o óbice constituci
onal que fundou seu indeferimento.

O recurso anteriormente aduzido pelo signatá
rio, como se fulcrou em alfnea que serviu de suporte
ao indeferimento, fica, em função do presente, sem
objeto.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. - De
putado Osmar Serraglio, PMOB/PR.

PROJETO DE LEI NA 2.509, DE 2000
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Altera o parágrafo único do art. 13 e
o § 2A do art. 15 da Lei n11 9.649, de 27 de
maio de 1998, que dispõe sobre a organi
zação da Presidência da República e dos
Ministérios.

(Devolva-se a Proposição. Nos termos do art.
61, §1D., inciso li, aHnea e da CF, combinado com o art.
137, § 1D., inciso li, alfnea b, do RICO. Oficie-se ao au
tor, sugerindo-lhe a forma de indicação (art. 113, do
RICO). Publique-se.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1D. O parágrafo único do art. 13 e o § 2D. do

art. 15 da Lei nD. 9.649, de 27 de maio de 1998, que
dispõe sobre a organização da Presidência da Repú
blica e dos Ministérios, passam a ter a seguinte reda
ção:

Art. 13 .
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Parágrafo único. São Ministros de
Estado os titulares dos Ministérios, o Chefe
da Casa Civil, o Chefe do Gabinete de Se
gurança Institucional, o Chefe da Secreta
ria-Gerai e o Chefe da Secretaria de Comu
nicação de Governo da Presidência da Re
pública e Vice-Ministros de Estado os titula
res do cargo previsto no art. 15, I, (NR).

Art. 15 .

§ 22 Caberá ao Vice-Ministro de Esta
do, titular do órgão a que se refere o inciso
I, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do Mi
nistério, exceto das Secretarias de Estado,
exercer as funções que lhe forem atribuldas
pelo Ministro de Estado.

(NR)
Art. 251 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

A denominação mais comum do cargo de quem
substitui Ministro de Estado tem sido a de "Secretario
Executivo".

Essa expressão é de ambigüidade manifesta.
Com efeito, "Secretario Executivo" é expressão cujo
conteúdo semântico pode se traduzir em mirlade de
significados, como secretario executivo de uma esco
la, associação ou de um colegiado administrativo
qualquer. O termo "Secretário" é plurissignificativo. O
acréscimo do qualificativo "Executivo" diminui-lhe
aquele âmbito conceitual, mas nem por isso deixa ele
de ainda prosseguir dilargado. Já "Vice-Ministro" é
expressão unissignificativa: só pode traduzir o cargo
de quem substitui eventualmente o Ministro, como é o
caso dos "Secretários Executivos" em nosso sistema
organizacional do Governo Federal.

Os termos em Direito devem traduzir um signifi
cado o menos confuso posslvel. Ora, o que melhor
traduz o conceito do cargo ocupado por quem é o su
cessor eventual de Ministro e que titulariza a segunda
mais elevada posição da hierarquia em um Ministério
é a denominação de Vice-Ministro.

Alias, assim é em relação a Presidente, Gover
nadores e Prefeit~s ..

Bom é se dizer que a prática no âmbito interna
cional é a terminologia pretendida pelo projeto, tanto
que, quando um Secretario Executivo de Ministério se

apresenta no exterior, precisa se dizer" Vice-Ministro"
para que se entenda o cargo que ocupa.

Por oportuno, registra-se que o presente projeto
não hostiliza o disposto no art. 61, §1.o., 11, a, da Consti
tuição Federal, uma vez que os cargos já estão cria
dos, cingindo-se a proposição a alterar sua denomi
nação.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2000. 
Deputado Osmar Serraglio, PMDB/PR.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEçAoVIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 111. São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

LEI N° 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

Dispõe sobre a organização da Pre
sidência da República e dos Ministérios e
dá outras providências.
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CAPfTULO 11
Dos Ministérios

SEçAol
Da Denominação

Art. 13. Os Ministérios são os seguintes:
I - da Agricultura e do Abastecimento:
*Redação dada pela Medida Provisória nO

1.999-15, de 11-2-2000.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os ti
tulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil, o Che
fe do Gabinete de Segurança linstitucional, o Chefe
da Secretaria-Geral e o Chefe da Secretaria de Co
municação de Governo da Presidência da República.

*Redação dada pela Medida Provisória n"
1.999-15, de 11-2-2000.

* O texto anterior dizia:
"Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I - da Administração Federal e Reforma do

Estado;

"Parágrafo único. São Ministros de Estado os ti
tulares dos Ministérios da Casa Civil da Presidência
da República e do Estado-Maior das Forças Arma
das."

SEçAo 111

Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Mi- .

nistério:
I - Secretaria Executiva, exceto nos Ministérios

da Defesa e das Relações Exteriores;
*Redação dada pela Medida Provisória n"

1.999-15, de 11-2-2000.

§ 211. Caberá ao Secretario Executivo, titular do
órgão a que se refere o inciso I, além da supervisão e
da coordenação das Secretarias integrantes da estru
tura do Ministério, exceto das Sepretarias de Estado,
exercer as funções que lhe forem atribufdas pelo Mi-
nistro de Estado. .

*Redação dada pela Medida Provisória nll.
1.999-15, de 11-2-2000.

* O texto anterior dizia:
"Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Mi

nistério Civil:

I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério
das Relações Exteriores;"

"§ 211. Caberá ao Secretário Executivo titular do
órgão a que se refere o inciso I, além da supervisão e
da coordenação das Secretarias integrantes da estru
tura do Ministério, exercer as funções que lhe forem
atribufdas pelo Ministro de Estado."

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Finda
a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Alcestes Almeida.
O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB-RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Gerente da Agência de Exportação e
Importação do SEBRAE, ex-Ministra Dorothéa Wer
neck, em recente entrevista concedida ao Governador
Neudo Campos, prometeu visitar o Estado de Roraima
no próximo mês de junho para debatercom empresári
os locais assuntos ligados ao comércio exterior.

Na ocasião, serão convidados a participar tam
bém representantes das classes empresariais da Ve
nezuela e da Guiana, visando intensificar o relaciona
mento comercial com os parses que fazem fronteira
com o Brasil junto ao Estado em apreço.

Tal visita se nos afigura da maior importância,
pois a referida unidade federativa - Roraima - já
mantém relacionamento comercial bastante intenso
com aqueles parses vizinhos. Bastará um pequeno
incentivo, da parte do Governo Federal, para desen
cadear maior fluxo comercial em ambos os sentidos.

No tocante à Guiana, existe excelente mercado
consumidor para ser aproveitado pelos produtos bra
sileiros, que, chegando em Roraima através da
BR-174, poderão atingir todo o mercado do Caribe,
partindo do Porto de Georgetown. Para tanto, basta
que o Brasil empenhe-se na conclusão do asfalta
mento até a cidade de Bonfim e de lá prossiga, no
eixo rodoviário de Lethen, até o porto marftimo atra
vés do território guianense. Até existem estudos
avançados para um convênio de cooperação Bra
sil-Guiana nesse sentido, bem como a proposta para
a construção de ponte sobre o Rio Tacutu, que faz a
divisa entre os dois pafses.

Coerente com sua polftica desenvolvimentista,
o Governador Neudo Campos pretende apresentar
proposta que facilite a exportação de calçados, grãos,
móveis e tudo o que for produzido em Roraima.
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A gerente da Agência Nacional de Exportação e
Importação do SEBRAE, com a autoridade de quem
foi Ministra em três Governos (Collor, Itamar e FHC),
ficou vivamente interessada na proposta apresentada
pelo Governador de usar a BR-174 para escoara pro
dução nacional para aVenezuela e Caribe. Atualmen
te, todos os produtos brasileiros exportados para
aqueles países partem de portos localizados na Re
gião Sudeste, o que encarece o transporte devido à
longa distância.

Daí decorre a importância da visita da
ex-Ministra Dorothéa Werneck ao nosso Estado, que
bem merece atenção especial dos órgãos responsá
veis pela exportação e importação brasileiras, em vir
tude da posição geográfica que ocupa, como portão
de entrada do Brasil setentrional.

Quero ainda aproveitar o pouco tempo que me
resta para registrar a apresentação, em Brasflia, de
um dos corais mais qualificados do Brasil, lá da nossa
unidade federativa mais setentrional do País, Rorai
ma. Esse coral, composto porjovens e crianças trazi
das a Brasflia pela TCO e NBT, sem dúvida alguma,
comoveu e emocionou os coraçOes daqueles que pu
deram ouvi-los. Trata-se de um grupo talentoso, afi
nadíssimo, qualificado e que mostra a maturidade
cultural que Roraima já começa a galgar no seu de
senvolvimento.

Roraima não é, portanto, apenas uma terra de
índios, um local isolado, demarcado, quase em todo
seu contorno, por reservas que comprometem em
muito a perspectiva de desenvolvimento que nosso
Estado merece ter. Lá já existem faculdade de Medi
cina, universidade, faculdade de Direito e outras tan
tas, inclusive em Municípios do interior que fazem
fronteira com a Venezuela. Vemos agora a arte tomar
um porte de nível elevado.

Brasília comoveu-se ontem ao ouvir a promo
ção dessa companhia telefônica genuinamente brasi
leira, uma das poucas coisas que deu certo nessas
privatizações no Brasil.

Quero conclamar os nobres Parlamentares,
bem como os funcionários da Casa, para que hoje à
tarde, às 15h, assistam, na Câmara dos Deputados, à
apresentação do coral de Roraima Canarinhos da
Amazônia, que, sem dúvida alguma, mostrará eleva
do nível de musicalidade e talento, o que comoverá
todos aqueles que assistirem a essa importante apre
sentação.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

o SR. B. SÁ (Bloco/PSDB-PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tamos assistindo, mais uma vez, a um Ministro da Sa
úde andar em périplo junto aos Ministérios do Plane
jamento e da Fazenda, ocupando espaços na impren
sa, dizendo que, se não forem destinados mais recur
sos para a saúde, 1bilhão ou 2 bilhões de reais, o se
tor vai parar e o País não suportará. Esse é um velho
filme. Durante o período em que estou no Congresso
Nacional, já vi os Ministros que sucessivamente ante
cederam ao Ministro Serra agirem da mesma forma.

Quando os recursos destinados à saúde eram
de 9 bilhões de reais por ano, havia tal queixa. Quan
do os recursos passaram a ser de 12, 13, 18 e agora
de 21 ou 22 bilhões, a queixa continua a mesma.

Não se pode deixarde registrar o comportamen
to positivo, em muitos aspectos, do Ministro José Ser
ra à frente da Pasta da Saúde, provando que para ad
ministrar determinado órgão não é necessário ser es
pecialista na matéria que a ele diga respeito, visto que
S.Exa., por exemplo, não é da área da saúde.

Da mesma forma, não se pode negar a impor
tancia da cruzada que tem o Sr. Ministro empreendido
em favor dos genéricos, de modo a oferecer à popula
ção brasileira produtos farmacêuticos mais acessíve
is ao seu poder aquisitivo. Essa luta pelos genéricos
motivou a CPI dos Medicamentos, que já mostra re
sultados altamente positivos no que diz respeito à
prática abusiva de preços de medicamentos no País.
É igualmente louvável a ação do Sr. Ministro quando
promove mutirões para a realização de cirurgias de
catarata, hérnia etc.

A velha equação persiste no Pais. O que o
Orçamento deste ano destina à Fundação Nacional
de Saúde para gastos com açOes de prevenção e de
profilaxia - a verdadeira forma de promoção de saú
de - talvez não alcance 700 milhões de reais para
todo o País, ao passo que, para gastos com o Siste
ma Único de Saúde, internações hospitalares, ambu
latoriais, cirurgias, exames clínicos, enfim, quase 13
bilhões de reais estão sendo aplicados. Persiste a ên
fase no processo de cura em detrimento das açOes
preventivas, muito mais baratas e com resultados fi
nais mais satisfatórios para a saúde do brasileiro.

Desprezar quem esteja enfermo? Não, absolu
tamente, mas não se pode ficar operando apenas
apoiado no binômio médico-hospital que urgente
mente precisa ser enfrentado. Falta ainda chegar ao
Ministério quem tenha a coragem de fazê-lo. Não es-,
tou a generalizar, afirmando que há defeitos em todo
o País, porém é mais um exemplo de frutos que estão
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ruins no cesto e que terminam contaminando os que
estão bons. É raro o dia em que na imprensa não apa
recem casos de desvios de recursos do Sistema Úni
co de Saúde. Existem locais no País onde aparelhos
de tomografia computadorizada proliferam em gran
de quantidade. Para que tais aparelhos sejam pagos
à empresa que os montam, é necessário fazer muitos
exames, o que invariavelmente cai na conta do Siste
ma Único de Saúde.

É preciso ousadia e audácia para enfrentaressa
situação. Uma das vertentes por onde essa ação
pode começar, inegavelmente, é a valorização do
profissional médico, que se queixa de que o procedi
mento ambulatorial e de internação hospitalar é insu
ficiente.

Deve-se pagar adequadamente o profissional
médico, de modo que ele execute seu trabalho em
tempo integral em um único hospital, a exemplo do
que é feito no Sarah Kubitschek.

Se nao for possível alcançar o padrao do Sarah,
pelo menos vamos tentar estabelecer padrão seme
lhante para o País. Não pode continuar havendo hos
pitais públicos subutillzados ao lado de hospitais par
ticulares lotados. Os médicos que atendem nos hos
pitais públicos são os mesmos donos dos hospitais
particulares.

Ministro José Serra, comece essa cruzada e en
frente a questao. Sem dúvida, S.Exa. executará o tra
balho social maior que falta também para que esta
Nação se aprume definitivamente.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, falarei a respeito das duzentas demissões
de trabalhadores da Companhia de Aguas e Esgotos
do Ceará - CAGECE, realizadas ontem, num claro
processo de modelagem, cujo fim é a privatização da
empresa, seguindo a imposição do FMI, que afirma
que neste ano de 2000 teremos de privatizar as em
presas de fornecimento de energia no Brasil. Inclusi
ve, isso foi reafirmado ontem, na Costa Rica, pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, mostrando
a sua subserviência e o seu descompromisso com o
País e o povo. Consta também no acordo com o FMI a
privatização do setor de fornecimento de água.

No Ceará, o Governador Tasso Jereissati, como
bom cumpridor da política neoliberal, vem preparan
do a CAGECE para a privatização. Neste momento,
estão privatizando a Companhia,Sfe Agua de Manaus;
a da Bahia já está também em processo acelerado de
privatização; e no Ceará, apesar das negativas cons
tantes do Governador, todos os passos estão sendo

dados para a privatização das companhias de forne
cimento de água naquele Estado, um dos mais caren
tes de água no Brasil - os índices de cobertura de
água e os serviços de esgoto são diminutos.

O Governador insiste em entregar a água nao
só ao grande capital inglês - a empresa Thames Wa
ter é a maior interessada no Brasil - como também
às empresas francesas, que têm a companhia Lyona
isse des Aux como o carro-mestre das privatizações
no País.

Deixo meu protesto contra as demissões no
Ceará. Há dez dias, morreu um economista, um con
tador que não suportou o clima de terror, de pavor ge
neralizado existente na empresa, no momento. A em
presa tem trinta anos, e demissões imotivadas nunca
haviam ocorrido antes. Atualmente já houve duzentas
demissões, repito, entre PDV e demissão sem justa
causa, no sentido de cumprir a determinação do FMI.

A privatização no Japão, na Alemanha, no Ca
nadá, nos Estados Unidos, no mundo é pública. So
mente há privatizações no setor de água em dois paí
ses: na França e na Inglaterra. Portanto, privatizar é a
exceção, porque todos os Estados que têm um míni
mo de responsabilidade com seu povo sabem cqm
certeza que o fornecimento de água e a coleta de es
goto são serviços de saúde pública e nao podem ser
entregues às leis de mercado, como é defendido pelo
modelo liberal.

No Brasil, as concessões sao municipais e o
Governo Federal vem se intrometendo nessa questão
de forma ilegal, usando inclusive dinheiro do BNDES,
que deveria ser destinado para patrocinarodesenvol
vimento do País. Em vez de patrocinar a geração de
empregos, através da agricultura, de pequenos e mé
dios negócios, estão a patrocinar a privatização do
saneamento.

Ontem, na Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, aprovamos requerimento para co
[lhecer a experiência da Argentina - houve ali um
desastre com as privatizações em diversas provínci
as. Comissão formada por Deputados de todos os
partidos irá à Argentina com o objetivo de trazer a
esta Casa e ao povo brasileiro a nefasta experiência
daquele país. Chegaram a fechar o curso de enge
nharia sanitária na província de Buenos Aires, porque
todos os engenheiros vêm agora da França e da
Inglaterra, ocupando os postos de trabalho. Não bas
tassem os efeitos negativos na saúde pública, o mer
cado de trabalho vem sendo ocupado pelos engenhe
iros franceses e ingleses.
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Portanto, fica a denúncia desse modelo perver
so de privatização, principalmente no setor de abas
tecimento de água e no serviço de coleta de esgoto.

Durante o discurso do Sr. Sérgio No
vais, o Sr. Heráclito Fortes, 1R Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Themfstocles
Sampaio, § 2Q do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB-PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar um pedido de informaçOes ao Sr. Mi
nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre
implantação, financiamentos e viabilização de trans
porte de massa para os centros urbanos, particular
mente no que se refere ao metrô na Cidade de Curiti
ba.

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)
Será recebido, de acordo com o Regimento Interno
da Casa, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pelle
grino, do PT da Bahia.

S. Exa. dispõe de cinco minutos.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontem registrei, em questao de ordem, o
atentado praticado contra o Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado da Bahia, Deputado Yulo Oiticica. Na última
quinta-feita, por volta das 23h30min, quando transita
va por uma rua de Salvador, seu carro foi atingido por
três disparos de arma de fogo.

Na mesma noite, estive no local. O Deputado
estava com um assessor e, embora estivesse ao vo
lante, felizmente, os disparos não o atingiram, apesar
de terem sido feitos do lado do motorista. Registra
mos queixa na delegacia local e, no dia seguinte, fo
mos à Secretária de Segurança Pública pedir apura
ção rigorosa desse atentado e também providências
para assegurar a integridade flsica do Deputado e de
seus familiares.

Não temos dúvida nenhuma de que esse aten
tado foi um recado não só para o Deputado como
para a Comissão de Direitos Humanos, para os Parla
mentares de oposição no Estado da Bahia que hoje

lutam para que possamos também integrar o Estado
na rota do combate ao crime organizado.

É impressionante como a CPI do Narcotráfico
vai a todo lugar do Pais e s6 não consegue chegar ao
nosso Estado. E não entra na nossa cabeça que não
haja tráfico de droga em nosso Estado, que a rota
desse tráfico não passe na Bahia. Há um trabalho sis
temático de alguns Deputados nesta Casa no sentido
de obstaculizar, de inviabilizar a ida da CPI ao Estado
da Bahia, mas ela terá de chegar lá.

Há um movimento na Assembléia Legislativa do
Estado, encabeçado pelos Deputados de oposição,
pedindo não s6 a instalação de uma CPI local, como
tem acontecido em diversas Assembléias Legislati
vas do Pais, mas também que a CPI instalada nesta
Casa vá ao Estado da Bahia.

Cito dois fatos que, por si s6, já justificariam a
ida da CPI àquele Estado.

Meses atrás o Desembargador Lourival Ferrei
ra, em despacho publicado no Diário Oficiai da
União, denunciou que dois Desembargadores cole
gas seus do Tribunal de Justiça e o Deputado Estadu
al Pedro Alcantara, nada mais nada menos do que o
L1der do Governo na Assembléia Legislativa, o teriam
pressionado para que liberasse um perigoso assal
tante de cargas que estava preso. Diversas vezes fa
tos como esse foram registrado desta tribuna. Todos
temos tomado conhecimento da conexão existente
entre roubo de carga e narcotráfico, que se rouba car
ga para trocar por armas e drogas. A CPI ouviu o de
sembargador, que confirmou as denúncias. O Depu
tado Lino Rossi apresentou requerimento para ouvir o
desembargador acusante, os desembargadores acu
sados e o Deputado Pedro Alcântara, mas até hoje a
CPI não pisou o solo baiano para ouvi-los nem os inti
mou a comparecer a esta Casa para, no mlnimo, es
clarecerem o porquê de tanta insistência - como de
nunciou o desembargador no depoimento que tive
oportunidade de ler, prestado na Bahia, ainda em ca
ráter preliminar- para liberar um perigoso assaltante
de carga.

E mais, Sr. Presidente: recentemente, três as
saltantes de carga foram presos no Municlpio de Jua
zeiro. Todos sabem que Juazeiro e Petrolina fazem
parte da rota do tráfico de drogas e do crime organiza
do. Dois deles, que eram cabos eleitorais do Deputa
do Pedro Alcantara, foram liberados. O outro, porque
não era ligado a esse Deputado, ficou preso, e todos
sabem que o processo contra eles é o mesmo. Foram
presos num único ato e, portanto, nada justificaria se
rem liberados dois e mantido preso um deles.
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Por fim, Sr. Presidente, temos levado denúnci
as ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana - CDDPH - do Ministério da Justiça sobre a
existência de um grupo de extermlnio no Municlpio de
Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
Uma testemunha que está sob proteção do Programa
de Proteção à Testemunha denunciou que um oficial,
ex-comandante do Batalhão, junto com policiais mili
tares da P2 daquele Batalhão teriam ligação com o
crime organizado e com o t~áfico de droga na região.
As pessoas que participavam do esquema desse gru
po e se rebelavam, assim como os traficantes rivais e
aqueles que comercializavam drogas por fora eram
eliminados. Mais de trinta execuções só no Municlpio
de Camaçari foram relacionadas a esse grupo. Por
tanto, temos indlcios fortes de que há tráfico de dro
gas em Camaçari, com ramificações em outros Muni
clpios do Estado da Bahia, e há testemunhas disso.

Só esses dois fatos seriam plenamente justifica
dores para que a CPI do Narcotráfico fosse a Bahia e
inclulsse o Estado na lista dos que estão na rota do
narcotráfico, mas há nesta Casa uma oposição siste
mática contra isso, pqr parte de Deputados ligados
principalmente ao Governo do Estado, e para obsta
culizar e impedir que a CPI faça investigações na Ba
hia. Mas estamos alertas, Sr. Presidente, porque é
preciso apurar esses fatos e vamos intensificar mobi
lizações nesse sentido. A Bahia tem de se integrar ao
esforço nacional para combate ao crime organizado,
ao tráfico de droga e aos grupos de extermlnio no
Pais.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a 37& Campanha da Fraternidade,
que ocorre este ano, reveste-se de uma caracterlstica
especial: pela primeira vez, assume a promoção do
evento não só a CNBB - Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, mas também o CONIC - Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Aos católicos
juntam-se, assim, outros brasileiros de fé cristã, de
acordo com o esplrito ecumênico que marcou, na dé
cada de 60, o Concflio Vaticano 11. Com o tema "Digni
dade Humana e Paz" e o lema "Novo Milênio Sem
Exclusões", a Campanha da Fraternidade mostra-se
perfeitamente sintonizada com as grandes questões
que hoje se apresentam à humanidade, quando já bri
lham no horizonte as luzes de um novo século e de
um novo milênio para as nações ,que formam, no
mundo inteiro, o rebanho cristão.

Foi em 1964 que o bispado brasileiro manifes
tou a idéia de promover, ao longo da Quaresma, um
grande movimento de inspiração religiosa, de renova
ção da fé, de comunhão fraterna, convocando-nos a
todos para lutar por um Brasil melhor, mais próspero,
mais digno e mais justo. Assim nasceu a Campanha
da Fraternidade, um dos mais belos e mais relevantes
trabalhos da Igreja Católica no Brasil.

No decorrer desses 37 anos, propuseram-se à
reflexão dos brasileiros assuntos diretamente ligados
à nossa realidade polltica, econômica e social: o de
semprego, a fome, o analfabetismo, a violência e a in
justiça, que ofendem milhões de pessoas em todo o
Pais. Analisando-os, dispunham-se os católicos a
transformar a intenção em gesto, a palavra em ação,
a promessa em obra, participando efetivamente da
construção de um mundo mais cristão e mais feliz.

Note-se que a Campanha da Fraternidade inau
gurou-se em 1964, quando cala sobre os brasileiros a
longa noite da ditadura e da repressão. Louvemos,
pois, a lucidez e a coragem dos bispos brasileiros por
revelar idéias e opiniões que poderiam expô-los à
perseguição, à' tortura e até à morte. Tinham, para
tanto, de enfrentar não só a truculência dos donos do
poder, mas a pusilanimidade de setores da própria
Igreja, aos quais melhor convinha calar do que falar.

Com o tempo, outras igrejas cristãs perceberam
que a identidade com os católicos ia além da fé em
Jesus como Filho de Deus: também elas comunga
vam dos sentimentos e das convicções que davam
ânimo e vigor à Campanha da Fraternidade. Essa a
razão por que este ano promovem juntos, dando ao
Brasil e até mesmo ao mundo, uma bela e emocio
nante demonstração de convivência pacífica, respei
tosa e civilizada.

Com isso, a Campanha da Fraternidade tor
na-se muito mais eloqüente, pela força com que leva
a todos os recantos do Brasil o anseio por uma nova
realidade polftica, econômica e social. -Que o século
XXI, que abrirá o terceiro milênio do calendário cris
tão, seja mais do que um tempo novo em termos sim
plesmente cronológicos, mas uma era verdadeira
mente nova, em que vejamos realizado o sonho da
justiça e da felicidade a que toda pessoa tem direito.

Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
sentimento com que saudamos a 37& Campanha da
Fraternidade. Que Deus nos abençoe a todos, dan-

o do-nos força e fé para que possamos trabalhar por
um futuro em que prevaleçam a dignidade humana e
a paz, em um novo milênio sem exclusões.

Muito obrigado.
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Era O que tinha a dizer.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta semana ocupei a tribuna da Casa para dizer
que a Polrcia Militar do Estado do Paraná reprimiu vi
,plentamente a greve dos servidores do Tribunal de
Justiça. Essa repressão deu-se porque o Presidente
daquele Tribunal, Desembargador Sydney Zappa,
pediu à Policia que assim agisse. Os servidores do
Tribunal de Justiça reivindicam 53% de reajuste sala
rial, conquistados através de ação judicial transitada
em julgado, que o referido Tribunal não quer pagar.

Amanhã, também outros servidores da rede pú
blica do Estado do Paraná farão manifestação por re
ajuste salarial. Sêo professores e servidores da rede
de educação do nosso Estado. O Paraná, assim
como outros Estados, e a União não concedem rea
juste aos servidores há mais de quatro anos.

O menorsalário pago pelo Governo do Estado é
de 156 reais, ou seja, 5 reais a mais do que dispõe o
salário mrnimo. Recentemente, o Governador Jaime
Lemer divulgou uma nota afirmando que o menor sa
lário do Estado é de 200 reais. Mentiu o Sr. Governa
dor, como já mentiu em vários outros momentos,
como no caso das açOes violentas de despejo e quan
do negou que o narcotráfico estivesse inserido na so
ciedade e, principalmente, na Polrcia Civil no Estado
do Paraná. O Governador não concede reajuste, não
negocia, não recebe os movimentos organizados e
faz campanha, em âmbito nacional, declarando que
nosso Estado é uma maravilha. Nos primeiros quatro
anos de sua gestão, pasmem, Srs. Deputados, gas
tou mais de 400 milhões de reais em propaganda 
não foi em publicidade de atos do Governo -, a fim de
mostrar que é o melhor Governador do Pars. Em rela
ção ao servidor público, mente, dizendo que o menor
salário pago no serviço público é de 200 reais.

Chamo a atenção de V. Exas. para o caso da
servente do Colégio Estadual Papa João Paulo li, em
Curitiba, Glair Gieseler, que recebe um salário men
sal bruto de 156 reais. Contratada pelo regime CLT,
cumpre jornada semanal de 40 horas e tem vrnculo
com o Estado há cerca de dez anos. Diz ela: "Não dá
nem para pagar o aluguel, que é de 200 reais." Isso é
o que divulga a Página da Educação do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado
do Paraná, no dia 23 de fevereiro passado.

Portanto, a manifestação dos professores e ser
vidores da rede pública éjusta e necessária. Os servi
dores públicos nêo podem continuar dejoelhos, como
deseja o Governador Jaime Lerner. Com o chicote da

maldade, o chicote da pressão, o Governo oprime
qualquer organização e tudo faz para que os servido
res não lutem pelos seus direitos.

Desta tribuna, quero dizer aos servidores públi
cos do nosso Estado, principalmente àqueles que
amanhã estarão se manifestando nas ruas da nossa
Capital, que têm todo o apoio deste Parlamentar e do
Partido dos Trabalhadores.

Não é passlvel sero serviço público de boa qua
lidade se o servidor é mal remunerado. E isso tem
acontecido em relação aos servidores de quase todos
os Municrpios, Estados e da União.

Portanto, é justo e é de direito que esses traba
lhadores se manifestem.

Dizem os desembargadores que as greves são
ilegais. Quero lembrar, porém, que todos os jurzes e
desembargadores do Estado do Paraná já fizeram
greve por melhores salários e, por isso, não têm mo
rai para julgar tal expediente.

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

OSR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Dirigentes Lo
jistas de Fortaleza, com o decidido apoio da Federa
ção respectiva e seus núcleos representativos no in
terior do Estado, vem endereçar apelo à bancada ce
arense, com vista a apoiar a Medida Provisória nA.
1.988-18, que oferece novas caracterrsticas de apli
cabilidade aos Fundos Constitucionais do Norte, Nor
deste e Centro-oeste.

Pela mobilização a que se entregaram, é muito
provável que os Parlamentares das demais unidades
situadas nas três faixas geográficas também venham
a receber idêntica solicitação, com menção especifi
ca às duas emendas que beneficiam as atividades
comerciais com 10% do total a ser empregado em
cada exerclcio financeiro, pelo BASA, Banco do Nor
deste e Banco 10 Brasil.

Em razão da relevância do tema, objeto de uma
próxima deliberação congressual, permito-me trans
crever o teor da correspondência, a fim de que a mes
ma integre o presente pronunciamento.

Eis o texto, Sr. Presidente:
Embora apresentem geografias bas

tante diferentes, as regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste se assentam sobre o mes
mo denominador comum: o precário cenário
econômico e social, inadmisslvel em pleno
século XXI. Infelizmente, ainda somos uma
região às voltas com problemas seculares e
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impossiveis de solução sem a ajuda e a in
terveniência do governo federal.

O tempo passa, os problemas são
quase os mesmos mas o cenário não pára
de mudar. Sendo assim, a modernização
dos agentes produtivos, na esteira dos ven
tos da globalização, acaba de criar uma
"nova economia", baseada fundamental
mente no segmento de comércio e serviços,
continuamente aumentando sua participa
ção no Produto Interno Bruto (PIB) de todas
as nações, abocanhando consideráveis fati
as antes reservadas à indústria e à agricul
tura.

Vale ressaltar que no Estado do Cea
rá, caracteristicamente de precária industria
lização, o segmento de comércio e serviços
- turismo, principalmente - ocupa uma fatia
considerável do PIB e da geração de tribu
tos, contribuindo com dois terços do total do
PIB e da arrecadação estadual, sendo ainda
o maior empregador da região.

Não obstante tal performance, somos
insistentemente excluidos das linhas norma
is de financiamento concebidas pelo Gover
no Federal, como no exemplo dos Fundos
Constitucionais criados em 1988 e que be
neficiam, prioritariamente, os setores da "ve
lha economia" - indústria e agricultura -, até
então responsáveis pela geração de empre
go e renda.

Com o pais escancarado à concorrên
cia internacional, predatória em sua essên
cia, e sem fontes de financiamento viáveis
frente às atuais margens de lucratividade
impostas pelas novas regras dos negócios,
vamos assistir - ou já estamos assistindo 
a um verdadeiro holocausto das micro, pe
quenas e médias empresas nacionais que,
sem o apoio de políticas incentivadoras go
vernamentais, não resistirão às regras desí
guais que se lhes apresentam.

Sabemos que existe em tramitação no
Congresso Nacional a Medida Provisória n2•

1988-16, tratando da alteração da sistemáti
ca de operações dos Fundos Constituciona
is do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que
deve ser votada no dia 05 próximo, às 9 ho
ras pela Comissão responsável - sala 2 do
Senado - e no Plenário do Congresso nes
se mesmo dia, a partir das 19 horas.

Para esta MP, foram formuladas duas
Emendas de autoria do Deputado Federal
Mauro Benevides (PMDB-CE): a primeira,
destinando ao setor comércio um percentual
de 10% (dez por cento) dos recursos apor
tados para os respectivos fundos e a segun
da, disciplinando os encargos financeiros in
cidentes sobre os empréstimos efetuados
com recursos desses fundos.

Acreditamos ser uma oportunidade im
par para estabelecermos um novo norte
para as politicas regionais de desenvolvi
mento que, infelizmente, têm-se mostrado
até então insuficientes ou mesmo inócuas
na redução do fosso abissal que teima em
separar os dois "Brasis", o rico e o pobre"

Srs. Deputados, é de esperar que a Comissão
Mista, na primeira etapa da apreciação, e este Plená
rio, na soberania de sua deliberação, possam viabili
zar a nova linha operacional dos Fundos Constitucio
nais, bem assim a emenda apresentada por mim, fa
vorecendo, mesmo com apenas 10%, o comércio do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Pais.

Nossa Casa legislativa não pode frustrar as es
peranças que animam, neste ensejo, nossas forças
produtivas, particularmente o comércio, que passa a
ser aquinhoado com essa pequena parcela daquele
instrumento financeiro, constante da Carta Magna
que nos rege desde 5 de outubro de 1988.

O Presidente da CDL de Fortaleza, empresário
Iran Ribeiro, confia na decisão do nosso Parlamento,
acolhendo a emenda de minha autoria, cuja inserção,
no texto do projeto de conversão, contribuirá para es
timular, particularmente, as atividades comerciais do
Nordeste brasileiro.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB-AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para
falar a respeito das audiências públicas realizadas
nesta semana pela CPI dos Medicamentos na Casa.

Na última terça-feira, esteve presente àquela
Comissão Parlamentar de Inquérito a Dra. Gro Har
lem, Diretora-Geral da Organização Mundial de Saú
de, para relatar experiências de polrtica de medica
mentos em outros perses e tecer comentãrios a res
peito da condução da polrtica do Governo brasileiro
para a área, sob a ótica da Organização Mundial de
Saúde.

A Dra. Gro abordou assuntos que considera
mos da maior relevância e que dizem respeito às me
didas e urgentes providências que a CPI deve indicar
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ao Governo Federal como forma de aplicação prática
de uma poUtica de medicamentos em nosso Pars.
Conforme temos dito, tal política existe na teoria,
mas, na prática, nunca foi cumprida, o que faz com
que o setor de medicamentos seja marcado pela mais
completa iniqüidade, ou seja, pela falta de acesso aos
medicamentos essenciais por parte da grande maio
ria da população brasileira.

Em determinado momento de seu pronuncia
mento, a Ora. Gro falou a respeito de estudos que a
Organização Mundial de Saúde vem desenvolvendo
sobre os impactos na área de saúde relativos ao co
mércio mundial e particularmente às leis de proprie
dade intelectual e industrial, aprovadas em vários par
ses, inclusive no Brasil.

De forma clara, a Ora. Gro deixou um questiona
mento para a CPI, ao afirmar que os estudos têm
como objetivo não apenas conhecer e analisar os im
pactos das leis de propriedade industrial, as leis de
patentes. Esses estudos pretendem verificar quais fo
ram os avanços e retrocessos oriundos da aplicação
dessas leis no mundo afora, particularmente nos paf
ses em desenvolvimento.

Segundo a teoria e o discurso daqueles que de
fendiam a Lei de Patentes - e somos contrários a
essa lei no setor de medicamentos e de alimentos -,
com a sua aprovação, mais pesquisa, desenvolvi
mento e produção deveriam acontecer nos parses em
desenvolvimento e os preços dos medicamentos de
veriam cair.

ção da Lei de Patentes e da abertura de mercado
para o setor.

Sr. Presidente, para concluir, quero ressaltar
que a Ora. Gro mostrou claramente que, num Pars
como o nosso, com as caracterrsticas que temos de
injustiça na distribuição de renda, é necessária, sim, a
intervenção do Governo no setor.

Não é mais possfvel convivermos com essa po
Utica de liberalidade para o setor farmacêutico e aC,'e
ditarmos que as leis de mercado possibilitarão preços
mais baixos. Não é isso o que a realidade tem mostra
do.

A Ora. Gro, assim como n6s, defendeu a neces
sidade de haver, por parte do Governo Federal, rigo
roso controle dos preços de medicamentos. De de
zembro de 1994 a dezembro de 1999, contra uma in
flação de aproximadamente 65%, muitos medica
mentos subiram acima de 300%, com média de au
mento superior a 100%, o que significa dizer que tem
de haver controle, sim. Não podemos permitir que a
indústria continue superfaturando na importação de
matéria-prima, prática que reflete no custo final do
medicamento para o consumidor.

Enfim, Sr. Presidente, as audiências públicas
têm servido para mostrar a fundamental necessidade
de o Governo brasileiro tomar em suas mãos o con
trole de preços no setor de medicamentos no Pafs.
Do contrário, a população, que hoje já não tem aces
so à compra de remédios, no futuro próximo, terá me
nos ainda.

Muito obrigada.
A CPI dispõe de balanços e dados, inclusive ofi- O SR. VICENTE CAROPRESO (PSOB/SC.

ciais, que mostram que a aplicação da Lei de Paten- Sem revisão do orador discurso.) - Sr. Presidente,
tes em nosso Pars, ao invés de trazer benefrcios ao Sras. e Srs. Deputados, no dia 7 de abril comemora-
setor de medicamentos, vem causando sérios danos remos o Dia MyFrdial da Saúde. Como Parlamentar,
à Nação brasileira, particularmente à população, aos médico e mesmo como cidadão, nesses anos todos
usuários dos medicamentos. Primeiro, Sr. Presiden- de minh~vida profissional tenho presenciado uma sé-
te, porque os preços dos medicamentos, ao contrário rie de bôns e maus acontecimentos na área da saúde
de carrem, têm aumentado de forma descontrolada, ""nó'Brasil.
enquanto o Governo apenas assiste a esse descon- / /' Saúde esta que vinha sendo tratada, ao longo
trole, a esse aumento exagerado e inaceitáY~'Se- de vários Governos, de maneira desorganizada, com
gundo, porque verificamos que o nfvel de dependên- fraudes no sistema e, acima de tudo, sem controle so-
cia nacional em relação à indústriamultinacional au- cial de sua verba.
menta c::Ie forma assustado~.~ Hoje em dia ainda sofremos muito com a falta de

Para que V.Exas~ tenham idéia, no ano de 1995, recursos para oferecer mais e melhores serviços aos
o Brasil importou/em termos de medicamentos pron- usuários do Sistema Único de Saúde, mas o controle
tos, acabados, 500 milhões de dólares; no ano de evoluiu para melhor. Os Conselhos Muniéipais e
1999, essa importação triplicou, superando a casa de Estaduais de Saúde estão fazendo um controle pro-
1 bilhão e.500 milliOes de dólares, o que significa di- gressivamente mais eficiente, cobrando dos respecti-
zer que estamos produzindo em menor quantidade e vos gestores ações mais abrangentes e necessárias
pesquisando ainda menos do que antes da aprova- para melhor uso possrvel da verba, que é escassa,
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do setor. Porém, na iminência da aprovação do Orça
mento do ano 2000, o setor corre o risco de ficar sem
2,2 bilhões de reais.

É um dado preocupante, Sr. Presidente, pois é
inacreditável que se possa aceitar reduções de orça
mento nessa área fundamental para a vida.

A Frente Parlamentar da Saúde, da qual faço
parte, está muito preocupada com a situação e irá po
sicionar-se firmemente ante qualquer tentativa de se
retirar tais recursos. Pelo menos 5% a mais do que os
gastos realizados em 1999 é a meta da Frente, fazen
do com que o acordo seja cumprido pela Presidência
da República.

Com a mesma preocupação, a Câmara dos De
putados, que aprovou a PEC da Saúde por unanimi
dade, aguarda a mesma resposta dos companheiros
do Senado Federal. Estamos em vigilia, Sr. Presiden
te.

Por outro lado, no dia 4 de abril, estivemos pre
sentes na sede da OPAS - Organização
Pan-americana de Saúde do Brasil -, em cerimônia
que contou com a presença do Vice-Presidente, Mar
co Maciel, no exerclcio da Presidência, do Ministro
José Serra e da Diretora-Geral da OMS, Gro Harlem,
para comemorar o Dia Mundial da Saúde. É a primei
ra vez que uma autoridade desse nlvel vem ao Brasil,
e, além disso, prestou grande contribuição à CPI dos
Medicamentos, posicionando-se institucionalmente
em relação à polftica de medicamentos que deve ser
implementada no Brasil .

Na cerimônia da OPAS, tomamos conhecimen
to dos investimentos que o Ministério da Saúde vem
fazendo no setor de sangue e hemoderivados.

Hoje o Brasil é padrão para vários outros paí
ses, graças a pesados investimentos do Ministério da
Saúde nestes últimos cinco anos, que chegaram à
casa dos 380 milhões de reais. Conseguimos, com
isso, reduzir a um Indice extremamente baixo e insig
nificante de contaminação nas transfusões, graças
ao controle eficiente da Vigilância Sanitária e de trei
namento de pessoal especializado na área. A própria
Diretora da OMS reconheceu esses avanços e para
benizou o Ministro da Saúde, José Serra, por eles.
Revertemos, em curto espaço de tempo, uma situa
ção potencialmente perigosa.

Finalmente, quero registrar minhas congratula
ções a todos os premiados na cerimônia realizada na
OPAS, em nome do Diretor do Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC -, Dr.
Theodoro Henrique Bruggemann Correa, pela exce-

lência dos serviços prestados pela sua equipe profis
sional.

E mais: doravante, Santa Catarina terá um ser
viço de transplante de medula óssea. Certamente um
beneficio muito importante para as inúmeras pessoas
que padecem de patologias e necessitam desse pro"
cedimento.

Parabéns ao HEMOSC e ao Ministério da Saú-
de!

Não podemos baixara guarda para a aprovação
dos recursos necessários ao orçamento da saúde.
Lutamos pela aprovação da PEC nll 82. Como com
ponente da Frente Parlamentar da Saúde e membro
titular da Comissão de Seguridade Social e Familia,
temos, cada vez mais, de ter olho vivo no Orçamento
de 2000. É importante que a fiscalização seja reforça~

da e que façamos cumprir a promessa do Presidente
da República, em recente acordo, quando da aprova
ção unânime por esta Casa da PEC nll 82 referente à
saúde.

Tomara que os Srs. Senadores tenham cons
ciência e tranqUilidade e não se deixem levar por
pressões externas, aprovando definitivamente essa
PEC, que virá reforçar sensivelmente o orçamento da
área de saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprove
ito a oportunidade para registrar a presença do Exmo.
Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso, em minha terra, Santa Catarina.

No último dia 31, aconteceu a inauguração na
PETROBRAS, na cidade de Biguaçu, próxima a Flori
anópolis, do Terminal do Gasoduto Brasil-Bolívia.

São mais de 3 mil quilômetros de extensão, num
investimento vultoso para trazer uma forma moderna
de energia e, sobretudo, que poupa a natureza, pois
não é poluente.

Santa Catarina, através de seu pujante parque
fabril diversificado, estava no limite do consumo de
energia elétrica.

E mais, Sr. Presidente: estão previstos gastos
significativos com usinas termoelétricas, a gás e tam
bém a carvão, num processo moderno de baixo grau
de poluição.

São obras em andamento, obras previstas e
inauguradas. Esse Governo tem sido realmente
parceiro do povo catarinense e do desenvolvimento
da economia, pois com esse apoio ao setor energé
tico, o setor produtivo de Santa Catarina terá mais
condições de in",estir,~gerando novos empregos e
distribuindo rendas.
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Em nome de minha gente, do meu partido, re
gistro meu agradecimento ao Ministro Rodolpho Tou
rinho e ao Presidente Fernando Henrique.

Sr. Presidente, desejo abordar ainda um outro
assunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a rever
são da exclusão por meio da promoção humana e do
desenvolvimento social é o objetivo maiorda Secretá
ria de Assistência Social do Ministério da Previdência
e Assistência Social, Sra. Wanda Engel Aduan .

O Programa de Agente Jovem de Desenvolvi
mento Social e Humano já se faz presente em inúme
ras cidades do Brasil . Objetiva o atendimento de jo
vens na faixa dos 14 aos 18 anos, em áreas de perife
ria urbana, com prioridade para os que estejam fora
da escola.

Esse programa contempla várias parcerias com
vários órgãos do Governo, nos seus diferentes nfveis,
e avança mais, prevendo parceiros com o setor em
presarial.

A meta para o ano 2000 é formar e viabilizar a
atuação de 10 mil agentes jovens, ao custo de R$
1.000,OOlano por jovem, com recursos do Fundo Na
cional de Assistência Social- FNAS, dos Ministérios
setoriais e da iniciativa privada. Em Santa Catarina já
estão firmados convênios em várias cidades.

Contudo, Sr. Presidente, ressalto a preocupa
ção com o resultado da decisão do Conselho Estadu
al de Assistência Social de Santa Catarina, que, de
maneira arbitrária e contra a vontade do Colegiado
Estadual de Gestores Municipais de Assistência Soci
al - COGEMAS/SC, procedeu à repartição, entre os
Municfpios, dos recursos federais e estaduais desti
nados aos serviços de ação continuada, no âmbito do
Estado de Santa Catarina.

Com a decisão tomada, vários Municfpios cata
rinenses serão penalizados por esse novo critério de
repartição dos recursos federais. Não foi levado em
conta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
que o Estado, no caso o gestor em Santa Catarina, a
Secretaria de Famflia, fizesse sua parte, ou seja, en
trasse com a contrapartida com recursos estaduais.

Acredito que essa medida possa receber outra
avaliação e quese chegue a um bom termo, reverten
do danos aos cidadãos necessitados.

Será diffcil explicar para as instituições penali
zadas que receberão menos recursos, dos poucos já
existentes.

Cortar r~ursos de APAES, creches e outros
centros de apQio a idosos e deficientes é, no mfnimo,
um contra-senso.

O que se quer, Sr. Presidente, é que o Conselho
Estadual de Assistência Social respeite as normas le
gais para a repartição dos recursos previstos no art.
311 da Resolução nll 339/99 do CNAS - Conselho Na
cional de Assistência Social.

Santa Catarina não pode ser o único Estado da
Nação em que essas normas não foram seguidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB-ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Ministro das Comunica
ções, Pimenta da Veiga, declarou no Espfrito Santo
que a área conurbada na telefonia é resultante de
contratos. Ora, disso ninguém duvida. O que a socie
dade reivindica, com inteira razão, é que seja encon
trada uma forma de resolver o impasse gerado por
uma cobrança inaceitável.

Não se trata de defendermos a quebra de con
tratos. A disseminação de procedimentos desse tipo
geraria intranqüilidade geral em todos os mercados,
não apenas no da telefonia. A ameaça se espraiaria
perigosamente e acabaria incentivando bandalhei
ras.

No entanto, é absolutamente indispensável que
seja encontrada uma fórmula para resolver o absurdo
telefônico chamado área conurbada. O prejufzo aos
usuários é muito grande. Não é compreensfvel para
nenhum consumidor pagar tarifa extra de um bairro
para outro, na mesma cidade. Todos estão inconfor-
mados, e com razão. .

~ certo que a arrecadação proveniente da área
conurbada está nas planilhas de cálculos e rendimen
tos das empresas telefônicas. Em sendo assim, que
se busquem canais de contrapartida de receita - con
tanto que cesse essa prática extravagante.

A privatização não deveria ter incorporado a tal
área conurbada. Outros deveriam ter sido os atrativos
de venda das estatais. Nada justifica que a conces
são de serviço público contenha regras prejudiciais
aos usuários.

Pagar até 213,79% a mais por uma ligação te
lefônica entre bairros - alguns contrguos -, no mes
mo Municfpio, é um abuso contra o consumidor.
Esse jufzo é incontestável em qualquer lugar do
mundo.

São duas aberrações. Primeiro, a cobrança do
interurbano fantasma. Segundo, o percentual estúpi
do de uma diferença de preço que não deveria existir,
porque contraria princfpios lógicos, elementares e in
discutfveis.
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Esse problema precisa ser resolvido, e com ur
gência. A tal área conurbada da telefonia perturba e
onera as contas telefônicas de 69 mil assinantes de li
nhas telefônicas na Grande Vitória. Pesa muito em or
çamentos familiares. Mas, pior que isso, é capaz de
inviabilizar empreendimentos de pequeno porte que
dependem necessariamente da comunicação telefô
nica como principal veIculo para realizar negócios.

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

Era o que tinha a dizer.
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, conforme prometido, volto à tribuna para
fazer cobrança aos altos dirigentes da Previdência
Social em nosso PaIs. Da última vez em que aqui esti
ve, também prometi que faria um relato de todas as
denúncias posslveis e imagináveis do Instituto Nacio
nal do Seguro Social, que são muitas, e do caos em
que se encontra o INSS, principalmente no meu Esta
do, São Paulo.

Temos visto, pelos noticiários dos últimos dias,
que o problema da falta de administração competente
e responsável tem sido o espelho do que acontece
em São Paulo e se espalha por todo o PaIs.

Tal atitude, Sras. e Srs. Deputados, tem a coni
vência do Sr. Superintendente do INSS em São Pau
lo, Dr. Valdir Moysés Simão, que tem atirado pessoas
de idade avançada, doentes e sem condições de tra
balhar ou com saúde debilitada - e é exatamente as
sim que se encontra hoje o aposentado brasileiro 
nas madrugadas frias e na periferia do processo de
beneficiamento.

Convido-os a fazer uma rápida análise comigo.
Como aceitar que postos de atendimento - se é

que devemos chamá-los assim - não possam na rea
lidade nada resolver? Como aceitar que São Paulo,
que possui o maior contingente de segurados do PaIs
- em torno de 4 milhões -, tenha sido brindado com a
construção de apenas dez postos de atendimento,
enquanto a Bahia foi beneficiada com nada menos
que cinqClenta postos?

Sr. Presidente, os postos criados em São Paulo
são de fachada. São as chamadas agências-modelo,
que o Presidente do INSS, Dr. Valdir Moysés Simão,
criou. Essas agências de fachada são criadas às ve
zes dentro dos shoppings, com atendentes bem ar
rumados, educados, possivelmente recebendo bons
salários, para atender às pessoas. Contudo, os cida
dãos de baixa renda, os humildes e os aposentados
não são atendidos assim na periferia de São Paulo,

porque muitas dessas agências não têm nem banhei
ro para eles usarem. Os funcionários atendem esses
beneficiários com indiferença. Talvez até com justa
razão - afinal o trabalhador público, por ser mal re
munerado, presta serviço de má qualidade. Essas
agências-modelo são criadas exatamente para dar
uma satisfação à imprensa e às pessoas.

Venho a esta tribuna não só para advogar a fa
vor dessa causa, mas para chamar a atenção para a
falta de pollticas destinadas às necessidades do
povo. Em relação a esse caso especIfico, parece-me
que o representante do INSS de São Paulo está sen
do conivente. Essa é a grande realidade.

Precisamos fazer acontecer neste PaIs uma
grande força-tarefa. Os nossos velhinhos, os aposen
tados brasileiros têm de pensar que não estão iner
tes. Eles têm de levantar suas vozes e reivindicar
seus direitos de aposentado brasileiro.

Quero ainda convidar V.Exas. para, nos dias 7 e
8 de abril, participarem de uma reunião em São Pau
lo, com várias entidades sindicais, sobre a crise na
Previdência. Os senhores acreditam que haja crise
na Previdência? Eu não acredito. Afinal, há dinheiro
para manter banqueiros, como sempre houve para o
PROER, mas para os aposentados brasileiros, para
as pessoas de forma geral, esse dinheiro nunca apa
rece. Dá-se apenas esse salário miserável de 151 re
ais.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, há algum tempo ocupo esta tribuna para
alertar a Casa sobre a necessidade de se fazer uma
apuração mais rigorosa dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador.

Entendo claramente que, em vez de amparar o
trabalhador, aquele Fundo vem amparando, isto sim,
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, as pri
vatizaçOes do BNDES, além de uma gang que se ins
talou para ministrar cursos de qualificação, mas não o
faz. Na verdade, estão desviando os recursos do FAT
para finalidades outras que não são do conhecimento
de nenhum órgão público.

Digo isso porque, depois de encaminhar diver
sos pedidos de informações, tive a confirmação de
que algumas entidades que recebem recursos direta
mente dessas parcerias sequer prestam contas, se
quer apresentam a lista dos instrutores. Quer dizer,
uma entidade recebe recursos do FAT para fazer um
programa de qualificação profissional, mas quando
se pede a relação dos instrutores ela diz que não a
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tem. Como pode acontecer isso? Como podemos
aceitar que um recurso do PIS, do PASEP, destinado
para o seguro-desemprego, para a qualificação pro
fissional, para o desenvolvimento social, seja utiliza
do dessa forma? Não é posslvel.

Existem três itens a serem avaliados. Primeiro,
o próprio BNDES - temos diversas provas de que
esse órgão está investindo os recursos do FAT na ini
ciativa privada, gerando desemprego no setor públi
co, inclusive nas privatizações. Segundo, os progra
mas de geração de emprego, depositados nos ban
cos oficiais e que não são aplicados com os juros sub
sidiados para gerar empregos, estão sendo aplica
dos, muitas vezes, na especulação. Por ultimo, o pro
grama de qualificação profissional.

Já está por demais demonstrado que precisa
haver uma investigação por parte desta Casa. Esta
mos pedindo a instalação de uma Comissão Parla
mentar de InqUérito para apuração de mais esse es
cândalo. Este é o papel do Parlamento. Procuramos
saber quem fiscalizaria a aplicação dos recursos do
FAT. O CODEFAT disse que não é ele. O Ministério do
Trabalho e Emprego disse que s6 pode fazer alguma
coisa depois de uma auditoria do ponto de vista do
próprio Executivo, quando as pessoas do Ministério
também estão, de certo modo, participando desse
processo. Então, quem tem de fiscalizar é esta Casa.
~ nosso dever fazê-lo. Temos de ir a fundo nesse as
sunto. Não podemos aceitar uma situação como
aquela publicada ontem pelo Correio Braziliense, da
existência inclusive de uma tabela de propinas. Ve
jam: já está tabelado: 40% para um; 20% para outro;
3% para mais um. Daqui a pouco vão pedir a regula
mentação da profissão de propineiro - eles já têm
até uma tabela de serviço. Não é possível aceitar
isso.

Não é aceitável a recusa desta Casa. Sabemos
que alguns Parlamentares se recusam a assinar o re
querimento de criação dessa CPI. Por quê? Porque
poderá atingir "a", "b" ou "c". Não interessa. Precisa
mos assumir aqui o compromisso com a verdade dos
fatos, principalmente quando se trata de recursos pú
blicos.

Solicitei também ao Tribunal de Contas da
União que fizesse um primeiro levantamento, e isso
foi feito. O que acontece? Um item importantlssimo:
as entidades recebem esse recurso, depois passam
para outras, sem qualquer licitação. E não são recur
sos pequenos. O FAT é detentor de um patrimônio de
45 bilhões de reais. Claro, 25 bilhões estão no
BNDES. Mas uma parcela significativa está no Banco

do Brasil, na Caixa Econômica e nas entidades, para
fazerem qualificação profissional, mas não estão fa
zendo isso.

Para se ter uma idéia, aqui mesmo no Distrito
Federal o valor desse recurso é de aproximadamente
1.500 reais por desempregado. Não seria melhor dar
esse recurso ao desempregado? ~ estarrecedor sa
ber que esse dinheiro, que deveria ser usado para im
plementar a qualificação profissional e para combater
o desemprego, esteja sendo apropriado por pessoas
inescrupulosas.

Vamos investigar. Não tenhamos medo de fazer
essa apuração. ~ dever desta Casa apurar esse des
vio dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
eapresentaros responsáveis, para que todos não pa
guem igualmente. Temos de separar o joio do trigo.

Fala-se até que esse recurso poderia ser utiliza
do para elevar o valor do salário mlnimo. Poderia
mesmo, desde que não fosse fraudado escandalosa
mente, como está sendo, com a conivência daqueles
que não querem investigar.

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB-RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, acredito que a prevenção,
em tudo na vida, é o que se pode fazer de mais impor
tante, em qualquer atividade, como saúde pública,
trânsito, segurança pública e outros tipos de ações
que possam levar a prejulzos humanos.

Desta forma, em 25 de março passado, viajando
em visita à cidade de Vale do Anari, em RondOnia,
observei a situação de risco que se encontram
duas pontes - ambas localizadas sobre o Rio Ver
melho. O rio faz curvaturas no seu trajeto, e é por
isso que, no mesmo rio, estão as duas pontes na
mesma situação.

São velhas e estreitas pontes, construldas há
mais de quinze anos em regime de economia, que
dão passagem apenas a um veIculo de cada vez. Não
têm mais as laterais de proteção; estão abauladas,
seladas, apresentado buraco no concreto.

Quem se dirige aos Municípios de Machadinha
e Vale do Anari, sem ter conhecimento prévio da es
trada, corre o grande risco de cair dentro do rio, uma
vez que essa ponte perigosa situa-se numa curvatura
inesperada e não sinalizada. Inclusive, dias atrás,
caiu dentro do rio um veIculo pequeno com duas pes
soas, que morreram na hora e foram encontradas
apenas no dia seguinte. A segunda ponte, mais à
frente, está em melhor condição, mas está sem as
proteções laterais, abaulada, com o leito danificado e
coberta por terra.
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Sr. Presidente, encaminhei expediente ao Sr.
Governador denunciando os riscos de acidentes nes
sas duas pontes e ao mesmo tempo solicitando provi
dências, como interdição, construção de desvios, si
nalização e reconstrução das duas pontes citadas.

Ocusto e a efetividade da aplicação de recursos
financeiros para reconstruir essas duas pontes serão
comprovados por qualquer análise econômica e prin
cipalmente pelo ganho em vidas humanas, pela pre
venção de acidentes e pelo tempo que as pessoas te
riam de ficar sem trabalhar, evitando-se também cus
tos com os veiculos caidos e danificados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, haverá um debate na Co
missão Especial do Salário Minimo, com a presença
de entidades de aposentados e de centrais sindicais
- tais como a ANFIP e a UNAFISCO SINDICAL -,
ocasião em que se demonstrará, mais uma vez, que
há recursos para o salário minimo.

Fomos questionados nesta semana se os diri
gentes sindicais e suas lideranças devem ser libera
dos pelas suas diretorias para concorrer a mandatos
eletivos.

Baseados em nossa história pessoal, entende
mos que é importante essas lideranças participarem
da polltica institucional e encaminhamos, em retorno
ao questionamento a nós proposto, a mensagem que
transcrevemos abaixo:

Aos companheiros (as) do Coletivo do
SINDIÁGUA,

Ao companheiro Moacir Angelo,
A minha história não difere da história

de cada um dos trabalhadores deste Pais.
Fomos sindicalistas fundadores da

CET - Central Estadual de Trabalhadores e
da CUT.

A cada greve, acompanhados pelos
guerreiros das fábricas, fomos percebendo
que somente a luta sindical não romperia os
grilhões que nos aprisionam e escravizam
aos interesses do capital. É nessa concep
ção que surge o Partido dos Trabalhadores.

O menino de ontem, o estudante e o
sindicalista de hoje serão os grandes diri
gentes da Nação que sonhamos para o
amanhã.

Por isso entendemos ser fundamental
que mais companheiros façam a disputa no
campo institucional de Vereador a Presiden
te da República.

A vida nos ensinou que não há espaço
vazio. Se a classe trabalhadora não ocu
pá-lo, a elite o ocupará e o usará para au
mentar ainda mais a exploração da nossa
gente.

Com essa visão, com todo o carinho
que o nosso povo merece é que conclama
mos que aqueles que são do povo, que
amam o povo participem da disputa eleitoral
para a qual estão sendo chamados.

Abraços a todos,
Paulo Paim.

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

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB-PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
registrar apelo que fizemos ao Sr. Ministro da Defesa
no sentido da permanência, na cidade de Campina
Grande, do Batalhão de Infantaria ali existente.

Fomos muito bem recebidos e temos certeza de
que não será retirado de Campina Grande tal benefí
cio, que enobrece aquela tão bela cidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)

Nobre Deputado Carlos Dunga, sua comunicação
será recebida.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (Blo-
co/PSDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, despertou o interesse
desta Casa e de toda a população brasileira, nos últi
mos dias, a discussão sobre o novo valor do salário
minimo, fixado pelo Presidente da República para
todo o Pais, e também sobre o salário minimo estadu
al, a ser fixado em cada Estado, segundo a capacida
de de pagamento de cada um.

O menor salário do funcionalismo público esta
dual cearense foi fixado em 200 reais. O aumento,
anunciado nesta semana pelo Governador Tasso Je
reissati, beneficiará, a partir de maio próximo, 22.160
servidores que percebem a remuneração minima. O
reajuste de 31% representa o resultado da implanta
ção de uma polltica de recuperação dos salários dos
funcionários públicos estaduais, mormente daqueles
que se encontram na base da pirâmide salarial, que
terão seus salários reajustados, ressaltando-se que a
maior parte deles está lotada .na área de educação,
com 14.047 servidores, e de saúde, com 3.282 serviM

dores. Ao todo, vale lembrar, o Poder Executivo do
Ceará possui cerca de 105 mil funcionários.

O reajuste concedido representa um acréscimo
de 864 mil reais na folha de pagamento, elevando-se,
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assim, para 54% o comprometimento da receita com
pessoal-logo, abaixo dos 60% exigidos pela Lei Ca
mata. Tratou-se, portanto, de um aumento responsá
vel, de acordo com as responsabilidades e possibili
dades da arrecadação do Estado, sem comprometer
a capacidade de investimento.

No que diz respeito à definição do mrnimo esta
dual, que abrangerá todos os empregados do Estado,
sejam eles públicos ou privados, está dependendo da
aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto de
lei complementar de criação do salário mrnimo regio
nalizado.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
SDE e a Secretaria de Governo estao avaliando o au
mento do novo mrnimo para o Estado, juntamente
com as entidades representativas dos empresários e
também com as Prefeituras, a fim de que seja estabe
lecido um valor que as Prefeituras e os empresários
tenham condições de pagar e que não leve à retoma
da do processo inflacionário neste Pars.

Além disso, foi contratada uma consultoria para
analisar as conseqQências que o aumento pode tra
zer para o desemprego, para a população que vive
abaixo da linha de pobreza e para o crescimento do
Produto Interno Bruto - PIB estadual.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Pronuncia

o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, uso esta tribuna para registrar meu pesar
pela morte do eminente médico, professor da Univer
sidade Federal do Pará - UFPA, Dr. Mário Machado
Sampaio, aos 84 anos, em Belé'" do Pará.

Além de cientista renomado, citado no Brasil e
internacionalmente, destacou-se como escritor cro
nista e poeta de grande sensibilidade artrstica em
nosso Estado, o Pará.

Nesta oportunidade, dedico sincero pesar,
como paraense e discrpulo deste grande mestre da
medicina, à sua famflia enlutada, na pessoa da D.
Ambrosina Sampaio, companheira inseparável em 57
anos de feliz consórcio.

~ com certeza uma perda irreparável para nos
sa região amazônica, não s6 para o ensino superior
como também para as letras do nosso Pars. Sua vida
marcou mais uma página de herorsmo ede sacriftcios
pela ciência de nossa terra, quando se leva em consi
deração as dificuldades que o Norte tem enfrentado
para expandir o ensino superior. Sofreu sem se aba
ter na luta constante pelo ensino superior da Amazô
nia. Considero-o, portanto, um paradigma do pionei
rismo pela educação, em todos os seus nrveis, para

erradicar com segurança a pobreza crescente da re
gião, apesardas suas riquezas naturais incalculáveis.

Sr. Presidente, sempre temos enfatizado a im
portância da educação, com a finalidade de executar
e cumprir as metas de geração de renda como meio
de arrancar as populaçOes interioranas da miséria e
da fome eafastarde uma vez por todas ofantasma da
ocupação desordenada da Amazônia, sufocando as
pretensões de cobiça estrangeira.

Investir, portanto, na formação de capital huma
no é a tarefa mais importante para que qualquer go
verno consiga ver seus projetos darem certo. Não
acreditamos que grandes obras de engenharia, como
as hidrovias, o eixos modais etc., poderão erradicar
sozinhas a Amazônia do subdesenvolvimento, sem
deixar rastros de destruição em nossas matas, degra
dação do solo e extinção de cursos d'água.

Sr. Presidente, volto, portanto, a insistir que a
expansão do ensino superior dará sustentação segu
ra para desenvolver o Pars harmoniosamente, evitan
do a formação de boIsOes de pobreza nas periferias
das cidades e mesmo na área rural, o que tem sido
causado pela migração constante das populações in
terioranas para os centros urbanos, responsável por
todo tipo de desequiHbrio social.

Para concluir, Sr. Presidente, deixo aqui um
contundente apelo para que não se concretizem de
cepcionantes cortes no Orçamento de 2000, na área
da educação superior, quando propomos emenda no
valor de 60 milhões de reais para a interiorização do
ensino superior na Amazônia. Com muito custo, con
seguimos que fosse aprovada na Comissão Mista de
Orçamento a importância de apenas 1 milhão e 700
mil reais para toda a região, não atendendo, portanto,
às necessidades básicas do ensino superior dos sete
Estados amazônicos.

Tudo isso mostra a pouca importância que o
resto do Pars tem dado à Amazônia, que se constitui
em 60% do território nacional e que conta com os mai
ores recursos naturais do planeta, prontos para sa
rem explorados não a todo custo, mas com sustenta
bilidade, tendo à frente os recursos da educação em
todos os seus nrveis, impedindo-se assim que seja
executada uma verdadeira derrubada da Amazônia,
perdendo suas caracterrsticas naturais tao importan
tes para o desenvolvimento do ecoturismo local e in
ternacional, fonte insofismável de geração de renda e
de entrada de capital sólido para o Pars.

Façamos, portanto, do exemplo de vida do ilus
tre paraense Dr. Mário Machado Sampaio uma ban
deira para a mobilização nacional, no sentido de con-
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seguir conscientizar Parlamentares de todo Brasil da
necessidade intransigente de arrecadar recursos
compatrveis para a interiorizaçao do ensino superior
de nos~o PaIs.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço que este
pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz
do Brasil e pelo Jornal da Câmara.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou falar so
bre um assunto delicado. Tenho em mãos uma carta
anônima, publicada hoje p.elo jornal O Globo. Para
respondê-Ia, digo o seguinte:

Meu nome é Oliveira Francisco da Silva.
Durante cerca de vinte anos, fui proprietário do

Laboratório Beta Atalaia. Entre outros produtos, os
mais conhecidos que vendlamos eram: Atalaia Juru
beba, para o flgado; Astenol, fortificante; Castanha
Atalaia, para varizes; L TRYPIL, fortificante; e muitos
outros.

Foi nessa época que consegui amealhar o meu
patrimônio, que hoje me permite adquirir um imóvel
de 250 mil reais e muito mais.

Minha publicidade era feita, quase na sua totali
dade, na Rede Globo de Televisão, na Rádio Globo,
na Tupi e no SBT. Sou conhecido por todo o pessoal
de mldia da época como Chico Atalaia. Durante todos
os anos em que trabalhei nesse meio, nunca deixei
de cumprir meus compromissos com lealdade e ho
nestidade.

Ao me considerar aposentado, adquiri uma
emissora de rádio que me deu popularidade suficien
te para me tornar Deputado Federal. Já estou no ter
ceiro mandato e posso garantir que, em toda a minha
vida privada ou pública, nunca cometi um deslize que
pudesse manchar a minha moral ou dignidade. Acho
que não vai ser agora que uma carta anônima envia
da a um respeitável jornal poderá denegrir-me.

Espero que o Ministério'Público investigue as
tais denúncias, embora anônimas, para que tudo pos
sa continuar como sempre esteve: esclarecido.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MT. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero, nesta manhã, homenagear a minha
Cuiabá pelos seus 281 anos.

Fundada em 8 de abril de 1719, é a Capital do
Estado de Mato Grosso centro geodésico da América
do Sul, ponto de partida para as emoçOes do ecoturis
mo, portão de entrada do Pantanal pela Amazônia, do
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, 'da

Serra das Araras, do Parque Estadual das Aguas Qu
entes, do Vale do Rio Araguaia e do Vale do Rio GU8

poré.
Oturismo tem nos encantos da natureza, da cul

tura produzida pelo homem ameríndio, branco e ne
gro, uma unidade mágica que nos transporta no tem
po presente, passado e futuro, em viagens em que o
imaginário e o real se confundem e nos proporcionam
momentos de reflexão e prazer.

Cuiabá destaca-se no cenário geopolftico inter
nacional pela sua posiçao estratégica em relação aos
pafses sul-americanos, pela facilidade de acesso ro
doviário ao Oceano PacIfico, através de Cáceres,
San Matias, Santa Cruz e dos portos peruanos e chi
lenos de 110, Arica, Iquique, Toco Pila e Antofogasta,
por onde podem ser atingidos os ricos mercados im
portadores e exportadores da costa oeste dos Esta
dos Unidos, dos palses asiáticos edo extremo oriente
do Japão.

Vale ressaltar a gastronomia cuiabana, que está
alicerçada nos pratos em que o peixe ocupa a prima
zia, tanto o frito quanto o ensopado: pacu, piraputan
ga, cachara, p1ntado, dourado, bagre e lambari. Te
mos ainda a famosa Maria Isabel, carne com arroz,
ensopadOes, arroz com pequi, bolos como o francis
quito, bolo de arroz, de queijo, acompanhados do chá
- formando o famoso chá com bolo. Há grande varie
dade de doces, como os de caju, manga, figo, laranja,
limão, leite e o famoso furrundu, feito do tronco do
mamoeiro. Temos também o habitual guaraná de ra
Iar - elixir da longa vida - e licores requintados.

E o que dizer do nosso artesanato? Mãos inspi
radas por Deus vão tecendo no tear as nossas famo
sas redes, apreciadas por turistas estrangeiros. Os
ceramistas de São Gonçalo moldam artisticamente
suas peças com magia e poesia, encantando a todos
que nos visitam. E quando chegam as festas de San
tos, carmos no balanço do cururu, siriri e rasqueado.

Cuiabá não pára de crescer. O seu progresso é
imenso. Suas ruas e praças ajardinadas constituem um
visual belfssimo. Novas avenidas - Historiador Rubens
de Mendonça, Emruo Vicente Vuolo, XV de Novembro,
República do Ubano - miniestádios, programa de aten
dimento aos deficientes, Centro Integrado da Criança e
do Adolescente, Complexo Turfstico Sérgio Motta, clrni
cas odontológicas, nova Praça da República, ginásios
poliesportivos, creches municipais, canalização de córre
gos, Aquário Municipal Justino Malheiros, Complexo Viá
rio Engenheiro José Garcia Neto, Museu Alfredo Scaff,
construções de escolas são alguns presentes que o Pre-
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feito Roberto França e....t:tarã entregando à população no
aniversário da cidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar
de tudo isso, Cuiabá, com todas essas belezas, en
frenta um quadro de violência entre os nossos jovens,
envolvidos pela droga, pelos vlcios.

Daqui deste plenário, gostaria de pedir a quem dis
tribui esse material em nossa Capital que abra seu cora
ção, faça Urr'1i3 reflexao e pense no mal que está causan
do ao futuro da cidade, destruindo adolescentes que, te
nho certeza, serao os nossos governantes no futuro.

Ao encerrarmos estas nossas palavras, que foram
poucas pelo muito que se tem a falar dessa grande e
querida terra, queremos fazê-lo com as mesmas pala
vras com que a saudou seu maior filho e poeta, D. Aqui
no Corrêa:

CUiabá, eu te saúdo
Ao ósculo fugaz
Do rio verde negro que te esfrola
Cantando a barcarola infinita
Dos beijos e da paz.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para en
tregar um projeto de lei que prevê a criação de incenti
vo fiscal para a contrataçao de universitários como
meta de trabalho. Hoje, fala-se muito da falta de pos
tos de trabalho para os nossos jovens.

Muito obrigada.
A SRA. ESTHER GROSSI (PT- RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ao ensejo da aprovação, ontem, na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto desta Casa, da criação
da Subcomissão Permanente de Educação de Jovens
e Adultos, para fiscalizare legislar sobre vasto problema
nacional - em tomo de 35 milhões de brasileiros ainda
são analfabetos funcionais -, faço a seguinte pergunta:
que loucura é essa de julgar que a alfabetização de
adultos pode ser tarefa para leigos de boa vontade, e
não para professores tituléldos?

Investir na educação de jovens e adultos im
põe-se hoje por duas raz!3es: a primeira delas é o
enorme contingp.nte que não pOde estudar em idade
própria; a segunda é o fato de que é essencialmente
humano estar permanentemente aprendendo.

A constatação de que no filhote do casal huma
no a aprendizagem substitui o instinto - uma vez que
nossos instintos, relativamente ao dos animais, são
imperfeitos - tem ('.orno consequência sermos intrin
secamente seres de "aprendência". "Aprendo, logo
existo". Essa é uma implicação lógica, muito mais ex
pressiva do que "penso, logo existo". E aprende-se
sempre, do nascimento à morte. Essa é uma das ra-

zões pejas quais Adam Schaff, do Clube de Roma,
em seu livro liA Sociedade Informática", afirma que a
profissão por excelência dos próximos tempos será o
magistério. O professor será cada vez mais necessá
rio, na medida em que aprender é um ato social, isto
é, o resultado da ação de um ensinante que reconhe
ce e influencia o processo de aprender do aluno.

Se aprender fosse uma apropriação individual e
solitária daquilo que as ciências já elaboraram, o pro
fessor nao seria motor insubstitulvel da "ensinagem".
Ainda não se conseguiu algo que lhe faça as vezes.
Quando do nascimento da imprensa, imaginou-se
que o livro poderia tomar o lugar do professor. Mais
recentemente, com o aparecimento dos computado
res e de toda sua rede de comunicação, o senso co
mum e mesmo o senso de acadêmicos e de respon
sáveis educacionais é de que a informática poderá
ser a grande mola propulsora do aprender, a qual, as
sociada à televisao e ao rádio, pode realizar a distân
cia, sem a contribuição especifica de um mestre, o
muito que se espera da escola hoje, isto é, as apren
dizagens complexas que as vivências desarmadas de
sistematização e de planejamento não proporcionam.

Nesse contexto é que se situa.a importância in
substitulvel do professor, muito espécialmente para a
educaçao de jovens e adultos, bem como a perspecti
va de que cada vez mais as pessoas vão desejar uma
educação continuada. A cada novo dia as pessoas
dao-se conta de que para estar vivo autenticamente o
preço é estar aprendendo. Quem não estiver mais
aprendendo já estará morto ou meio morto.

Faz-se mister, entretanto, aclarar qual o tipo de
aprendizagem que realmente interessa, qual conhe
cimento efetivamente liberta e instrumentaliza para
viver-se melhor. Qual conhecimento tem esta força,
ou seja, a de acrescentar ser e nao só familiaridades,
informações e habilidades? Qual conhecimento é um
poder? O conhecimento do qual falamos são as con
ceituações. Essas movem o mundo, abrem caminhos
e transformam positivamente quem aprende, na sua
criatividade e na sua sagrada capacidade de bem es
tabelecer relações em universos cada vez mais com
plexos de elementos. Produzir idéias e desejos, fon
tes de vida é o que se espera da escola, e disso ela
está muito longe. Para a alfabetização, isso significa
transformar um iletrado em um leitor e em um escritor,
isto é, em alguém que curte a palavra escrita, que
com ela se diverte, que dela nao mais se separa, por
que a incorpora no seu dia-a-dia.

Portanto, é muito mais do que uma conscientiza
ção em nlvel exteriora respeito dos seus direitos de cida-
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dão. Trata-se, isto sim, de uma democratização profunda
de alguém que se descobre autor, capaz de produzir
uma obra de grande significado, que ésua própria apren
dizagem, porque construir idéias e desejos é uma produ
ção intrínseca, pessoa\. É algo que jamais o professor
ensina, mas que não acontece sem o professor.

Há, porém, uma idade própria para que certas
aprendizagens se façam, como é o caso da leitura e da
escrita. Histórica e internacionalmente, por volta dos 7
anos isso é possive\. E dessa experiência quase univer
sal cria-se uma expectativa sociocultural que a associa a
uma idade, denominada idade própria para tal. Quando
ela não ocorre, produz-se um fenOmeno indigesto: jo
vens ou adultos analfabetos. Alfabetizá-los é muito mais
diftcil do que alfabetizar crianças. Jovens ou adultos
analfabetos foram protagonistas de uma ou mais históri
as de fracasso na tentativa de compreender como se
juntam as letras para construiras palavras, as frases eos
textos, no contexto da magia da escritura.

Essas histórias de fracasso forjam bloqueios e re
sistências que adubam suas desesperanças de ven
cê-lo. Ensinar a ler e a escrever a um adulto, estigmati
zado como incapaz, ou como muito limitado, é indubita
velmente um desafio "ensinante", mais dificil do que en
sinar crianças. Porém, alfabetizar crianças - sobretudo
as que vêm de camadas populares, ou seja, de ambien
tes pouco ricos em materiais escritos e com poucas
pessoas que lêem eescrevem - também não é nadafá
cil e simples. Haja vista que, nesses contextos, ainda
exibimos malfadados 50% ou mais de alunos brasileiros
que não lêem e escrevem aos 7 anos, após um ano de
escolaridade fundamenta\.

Portanto, que loucura é essa de atribuir a pessoas
desprovidas de competência profissional a incumbência
de produzir o que se configuraria, por isso, quase como
uma ação caridosa e milagrenta: a de retirar 19 milhões
de brasileiros acima de 15 anos da desventura da cegue
ira do "iletrismo"! Essa é, sim, uma tarefa para professo
res e, mais ainda, para professores muito bem enfronha
dos nas atualizadas conquistas das ciências da aprendi
zagem - particularmente a respeito da alfabetização, as
quais permitem, por sua excelência, alfabetizar adultos
em três meses.

Nessa trilha é que foi aprovada, como disse, na
Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta Casa,
ontem, a Subcomissão Permanente de Educação de Jo
vens e Adultos, para legislar e fiscalizar no âmbito deste
vasto problema nacional em tomo de 35 milhOes de bra
sileiros que ainda são analfabetos funcionais.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

o SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ninguém em sã consciência ignora os pro
blemas que as grandes metrópoles enfrentaram e
ainda enfrentam até os dias de hoje, gerados sobretu
do pelo perverso êxodo rural.

Durante décadas e décadas, os grandes cen
tros urbanos experimentaram o trágico inchaço hu
mano devido à grande fuga de pessoas do sertão e
do interior do Norte e Nordeste brasileiros. As desi
gualdades sociais, que geralmente culminavam com
a fuga do homem do campo atrás de oportunidades e
de sua própria sobrevivência, acabavam redundando
em outros problemas nas grandes cidades, tais como
o desemprego, a favelização, a mendicância e a ine
vitável violência, que hoje ameaça a população brasi
leira, de norte a sul do Pais.

Sr. Presidente, acabo de receber um ofício da Fe
deração das Cooperativas de Eletrificação e Desenvolvi
mento Rural do Estado do Rio de Janeiro, assinado pelo
seu Presidente, AntOnio da Cruz Martinho, em que solici
ta o nosso empenho junto ao Governo Federal no senti
do de cobrar a execução do Programa de Eletrificação
Rural, também conhecido como Luz no Campo.

O missivista nos lembra que o Governo Federallan
çou, em solenidade realizada no Palácio do Planalto no dia
2de dezembro passado, o Programa Luz no Campo, tendo
como agentes as concessionárias e as cooperativas de
eletrificação rural. Reclamaram, porém, que os recursos
estão sendo liberados somente para as concessionárias de
energia, razão pela qual rogam a nossa inteNenção junto
ao Ministro das Minas e Energia, Sr. Rodolpho Tourinho
Neto, eao Presidente da ELETROBRÁS, Sr. Firmino Sam
paio. Édesejo dacategoria que as cooperativas façam par
te, de fato, do Programa Luz no Campo com a maiorbrevi
dade possivel.

Concordo quando o Presidente AntOnio Martlnho
lembra não ser justo, a partir do momento em que o Go
vemo disponibiliza recursos subsidiados para eletrifica
ção rural, que justamente as cooperativas que foram as
pioneiras em levar energia aos mais longinquos rincões
- exatamente onde as distribuidoras de energia não ti
nham interesse - sejam preteridas em nome das empre
sas concessionárias recém-privatizadas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a justa
manifestação da Federação das Cooperativas de Ele
trificação e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio
de Janeiro nos faz lembrarque o cenário de globaliza
ção da economia está redefinindo, neste final de milê- .
nio, os rumos da migração em âmbito mundial. A
magnitude do êxodo rural verificado nas décadas de
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60 e de 70, computando um volume de aproximada
mente 30 milhões de pessoas, e que teve prossegui
mento nos primeiros anos da década de 80, cristali
zou em nós uma imagem do fenOmeno que não cor
responde mais à realidade.

Pensar sobre o migrante, nas décadas de 60 e 70,
porexemplo, implicava olhá-lo a partirde pólos de expul
sa0 e de atraçêo geralmente demarcados: a origem era
o campo, onde o processo de modemizaçao agrfcola
atuava como agente expulsar. Eos caminhos desembo
cavam, quase sempre, nas cidade, de modo particular
nas metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Entretanto, o trabalho intitulado "O FenOmeno
Migratório no Limiar do 3~ Milênio", desenvolvido pela
Pastoral do Migrante, juntamente com o Setor Pasto
ral Social da Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil, o Centro de Estudos Migratórios, o Centro
Scalabriniano de Estudos Migratórios e o Departa
mento de Geografia da Universidade do Estado de
São, lembra-nos que o impacto da crise econOmica,
agravada nos anos 80, diminuiu, nas cidades e no
campo, as oportunidades de emprego.

Concomitantemente, a não-realização da refor
ma agrária e a auSência de uma polftica agrrcola com
crédito para os pequenos produtores provocaram a
multiplicação das causas que levam as pessoas a mi
grar. O trabalho da Pastoral lembra também que se
até os anos 70 as metrópoles e as fronteiras agrrcolas
funcionavam - bem ou mal- como pólos observado
res de parte do contingente de trabalhadores expro
priados do campo, os migrantes enfrentam hoje a im
possibilidade de fixação, quer seja no campo, quer
seja nas cidades. Os estratos empobrecidos da popu
lação, geralmente com baixa qualificação profissio
nal, não conseguem ter acesso ao mercado de traba
lho. A recessão, a introdução de tecnologias moder
nas e a exigência de qualificação profissional impe
dem qualquer projeto de fixação nas cidades, seja
para os migrantes recentes, seja para aqueles que
estão há mais tempo no circuito migratório.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, de forma alguma podemos ficar indiferentes aos
apelos da Federação das Cooperativas de Eletrifica
ção e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio de Ja
neiro. Vamos, portanto, procurar o Exmo. Sr. Ministro
Rodolpho Tourinho e o Presidente Firmino Sampaio e
rogar-lhes que acendam uma luz no campo em defe
sa dos cooperativados que morrem de medo da escu
! Idão da indiferença governamental, que sempre
ofuscou a trilha da sobrevivência do homem do cam-

pc, mexendo de forma perversa e desumana com o
rumo de sua própria dignidade.

Muito obrigado.
O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista o resulta
do das privatizaçOes feitas no Brasil e considerando,
ainda, que outras privatizações importantes serão re
alizadas, a exemplo do Banco do Estado de São Pau
lo - BANESPA, que hoje pertence ao Governo Fede
ral, gostaria de solicitar a V. Exa que mandasse incluir
na pauta da Ordem do Dia projeto - do qual fui autor,
juntamente com os Deputados Paulo Paim e Roberto
Campos, e tramita em regime de urgência - que de
termina aos depositantes do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço poderem usar sua poupança, hoje
virando pó na Caixa EconOmica Federal, para com
prar açOes de empresas a serem privatizadas.

Se isso já tivesse acontecido, terfamos evitado
a desnacionalização brutal das empresas públicas do
Brasil, bem como dilufdo o capital nas mãos de inú
meros trabalhadores. Eles, agora, com suas ações,
certamente obteriam resultados superiores àquele
produzido com o dinheiro que se encontra depositado
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Solicito a V. 8(8, repito, que determine a inclusão
na pauta do projeto que se encontra em regime de ur
gência, de autoria dos Deputados Paulo Paim, Roberto
Campos e Cunha Bueno, que faz esta reclamação neste
instante.

Obrigado, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)

A Secretária da Mesa levará sua solicitação à autori
dade competente.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSBwMA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sral. e Sra. Deputados, no meu Estado, o Mara
nhlo, 6 ampla a maioria da representaçêO polftica do
Governo Estadual. Basta ver que, dos 18 Deputados
Federais da bancada maranhense, apenas dois, o
Deputado Nelva Moreira e eu, são declaradamente
de oposiçAo. Na Assembléia legislativa, dos 42 De
putados, só cinco são de oposição ao Governo do
Estado.

Menciono esses números para trazer ao conhe
cimento da Casa fato que está prestes a ocorrer no
dia de hoje. Dos 217 Municrpios do Maranhão, talvez
não se conte nos cinco dedos o número de Prefeitos
que são oposição ao Governo do Estado. Entre esses
prováveis cinco oposicionistas - se a tanto chega
rem os oposicionistas ao Governo do Maranhão 
está a Prefeitura de Coroatá, cidade hoje dirigida pelo
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Partido Socialista Brasileiro, PSB, do qual sou Presi
dente regional.

Coroatá tem sido alvo de determinadas ações
de represália em razão dessa postura oposicionista.
Uma delas foi a Lei Estadual nn 5.303, de 1991, vota
da pela Assembléia Legislativa em 12 de dezembro
de 1991, prestes a entrar em recesso, que resolveu
alterar os limites de Coroatã e de Pirapemas de ma
neira completamente inconstitucional, para reduzir o
território do Município de Coroatá.

Coroatá, inconformada, ingressou no Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão com uma Ação Di
reta de Inconstitucionalidade, uma vez que a Consti
tuição do Estado do Maranhão prevê a consulta ple
biscitária, que não foi feita, para esse caso.

A Açao Direta de Inconstitucionalidade ~

02.007.4615/96 foi julgada procedente por unanimidade
pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em 1.12 de setembro
de 1999.

Sr. Presidente, tenho em mãos esse documento
e peço a V. Exa que o mesmo faça parte deste pronun
ciamento.

O Tribunal (je Justiça considerou inconstitucio
nal a lei. Portanto, o território que havia sido surrupia
do do Município tle Coroatá voltou a integrá-lo. A de
cisão transitou em julgado. Por esse motivo, o Municí
pio de Coroatá passou a deter novamente a posse do
que lhe fora retirado em 1991.

Sr. Presidente, hoje o Prefeito em exercício de Co
reatá, o Vice-Prefeito Municipal, está instalando um pos
to médico equipado pela Prefeitura no território que lhe
fora retirado em 1991 e que o Tribunal de Justiça decla
rou inconstitucional a retirada. As pessoas que perten
cem ao grupo político da Prefeita de Coroatá estão ame
açando, manu militari, expulsar desse local os repre
sentantes, os agentes públicos do Município.

Sr. Presidente, vamos tomar providência na
Justiça, mas estou denunciando o fato da tribuna
para ficar registrado. Apelo inclusive ao ilustre Depu
tado Federal Eliseu Moura, integrante da bancada
maranhense, com quem toda a bancada sempre teve
o melhor relacionamento possível, esposo da Prefeita
Carmina Moura, de Pirapemas, para que não sejam
tomadas providências dessa natureza.

O Município de Coroatá, quando lhe foi retirado
seu território, soube ir à Justiça e voltou a dispor da
quele território por decisão judicial; não tomou provi
dências violentas nem abusivas. Portanto, Sr. Presi
dente, não se vai admitir que providências violentas e
abusivas sejam tomadas agora contra o direito de
Coroatá exercer, em sua plenitude, o governo sobre o

território do Município. Não podemos admitir uma política
de retaliação do Governo Estadual contra os poucos
oposicionistas que têm a coragem de enfrentá-lo. Embo
ra poucos, não deixarão de enfrentá-lo sempre. Não é
possível que se faça prevalecer, mediante a força, uma
decisão completamente inconstitucional da Assembléia
Legislativa. Inclusive já foi declarada inconstitucional, já
saiu do mundo jurídico por decisão transitada e julgada
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

1:= esse o registro e o apelo que faço e renovo ao
Deputado Eliseu Moura, para que tenhamos uma
conduta mais consentênea com a civilidade neste
momento.

Solicito que seja transcrito nos Anais da Cêmara
cópia da decisão doTribunal de Justiça do Maranhão.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
V. ExB será atendido, nobre Deputado.

DECISÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

TRIBUNAL PLENO
s/!sSAo DO DIA 01 DE SErEllaRO DE Uga.

AçAO DIR~A DI!INCONS17TIJClONAUDA12 N"D2.007.441511JuAo LUIs
Roqu'l'8IIte: PREFE/TURA·IIUN/CIPAL DE COROATÁ-MA (MARIA T/!R/!ZA

TIlOVAO MUMO E MESA DIRETORA DA CAIlARA MUNICIPAL
DECOROATA...IfA

Advog.do.: Olt!. JostANTONIO ALMEIDA EIAMIR JORGE IIURAO
Rll/u.rld.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO QUI!

INsTITUIUA LEIN"Un, DE 12.12.11.
R.I.tor: Iles. RAYMUHDO ucW«J DECARVALHO
ReV/.Ol'I: OU' JOSS'A RlB!lIfODA COSTA

OECISAO

-UNANIMEMENTE E DI! ACORDO COM o PARI!CER DA
PROCURADORIA GERAL DA JUStlCA, JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO PARA
DECLARAR AINCONS~/ONAUOAI2DA LI1 N'U03, DE 12.12.i1 QUE DEU NOVA
REDAÇAo AO ART1GD ~. DA LEI 821. DE 11.12.51, QUE CRIOII o MUNlClPlO DE
PlRAPEMAS, COMIIHlCANDO·1f A Df!C1sAO À ASSEMSLÉlA LEGISLATIVA DO
~~ .

PRESIDIU O JlJLGAM!NTO o SR. DEI. ANTONIO FERNANDO
BAYIIA ARAUJO - PRES/DINTE, COM voro.

TOMARAM PARTE NO JULGAAI6NTO OS SENHORES
DESEMBARGADORES: UClANO DI eAltVALHO - RII/.ATOR, JOSIiFA RlI'E/RO DA
COSTA _ REVISORA, ANTONIO CARLOS Ml!Df!lROS, BTELVlNA GONÇAL~S,
AUGUSTO GALSA. ALMADA UMA FILHO, MARIO F!RRAZ, STÉUO MIINIZ, MlUTAO
GOMES, VICENTE nJf/fiHRA LOPf!S, lIIAR1A DuLCE C~MSNTlNO, ANTONIO
GUElllWflO JlJNlOR E CLEONICE Sl4VA f'R1iJRE. 1

FUNCIONOU NA PROCURAPORlA GERA~ DA J TlÇA?,,"
CARLOS NINA E'NERTON C;UTRlII. I l ' ,

"-~~"" .:......,. ...... C-' :-; ...
BEL JOSI!7tf}lRU! MARQUES FlLH..'v - -

DlRETOR·GERAL srJ·/

")

o SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna chamar a atenção das auto
ridades, principalmente as que estão ligadas à Secre
taria do Patrimônio da União, e muito em particular a
Polícia Federal, uma vez que já fiz solicitação a esse
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órgão para garantir a vida das pessoas, principalmen~
,e na região oeste da Bahia.

Diversos trabalhadores, diversos assentados
discutem há anos com a União a propriedade dessas
terras, a possibilidade de produzir, de viver nelas.

Até agora, em lugares como Pau d'Arco, na lo
calidade de Malhada, as comunidades remanescen
tes de quilombo, cuja demarcação de terra aconteceu
em 1996, ainda não têm o uso autorizado pela Secre
taria de Patrimônio da União. Os fazendeiros continu
am tomando conta da terra, destruindo plantações e
cercas, ameaçando moradores.

Da mesma forma, em Juá/Bandeira, localidade
de Fortaleza, no Municrpio de Bom Jesus da Lapa,
em Mangal/Barro Vermelho, em Igarimã, no Municl
pio de Sitio do Mato, as terras da União demarcadas
até hoje não foram entregues aos seus moradores.
Ainda em Sitio do Mato, na localidade de Viega, os
moradores estão respondendo a processo judicial
exatamente por estarem trabalhando em terras públi
cas.

Na Fazenda Jatobá, ou Limoeiro, como é muito
mais conhecida, no Muquém do São Francisco, há
quatro anos as comunidades esperam pela cessão
de uso das terras da União para poderem viver e tra
balhar nelas. Esses moradores, em particular, estão
sofrendo permanentes ameaças.

Estive naquela localidade, no ano passado, no
momento das chuvas, quando os fazendeiros coloca
ram cercas, encurralando os moradores, jogando-os
cada vez mais para as margens do rio. Nas chuvas, o
São Francisco sobe e essas populações não podem
caminhar para a direção contrária, porque há uma
cerca. Assim, ficam ameaçadas pela elevação do nr
vel da água e perdem seus pertences. Os animais
são mortos, as crianças estão permanentemente sob
ameaça, sem falar que nessa região os fazendeiros
mantém jagunços armados permanentemente, ame
açando os trabalhadores rurais.

Fiz um alerta aqui, quando retornei, pela primei
ra vez, da localidade de Muquém do São Francis
co.Também enviei para a Superintendência da Polrcia
Federal um documento relatando o fato e pedindo
providências, uma vez que a Secretaria do Patrimô
nio da União já havia expedido decisão sobre a possi
bilidade de aqualas terras serem utilizadas por esses
trabalhadores. Era necessário que a Polrcia, naquela
época, garantisse a permanência dos trabalhadores,
inclusive que fosse lá para remover as cercas dos fa
zendeiros e retirar os jagunços. A Policia Federal não
tomou nenhuma providência.

Hoje, Sr. Presidente, acabei de fazer outra co
municação para a Policia Federal, assim como tam
bém a estou oficializando para a Secretaria de Patri
mônio da União, com a perspectiva de resolução dos
problemas nessas comunidades remanescentes de
quilombos, onde existem trabalhadores rurais assen
tados.

Esses trabalhadores precisam ter paz e condi
ções suficientes para plantar, sobreviver e criar o
gado; enfim, eles precisam de um local de trabalho.
No entanto, essas pessoas vêm sofrendo ameaças. ~
bom frisar que falamos de terras que pertencem à
União. E, permanentemente, aqueles que se consi
deram donos dessas terras vêm promovendo uma
verdadeira barbárie e fazendo ameaças.

Mais uma vez, alerto a Polrcia Federal para
esse fato. Faço isso a fim de que não tenha de voltar
aqui para apresentar um quadro de desgraças e esta
tísticas de quantos foram abatidos ou que tipo de en
frentamento ocorreu nessa área.

É responsabilidade desse órgão garantir que
uma decisão da própria Secretaria do Patrimônio da
União seja cumprida, e que aos trabalhadores dessas
localidades seja permitido o uso das terras, a fim de
que possam tirar dali, com o suor de seus rostos, o
sustento necessário para a sobrevivência.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL- SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, trago ao conhecimento da Casa a
noticia da criação da Confederação Nacional de Ser
viços. Trata-se de um acontecimento de grande rele
vllncia e que coloca o Brasil nos caminhos da moder
nidade.

Ninguém desconhece que, hoje, está superada
a antiga trilogia dividindo a economia de um pars em
agricultura, indústria e comércio. Com o avanço da
tecnologia e a terceirização das atividades desenvol
vidas nesses segmentos, a categoria dos serviços
surgiu como imposição dos novos tempos, da nova
mentalidade empresarial. Serviços são prestados, e
de forma eficiente, em qualquer dos segmentos. Pas
saram a se constituir em atividade autônoma, inde
pendente, com vida própria e com perspectivas pro
missoras. Hoje, tanto se terceiriza uma colheita de
soja quanto a vigilllncia de uma fábrica, quanto a co
locação de uma secretária-substituta, quando a titular
entra de férias ou em gozo de licença-maternidade.
Os serviços estão, a cada dia, mais presentes na vida
econômica do Pars.
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Desejo destacar, por um dever de justiça, que
um dos principais divulgadores dessa nova mentali
dade no Brasil foi o empresário paulista Luigi Nese.
Imbuído de um espírito pioneiro, tem ele dedicado
sua vida à criação dessa nova entidade. Foi ele quem
criou a Federação de Serviços do Estado de São Pa
ulo e, com denodo invulgar, começou a reunir outras
mentalidades progressistas para, finalmente, com o
apoio de todos e o ideal comum, chegarem a essa
Confederação Nacional de Serviços.

São fundadores da nova Confederação as Fe
derações de Serviço de São Paulo - FESEP e de Mi
nas Gerais, FESEMG, a Federação Nacional dos
Corretores de Seguros - FENACOR, a Federação
Nacional da Cultura - FENAC e a Federação Nacio
nal das Empresas de Serviços Técnicos de Informáti
ca - FENAINFO.

Deixo, desta elevada tribuna do Parlamento
brasileiro, os meus parabéns e os meus votos de feli
cidade a esse destacado grupo de empresários. Para
que conste dos Anais, passo a enunciar a composi
ção desta primeira Diretoria: Presidente, Luigi Nese 
FESESP; Vice Presidente, LeOncio de Arruda 
FENACOR; 12 Diretor Administrativo, Francisco de

j ••

Assis Guerra Lage - FESEMG; 20 Diretor Administra-
tivo, Celso Vieira - FENAC; 10 Diretor Financeiro,
Francisco Márcio de Carvalho - FESESP; 20 Diretor
Financeiro, Ricardo Scalise - FESESP; 10 Diretor Se
cretário, Maurício Lavai de Sousa Mugnaini 
FENAINFO; 20 Diretor Secretário, Cristiano Becker
FESEMG; 10 Diretor Sindical, Walter de Andrade 
FENAC; 20 Diretor Sindical, Belisário Soares 
FENAINFO; 10 Diretor Jurídico, José Luiz Fernandes
- FESESP; 20 Diretor Jurídico, João Renato Pinheiro
- FESESP; 10 Diretor de Comunicações, Roosevelt
Hamam - FESESP e 20 Diretor de Comunicação,
Franklin Kuperman - FESESP.

Estou certo de que esta equipe de trabalho, jun
tamente com seus colegas do Conselho Fiscal, os de
legados das federações junto à Confederação Nacio
nal de Serviços e os Vice-Presidentes Setoriais, con
seguirá manter acesa a chama que orientou a criação
dessa nova entidade associativa. E, dentro do dina
mismo que caracteriza seus dirigentes, dafIJ omelhor
de seus esforços para o engrandecimento de nossa
Pátria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, tenho a satisfação de registrar a presença nesta
Casa de um grupo de pesquisadores e cientistas da

Comissão Executiva do Plano de Recuperação da
Lavoura Cacaueira.

Desde ontem visitam gabinetes na tentativa de
sensibilizar Parlamentares desta Casa sobre a situa
ção difícil por que passa a pesquisa no Brasil, princi
palmente a pesquisa na CEPLAC, no que diz respeito
à questão salarial.

Ontem tiveram audiência com o Sr. Ministro da
Agricultura, o qual- segundo a informação que tenho
- sensibilizou-se com a situação e garantiu que na se
gunda-feira, em audiência com o Sr. Presidente da
República, abordaria essa questão e se empenharia
no sentido de encontrar uma solução.

Srs. Deputados, para se ter uma idéia da situa
ção desses pesquisadores, muitos deles têm título de
PhD, têm 15, 20, 30 anos de serviços prestados com
muita dedicação à Instituição. Conheço quase todos
eles, principalmente os da Bahia e do Espírito Santo.
Há funcionários espalhados pelo Norte do Brasil.

A dedicação desses funcionários a essa Institui
ção e ao seu trabalho é semelhante à que têm pela fa
mília. Não se consegue separar, na minha região, es
ses pesquisadores do trabalho e da Instituiçao. No
entanto, o salário bruto que recebem, repito, com 15,
20 a 30 anos de serviço, com tftulo de doutores, é um
salário de R$1.363,18 (um mil trezentos e sessenta e
três reais e dezoito centavos.)

O salário da EMBRAPA, que não deve servir de
modelo, e nao é modelo de salário nem para o Brasil
nem para o mundo, na área da pesquisa cientlfica, é
de R$4.377,23 (quatro mil trezentos e setenta e sete
reais e vinte e três centavos), três vezes mais.

O Presidente da República diz-se preocupado
com a ciência e a tecnologia do Brasil, já em meio ao
seu segundo governo, e fala em alocar um bilhão de
reais, o que é muito pouco para a ciência e tecnolo
gia. É um bom momento de o Presidente mostrar que
o seu discurso não é apenas falação; é uma oportuni
dade ímpar para o Presidente mostrarao Pars que ele
está mudando de posição em relação ao pouco caso
que ele vem dando à ciência e à tecnologia; basta co
meçar resolvendo o problema desses pesquisadores.
Pesquisadores, esses, com doutorado, recebendo
salário de 1.300 reais.

Espero que nessa audiência que o Ministro da
Agricultura terá com S.Exa. o Presidente da Repúbli
ca, na próxima segunda-feira, seja modificada essa
situaçao incOmoda para os pesquisadores, os funcio
nários da CEPLAC, que envergonha o Brasil: um pes
quisador com doutorado e dedicação exclusiva, 30
anos de serviço, ganhar 1.300 reais por mês. Isso dá
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o tamanho da importância que tem a pesquisa para o
Governo no Brasil.

Espero que na segunda-feira o Presidente da
República resolva este caso particular da CEPLAC,
para que eu possa acreditar que a sua preocupação
com a ciência e tecnologia, divulgada pela imprensa
esta semana, não é apenas mais uma mera intenção.

Senti ontem, conversando com os pesquisado
res, uma certa esperança de que o problema seja re
solvido e espero que esses servidores não fiquem
frustrados quando retornarem aos seus trabalhos. O
que solicitam é tão pouco! Estão querendo a imediata
inclusão da CEPLAC no Plano de Classificação de
Cargos e Salários dos servidores públicos do Ministé
rio da Ciência e Tecnologia, que está circulando, de
gaveta em gaveta pelos Ministérios, desde 1998. Pe
dem um abono de emergência e que a CEPLAC seja
reconhecida como órgão de pesquisa.

Vamos aguardar o resultado da audiência do
Presidente da República com o Sr. Ministro, na se
gunda-feira, e com certeza retornarei a esta tribuna
para tratar do assunto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Si
mões, o Sr. Themfstocles Sampaio, § 2g do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Vou dar algum tempo e
se não tivermos numero suficiente para dar inicio à
Ordem do Dia - são 10h45 -, vou encerrar a sessão e
o painel. Temos solicitado reiteradamente que às 10h
da quinta-feira tenhamos quorum suficiente. (Pausa.)
Esperarei alguns minutos para encerrar a sessão e
encerrar o painel, o que significa ausência dos Srs.
Deputados.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como V. Ex8 e todo o Brasil sabem, porque foi farta
mente publicado pela imprensa, fui alvo de furto de
selos em meu gabinete, no começo da semana. mais
precisamente na segunda-feira, e, voluntariamente,
já apresentei meu depoimento, além de haver, suma
riamente, demitida todas as integrantes de meu gabi
nete. Gastaria de deixar registrado na Casa o depoi-

menta voluntária que fiz à Comissão Parlamentar de
Inquérito Administrativo, se V. EXS me permite.

E: o seguinte a tear da depoimento:
"Depoimento sobre o furto de selas no

gabinete 917 - Anexa IV
Aproximadamente às 21 h do dia 03 do

corrente, fui informado par telespectadores
de que as noticiários da noite informaram
sabre a prisão em flagrante, vendendo
60.000 selas, da secretário parlamentar De
jones Vieira Vilas Boas, funcionária do meu
gabinete, bem como sobre a provável cum
plicidade de Francisco das Chagas Galena,
também funcionárío da gabinete e respon
sável pela gerência da mesma.

O flagrante teria ocorrido às 15h, apro
ximadamente, daquele dia. Achei muita es
tranho, pela gravidade do fato, que o Fran
cisco não tivesse informada a chefia da ga
binete na meu escritório da Ria. No dia se
guinte, dia 04, na primeira hora, enviei a
Brasilia o chefe do gabinete, com sede no
Ria, acompanhada de outra secretário par
lamentar, uma vez que meus compromissos
se estenderiam até a tarde na Ria. Quando
cheguei ao gabinete em Brasilia, par volta
das 18h, já Unhamos um levantamento preli
minar da movimentação da conta telefOnica
e correia da gabinete, onde foi constatada
que no dia 03 de dezembro de 1999, por
canta de conversão de saldo, foram retira
dos 65.000 selas de carta pela Francisco,
autorizada a movimentar essa conta. Após
essa data, ele, Francisco, informou-me que
a salda convertida redundara em 5.000 se
Ios, as quais determinei que fossem envia
dos para o escritório do Rio, via SEDEX, a
que foi feita.

Adicionalmente, com a objetiva de
contribuir para a aprofundamento das inves
tigações, informa que a movimento de cor
respondência pastada na gabinete em Sra
sllia é da ardem de 2.200 par mês (cartões
de aniversariante). Nata-se que de dezem
bro/99 a março/aO, a correspondência pos
tada mensalmente é muita inferior a esse
número. Sugiro que seja feita uma pesquisa
nas últimas anos. É provável que essa práti
ca não seja recente.

Outro aspecto relevante é a fato de
que Francisco é reincidente. Cerca de 4
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anos passados foi apanhado em flagrante
revendendo selos, não tenho certeza, mas
creio que 10 ou 15 mil selos, e preso pela
Polfcia Federal, resultando em processo na
DPF e inquérito na Câmara. Conclusão, foi
condenado a dois anos de detenção, porém
em liberdade por ser réu primário. Todos os
dados constam do inquérito arquivado na
Casa. Tomei a decisão de não demiti-lo,
mesmo após a condenação, dando-lhe uma
chance para que não se torna-se mais um
marginal do mercado de trabalho. Com mu
lher e dois filhos para sustentar e imaginan
do que o crime não fosse sua Indole acredi
tei que se recuperaria. Fui coerente com mi-'
nha consciência e convicções de que
ex-detentos, condenados a cumprir penas
em liberdade, presidiários em liberdade con
dicionai, têm que ser acolhidos pela socie
dade, através do mercado de trabalho, ou
voltarão ao crime, e mais perigosos após a
experiência do presídio.

A decisão de manter Francisco no em
prego durante o processo, e após condena
do, foi pessoal e de minha inteira responsa
bilidade, contudo mantive o Diretor Geral da
Câmara informado".

Esse foi, Sr. Presidente, o depoimento.
Um aspecto que me causou indignação foi a Se

gurança da Casa ter feito uma ação programada e ter,
nessa ação, incluído a divulgação imediata de um
fato que envolvia um Parlamentar, sabendo que a im
prensa é ávida por notrcias. Tal situação deu margem
a que meu nome fosse usado durante toda lima noite
pela mldia, sem que eu sequer disso soubesse. Não
tiveram a consideração de me avisar, no ato da ocor
rência e mesmo após ele, que meu gabinete estava
sendo objeto de investigação. O fato aconteceu às 3h
da tarde e só tomei conhecimento dele às 9h da noite,
por telespectadores.

Considero o ocorrido uma indignidade e deve
mo-nos preocupar um pouco mais com a preservação
da imagem da Casa. Vão colocar a carreta na frente
dos bois. Tudo o que disse nesta Casa foi pensando
na Instituição. A imagem da Casa é fundamental. O
Parlamentar não é um empregado ou um subordina
do aos órgãos da Casa. O Parlamentar se subordina
à Instituição, dentro das regras regimentais, sendo V.
Exa o maior responsável por tudo o que se passa
aqui.

Apelo a V. ExB e o farei por escrito, registrando
toda minha indignação, para que V. Exa verifique
onde está a origem do vedetismo que fez com que jo
gassem farofa no ventilador de um Parlamentar sem
sequer avisá-lo.

Se não nos respeitamos internamente, Sr. Pre
sidente, quem vai-nos respeitar lá fora? Somos trata
dos como colegiais!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado Arolde.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - V. Exa não é
madre superiora, eu não sou colegial e nenhum Par
lamentar aqui o é.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa
está-se insurgindo contra a Presidência? Não enten
di.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Não, não me
estou insurgindo. Estou manifestando minha indigna
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não en
tendi a fala de V. Exa V. Exa pode representar ao Pre
sidente, que verificará as providências administrati
vas a serem tomadas.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Estou indigna
do, Sr. Presidente. Pelo menos respeite minha indig
nação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Nunca lhe fal

tei com o respeito e não ousaria fazer isso. A única hi
erarquia que reconheço aqui é a de Parlamentares
que exercem cargos na Casa. Não reconheço outra.
Tudo aqui funciona para que eu desempenhe o meu
dever respondendo aos que represento nesta Casa.
Sou um representante do povo, não sou empregado.
Tenho mandato popular e tenho responsabilidade por
esse mandato. V. ExA, como jurista, sabe disso muito
melhor do que eu.

Não me estou insurgindo contra V. ExA Estou
manifestando minha indignação. Oportunamente, V.
Exa receberá, por escrito, a solicitação de um pronun
ciamento formal. Não entendi o que aconteceu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aguardo

a representação de V. ExB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par
lamentares, estou aguardando a presença de V.Ex!!
para completar o quorum para a Ordem do Dia. Ve
nham ao plenário.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço ,a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Walter Pinheiro, há uma lista aqui.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas quero perguntar a V. Ex8 qual o tempo que V. Exa
está concedendo para o registro dessa presença.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
decidirá o momento oportuno para encerrar a sessão.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. De
putados, são noticias auspiciosas. O influente jornal
americano, o The New Vor!< Times, patrocinou a pro
dução de uma cápsula do tempo, artefato de aço para
guardar as coisas mais importantes deste mundo e
para ser aberto somente no ano 3000.

São merit6rias essas proposiçOes de resguar
dar, na medida do possivel, os elementos de nossa
cultura, em todos os seus niveis, para que as gera
ções futuras, ainda que em futuro mais distante, pos
sam entender aquilo em que acreditávamos, aquilo
que nos dava prazer, aquilo que, enfim, tinha signifi
cação para este Planeta no ano 2000.

Com esse objetivo, foram enviados rep6rte
res para grande parte do mundo, visitando cidades
adrede escolhidas, núcleos urbanos que pudes
sem, sob vários aspectos, representar seu pais.
Para nosso orgulho, a cidade brasileira escolhida
foi Curitiba.

Aqui, as escolhas recalram sobre uma garrafa
de água potável e a camisa de nosso grande clube, o
Atlético Paranaense.

A água, não temos dúvida, é um elemento em
blemático de nosso tempo. Não s6 de agora, aliás. Na
hist6ria da humanidade, em muitos mil anos, vamos
encontrar os povos se digladiando para garantir um
fornecimento de água regular e constante, dada sua
importância para a manutenção da vida em qualquer
parte de nosso globo. Nos dias de hoje, ainda não
chegamos, claramente, a esses embates, mas já se
percebe que a poluição e o desperdlcio, juntos, aca
barão por fazer esse liquido precioso mais e mais raro
e, por isso mesmo, objeto de disputas as mais acirra
das.

O futebol não nos admira. É esporte nacional no
Brasil e em dezenas de palses de todo o mundo. Já
são bem mais do que uma centena as naçOes que le
vam suas equipes a disputar, a cada quatro anos, a
Copa do Mundo, ali onde o Brasil é o único tetracam-

peão. Muitas de nossas cidades se orgulham de pos
suir estádios monumentais, para que ali se disputem
torneios nacionais e internacionais de vulto. O futebol
é, como se sabe, um esporte de massa. E, no Brasil, é
paixão nacional. O resultado maior dessa paixão e
dessa dedicação ao futebol é a escolha de nosso
Edson Arantes do Nascimento, o internacionalmente
popular Pelé, como o atleta do século, definição mais
que merecida para quem sabe de quantas e quantas
alegrias nos pudemos valer ao apreciar suas magis
trais jogadas nos campos de futebol de todo o mundo.

Não querlamos colocar o Atlético Paranaense
entre os grandes clubes do mundo. Nossa paixão,
nosso bairrismo não nos levaria a tanto. Podemos
não ter grandes tftulos nacionais e internacionais, po
demos não ter empolgado a Nação da forma como já
o fizeram times como o Santos, o Palmeiras, o Bota
fogo, o Vasco, o Flamengo, o Corinthians da Deputa
da Zulaiê Cobra, para citar os mais conhecidos. Mas
trazemos no coração, na alma, o mesmo esplrito es
portivo, a mesma vontade de decidir e de vencer de
todas as outras equipes. Não por acaso, somos a ma
ior torcida paranaense, a mais entusiasmada, aquela
que enche, a cada disputa, todos os lugares da Arena
da Baixada, o mais moderno estádio de futebol do
Brasil, onde já poderemos exibir, em nossa orgulhosa
camisa, o dlstico: Atlético 3000.

Dal a felicidade da escolha. A equipe está estre
ando na Copa Libertadores da América, juntamente
com as equipes campeãs e melhor posicionadas de
vários paises de nosso continente. A escolha, que, na
verdade, representa uma nova espécie de imortaliza
ção, há de nos servir de novo e mais renovado impul
so para que entremos em campo com a obrigação de
responder a essa escolha, de dizer, a nossos contem
porâneos e, mais ainda, a nossos pOsteros, que o
Atlético entra em campo, com suas cores vermelho e
negro, para honrar a camisa que veste, para respeitar
a torcida que o aplaude e incentiva e para fazer com
que o futebol siga sendo o orgulho maior de nossa
gente.

Por isso, Sr. Presidente, Deputado Babá, não
poderia deixar passar esta oportunidade, no plenário
desta Casa, sem louvar a iniciativa do jornal no
va-iorquino, a seleção por ele realizada. E, mas que
tudo, poder declarar ufanista nossa posição de torce
dor atleticano, em seu nome e em nome de todos os
clubes de futebol do Paraná e do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ODElMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PPB faz um apelo à sua bancada para que acorra
ao plenário. Solicito a V. ExA que determine o encerra
mento dos trabalhos das Comissões e que acione as
campainhas. Apelo aos nossos colegas para que
acorram ao plenário, a fim de procedermos às vota
ções da manhã de hoje. O PPB já está em plenário e
quer votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Obriga
do a V. ExA pela colaboração, nobre Líder Odelmo
Leão.

Reitero, mais uma vez, anecessidade da pre
sença dos Deputados em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Aloizio Mercadante,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Como
Líder.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais
uma vez trago graves denúncias sobre o Banco Cen
trai e sua relação com os bancos privados. Desta vez,
Sr. Presidente, quero começar pela denúncia do su
miço do processo do Banco Nacional, que quebrou
em novembro de 1995 e deve aos cofres públicos, ao
Tesouro Nacional, ao Banco Central, nada menos
que 15 bilhões e 217 milhões de reais.

Neste banco, que era da família Magalhães Pinto
- incluindo uma ex-nora do Presidente Fernando Henri
que Cardoso -, depois da intervenção do Banco Cen
trai, foram identificadas 652 contas fantasmas.

Tivemos notícia esses dias, e fui apurar exata
mente o que poderia ter ocorrido, do sumiço dos origi
nais do processo, que são 85 volumes. Na realidade,
não são apenas 33 volumes, como a imprensa está
dizendo; são 85 volumes. Só os 33 volumes, que são
uma cópia de parte do processo, que estão na Justi
ça, possuem 5 mil páginas.

Quero denunciar aqui, Sr. Presidente, que sumi
ram do Banco Central e não estão com a Juíza Sele
ne, na Justiça - portanto, simplesmente desaparece
ram no buraco negro do Banco Central-, quatro pro
cessos referentes a esse banco: o Processo n2

9600635559, que é sobre a empresa Leasing; o Pro
cesso n2 9600593571, com referência ao Banco Co
merciai; o Processo n2 9600635550, do Banco de
Investimento, e o Processo n2 9600635552, da
DTVM.

Esses processos, Sr. Presidente, geraram um
processo administrativo há dois anos, que é o de n2

9600666646, que também está desaparecido. O que
esse processo deveria estabelecer? A punição de to
dos os envolvidos. Há dois anos esse processo defi
ne as penas dos envolvidos nas fraudes. O prazo de
recurso é até o dia 30 de junho deste ano. O sumiço
do processo vai permitir que os advogados dos acu
sados digam que não tiveram a possibilidade do re
curso, simplesmente porque desconhecem o proces
so que está tramitando.

E as penalidades têm que ser aplicadas pelo
Banco Central, ir ao Conselho de Recursos do Banco
Central para serem concluídas.

Sr. Presidente, não é só esse episódio que que
ro denunciar hoje. A imprensa já mencionou parte do
que aconteceu nesse sumiço, mas ela não está total
mente informada da gravidade e das implicações
desse processo. Quero repetir: estamos falando de
um volume de recursos públicos envolvidos de 15 bi
lhões 217 milhões de reais, em um País que está dis
cutindo 1 bilhão e 400 milhões para financiar o salário
mínimo e o Governo diz que não tem recursos no
Orçamento para um aumento maior. Num processo
em que a punição tinha de ser encaminhada há dois
anos, até agora simplesmente o que ocorreu foi o de
saparecimento do processo.

Sr. Presidente, trago uma denúncia muito mais
grave sobre esse episódio. Tenho em mãos inspe
ções feitas - pasmem, Srs. Deputados - no dia 28 de
fevereiro de 1998 no Banco FonteCindam. Um ano
antes de ocorrer a quebra do banco, foram feitas sete
inspeções, que confirmam uma Inspeção Geral Con
solidada. Nada menos que sete inspetores ficaram,
durante três meses, dentro do Banco FonteCindam.
Identificaram que o banco estava extremamente ala
vancado, portanto, sujeito a riscos por qualquer alte
ração na política econômica, e vinha tendo uma admi
nistração temerária.

O Banco Central sabia da vulnerabilidade do
Banco FonteCindam seis meses antes do que ocor
reu. Quero lembrar, Sr. Presidente, que D. Teresa
Grossi, no seu depoimento à CPI do Senado Federal,
disse: "Se eu soubesse que havia alavancagem em
31 de dezembro, nós teríamos tomado providência".
D. Teresa Grossi deveria saber, a Diretoria do Banco
Central sabia, seis meses antes, que o banco estava
submetido a uma gestão temerária. No entanto, ne
nhuma medida foi tomada.

Mais grave, Sr. Presidente: quando há gestão
temerária, é obrigatória uma administração branca do
Banco Central, o que não foi providenciado. Eu me
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pergunto: por que o Processo nll 9800866200 nunca
chegou à CPI dos Bancos?

Quero chamar a atenção para o fato de que já
existia um processo contra o Banco FonteCindam
seis meses antes do que ocorreu e que sua quebra
vai representar, junto com a do Banco Marka, um des
perdício de 1,5 bilhão de reais. Este também é um
processo que está desaparecido. Mais do que isso,
na época da CPI, a Inspeção Geral Consolidada su
miu e a CPI nunca foi comunicada, por qualquer auto
ridade do Banco Central, desse processo que tramita
va e dessa inspeção que tinha ocorrido junto ao Ban
co FonteCindam, o que põe por terra toda a tese do
risco sistêmico e de que o Banco Central não sabia da
vulnerabilidade porque não tinha feito a inspeção. A
fiscalização sabia. Ela fiscalizou, identificou e enca
minhou o processo, que está desaparecido no Banco
Central até hoje.

Sr. Presidente, quero ainda, quanto ao buraco
negro do Banco Central, mencionar mais uma falta
gravíssima que não pode ficar sem resposta. Para o
Banco Marka, também objeto da investigação, da de
núncia que fiz, estava prevista uma fiscalização no
dia 31 de dezembro de 1998. Portanto, um mês antes
da desvalorização, o Banco Central deveria ter inves
tigado o Banco Marka, mas não ocorreu a fiscaliza
ção. Por que, Sr. Presidente? Por que o Banco Marka,
do Sr. Caccioli, que tinha tanta intimidade com a Pre
sidência e com a Diretoria do Banco Central naquela
ocasião, não foi investigado como previsto?

Por tudo isso, estarei hoje encaminhando ao Mi
nistério Público essas denúncias, para que ele apure
a existência desse processo contra o Banco Fonte
Cindam, o sumiço dessa denúncia e dessa Inspeção
Geral Consolidada e que retome aquilo que a CPI do
Senado infelizmente não teve a coragem de fazer.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que solicita
mos através do Deputado Milton Temer uma CPI do
PROER, em 1996. Três anos depois, o projeto de re
solução foi derrubado na CCJR por um incrfvel argu
mento de inconstitucionalidade. Não há precedente
nesta Casa nesse sentido. A nossa bancada recorreu
ao Plenário, pedindo que o recurso fosse votado.

Pergunto agora ao Presidente da Casa: cinco
anos depois da quebra do Banco Nacional, diante do
sumiço dos processos, diante do fato de que o dia 30
de junho próximo é a data máxima da punição dos en
volvidos nesse processo administrativo que tramitava
há dois anos, diante ainda do fato de que outros pro
cessos sumiram dentro Banco Central e não aparece
ram na CPI dos bancos, esta Casa terá coragem de

instalar a CPI do PROER e apurar tudo isso que está
aqui sendo apresentado?

Quero lembrar que os recursos do PROER, do
PROES, que socorreu os bancos dos Estados, do
Fundo Garantidor do Empréstimo e outras formas de
socorro chegam a 100 bilhões de reais. Este ano o
Banco Central tem um rombo superior a 10 bilhões de
reais, que terá graves incidências sobre o orçamento
que ainda vamos votar nesta Casa.

Por isso queremos votar esse projeto de resolu
ção e apurar onde está esse processo. Queremos sa
ber quem são as autoridades coniventes, omissas por
não encaminharem a punição dos responsáveis por
fraude financeira do Banco Nacional. A quem querem
proteger?

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre LI
der Deputado Aloizio Mercadante, peço-lhe a gentile
za de concluir sua participação.

OSR. ALOIZIO MERCADANTE - Sei que cinco
minutos não é muito tempo para falar de um rombo
que, s6 no Banco Nacional, atinge a cifra de 15,5 bi
lhões de reais. Temos menos de dois meses para
apurar o que ocorreu e punir os responsáveis.

Com relação ao Banco FonteCindam, como um
processo como este, com Inspeção Geral Consolida
da, nunca apareceu em todo o trabalho da CPI? O
que estamos vendo? O encobrimento da fraude no
sistema financeiro e a omissão das autoridades. Esta
Casa não pode ser cúmplice desse processo. O pedi
do de CPI tem de ser discutido e votado neste Con
gresso. Como podemos destinar 100 bilhões de reais
para socorrer o sistema financeiro? E não venham
aqui com o discurso de que a crise seria pior se não ti
vesse socorrido. Não é isso que estamos discutindo.
Queremos apurar as responsabilidades, as fraudes,
as autoridades responsáveis. Quero crer que o Go
verno tem todo interesse nisso.

Dentre outras coisas, queremos votar o projeto
de resolução da CPI. Vou encaminhar ao Ministério
Público para que apure esses processos, identifique
os responsáveis e encaminhe crime de responsabili
dade, porque é inaceitável a omissão do Banco Cen
trai numa fraude dessas proporções. Espero que des
ta vez esta Casa não silencie, assuma a sua respon
sabilidade constitucional e fiscalize com rigor o volu
me substancioso de dinheiro público e a fraude que
ocorreu no sistema financeiro brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicaçãp de Liderança.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra, para uma Comunicação de Liderança
pelo Governo.

O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB 
SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero dizer a V. Exa e a esta Casa, com refe
rência às palavras do Deputado Aloizio Mercadante,
Líder do PT, que o Governo não tem nada a temer em
relação ao Banco Central. Pelo contrário, o Presiden
te Arminio Fraga, na semana passada, anunciou uma
medida inédita: submeteu o Banco Central a uma au
ditoria externa.

Vemos com muita !preocupação esse denuncis
mo freqüente, que não aceita conclusões de CPI rea
lizada por outra Casa nem investigações passadas. O
que tem valor é a opinião de quem denuncia. O Depu
tado Aloizio Mercadante, que respeitamos e que tem
uma tradição de trabalho nesta Casa, terá a resposta
para cada um dos pontos que abordou exatamente
porque, primeiro, o Governo, não tem nada a escon
der em relação a essa matéria; segundo. () próprio
Banco Central já anunciou a realização de auditoria
externa, portanto, absoluta abertura ao conhecimento
da Casa e da opinião pública nacional sobre tudo o
que se passa na área de contas públicas; terceiro, in
sisto mais uma vez na idéia, temos que saudar a efi
ciência com que o Banco Central, a área econômica
do Governo atuou nesse episódio do começo do ano
passado para este ano, quando anunciaram desta tri
buna, deste microfone, catástrofes para a economia
brasileira. Anunciaram inflação na faixa de 30% a
40% e queda do Produto Interno Bruto. No entanto,
graças à ação da equipe econômica, em especial da
equipe dirigente do Banco Central, estamos saindo
da crise, como mostram hoje os dados do IBGE.

Quem olhar a telinha do computador verá que o
IBGE está publicando dados de crescimento da ativi
dade industrial, este ano, já comparativamente ao
ano passado.

Portanto, por meio dos subsídios do Banco Cen
trai, darei futuramente as respostas às questões le
vantadas pelo Deputado Aloizio Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no início de 1998 ocupei esta tribuna para
denunciar a repressão violenta e covarde patrocinada
pela Polícia do Ceará, da qual saíram vítimas o Depu
tado Estadual Mário Mamede e vários trabalhadores
do Movimento dos Sem-Terra que protestavam acam-

pados em Frente à Secretaria de Agricultura do Esta
do, pleiteando providências das autoridades para li
berar recursos para os seus assentamentos.

A desastrada operação policial, desencadeada
na madrugada do dia 11 de dezembro de 1997, foi ve
ementemente reprovada pelos mais diversos setores
da nossa sociedade e até mesmo por importantes or
ganismos internacionais que lidam com direitos hu
manos. À parte isso, o fato também foi motivo de uma
ação impetrada pelo Partido dos Trabalhadores, junto
à Procuradoria-Geral de Justiça, com o objetivo de
apurar as responsabilidades da autoridade policial
que deixou de instaurar inquérito sobre os excessos
ocorridos durante o cerco e a expulsão violenta dos
manifestantes.

No final de fevereiro deste ano, portanto mais de
dois anos depois do início do processo, tomamos co
nhecimento do parecer do Minístério Público sobre o
episódio, da lavra do Promotor de Justiça Laércio
Martins de Andrade. O parecer, a peça pretensamen
te jurídica, de autoria do Sr. Laércio, é uma provoca
dora manipulação dos fatos. Após referir-se ironica
mente à manifestação como "heróico acampamento",
este senhor Laércio tenta desviar o foco do processo
judicial para nos brindar com sua opinião pessoal so
bre o MST. Para ele:

É forçoso reconhecer que as manifes
tações do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra são, na sua maioria, fei
tas de forma ameaçadora e, em muitos ca
sos, violenta. Entretanto, sempre é o MST
que colhe os dividendos políticos, inclusive
junto à mídia e à comunidade internacional,
do resultado de sua agressividade e/ou vio
lência.

Ora, fosse nossa obrigação aceitar a avaliação
preconceituosa deste senhor Promotor de Justiça
como verdadeira, ainda assim caberia lembrá-lo que
na ação específica para a qual ele foi incumbido de
dar parecer, o MST era caracterizadamente a vítima,
e não o réu. Mas tem mais. Seria de grande valia se o
Promotor Laércio Martins poupasse de sua grosseira
ironia as vítimas daquela lamentável ação policial,
quando afirma em seu parecer:

Apesar do longo período das manifes
tações/ acampamento, suas proporções, a
quantidade de policiais militares e equipa
mentos utilizados no controle dos distúrbios,
o acirramento dos ânimos e o clima de qua
se tragédia por muitos apregoado e deseja
do, não houve uma única morte ou lesão
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corporal de natureza grave... Entre mortos e
feridos, salvaram-se todos!

Como se não bastasse, o patético Promotor
acrescenta:

Restou apenas o nome de um ferido: o
ilustre e diligente Deputado Estadual Mário
Mamede, que na qualidade de Presidente
da Comissão de Direitos Humanos e Cida
dania do Parlamento estadual, prestou ine
gáveis serviços ao povo cearense, cujo tra
balho foi motivo de admiração e respeito por
parte do signatário, externados pessoalmen
te ao ex-Parlamentar quando de sua candi
datura a Deputado Federal.

Com isso o Sr. Laércio mais uma vez, ironica
mente, sugere que a atuação do companheiro Mário
Mamede, neste e em outros momentos de seu man
dato estadual, não contou com o respaldo do povo ce
arense por não ter sido eleito Deputado Federal.

Saibam os senhores que o médico e militante
dos direitos humanos Mário Mamede é uma das prin
cipais referências de coragem e competência, seja
profissional ou parlamentar, em nosso Estado. Desde
seu primeiro mandato como Vereador, ele s6 multipli
cou seu apoio junto ao eleitorado cearense, o que
mais uma vez se verificou em sua votação para Depu
tado Federal, quando obteve mais de 35 mil votos.

Certamente não nos será possrvel extrair algo
de positivo do parecer do Promotor Laércio Martins, a
não ser o fato de que sua contribuição para o descré
dito do Ministério Público não representa grande es
trago, uma vez que esta instância da Justiça sempre
contou e contará com pessoas aptas e capazes para
cumprirem o papel que a sociedade delas espera. Se
o julgamento parcial proferido pelo Sr. Laércio não se
coaduna com a verdade dos fatos, esta mesma ver
dade hoje se impõe independente da sua limitada
vontade.

Muito obrigado.
O SR. ALBERTO MOURÃO (Bloco/PMDB 

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, causa-nos profundo pesar
que o Brasil ocupe as primeiras colocaçOes em ran
kings nada edificantes. Se não bastassem os alar
mantes rndices de violência, a má distribuição da ren
da e o analfabetismo, nosso País ganha cada vez ma
ior destaque numa atividade muito lastimável: a práti
ca do turismo sexual.

Ocupamos esta tribuna hoje para manifestar
nossa preocupação com esse fato e, mais ainda, por
sentirmos que o assunto, que mereceu a atenção das

autoridades no ano de 1997, quando foi lançada, pelo
Exmo. Sr. Presidente da República, a Campanha de
Combate ao Turismo Sexual Infantil, foi aos poucos
sendo deixado de lado, passando como uma onda,
enquanto a atividade cresce de forma assustadora.

Temos ciência das enormes dificuldades que
cercam a elaboração de um programa eficaz de com
bate a essa atividade, tendo em vista a falta de dados
quantitativos e a ausência de notificações e sistemati
zação das ocorrências.

Também sabemos da falta de recursos para as
delegacias materializarem a prova do crime e dos
problemas enfrentados pelas testemunhas, já que o
tema adentra a seara da psicologia humana.

Temos ainda a consciência de que o combate
ao turismo sexual não é da alçada apenas do Gover
no e requer a união de forças da sociedade.

Ao fazermos uma pesquisa sobre o assunto, pu
demos tomar conhecimento da ação de várias entida
des não-governamentais na área da violência e abu
so sexual de crianças e adolescentes, que envolve
também o chamado turismo do sexo.

Mas uma iniciativa mais vigorosa deve ser em
preendida pelo Governo Federal. Nesta última tempo
rada de verão, não se assistiu mais aos filmetes vei
culados em 1998, da campanha de combate á essa
nefasta e vergonhosa atividade.

Nosso apelo é no sentido de que essa campa
nha seja retomada. Isso apenas para começar um tra
balho efetivo contra esse verdadeiro comércio da car
ne que, em muitos casos, envolve crianças e adoles
centes.

A exploração desse comércio pelos turistas,
. na maioria estrangeiros, conta com a cumplicidade,
por,ação direta ou omissão, de agências de viagens
e guias turrsticos, hotéis, bares, restaurantes entre
outros.

A quem mais interessa essa exploração? Quem
está por detrás dela? Vamos assistir á formação de
uma verdadeira rede, como a do tráfico de drogas,
quando então será muito mais dificultoso comba
tê-Ia?

A Profll Doutora Maria Lúcia Pinto Leal, coorde
nadora do Centro de Referência, Estudos e Ações so
bre Crianças e Adolescentes - CECRIA, faz um relato
dramático da pesquisa realizada no Brasil sobre ex
ploração sexual comercial de meninos e meninas.
Disponrvel na Internet, o trabalho aborda a grave di
mensão do problema principalmente nas regiões lito
râneas e capitais do Nordeste do Pars e cita trecho
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dos Anais do Seminário das Américas sobre o assun
to, realizado em 1996:

...a idade das crianças e adolescentes
submetidos a exploração sexual oscila entre
5 e 18 anos e tanto podem ser do sexo fe
minino quanto do masculino, de todas as
classes sociais e etmas .

Outros fatos dramáticos relatados em resumo
de documento do UNICEF, divulgado pela Secretaria
Nacional dos Direitos Humanos, também disponível
na rede, traça os perfis da atividade em diferentes ca
pitais brasileiras. Segundo esse documento:

Fortaleza é a capital onde se observa
visualmente um maior número de meninas
prostituídas nas ruas. As meninas transitam
atendendo ao apelo do turismo sexual, sen
do observado, por volta das 3h da manhã,
meninas deitadas nas calçadas, expondo o
corpo, literalmente uma exploração da car
ne" .

O documento prossegue:
Em Salvador, que ocupa o segundo

lugar no ranking, dividindo o quantitativo de
garotas juntamente com Recife, obser
vam-se meninas por toda a orla marítima,
sobretudo no trecho que vai do Porto ao Fa
rol da Barra, onde foram observadas, por
volta das 3h da manhã, crianças de 5 a 8
anos de idade sendo apalpadas nas partes
sexuais, ainda em formação, por turistas,
especialmente estrangeiros.

E mais:
Em Manaus, realiza-se o grande so

nho dos turistas, que é fazer amor com as
meninas nativas nos hotéis ambientais.

Neste ponto, senhoras e senhores, nos permiti
mos discordar do texto do documento: a prática sexu
al com crianças não pode serchamada de fazer amor,
termo poético demais para tamanha violência.

Haveria muito mais a discorrer e relatar aos no
bres pares, mas vamo-nos deter por aqui. Cremos
que esse breve resumo de alguns dos relatórios é su
ficiente para se ter uma noção da gravidade do pro
blema.

Cabe a nós, Parlamentares, não apenas refletir
sobre o assunto, estudar mais a fundo o problema,
mas também unirmo-nos às entidades
não-governamentais na luta contra essa situação.

E mais: exigir do Governo Federal, através da
união de esforços dos Ministérios da Justiça, Educa
ção e Saúde, a realização de uma ampla campanha

de combate à essa deplorável modalidade de turis
mo. Esse tipo de turista nós não queremos!

Era o que tinha a dizer
Muito obrigado.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, injusta e ífldevidamente, a Previdência
Social foi escolhida para vilã, mais uma vez, como o
fator que impede a fixação de retribuição condigna
para o trabalhador brasileiro. A causa seria a vincula
ção de suas prestações mensais ao salário mínimo.

Para alguns, este empecilho é intransponível,
incontornável, indestrutível. O salário mínimo é de R$
151,00 porque este é o valor que a Previdência supor
ta, e ponto final. Para outros, basta que se contorne
ou se escale a barreira, fazendo de conta que ela ine
xiste. Ainda outros acham que a barreira deve ser su
mariamente implodida, retirando-se da Carta Magna
a vinculação que se inscreve como uma das mais im
portantes conquistas da sociedade brasileira na me
morável Constituinte de 1988.

É preciso coragem para buscar a saída óbvia
para este impasse: dotar a Previdência Social dos re
cursos financeiros suficientes para suportar o impacto
de um salário mínimo maior em suas contas. Mas
esta sarda cheira a aumento de contribuições, e eles
silenciam.

Até nisto se equivocam os que laboram contra
esta solução. A Previdência Social- afirmo com base
em estudos de laboriosa categoria de seus Procura
dores - não precisa de percentuais de contribuição
mais elevados. Não é preciso onerar nem assalaria
dos, nem patrões. Basta que todos cumpram com o
que lhes é devido - nos percentuais já previstos - f~

as receitas previdenciárias praticamente dobrarão,
ensejando idêntica repercussão nas míseras aposen
tadorias e pensões pagas pelo sistema. E esta solu
ção não é emergencial. É duradoura.

No prego do INSS está espetado um pendura
de mais de R$60 bilhões - pasmem, R$60 bilhões! -,
isto sem contar com os contribuintes em potencial
que estão na informalidade; sem contar com os que
jamais foram visitados por qualquer fiscalização pre
videnciária; as dívidas que ainda não foram levanta
das ou inscritas.

Como fazer para cobrar esses R$60 bilhões? A
Previdência dispõe, apenas, de menos de 400 Procu
radores (os demais atuam não na cobrança, mas na
defesa de quase um milhão de ações de beneficio).
Para piorar, o desfilado time de cobradores está de
sestimulado, e com razão. Sem qualquer justificativa,



14780 Sexta·feira 7 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

os procuradores ficaram de fora do mais recente pro
grama de estimulo à arrecadação, fixado pela Medida
Provisória 1.971.

A medida estimula os Fiscais da Previdência a
levantar débitos e mais débitos. Muito correto. Mas
como é o Procurador quem pode cobrá-los, amigável
ou judicialmente; como é o Procurador quem, verda
deiramente, faz com que os autos de infração pos
sam ser convertidos em dinheiro, é justo que os Pro
curadores equiparem-se aos Fiscais. E: justo atribuir o
estímulo aos Fiscais. E: injusto deixar à parte os Pro
curadores. Este caso pode ser comparado a uma se
leção de futebol: Fiscais fazem o lançamento e Procu
radores marcam o gol. Um precisa do outro. E o prê
mio deveria ser para ambas as categorias. A correta
alteração do time dos levantadores e cobradores das
dívidas previdenciárias pode ser a saída para este
verdadeiro impasse criado em tomo da fixação do
novo mínimo.

Recordo-me de drama parecido vivido pela Pre
vidência em fins de 1992, que ficou gravado na me
mória de todos nós como o reajuste dos 147%, e foi
solucionado graças a esforço conjunto do qual partici
param Procuradores da Previdência, companheiros
valorosos desta Casa e do Senado Federal e eu mes
mo: os cerca de 16 milhões de aposentados do INSS
inundaram o Judiciário com mandados de segurança,
exigindo o reajuste de seus benefIcios em 147%, con
forme estipulava a Constituição.

A Previdência, na época, via-se na contingência
de ter que dobrar sua folha As autoridades do Gover
no, em vez da solução óbvia para o impasse - garim
par os recursos para o cumprimento do preceito cons
titucional-, fizeram ouvidos de mercador. O presiden
te do INSS chegou a ser preso. Os superintendentes
regionais do INSS foram orientados pelo próprio Go
verno a se evadir de seus Estados.

Então, desta mesma tribuna apontei para a pos
sibilidade da cobrança, pelos 650 Procuradores do
INSS, de uma dívida que batia na casa dos 20 mi
lhões de dólares. Mesmo desestimulados, desorien
tados e recebendo, à época, míseros salários, aque
les advogados previdenciários conseguiram recupe
rar 2 milhões de dólares a cada mês. O pronuncia
mento repercutiu e no dia seguinte fui procurado por
um grupo de Procuradores, à frente o presidente da
ANPPREV - Associação Nacional dos Procuradores
da Previdência Social, Carlos Mota Coelho, e, juntos,
conseguimos que o Governo editasse a Medida Pro
visória 319/92, pela qual foi instituída uma gratifica
ção de estImulo à arrecadação previdenciária.

A partir dali, a arrecadação via Procuradoria, es
tacionada em menos de R$ 20 milhões por ano, ultra
passou a casa de R$ 1 bilhão e meio por ano.

A exemplo de 1992, espero que este pronuncia
mento possa contribuir para deslocaro eixo desta dis
cussão para a direção que suponho correta, isto é:
elevar o salário mínimo a patamares mais condignos,
na certeza de que a Previdência suportará o tranco.
E, o que é melhor, os trabalhadores e também os apo
sentados e pensionistas terão mais comida, e melho
res condições de vida.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há pouco mais de um ano o
Presidente Fernando Henrique Cardoso tomava pos
se como Presidente da República, em seu segundo
mandato, fato que marcou a vida política do País pela
reeleição, antes não permitida constitucionalmente.
Exercício de cidadania inédito para o povo brasileiro,
comprovando nossa evolução sociopolrtica e a capa
cidade de julgar o desempenho do primeiro mandatá
rio e optar por sua permanência, ou não, como Chefe
da Nação. Mais que um exercício de cidadania, con
solidaram~se os princípios de democracia que regem
os palses socialmente evoluldos, plenos de consciên~

cia polrtica. As eleições transcorreram em clima de or~

dem, como se já fôssemos habituados a prática tão
democrática.

Passadas as eleições, levantou-se dentro do
Congresso, Câmara e Senado, a idéia de um nova
emenda constitucional que não permitiria a reeleição
dos Prefeitos ou que eles deveriam desincompatibili
zar-se dos cargos para disputar a reeleição. Idéia
nada democrática, contra a qual me posicionei publi
camente, porconsiderá-Ia casulstica, satisfazendo os
interesses pessoais de alguns, caracterizando uma
quebra n3 evolução política que há tão pouco Unha
mos iniciado. Pesou o bom senso e a idéia morreu no
nascedouro. E em outubro próximo, pela segunda
vez, a sociedade brasileira voltará às umas no uso de
seus direitos, reelegendo, ou não, seus Prefeitos.

Estamos a oito meses das eleições municipais e
estranhamente a mídia nacional, jornais, rádios e te
levisão, vem divulgando as preferências populares
pelos candidatos à Presidência da República. Deu o
bug na imprensa, pois parece que as eleições para
Presidente serão em outubro próximo, e não falam
nas preferências aos candidatos a Prefeitos, mesmo
das grandes cidades, como São Paulo, Rio e outras.
A imprensa divulga as pesquisas realizadas pelas
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empresas especializadas em opinião pública. E quem
está custeando essas pesquisas? Fica a pergunta
aos que possam respondê-Ia.

Esta campanha fora de hora deixa um prejuízo
ao País. Por um lado, tumultua a vida nacional, quan
do estamos saindo de uma séria crise que se abateu
sobre nossa economia (há um ano) com desvaloriza
ção do real, alta de juros, queda no crescimento eco
nômico, desemprego, mas que hoje volta a confiança
dos investidores internacionais, do empresariado na
cional, o que dá ao Presidente Fernando Henrique a
volta de sua popularidade. Por outro lado, cumpre à
imprensa e aos políticos, especialmente, voltarem-se
para a análise das questões políticas municipais,
dando à sociedade elementos capazes para julga
mento que ela fará na escolha dos candidatos a Pre
feito.

As pesquisas não se dirigem para identificar as
necessidades das populações, suas reivindicações,
expectativas, o que permitiria rever o planejamento
municipal, a atuação do Governos Estaduais e Fede
ral na solução dos problemas locais. Essas pesquisas
apontam os mais cotados, e não se sabe por quê, vis
to que alguns não são sequer conhecidos em nível
nacional, ou defendem um programa de governo que
não vai levar o País a soluções para problemas mais
cruciantes. Elas objetivam revelações sem propósito,
para o momento; mais, adredemente, para atender a
interesses futuros de alguns, e menos do País. Não
creio, por outro lado, que as preferências populares
expressas em pesquisas de hoje serão as de 2002,
quando haverá eleição para Presidente. Logo se
pode dizer que os resultados de hoje não são Vox Po
puli e muito menos Vox Dei.

Como sei que a escolha do próximo Presidente
da República, em 2002, dependerá das eleições de
outubro deste ano, vou engajar-me na campanha das
eleições municipais.

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB-RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no meu discurso de hoje pre
tendo enfocar a retomada do processo produtivo de
soja no Estado de Rondônia. Esta retomada implica,
forçosamente, discorrer, ainda que de forma sucinta,
sobre a utilização dos cerrados no Brasil.

A região dos cerrados, que ocupa uma área de
grande expressão geográfica - 21 Omilhões de hecta
res -, constitui, segundo o Prêmio Nobel da Paz de
1970, Norman Borlaug, a última grande e contínua
fronteira agrícola do nosso Planeta. Os Estados bra-

sileiros que possuem o ecossistema cerrados são:
Goiás e Tocantins, na sua área total; parcialmente Mi
nas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso. Os Estados de Rondônia, Amazo
nas, Roraima, Amapá e Pará também possuem áreas
de cerrados, porém em dimensões diminutas.

A ocupação humana dos cerrados, nos últimos
quarenta anos, acelerou os processos de impacto so
bre a região, devido ao aumento da densidade demo
gráfica. A população da região Centro-Oeste, onde
se localizam em maior expressão os cerrados, cres
ceu seis vezes entre 1950 e 1990, passando para cer
ca de dez milhões de habitantes, com uma densidade
média de 6,6 habitantes por quilômetro quadrado.

O crescimento não foi apenas vegetativo, mas
resultou da intensa imigração, dobrando a sua partici
pação relativa na população nacional (de 3,3 para
6,9%). ~ importante assinalar que a população da re
gião dos cerrados apresenta-se altamente concentra
da, com cerca 80% vivendo em áreas urbanas. A área
total dos cerrados, de aproximadamente 210 milhões
de hectares, já sofreu processo de antropização em
cerca de um terço, ou seja, 70 milhões de hectares.

Os cerrados respondem hoje por 25% da produ
ção de grãos e neles estão apascentados 43% do re
banho bovino brasileiro. Os índices de produtividade
estão próximos da média brasileira. Observam-se,
contudo, ganhos expressivos nas propriedades admi
nistradas por bons produtores.

O quadro a seguir apresenta informações sobre
produtividade dos cultivos de arroz, feijão, milho e
soja, comparando-se os patamares de produtividade
da média geral do Brasil com os índices alcançados
nos cerrados para rendimentos médios, de bons pro
dutores e rendimentos alcançados em pesquisas
conduzidas pela EMBRAPA.

Sr. Presidente, é da maior importância ressaltar
que a sojicultura está-se transferindo das áreas tradi
cionais de clima temperado para as áreas mais quen
tes, para as áreas dos cerrados. Na safra de 1970, a
área de plantio, na região tradicional do cultivo da
soja (Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo), era de
1.305.500 hectares, com uma produção de 1.487.900
toneladas e uma produtividade de 1.140 quilos/hecta
re.

Na região de expansão do cultivo - cerrados - a
área colhida foi de 15.300 hectares e produziu 20.600
toneladas, com uma produtividade de 1.347 qui
los/hectare. Na safra 1985, a área colhida havia cres
cido no setor tradicional para 6.752.200 hectares,
com uma produção de 11.648.400 toneladas, e uma
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produtividade de 1.720 quilos/hectare. Nas áreas de
cerrados, o plantio evoluiu para 3.400.000 hectares,
com uma produção de 6.630.000 toneladas e uma
produtividade de 1 950 quilos/hectare.

Na safra 1992, na área tradicional, o plantio/co
lheita diminuiu para 5.365.000 hectares, com uma
produção de 10.385.400 toneladas, e uma produtivi
dade de 1.930 quilos/hectare. Na área dos cerrados,
o plantio evoluíra para 3.758.000 hectares, com uma
colheita de 8.790.000 toneladas e uma produtividade
de 2.340 quilos/hectare.

Esses resultados favoráveis ao crescimento do
cultivo da soja na área dos cerrados, ao lado de sua
maior produtividade, deve-se à contribuição da pes
quisa e experimentação da EMBRAPA, com a coloca
ção de cultivares de soja tropical, que, inclusive, tem
um maior teor de óleo em seus grãos.

Agricultores da Região Sul - gaúchos e parana
enses, predominantemente - começaram a povoar
extensas áreas de regiões como as de Barreiras, no
oeste da Bahia; a de Balsas, no sul do Maranhao, e
Chapada dos Parecis, no corredor de Mato Grosso
para Rondônia.

Não é demais lembrar que os cerrados se cons
tituem na maior fronteira agrícola do mundo, possuin
do condições de tornar o Brasil um dos maiores forne
cedores de grãos, de carnes, de fibras e de frutas do
mundo. Atualmente o Brasil já se constitui numa ame
aça aos países produtores predominantes no merca
do produtor internacional, como os Estados Unidos,
Canadá e Austrália.

A incorporação de 20 milhões de hectares aptos
e disponíveis para a agricultura colocaria o Brasil
como primeiro produtor de soja no mundo, superando
os Estados Unidos. Poderíamos, com maior utiliza
ção dos cerrados, transformar o Brasil num inquestio
návellfder mundial na política de grãos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além
das áreas produtoras de soja de Barreiras, no oeste
da Bahia, e de Balsas, no sul do Maranhão, uma ter
ceira região vem alcançando expressivo desenvolvi
mento no Estado do Mato Grosso. Tem como epicen
tro o Município de Rondonópolis, estendendo-se a
mais de 30 cidade.

É importante destacar a fabulosa potencialidade
da Chapada dos Parecis, onde se planta perto de um
milhao de hectares. A Chapada dos Parecis é a maior
área agricultável contínua do mundo, centrada no
Município de Sapezal, um dos mais novos Municípios
de Mato Grosso. No percurso de Sapezal para Vilhe
na', no Estado de Rondônia, figura o potencial de pro-

dução de grãos nos cerrados da Chapada dos Pare
cis, que invade Rondônia, passando de Vilhena para
Pimenta Bueno, descendo de um lado e outro da
BR-364, nas vicinais para Colorado do Oeste, Cereje
iras e Corumbiara e para o noroeste para o Município
de Espigão do Oeste. São aproximadamente um mi
lhão de hectares aptos para o cultivo da soja.

Uma contribuição que certamente ampliará a
competitividade da produção de soja na Chapada dos
Parecis, em Mato Grosso e Rondônia, é uma contri
buição da EMBRAPNCPAF-RO com a divulgação de
uma série de resultados de cultivares de soja reco
mendados para os cerrados de Rondônia e vizinhan
ças. Os resultados da pesquisa estão divulgados na
publicação Recomendações Técnicas, ~ 8, sob o tí
tulo "Caracterização dos Cultivares de Soja Reco
mendados para Rondônia 1997/1998", de autoria dos
pesquisadores Elói do Prado, Vicente de Paulo Cam
pos Godinho e Marley Marico Utumi, sediados no
Campo Experimental da EMBRAPAlCPAF-RO, em
Vilhena. Os trabalhos foram executados em conjunto
com a EMBRAPAlSoja e a Fundação Mato Grosso.

A produção de soja alcançou em Rondônia, uns
dez ou doze anos atrás, expressiva área de plantio e
volume de produção, que chegou a cerca de 30 mil to
neladas. Anos depois, o cultivo perdeu credibilidade,
por falta de apoio governamental, e quase desapare
ceu. Nos dois últimos anos agrícolas a produção vol
tou a ganhar ritmo, estimulada pelas ações do Grupo
Maggi e pelo caminho alternativo do escoamento da
produção via transporte intermodal BR-364/Rio Ma
deira.

A CONAB informou, para a última safra, uma
área plantada de 11.500 hectares, com uma produ
ção de 33.78 toneladas e uma produtividade de 2.937
quilos/hectare. Uma produtividade excelente, uma
vez que foi alcançada no âmbito do produtor; e que
comparada com as informações contidas no quadro
1, acima, fica mil quilos abaixo do nível de produtivi
dade para os bons produtores, da região dos cerra
dos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma
forte limitação que certamente prejudicará uma me
lhor performance para a produção de soja em Ron
dônia, é a questão da correção dos solos via aplica
ção de calcário. Pela natureza dos solos de cerra
dos, é absolutamente indispensável a prática da
correção da acidez. Sem isso a boa qualidade ge
nética dos cultivares jamais exteriorizará sua po
tencialidade, mais alta.
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o calcário é um insumo de baixo casto, oscilan
do no Centro-Sul entre os R$5,OO e R$7,OO por tone
lada. Pela sua baixa relação de R$/tonelada não su
porta o custo de transporte rodoviário a largas distan
cias. Uma outra particularidade que se deve informar
é que a região amazônica é muito pobre em ocorrên
cia de jazidas de calcário. O Estado de Rondônia foi
abençoado com uma mina de calcário, no Município
de Pimenta Bueno, com um potencial ainda não total
mente dimensionado.

O Estado de Rondônia tentou, através de uma
companhia estatal, a CMR - Companhia de Minera
ção de Rondônia, explorar aquela riqueza. O empre
endimento não foi bem-sucedido e terminou por não
cumprir o papel para o qual foi concebido. Já no final
do Governo Valdir Raupp foi arrendado, por um perío
do de 20 anos, a um grupo empresarial de Mato Gros
so, a EMAL - Empresa de Mineração Aripuanã , que
possui em Nobres e arredores outras jazidas.

Desde os últimos dois anos, quando assumiu a
mina de Pimenta Bueno, a EMAL não vem sendo
bem-sucedida. A jazida se situa fora do eixo da
BR-364 uns 70 quilômetros, servida por estradas de
péssimas qualidade, com um leito que proporciona
freqUentes interrupções no tráfego. Até o momento o
Governo do Estado não apoiou a EMAL, seja com a
pavimentação do ramal, seja com uma manutenção
adequada da estrada no período chuvoso.

Por outro lado, a conscientização dos produto
res para o emprego do calcário na agricultura é ainda
frágil. Com a pequena área de plantio até anos recen
tes, o mercado para colocação do calcário na agricul
tura de Rondônia era de pequena expressão. Com in
formações atualizadas, fornecidas pela administra
ção da EMAL, em Pimenta Bueno, constatou-se que
nos últimos seis meses de 1999/2000, nos meses de
muita chuva, o estoque de calcário da EMAL de Pi
menta Bueno, que era de 12 toneladas, baixou para 6
toneladas. Isto é, em seis meses apenas seis tonela
das foram comercializadas, ou seja, uma média de
uma tonelada/mês.

Nos dois últimos anos a EMAL colocou, em
Rondônia, entre 30 a 35 mil toneladas de calcá
rio/ano. A expectativa inicial do contrato de arrenda
mento era de comercializar em torno das 150 mil to
neladas/ano. Não é preciso enfatizar que as ativida
des da EMAURondônia, dão prejuízo ou vêm traba
lhando no vermelho. Por quantos anos mais poderá
seguir assim?

O preço da tonelada do calcário da mina de Pi
menta Bueno, explorada pela EMAL - Empresa de

Mineração Aripuanã é atualmente de R$11 ,aO/tonela
da; o frete da tonelada no percurso de 70 quilômetros
entre a mina e a BR-364 é de R$30,00/tonelada. Quer
dizer, o custo do transporte é quase três vezes maior
que o valor da tonelada do calcário. Enquanto isso, o
valor da tonelada do calcário em Nobres, no Mato
Grosso, era de R$6,00/tonelada, no mesmo período.
As empresas da EMAL, no Estado de Mato Grosso,
chegam a vender cerca de 3.000 toneladas/dia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
cumprimento às etapas do programa Brasil em Ação:
Investimentos Básicos para o Desenvolvimento, o iní
cio de operação do transporte intermodal BR-364/Rio
Madeira permitiu a interligação de dois terminais gra
neleiros, um colocado em Porto Velho, Rondônia, e
outro na cidade de Itacoatiara, Amazonas, num per
curso de 1.050 quilômetros.

Graças à melhoria da navegabilidade do Rio
Madeira, a instalação dos Terminais Graneleiros, a
recuperação da BR-364 (Cuiabá/Porto Velho) e a
construção da Rodovia Celeiro da Produção, BR-235,
em Mato Grosso, no primeiro ano foram transporta
das 350 mil toneladas de soja; no segundo ano,
1997/98, quase o dobro, 600 mil toneladas, e na safra
1998/1999 foram transportadas 750 mil toneladas. A
previsão para a safra 1999/2000 é de serem transpor
tadas um milhão de toneladas.

Todo o processo, que significou para nós, de
Rondônia, virar o Brasil de cabeça para baixo em ter
mos de transporte intercontinental, resultou do fato de
que o frete de uma tonelada desde o cerrado da Cha
pada dos Parecis até o porto de Paranaguá ou Sarl
tos, cerca de 2.500 quilômetros, em direção ao Atlan
tico Norte, para os mercados europeus atinge um ní
vel de R$110/tonelada, com um patamar mínimo de
R$95/tonelada.

Este nível de custo inviabilizava a competitivida
de da produção de soja na parte oeste da Chapada
dos Parecis, de Mato Grosso e de Rondônia, que
apesar da excelente produtividade - 3.000 qui
los/hectare - não tinha chances. Com o transporte in
termodal, Chapada dos ParecisNilhena/Porto Velho
(transporte rodoviário via BR-364), Hidrovia Madei
ra-Amazonas, na pior das hipóteses, o custo será di
minuído em US$30/ toneladas, ou seja,
US$1,80/saca de 60 quilos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
esperança de que o Governador José de Abreu Bian
co, o Secretário da Agricultura, Dr. Miguel de Souza, a
classe empresarial e os produtores rurais de meu
Estado, aproveitem a nova situação criada não so-
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mente para a produção de soja, mas para a produção
de grãos (arroz, milho, milheto), de algodão e moder
nizem a infra-estrutura da agricultura de Rondônia.
Eu, de minha parte, tudo farei para continuar a mere
cer a atenção do setor agropecuário rondoniense.

Muito obrigado.

O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 8 de abril, a ci
dade de Santo André, no ABC paulista, estará come
morando 447 anos de uma história repleta de con
quistas e vitórias, que refletem o esplrito empreende
dor de seus moradores, os grandes atores desse em
preendimento. Juntamente com os votos de para
béns por essa data tão marcante, é preciso relembrar
seu passado desbravador e buscar realizar o destino
traçado por seus fundadores.

Originária de uma pequena vila, a cidade de
Santo André foi crescendo aos poucos. Primeiramen
te, o progresso chegava através da Estrada de Ferro
Santos-Jundiaí, que fez surgir, no topo da Serra do
Mar, o primeiro povoado, a Vila de Paranapiacaba,
hoje patrimônio histórico e cultural da região.

A partir daí, Santo André não parou mais de
crescer. Graças a sua localização estratégica, fincada
entre o Porto de Santos e o mercado consumidor da
Capital paulista, esse crescimento aconteceu rapida
mente e favoreceu o desenvolvimento de seu poten
cial econômico. As indústrias chegaram, transfor
mando a paisagem ao redor.

O afluxo de pessoas que vieram trabalhar nesse
novo mercado que surgia levou a uma rápida ocupa
ção do solo: novos bairros nasceram e expandi
ram-se em velocidade espantosa, acumulando ne
cessidades a serem atendidas. Além disso, a busca
crescente por mão-de-obra especializada permitiu o
desenvolvimento na cidade de centros de treinamen
to e capacitação profissional, que se traduzem pelas
escolas técnicas e pelas faculdades que hoje se situ
am na cidade.

Também o setor terciário teve um forte incre
mento e hoje é um dos grandes empregadores da ci
dade. Apenas nos últimos anos, Santo André foi des
tinatária de grande volume de investimentos em ser
viços, fazendo com que a cidade tenha ampla in
fra-estrutura de lazer, cultura, compras e educação
de qualidade. Com isso, contribuiu decisivamente
para diminuir o impacto gerado pela perda de indústri
as para outros Estados ou outras cidades paulistas
devido à guerra fiscal.

Ecologicamente, Santo André é também privile
giada. Cerca de 60% de seu território está dentro da
área de preservação ambiental, que engloba parte da
Represa Billings, do Parque Estadual da Serra do Mar
e da Reserva Biológica do Alto da Serra. É uma ben
ção que, no entanto, gera um desafio a ser vencido:
como garantir o desenvolvimento da cidade e sua
crescente necessidade por novos espaços ao mesmo
tempo em que é fundamental garantir a preservação
dessas áreas, indispensáveis para o futuro da re
gião?

É claro que esse desafio é apenas um entre mu
itos outros que Santo André precisa solucionar. O alto
Indice de desemprego elevou sensivelmente a inci
dência da violência na cidade. É preciso encontrar so
luções responsáveis e alternativas viáveis que pos
sam dar a Santo André novos rumos, a fim de que ela
possa continuar atendendo aos anseios e às necessi
dades de seus moradores.

No entanto, a irresponsabilidade com a qual a
atual administração vem conduzindo os destinos de
Santo André indica que o caminho a ser trilhado será
bastante pedregoso e diflcil. As dIvidas da cidade
atingem a cifra absurda de mais de 600 milhões de re
ais. É um preço alto, provocado por pessoas sem
qualquer comprometimento com o futuro de Santo
André, mas que a cidade terá de arcar se quiser conti
nuar cumprindo seu destino de destaque no cenário
nacional.

O SR. PAULO ROCHA (PT -PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no dia 17 de abril completam-se quatro anos
do massacre de Eldorado dos Carajás, quando deze
nove agricultores foram chacinados por policiais mili
tares do Pará, obedecendo a ordens de oficiais dire
tamente ligados ao Governador Almir Gabriel.

O Tribunal do Júri do massacre de Eldorado dos
Carajás, que deveria ser o maior julgamento da histó
ria do Brasil, considerando suas condições e a quanti
dade de atores envolvidos, transformou-se no palco
de uma tragicomédia: os réus transformaram-se em
vItimas, e os mortos em bandidos.

Como a impunidade campeia em nosso Estado,
além da absolvição dos oficiais que comandaram o
massacre e a reintegração dos policiais militares que
participaram de assassinatos de lideranças do MST
em 1998, temos ainda exemplos de omissão da justi
ça que envergonhariam os magistrados que buscam
seguir a imparcialidade, a ética e a seriedade nos ca
sos que julgam.
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No Estado do Pará a violência e a impunidade
envergonham os que ainda acreditam no homem e na
justiça. O caso das crianças emasculadas em Altami
ra, os assassinatos de dirigentes sindicais e tantos
outros crimes continuam impunes sob os olhares be
nevolentes dos magistrados paraenses.

O brutal quadro de concentração fundiária e de
renda e a prevalência da impunidade têm criado e
agravado sobremaneira as tensões sociais no Brasil,
gerando conflitos de toda ordem, especialmente os
agrários. A violência contra trabalhadores rurais não
é um fato restrito ao massacre de Eldorado dos Cara
jás, mas uma questão social, que antecede os confli
tos pela posse da terra em vários pontos do País. A
luta pela garantia de uma efétiva política de reforma
agrária é a luta para que os trabalhadores rurais se
jam tratados com dignidade e respeito.

No caso do massacre de Eldorado dos Carajás,
o que se julga verdadeiramente são as instituições
brasileiras e a sua incapacidade de estar em sintonia
com as necessidades prementes do povo brasileiro
por justiça e serviços públicos. Mesmo que todas as
luzes da imprensa se apaguem, mesmo que o Gover
no finja-se de cego, não se poderá esconder quem
está no banco dos réus; não se poderá ignorar a parti
cipação do Poder Judiciário nos milhares de casos de
impunidade e omissão que reinam em nosso País.

No próximo dia 17 o protesto e o grito dos traba
lhadores será silencioso, como silenciosa foi a tocaia
armada para o assassinato de homens, mulheres e
crianças que desejavam somente justiça.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, abre~se a página de um jornal da ci
dade do Rio de Janeiro e vêem-se quatro manchetes:
"Ana Jobim deixa o Rio", "Mulher presa com 8 kg de
cocaína", "Assaltantes levam R$ 100 mil de banco" e
"Vales-transportes da,Rio Ita recuperados".

Triste crônica da cidade que outrora foi apelida
da, com justa razão, de "maravilhosa"; a que no
dia-a-dia dos jornais estampa manchetes como es
sas, todas retratando a violência, a pobreza de cará
ter de pessoas que se comprazem em praticar crimes
para viver em vez de contribuir com um trabalho ho
nesto em prol de suas famílias e da comunidade
como um todo!

Ana Jobim, viúva do maestro Antônio Carlos Jo
bim, dava um almoço em sua casa do Jardim Botâni
co quando viu a propriedade invadida por três ho
mens armados de revólveres e - pasmem! - metra-

Ihadoras para um assalto em que roubaram alguns
milhares de reais em jóias e três telefones celulares.
A viúva ainda conseguiu fazer uma ligação para um
telefone da Polícia, o número 190, mas a ligação não
foi atendida. Ora, senhores, como se pode imaginar
que um telefone de emergência não seja atendido em
qualquer data, ainda mais no dia 7 de janeiro, uma
sexta-feira, em horário de almoço?

Desiludida e preocupada com a violência da ci
dade que teima em querer ser maravilhosa apesar da
criminal idade, a viúva do nosso querido compositor
justo ele, que tanto cantou a beleza daquela cidade e
a brejeirice de sua gente, tornando-se como que em
baixador de nossa música nos Estados Unidos e no
mundo por inteiro - decidiu passar uma longa tempo
rada em Nova Iorque, podendo eventualmente vir a fi
xar residência naquela cidade, onde a tolerância zero
produziu efeitos e garante a seus habitantes uma vida
muito mais tranqüila, sem os sobressaltos que vie
mos a cada instante.

Na outra noticia, uma mulher foi presa com al
guns quilos de entorpecente, numa blitz policial em
que foi pega por acaso, quando levava a droga de um
traficante para outro, na Ilha do Governador.

Na terceira, foram 100 mil reais roubados de
uma agência bancária por quatro homens armados,
que fugiram no carro do tesoureiro da agência, na Ilha
do Governador. Polícia Militar mobilizada, bloqueios
nas saídas da Ilha ativados, mas nem assim os assal
tantes foram presos.

Já o roubo dos vales-transportes foi feito por um
grupo de quinze assaltantes, numa empresa de ôni
bus de São Gonçalo. Tremenda ousadia um bando
desse porte invadir uma empresa, mas fizeram-no
com sucesso, infelizmente, e a recuperação de parte
do produto do roubo só ocorreu após uma denúncia,
pois os vales estavam enterrados em um local da fa
vela Nova Brasília.

Triste Rio de Janeiro, cuja beleza acaba sempre
empanada pelo medo da violência, pelo temor do as
salto, pelo pavor da ação violenta do traficante, da
quadrilha, da contravenção.

Triste Rio, que precisamos ver voltar a ser uma
cidade com a capacidade de atração turística recupe
rada, com a possibilidade de oferecer a seus milhões
de habitantes uma vida digna e segura, com paz nas
ruas e nas vilas, nos morros e nas zonas mais urbani
zadas, na zona sul e no subúrbio, em nome da honra
que queremos reassumir ao dizermos: sou carioca!

Em tempo: um dos assaltantes da casa da viúva
de Antônio Carlos Jobim, um rapaz de apenas 25
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anos de idade, foi preso, mas escapou no dia seguin
te, pulando uma janela da delegacia da Gávea.

Que se registre, Governador Garotinho, o pro
testo dos cariocas, dos brasileiros, de todos os cida
dãos de bem acerca desse descalabro!

Obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB 

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em diferentes pronunciamen
tos, nesta tribuna, tenho mostrado à Casa e à Nação
o quanto é profícua a administração de Nelson Borni
er e de Eduardo Gonçalves na Prefeitura de Nova
Iguaçu. Hoje, mais uma vez, retorno ao assunto para
registrar outras iniciativas que estão transformando
Nova Iguaçu não apenas em um canteiro de obras,
mas em uma cidade que melhora sua infra-estrutura
em benefício de toda a população.

Nesta sexta-feira, 7 de abril, o Prefeito Nelson
Bornier e o Vice-Prefeito Eduardo Gonçalves entre
gam ao Comandante-Geral da Polfcia Militar, Coronel
Sérgio da Cruz, o novo Destacamento de Policiamen
to Ostensivo do Km 32 da antiga Rio-São Paulo, no
Parque São Francisco, uma das áreas de maior vio
lência do Município, atendendo a uma antiga reivindi
cação dos seus moradores. O antigo prédio estava
desabando, e sempre que chovia os policiais tinham
de desocupar o lugar para não ficar ilhados.

O novo DPO, que foi construído pela Prefeitura
e totalmente remodelado, com 60 metros quadrados,
possui dormitório para os guardas, cozinha, banheiro,
recepção, sala de rádio e sala de detenção. A praça
da localidade está sendo transformada numa grande
área de lazer de 4 mil metros quadrados, ao custo de
315 mil reais, com playground, palco para shows, dois
abrigos de ônibus, espaço coberto para idoso - com
mesas de jogos -, além de quiosques de alimenta
ção.

Embora não seja obrigação da Prefeitura cuidar
da segurança pública, é dever dos governantes esta
belecer parcerias que possam contribuir efetivamente
para o bem-estar daqueles que trabalham na defesa
dos cidadãos contra a marginalidade e a violência. A
defesa da vida estará sempre acima de divergências
partidárias e administrativas, tem lembrado Nelson
Bornier.

A nova cara de Nova Iguaçu está mudando atra
vés de projetos como o "Renova Iguaçu", que tem o
objetivo de requalificar áreas estratégicas da cidade e
aumentar sua potencialidade econômica. Locais
como o Centro de Miguel Couto, onde em breve co
meçarão as obras, serão totalmente remodelados. Na

área, de 4 mil metros quadrados, haverá um mercado
popular, terminal rodoviário e calçadão para pedes
tres. O projeto pretende resgatar a auto-estima da po
pulação local, aumentando sua qualidade de vida.
Outra praça que está sendo remodelada é a João
Musch, no centro. A obra deve durar dois meses, ao
custo de 70 mil reais, e colocará novos quiosques em
substituição aos antigos - de flores, de chaveiro e de
banca de jornais.

Em Santa Eugênia, a administração municipal
começa a melhorar 36 mil pontos de iluminação públi
ca. Moradores de três ruas daquele bairro - General
Rondon, Tancredo Neves (Antiga Guadalajara) e da
Divisa - já foram beneficiados, com a troca, nos últi
mos dias, de lâmpadas de mercúrio pela de vapor, de
sódio (amarela), em 170 pontos do bairro. A Prefeitu
ra espera concluir ao longo desta semana a substitui
ção dos quinhentos pontos de iluminação pública de
toda a região de Santa Eugênia, primeiro bairro con
templado pelo Governo Municipal em seu programa
de reforço na iluminação pública.

Além de estar substituindo as lâmpadas de mer
cúrio pelas amarelas (de sódio), a Prefeitura reforçou
a luminosidade da Avenida Tancredo Neves - que
liga o terminal rodoviário da Coderte ao Centro Co
mendador Soares -, ao dotá-Ia, em toda sua exten
são, de lãmpadas a vapor de sódio, de 250 watts.

Pelo planejamento do Superintendente de ilumi
nação pública da Prefeitura, Geraldo Guedes, depois
de Santa Eugênia, será a vez de a Prefeitura trocar
toda iluminação de Jardim Iguaçu, Moquetá, Chacri
nha e do Morro da Cocada, num total de 1.200 pon
tos. O Prefeito Nelson Bornier acredita que até setem
bro terão sido trocados os 36 mil pontos de ilumina
ção pública constantes do convênio formado entre a
Prefeitura de Nova Iguaçu, a Light e a ELETRO
BRAs, destacando ainda que estão sendo substituí
dos também reatores, luminárias e os suportes da
queles pontos de iluminação pública.

São resultados, Sr. Presidente, de uma adminis
tração cujos condutores - o Prefeito Nelson Bornier e
o Vice-Prefeito Eduardo Gonçalves - detêm enorme
sensibilidade em relação às questões sociais e de
grande interesse da comunidade, como o combate à
violência e a melhoria das condições de bem-estar da
população. Suas propostas e decisões ganham sem
pre.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB-RJ - Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna desta honrada Casa
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de Leis cobrar explicações ao Governo Federal sobre
o fato de terem sido excluídas do Projeto Luz no Cam
po as cooperativas de eletrificação rural, na liberação
dos recursos.

O Luz no Campo é um programa do Governo
Federal, lançado em dezembro último, e tem como
objetivo promover a eletrificação rural em todo territó
rio nacional, por meio de concessão de subsídios,
conforme sua concepção preconiza, às concessioná
rias de energia elétrica e às cooperativas de eletrifica
ção rural.

Entretanto, Sr. Presidente, passados meses
após o lançamento do Programa Luz no Campo, o
que se tem observado é a liberação de recursos para
projetos na área de eletrificação apenas para as con
cessionárias, conforme demonstra ofício dirigido a
este Parlamentar, de autoria da Federação das Coo
perativas de Eletrificação e Desenvolvimento Rural
do Estado do Rio de Janeiro - FECODERJ.

Se consistente esta reclamação, nobres cole
gas de Parlamento, entendo ser necessário o forneci
mento de explicações por parte do Ministro de Minas
e Energia, Sr. Rodolpho Tourinho Neto, e do Presi
dente da ELETROBRÁS, Sr. Firmino Sampaio. Isto,
por considerarmos, sem quaisquer chances de dúvi
da, que tal conduta resultaria, no mínimo, em injustiça
para com as cooperativas de eletrificação, que no
Estado do Rio de Janeiro foram responsáveis pela
concretIzação do sonho da energia elétrica para mi
lhares de homens do campo, de produtores e traba
lhadores rurais.

O Estado do Rio de Janeiro abriga todas as con
dições necessárias para o desenvolvimento de uma
agricultura forte e competitiva, sendo preciso, entre
tanto, uma contrapartida mais efetiva por parte do
Governo Federal. Em minha compreensão, um dos
principais pontos de estrangulamento da atividade ru
ral diz respeito à ausência de infra-estrutura, como
vias de escoamento, depósitos de armazenagem, irri
gação planificada e falta de eletricidade em grande
parte do norte, noroeste e centro-norte do Estado do
Rio de Janeiro.

O Programa Luz no Campo, se seguido à risca,
em termos de sua concepção, com a participação das
cooperativas de eletrificação no repasse dos subsídi
os, seria um instrumento de viabilização do produtor
rural, proporcionando-lhe parte dos instrumentos ne
cessários para crescer. E beneficiaria, dessa forma, o
nosso País, com a geração de riquezas, com a fixa
ção do homem no campo, com a redução dos proble-

mas gerados pelo êxodo rural, nos grandes e médios
centros urbanos.

Desejamos ouvir manifestações do Ministro Ro
dolpho Tourinho a respeito das reclamações da
FECODERJ a mim encaminhadas, no mais curto es
paço de tempo possível. Queremos acreditar que, se
procedentes, medidas cabíveis serão tomadas imedi
atamente no sentido de assegurar maior resolutivida
de ao Programa Luz no Campo, como também de fa
zer com que se cumpra o que originalmente estava
previsto.

Assumo as argumentações a mim apresenta
das pela Federação das Cooperativas de Eletrifica
ção Rural de meu Estado, concordando ser uma com
pleta injustiça a não inclusão dessas entidades no
acesso aos recursos do programa Luz no Campo.
Essas cooperativas, antes da privatização das con
cessionárias de energia, é que supriam as demandas
dos produtores rurais, em face do imobilismo das em
presas estatais, que as desconsideravam no atendi
mento de seus pleitos.

Encerro esta minha exposição, no aguardo das
informações que se fazem necessárias, a respeito da
condução do programa de eletrificação rural, do Go
vemo Federal, com a certeza de que quaisquer corre
ções de rumo que tiverem de ser tomadas irão de fato
ser providenciadas, em face da sensibilidade do Mi
nistério da Minas e Energia e da ELETROBRÁS para
os problemas enfrentados peJos produtores rurais,
que precisam de toda ajuda possível para conquista o
direito de ter energia em suas propriedades.

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

OSR. CUNHA BUENO (PPB - -SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há pouco mais de um mês o povo do Irã deu
uma grande demonstração de vigor democrático ao
comparecer maciçamente às urnas para eleger repre
sentantes ao seu Congresso Nacional. Escolheram
candidatos que revelassem a tendência irreversível
de modernização do país, depois de passar por duas
experiências traumatizantes: em janeiro de 1979 a
derrubada do Xá, que partiu com sua família e suas
fortunas. Um ano depois, o Iraque recebeu todo o
apoio do ocidente para uma guerra, que parecia não
ter fim, contra a força da expansão do islamismo, e de
seu líder, o Aiatolá Khomeini. Quase uma década
mais tarde, como se viu, o aliado ViroU inimigo.

O mundo acompanhou com atenção todos es
ses eventos, mas parece não estar dando o devido
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valor a um fato que pode devolver a milenária civiliza
ção da antiga Pérsia ao seio da barbárie.

Estão presas, desde junho do ano passado, vin
te pessoas, dentre as quais treze judeus - entre eles
um jovem de 16 anos -, um rabino, lideres religiosos,
dirigentes de pequenas comunidades judaicas espa
lhadas pelo vasto território iraniano e cidadãos co
muns. Estão detidos sem culpa formada, apenas com
a vaga alegação de espionagem em favor de Israel e
dos Estados Unidos, que depois evoluiu para deten
ção por demonstrar arrogância mundial em relação
ao Irã e trabalhar para o regime sionista.

Para disfarçar a brutalidade do seu ato, o Go
verno do Teerã informa que prendeu mais gente liga
da ao terrorismo e à espionagem internacional.

É uma forma de jogar areia nos olhos da opinião
pública mundial, justamente preocupada com a vida
daqueles treze homens, injustamente acusados.

Ninguém pode visitá-los. As respectivas famfli
as não sabem o real estado em que se encontram. As
famflias, a Anistia Internacional, os organismos inter
nacionais de direitos humanos, ninguém sabe se a
vida daqueles homens se transformou em moeda de
troca, numa barganha polftica de objetivos inconfes
sáveis, mas de desfecho previsível.

O Governo do Irã rejeita os pedidos de um julga
mento justo, aberto e transparente em favor deles,
alegando que se trata de uma questão interna da Re
pública Islâmica do Irã.

Pode ser. Felizmente, não é. É, sim, um apelo
aos sentimentos humanítários dos dirigentes irania
nos, eleitos pelo desejo de conciliação de seu povo.
É, sim, um pedido aos líderes de um governo que
apela, também, por tratamento equênime no concerto
das nações.

Faço um apelo, desta tribuna democrática, no
sentido de que o Governo brasileiro, através do seu
Ministério das Relações Exteriores, reencaminhe um
pedido de justiça, permitindo aos acusados o justo di
reito à escolha de seus advogados e não a indicação
pelo Governo que já prejulgou, conforme manifesta
ções do Presidente da Corte Suprema do País.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago ao conhecimento desta Casa tema
de grande importância para a economia brasileira.
Uma vez considerado o potencial deste País, pode
mos perceber que estamos aproveitando muito pouco
nossos principais predicados.

Nobres colegas, estou levantando, hoje, ques
tões a respeito de nossa atividade turística. Qual é a

representatividade do turismo brasileiro no cenário in
ternacional?

Antes de mais nada, devemos lembrar que vive
mos em um país que tem condições de oferecer de
tudo a todos aqueles que sonham em conhecer o Bra
sil e seus principais atrativos. E se os nobres Deputa
dos não conseguem, de imediato, fazer um apanhado
geral desses adjetivos, faço questão de citar apenas
alguns que me vêm em mente neste exato momento:
somos um país de identidades culturais diversas; te
mos uma paisagem paradisíaca de norte a sul; temos
manifestações artísticas que podem agradar os mais
variados gostos; temos uma culinária riquíssima e sa
borosa; temos sensualidade e calor humano à flor da
pele; e para completar, um povo maravilhoso - hospi
taleiro, alegre, prestativo e com imensa vontade de
mudar sua vida para melhor.

Esse leque de ingredientes é suficiente para de
ixar qualquer país desenvolvido, e que não tem em
seu seio esse arsenal de ferramentas, com muita in
veja. No entanto, meus companheiros, ainda não nos
demos conta da imensa possibilidade de nossa terra.
Ao contrário, não conseguimos aproveitar um terço
de nossas riquezas.

Para melhor ilustrar minhas palavras, vou pegar
o exemplo da Capital argentina. O que encontramos
em Buenos Aires? Não me recordo de ter visto um
mar com praias majestosas naquela cidade. Então, o
que há em Buenos Aires para que ela seja considera
da a Capital mais charmosa, segura e exuberante da
América Latina? Eu lhes respondo: ela soube aprove
itar o que seu povo tem de melhor - amor e paixão.
Pasmem! Do ponto de vista mercadológico, amor e
paixão são os principais ingredientes de Buenos Ai
res. Aquela Capital nos mostra que é possível desen
volver um projeto turístico sem ter atrativos naturais, e
fazer sucesso.

Estamos vivendo um mundo transformado,
onde os desejos e sentimentos das pessoas estão
muito mais exaltados. Quando as pessoas saem de
seu país para visitar uma outra terra, não vão apenas
em busca do simples conhecimento da terra desco
nhecida. Esses indivíduos vão em busca de seus so
nhos, de suas fantasias. Para muitos é a oportunida
de de experimentar novas sensações, novos costu
mes, mesmo que seja por um perrodo muito pequeno.
Dessa maneira, a hospitalidade de um povo passa a
ser não mais a mera acomodação em um quarto de
dormir e a alimentação. A hospitalidade deve passar,
principalmente, pela atenção aos sentimentos de
pessoas fatalmente carentes.
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É do conhecimento de todos que a humanidade
esteve e sempre estará movida pela busca inces
sante de Deus, do amor, do poder, do prazer e da so
brevivência. Uns mais que outros, variando de indiví
duo para indivíduo.

Agora eu lhes pergunto, nobres Deputados: o
nosso magnifico País tem condições de oferecer tais
atrativos? A resposta é claramente afirmativa.Temos
de tudo um pouco. Portan.to, devemos esgotar todas
as nossas possibilidades em relação à atração turísti
ca. Se os turistas querem mais do que a beleza local, .
se querem atenção, carinho, conforto, prazer e reco
nhecimento social, nós, os brasileiros, podemos ofe
recer-lhes.

Eu diria que não nos falta quase nada. Já que
temos o potencial, e sabemos que podemos fazer e
como fazê-lo, resta-nos a incumbência de realizar.
Esses dados não devem ser mais apenas retórica po
lítica e empresarial. A elaboração e a realização de
um projeto turístico de grande porte se fazem urgen
tes.

-
Nesta oportunidade, cumprimento a minha Ca-

pital Florianópolis, a Capital de todos os catarinenses,
por ser hoje a segunda cidade mais visitada do País,
segundo informe da EMBRATUR, e na certeza de ter
sensibilizado os nobres Parlamentares, aguardo a co
operação daqueles que se interessam pelo tema.

Muito obrigado.
O SR. JAQUES WAGNER (PT-BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, só os Parlamentares que não costumam
atender aos que os procuram não tomam conheci
mento das mazelas espalhadas por todo o território
nacional pela administração perversa que regula a
concessão e a manutenção dos chamados benefícios
pagos pelo INSS.

Tudo começa quando o segurado procura um
posto para requerer direitos gerados ou pela sua con
tribuição ao longo de penosos anos de trabalho, ou
pela sua condição de absoluta miséria - de qualquer
maneira, baseado em preceitos constitucionais.

É mal atendido por funcionários que, além de
massacrados por baixos salários, congelados há mui
tos anos, são desmotivados por uma péssima relação
de trabalho imposta por um Governo tirano, e ainda
se confundem diante da mudança constante causada
pela profusão de regras criadas em portarias, ordens
de serviço etc. Isto sem contar que as novas e moder
nas agências que Waldeck Ornélas vem inaugurando
pelo País afora são ocupadas por jovens de boa apa
rência, mas de indiscutível inexperiência.

Após conseguir protocolar seu pedido, entra
numa fila de espera, nunca lhe informam com clareza
o porquê da recusa ou da demora da concessão que,
quando chega a se efetivar, é causa freqüente de de
cepção, pois a planilha cheia de números não conse
gue explicar por que vai receber tão pouco.

Depois de Iê-Ia e de saber que a Constituição
garante reajustes para preservar o poder aquisitivo e
o valor real do benefício, vai descobrindo a cada ano
que a política salarial ditada pelas regras do FMI é in
teiramente diversa e perversa, tornando sua vida
cada vez mais difícil, principalmente quando a idade
exige remédios, melhor alimentação e, por que não
dizer, um relativo conforto.

A situação se torna mais grave quando, sob a
capa da pretensa moralidade, acusando previamente
de fraudulentos os beneficiários do sistema, os diri
gentes do MinistériO da Previdência e Assistência So
cial promovem campanhas de revisão, cujo resultado
são milhares de trabalhadores que, deixando de ser
aposentados ou pensionistas, saem da condição de
pobreza para a condição de extrema miséria.

Afinal, se dos jovens saudáveis o Governo FHC
conseguiu retirar o emprego e a perspetiv8 de rein
gresso no mercado de trabalho, o que não dizer de
idosos e deficientes? Não temos dúvida em afirmar
que o cancelamento de aposentadorias e pensões
vem concorrendo para aumentar aqueles milhões e
milhões que diferentes órgãos apontam como exc!uí
dos - e são assim classificados porque sua renda é
inferior a um dólar diário, porque não moram, comem
mal, não têm acesso à saúde, vestem o que lhes é
dado; enfim, passam pela vida, mas não a vivem.

Existe ainda um requisito na Lei de Benefícios
da Previdência Social que é extremamente prejudÍC'
ai, na conjuntura que estamos vivendo, com repres
são e desemprego sem precedentes - situação que
aumenta a condição de pobreza e miséria e concor,e
para um alto nível de trabalho informal.

O art. 24 da Lei nll. 8.213, de 1991, que trat~ dos
períodos de carência, determina, em seu parágrafo

.único: "Havendo perda da qualidade de segurado, as
contribuições anteriores a essa data só serão compu
tadas para efeito de carência depois que o segurado
contar, a partir da nova filiação à Previdência Social,
com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contri
buições exigidas para o cumprimento da carência de
finida para o benefício a ser requerido".

A perda da condição de segurado já é medida
nociva aos que ficam sem emprego, pois elimina dire
itos adquiridos ao longo de anos, até décadas, de du-
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pia contribuição - do trabalhador e do empresário -,
com caducidade inserida no art. 102, através de alte
rações mais recentes. E quanto mais aumenta o de
semprego, mais nociva ela se torna.

É preciso que se faça uma reflexão séria sobre
essa perda, hoje inteiramente sem sentido, pois as
novas condições de concessão da aposentadoria,
não mais por tempo de serviço, mas de contribuição,
estão progressivamente caminhando para a conta
gem das cifras pagas ao longo dos 35 anos. Se é as
sim, por que um montante recolhido por, digamos, 15
anos - que é a carência da aposentadoria por idade 
não poderia ser computado para gerar um benefício
aos 65 anos para o homem e aos 60 anos para a mu
lher?

O Legislativo tem esse compromisso; afinal, de
pois de acatar e aprovar tudo o que FHC mandou, é
conivente no absurdo que foi criado. Isto sem falar
mos na solidariedade com as pessoas que, ao perder
seu emprego, também perdem direitos previdenciári
os gerados pelas suas contribuições e de seus pa
trOes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Partido

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

PMDB/PST/PTN

PSDB
PT
PT
PFL
PSDB

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PSDB

Albérico Filho
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Coelho
Gastãó Vieira
João Castelo

Nilson Pinto
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 9

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Darci Coelho PFL
Katia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Tocantins: 4

MARANHÃO

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 7

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

PMDB/PST/PTN

PARÁ

PSDB
PT
PDT
PMDB

AMAPÁ

PST
PPB
PTB
PSB

Anivaldo Vale
Babá
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
PMDB/PST/PTN

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Presentes do Amapá: 4

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima : 5
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José Antonio Almeida PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB
Presentes do Maranhão: 13

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

SERGIPE

PSC
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT
PSDB

Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Ricardo Rique PSDB
Presentes da Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Pedro Corrêa PPB
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Joaquim Brito PT
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 4

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 6

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSB/PCdoB
PSDB/PTB

PIAuí

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

CEARÁ

PSDB PSDB/PTB
PL PLlPSL
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSB
PSDB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
AntOnio José Mota
Amon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunfcio Oliveira
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Presentes do Cearã: 16

Atila Ura
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

Adauto Pereira
Armando Abllio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga

RIO GRANDE DO NORTE

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

PARAíBA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN

Coriolano Sales
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida

BAHIA

PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSOB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PFL
PFL
PT
PSOB PSOB/PTB
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PLlPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PLlPSL

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 31

EspíRITO SANTO

Aloizio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Max Mauro PTB PSDB/PTB
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Espirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Comélio Ribeiro PDT
Dino Fernandes PSDB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
João Sampaio PDT
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Míriam Reid PDT
Paulo Feijó PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN

Alolzio Mercadante PT

André Benassi PSDB

Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Arnaldo Madeira PSDB

Bispo Wanderval PL

PSDB/PTB

PLlPSL
PSDB/PTB

PSDB PSDB/PTB
PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB
S. Parto
PSDB PSDB/PTB
PT
PSDB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB PSDB/PTB
PFL
PT
PPB

MINAS GERAIS

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT
PPB
PDT
PT
PL
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PT
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

João Leão
Jonival Lucas Júnior
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 24

Ademir Lucas
AntOnio do Valle
Aracely de Paula
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
João Magalhães
João Magno
José Milltão
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Virgílio Guimarães
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende
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Celso Giglio PTB PSDB/PTB Presentes de Mato Grosso: 4
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB DISTRITO FEDERAL
Corauci Sobrinho PFL Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Cunha Bueno PPB Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
De Velasco PSL PLlPSL Maria Abadia PSDB PSDB/PTB
Delfim Netto PPB Pedro Celso PT
Dr. Hélio PDT Presentes do Distrito Federal: 4
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB

GOIÁSEdinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN
Emerson Kapaz PPS Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Zuppo PDT Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB
Gilberto Kassab PFL Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN
Iara Bernardi PT Pedro Chaves - PMDB PMDB/PST/PTN
Jair Meneguelli PT Pedro Wilson Pi
José Genoíno PT Ronaldo Caiado PFL
José Índio PMDB PMDB/PST/PTN Vilmar Rocha PFL
José Machado PT Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN
José Roberto Batochio PDT Presentes de Goiás: 9
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB

MATO GROSSO DO SUL
Lamartine Poselia PMDB PMDB/PST/PTN
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Ben-Hur Ferreira PT

Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB João Grandão PT

Maluly Netto PFL Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Marcos Cintra PL PUPSL Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB

Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Nelson Trad PTB PSDB/PTB

Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Pedro Pedrossian PFL

Moreira Ferreira PFL Presentes do Mato Grosso do Sul: 6

Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN PARANÁ
Neuton Lima PFL Affonso Camargo PFL
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Airton Roveda PSDB PSDB/PTB
Professor Luizinho PT Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
Ricardo Berzoini PT Dilceu Sperafico PPB
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Dr. Rosinha PT
Rubens Furlan PPS Flávio Arns PSDB PSDB/PTB
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN

Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Iris Simões PTB PSDB/PTB
Teima de Souza PT Ivânio Guerra PFL
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL José Borba PMDB PMDB/PST/PTN
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB José Janene PPB
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Luciano Pizzatto PFL

Presentes de São Paulo: 47 Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN

MATO GROSSO Nelson Meurer PPB

Celcita Pinheiro PFL Odílio Balbinotli PSDB PSDB/PTB

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN
Renato Silva PSDB PSDB/PTB

Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Ricardo Barros PPB
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Rubens Bueno PPS
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Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paraná: 21

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Serafim Venzon PDT
Presentes de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Alceu Cal/ares PDT
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Cesar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Darcfsio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Lufs Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB

Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN

Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN

Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Roberto Argenta PHDBS

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN

Telmo Kirst PPB

Valdeci Oliveira PT

Waldir Schniidt PMDB PMDB/PST/PTN
I

Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 324 Srs. De
putados.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra, por dois minutos improrrogáveis e nada
mais do que isso!

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, infelizmente, estou
há bastante tempo para fazer um pronunciamento
com relação ao julgamento do Ifder José Rainha. Ten
taram incriminá-lo vergonhosamente, e o condena
ram à prisão por 26 anos. Ontem a Justiça teve de se
curvar à realidade e absolvê-lo.

Ao mesmo tempo, gostaria de chamar a aten
ção para um fato. Há mais de quatro anos um proces
so sobre a chacina de Eldorado do Carajás está tra
mitando na Justiça do Estado do Pará. E até agora
está sem solução. Os criminosos continuam impunes,
e, para agravar ainda mais a situação, o juiz Ronaldo
Vale, com clara manipulação do júri, absolveu os prin
cipais responsáveis pela chacina: o Coronel Pantoja
e mais dois outros oficiais.

Neste Pafs, lamentavelmente, os trabalhadores
se submetem a esse tipo de vida, inclusive sendo
chacinados. Depois da chacina de Eldorado do Cara
jás, foram assassinadas várias lideranças em todo o
Brasil. Levando-se em conta mais de seiscentos as
sassinatos no campo, a Justiça paraense condenou
apenas dois assassinos. É lastimável que esses fatos
continuem acontecendo. Não se faz verdadeiramente
a reforma agrária neste Pafs.

Sr. Presidente, para concluir, exijo sejam colo
cados na cadeia os assassinos da chacina de Eldora
do do Carajás.

E absurdamente, o juiz Ronaldo Vale tenta pro
cessar três Deputados do PT- depois abordaremos
esse fato - justamente porque repudiamos a ação da
Justiça paraense nesse processo.

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 ACONSTITUiÇÃO
Nº 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co-
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missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 112-A/95, 500-A/97 e
368-A/96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nOs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nOs 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 10,11,12,13,14,15,16, 18,19, 20, 21,
24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,40,
42,43,44 e 45; pela rejeição das Propostas
de Emenda à Constituição nOs 127-A/95 e
215-A/95, apensadas, e das Emendas nOs
3/95 (apresentada na legislatura anterior) e
4, 6,17, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 38 e 41, nos
termos do parecer da Relatora, que apre
sentou complementação e reformulação
parcial de voto. Apresentaram votos em se
parado o Deputado Antônio Carlos Biscaia
e, em conjunto, os Deputados Marcelo
Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia, José Pi
mentel, 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 e os destaques dos
relatórios parciais dos Deputados Luiz Antô
nio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de
nOs 297, 291, 251, 23, 220, 82,155, 50, 292,
295, 233, 256, 283, 221,177,184, 286, 25,
216,219,162,200,218,240,201,274,217,
248, 101 e os destaques dos relatórios par
ciais dos Deputados José Roberto Batochio
e lbrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de
nOs 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37,
86,154,13,134,112,208,24,280,212,213,
211, 113, 210, 34, 78, 111 e 59 (Relatora:
Sra. Zulaiê Cobra). Tendo apensadas as
PEC nOs: 112-A/95, 127-A/95, 215-A/95,
500-A/97, 368-A/96.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há re
querimento sobre a mesa:

Sr. Presidente,

Requeremos preferência, para \(otação, na ses
são de hoje, das seguintes matérias:

Emenda Aglutinativa nl!. 53 e Destaque nl!. 153. 
Deputado Jutahy Júnior - Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa a Emenda Aglutinativa Substitutiva nl!. 53:

EMENDA AGLUTINATIVA N° 53

Uniformização do limite de idade máximo para
ingresso nos tribunais superiores e de segundo grau

I) Substituir, nos dispositivos abaixo, a ex
pressão"... menos de sessenta anos... " por" ... me
nos de sessenta e cinco anos... ".

a) Art. 104, parágrafo único (STJ);
b) Art. 107, caput (TRF);
c) Art.112, caput (TST);
d) Art 113, caput (TRT); e
e) Art. 123, parágrafo único (STM).
Sala das Sessões, . - Inocêncio Oliveira,

Líder do PFL - Zulaiê Cobra, Relatora - Jutahy Júnior,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Men
des Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN - Marcelo Déda, Vice-Líder do PT
Odelmo Leão, Líder do PPB - José Antonio Almei
da, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PcdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra a Sra. Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB-SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há acordo com relação à idade para
ingresso nos tribunais. Havia sido inserido no texto a
idade de 60 anos, e estamos voltando ao que estabe
lece a Constituição: 65 anos.

Todos os Líderes assinaram o acordo. Há possi
bilidade de votação com acordo de todas as lideran
ças. Em votação a Emenda Aglutinativa nl!. 53.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos os
Líderes estão de acordo?

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores também vota "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
colocar "sim" no painel em todos.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tQmem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto "sim".
O SR. JUTAHY JUNIOR Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
OSR. JUTAHY JUNIOR (B/oco/PSDB - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos estão votan
do "sim", mas são necessários 308 votos. Por isso, soli
citamos a presença de todos os Deputados, porque a
votação é nominal.

O Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Serão

acionadas as campainhas para chamar a atenção
dos Srs. Deputados.

Srs. Deputados, venham ao plenário.
O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.ExA

a palavra.
O SR. IÉDIO ROSA (BIoco/PMDB-RJ. Pela ordem.

sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos apre
sentando proposta de emenda à Constituição visando a
conceder férias individuais aos Parlamentares - e aca
bando, conseqüentemente, com o recesso parlamentar.

Solicito aos colegas que apóiem esta proposta
que vem moralizar ainda mais o Congresso Nacional.

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, de-

seja apenas justificar a ausência dos nobres Deputa
dos Paulo Rocha, José Dirceu e Antonio Palocei, que
estão em missão oficial fora do País.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estarrecido, presenciei a discussão de dois nobres
senadores da República Federativa do Brasil, ontem, no
plenário do senado Federal. Achei tudo muito esclarece
dor, pois um jogava lama no outro e os dois, juntamente
com todo o Congresso Nacional, saíram totalmente ma
culados, sujos de lama. Se os dois tiverem razão em
suas denúncias, como ficará a política nacional? A baixa
ria imperou, e o povo, coitado, decepcionou-se.

Mas o assunto que quero abordar hoje é também
sobre roubo, mas roubo por parte de cidadãos co
muns, que vão presos e pagam por seus crimes atrás
das grades. No Texas, Estados Unidos da América,
um cidadão comum roubou de um supermercado uma
barra de chocolate, foi preso e condenado a dezesseis
anos de prisão. Claro que era reincidente em peque
nos furtos, mas pegar uma pena de dezesseis anos de
reclusão chega a ser um absurdo, um escândalo jurídi
co, provando que cadeia, também no país mais rico do
mundo, é somente para pessoas pobres.

Por pura imitação xenófila, uma pessoa aqui no
Brasil resolveu também roubar chocolates em um su
permercado e foi presa da mesma forma. Só que dessa
feita a pessoa é advogada, casada com um
bem-sucedido comerciante paulista. Mesmo tendo sido
detida em flagrante, os seus dois advogados de defesa
garantem que a sua cliente é inocente. Ela encontra-se
presa em uma delegacia no bairro do Morumbi em São
Paulo e vai responder pelo crime que cometeu.

Sr. Presidente, tanto nos Estados Unidos quan
to no Brasil as leis chegam em alguns casos à beira
da estupidez. Como se pode prender e condenar uma
pessoa a dezesseis anos de prisão por ter furtado
uma barra de chocolate? Será que essa pessoa não
tem recuperação? É preciso rever as nossas leis e,
pelo visto, as leis também dos Estados Unidos.

Como se vê, enquanto em São Paulo dificulda
des se apresentam aos que investigam as acusações
relativas à corrupçao, que atingem Vereadores, o
Prefeito Pitta e assim por diante, no Senado se fazem
acusações mútuas e nos Estados Unidos alguém que
furta um chocolate é tratado com todo o rigor da lei.

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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Parla
mentares para que venham ao plenário. É importante
a votação desse destaque, porque precisamos me
lhor votar essa emenda aglutinativa, do nobre Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, que aprimora o texto, vol
tando ao texto original. Dessa forma, os que deseja
rem ingressar, como membros, nos Tribunais Superi
ores precisarão ser brasileiros natos, ter curso superi
or e, no minimo, 35 anos e menos de 65 anos de ida
de. Determina-se um limite em todos os tribunais. A
Relatora havia colocado 60, mas voltou ao texto origi
nai da atual Constituição, que exige 65 anos.

É importante termos mais de 308 votos. Preci
samos mostrar que a reforma, realmente, é uma mo
dernização do Poder Judiciário e avança no sentido
de transformá-lo num grande Poder, a fim de que nes
te Pais possamos, junto a um Executivo forte, bem
como a um Legislativo estruturado e forte, fazer o que
se chama eqoipotência de Poderes. Dessa maneira,
é fundamental concluirmos a votação desta reforma.

Sr. Presidente, V. Exa convocou reunião do Colé
gio de Lideres para a próxima terça-feira, às 11 h, a fim
de que possamos, na quarta-feira, fazer um grande mu
tirão objetivando concluir definitivamente a votação em
primeiro turno. Congratulo-me com V.Exa eapóio a idéia
de, na quarta-feira, começarmos avotação pela manhã,
indo pela tarde e até, se possivel, à noite, para encerrar
mos a votação da reforma do Poder Judiciário, em pri
meiro turno, e iniciar a votação de outras matérias tão
importantes para a vida do Pais.

Por isso, Sr. Presidente, estarei presente e conclamo
os colegas para estarem na Casa na próxima semana.

No momento, apelo aos colegas para que ve
nham ao plenário para concluirmos a votação dessa
relevante matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco
reunião dos Srs. Lideres para terça-feira, às 11h, em
meu gabinete, para tratarmos da agenda do presente
semestre da Câmara dos Deputados.

Também peço aos Srs. Lideres a gentileza de
convocarem seus liderados, a fim de que possamos
ter sempre um quorum quase instantâneo para IiqOi
darmos a votação da reforma do Judiciário. Como
V.Exas. sabem, em seguida há a reforma tributária e
outros tantos projetos de grande relevância, que me
recem votação neste semestre. Ademais, como lem
brou o Lider Inocêncio Oliveira, na quarta-feira, que
remos votar pela manhã, tarde e noite, com o propósi
to de encerrarmos a votação.

Portanto, venham ao plenário. Há votação nominal.
O SR. PAULO FEIJ6 - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex.a a palavra.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta
honrada Casa de leis cobrar explicações ao Governo
Federal sobre o fato de terem sido excluidas do Pro
grama Luz no Campo as cooperativas de eletrificação
rural, no que diz respeito à liberação dos recursos.

O Luz no Campo é um programa do Governo Fe
deral, lançado em dezembro último, que tem como obje
tivo promover a eletrificação rural em todo o território na
cional por meio de concessão de subsidios, conforme
sua concepção preconiza, às Concessionárias de Ener
gia Elétrica e às Cooperativas de Eletrificação Rural.

Entretanto, Sr. Presidente, passados meses
após o lançamento do Programa Luz no Campo, o
que se tem observado é a liberação de recursos para
projetos na área de eletrificação apenas às concessi
onárias, conforme demonstra oficio dirigido a este
parlamentar, de autoria da FECODERJ - Federação
das Cooperativas de Eletrificação e Desenvolvimento
Rural do Estado do Rio de Janeiro.

Se consistente esta reclamação, nobres cole
gas de parlamento, entendo ser necessário o forneci
mento de explicações por parte do Ministro de Minas
e Energia, Sr. Rodolpho Tourinho Neto, e do presi
dente da ELETROBRÁS, Sr. Firmino Sampaio. Isto
por não termos qualquerdúvida de que tal conduta re
sultaria, no minimo, em injustiça com as cooperativas
de eletrificação, que no estado do Rio de Janeiro fo
ram responsáveis pela concretização do sonho da
energia elétrica para milhares de homens no campo,
de produtores e trabalhadores rurais.

O Estado do Rio de Janeiro abriga todas as con
dições necessárias para o desenvolvimento de uma
agricultura forte e competitiva, sendo preciso, entre
tanto, uma contrapartida mais efetiva por parte do
Governo Federal. Em minha compreensão, um dos
principais pontos de estrangulamento da atividade ru
ral diz respeito à

ausência de infra-estrutura, como vias de esco
amento, depósitos de armazenagem, irrigação plani
ficada e eletricidade, em grande parte no norte, noro
este e centro-norte do Estado do Rio de Janeiro.

O programa Luz no Campo, se seguido à risca, em
termos de sua concepção, com a participação das coo
perativas de eletrificação no repasse dos subsídios, seria
um instrumento de viabilização do produtor rural, propor
cionando-lhe parte dos instrumentos necessários para
crescer. E, desta forma, beneficiaria o nosso pais com a
geração de riquezas, com a fixação do homem no cam
po, com a redução dos problemas gerados pelo êxodo
rural, nos grandes e médios centros urbanos.

Desejamos ouvir manifestações do Ministro Ro
dolpho Tourinho a respeito das reclamações demonstra
das pela FECODERJ e a mim encaminhadas, no mais
curto espaço de tempo possivel, e queremos acreditar
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que, se procedentes, medidas cabíveIs erão tomadas
imediatamente, no sentido dese assegurar maior resolu
bilidacle ao Programa Luz no Campo, como também de
fazer que se cumpra o que originalmente estava previsto.

Assumo as argumentações a mim apresenta
das pela federação das cooperativas de eletrificação
rural do meu estado, concordando ser uma completa
injustiça a não-inclusão dessas entidades no acesso
aos recursos do Luz no Campo. Foram essas coope
rativas, antes da privatização das concessionárias de
energia, que supriam as demandas dos produtores
rurais, face ao imobilismo das empresas estatais, que
a desconsideravam no atendimento de seus pleitos.

Encerro esta minha exposição, Sr. Presidente, no
aguardo das informações que se fazem necessárias a
respeito da condução do Programa de Eletrificação Rural
do Govemo Federal, com a certeza de que quaisquer
correções de rumo que tiverem de ser tomadas irão de
fato serem providenciadas, em razão da sensibilidade do
Ministério de Minas e Energia e da ELETROBRÁS para
os problemas enfrentados pelos produtores rurais, que
precisam de toda ajuda possível para conquistarem o di
reito de ter energia em suas propriedades.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a

palavra peJa ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. RENfLDO LEAL (Bloco/PTB - PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de informar que hoje o Governador do Pará, Almir Ga
briel, sanciona a moralizadora Lei nll 107/99, que visa a
fazer com que Prefeitos que atrasam os pagamentos de
salários ou têm qualquer pendência no Tribunal de Con
tas não recebam ajuda do Governo do Estado. Além
disso, pretende o Governador tornar inelegiveis esses
Prefeitos. Salário deve ser sagrado, pois dele depende
a família. Dessa forma, não devem os Prefeitos que
atrasam o pagamento concorrerem à reeleição.

Parabenizo o Governador Almir Gabriel pela co
ragem de moralizar o poder público, o que não tem
acontecido no Governo central.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ODEi..MO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. PreSidente, o PPB solícita à sua
bancada que acorra ao plenário para votar "sim".
Pede ainda que permaneça em plenário, para que
possamos ultimar as votações na manhã de hoje.

O PPB encaminha o voto "sim" e r13força esse
apelo à sua bancada.

o SR. BARBOSA NETO- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte .discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero nesta tar
de fazer uma homenagem ao COUNTRY CLUBe de
GOIÃS por ocasião dos seus 40 anos.

Fundado em 30 de março de 1960, é um dos clu
bes mais antigos de Goiás, e o maior do Brasil central.

Sua fundação surgiu porque um grupo de médi
cos, dentistas, engenheiros e empresários decidiu cri
ar o clube para atender, a principio, cem famílias.

O Country Clube de Goiás cresceu. Hoje são
mais de 3 mil sócios e mais de 10 mil pessoas entre
associados e dependentes.

No último dia 31 foi realizada a festa/baile de come
moração, com a presença da banda paulista Templos.

Dentro da programação alusiva aos 40 anos, foram
realizados outros eventos, como um café da manhã para
associados, no domingo, e homenagens a fundadores.

O Country Clube tem hoje grande importância
para o Estado de Goiás. Representa um marco diferen
ciado entre as associações recreativas de Goiânia.

Com sede social em Aparecida de Goiânia, ocu
pa uma área privilegiada de 354 mil e 159 metros qua
drados, dos quais 320 mil e 747 metros quadrados
são totalmente ocupados com edificações sociais e
esportivas. Conta com quatorze quadras de tênis
(sendo três cobertas), doze quadras de peteca (seis
cobertas), dois campos de futebol oficiais, dois cam
pos de futebol soçaite, três quadras de futevôlei, um
ginásio poliesportivo e um estande de tiro.

O clube conta ainda com um parque infantil, uma
sauna, uma sala de musculação, um toboágua, um salão
de sinuca, um parque aquático com cinco piscinas, uma
sala de musculação, churrasqueiras, salão de danças,
duas pistas de cooper, restaurante e lanchonetes.

Pelo trabalho que a direção do Country vem de
senvolvendo ao longo dos anos, inclusive abrindo o
clube para campanhas de vaCinação, quero deixar re
gistrado nos anais desta Casa essa homenagem alu
siva aos 40 anos de fundação do clube.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. JOÃO COSER (PT-ES. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex8

sejam registradas nos Anais da Casa matérias que
mostram a repercussão que teve na imprensa capixa
ba o julgamento de José Rainha Junior, concluído on
tem à noite, que o inocentou.
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MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

POR 4 VOTOS A 3, LÍDER DO MST FICA LIVRE DA ACUSAÇÃO DE CO-AUTORIA DE CRIME

José Rainha é inocentado
. I... HIgrl

loi6 Rainha bella a mulher Dlollnda após o andnclo da absolvlc;lo. Dep<ds. em melo l festa das sem-terra na Cidade Alia. pegou
o telefone celular e ligou para Pontal da Paranapanema, Silo Paulo. MO pai está livre", diRKC', emocionado, dando a nalida a" filho d,' ~('I.. an""

Derrotada,
promotoria
anuncia que vai
recorrer para
anulara
julgamento

Dcpoill de três dias e cerca de
30 horas no banco dos réus. o J(
der nacional tio Movimento Sem
Tcrr.1 (MS n.105é Rainha iúnlor.
foi ab"olvido ontem. por quatro
volt,,, a tr~s, da acusação de co
autoria no assassinato de um fa
zendt.'irn e de um soldado "m Pe
dro ( :an:lri,', em 1989. No primei
fl' jlll~anll.'lltn,em 1997. o líder do
MST foi condenado a 26 anos e
seis meses de prisão. Como a pe
na cra superior li 20 anos, recor.
reu c teve direitn li um segundd
júri. Por ser réu primário, pôde
aguardar em liberdade. Ontem
pela manhã. durante o debate en
tre advogados. ele foi comparado
ao ditador nazista Adolf Hitler
por um assistente da acusação. O
ex-ministro do Supremo Tl'ibu
nal Federal. Evandro Lins e Silva,
88 anos, atuando na defesa. re
trucou: "Estudei cste processo li
nha por linha e não há nada que
Incrimine este homem". Emoclo
nadn, o líder do MST desabafou:
"A wrdadc é como a Justiça Di
vina: tarda, mas não faihaM, Os
sem-(C'rra que fiz~Yil:!llladu
rante n julgamento - 1.2UO. se:
gundn a PoUcla Militar, I: 3.000:
de nl'nrdo com os UrjÇlni7ndores
- e;lIl'l'l!arnm Rainha nON hnlços
par.• um palanque mtlRtmlo ao
ladu dn Fórum de Vitória. "Nio
vou rl'nuneiar li minha idl'nlogia
de I"",r pelos oprimidl\5 para fa
zer ,I transformaçãu nen'ssária
nas l'struturas podres deste
país", disse. A promotoTll Ivanl1
ce Romão v:li recorrer da senten
ça, pl'dindn :1 anulação dn julga
menh'. Insé Rainh:t, 40 :mos, I:
C:tph;,lb:t dl' São Gabriel da Pa
Ih:I, I' mura no assentaml'nto do
1'0nl.,1 tio l'aranapanema (51'),
00<1.· ,;(' prujl:tuu cómo Ii.ler do
I1U\\ IlIIl'lIln. Páll:inas 23 e 24
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Inocentado após três dias de julgamento por co·autorla de duplo assassmato, olider do MS [, Jose Rainha
ÁÍnlor, afirmou QUe Jlletende contlllllaraaluar 00 moVimento sem terra, Do lado ~ fora do Fórul1! de Vitória,
nulitantes do MST reagiram com 1áorima5, barulho emUita animação ânntícia da absolvIÇão de José Rainha

.. Ot~",~.~...L...."""""- 11.
\'iIoo......"'.llSJ:jooI..."~ _··.- CIoItolJólololoo., -·fOI_."""Ilo ....

José Rainha éabsolvido
por quatro votos atrês

Lágrimas e muita,.,
comemoraçao na
praça da Catedral

Lágrimas. barulho e muita
animação. Assim os integrantes
do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra receberam
a notícia da absolviçio do líder
do MST. José Rainha Júnior, às
17h25 de ontem.

Reunidos nas imediações da
Catedral Metropolitana de Vi
tóri:a desde o último domingo,
os manifestantes - 1.200. se
gundo a PM. e 3.000. segundo
os orgalJizadores -. em .ilên
cio. acompanhavam o julga
mento por um telão. instalado
no palanque. Poucos minut~s
antes da sentença. a transmIs
são foi interrompida. mas o
som voltou rapidamente.

Por toda. praça da Catedral.
após o IUIdncio ela absolviçio.
bandeiras agitadas. abraços,
oraçlo e muito choro. Pacien
tes do hospital da Associação
dos Funcionários Públicos. em
frente à Catedral. também ma
nifestaram apoio aos trabalha
dare. sem terra, colocando ca
misas vermelhas na janela.

Eva Cunha Pereira. 65 anos,
nio conseguiu segurar a emo
ção e evitar as lágrimas. "Não
agUento {alar. ·Estou muito {e-.
Jjz. Eu tinha uma esperan~a

enorme de que ele .eria absel
vida". disse ela. que veio ~e
510 Paulo. '

Rainha foi carregado at~ ()
palanque pelos m:ani{estantts.
A oralnizaçio precisou pe&r.
cllv.nll vezes, para que Jas
P'IIO" descessem do palc!o,
d.vido lO rI.co de queda. :

Rlinha e a mulher, DioUnJla
Alvea de Souza. pretendiam~
gulr, ainda ontem, para a regiJo
do Pontal do Paranapanema,~
510 Paulo, e IDCOntrll' o filho
cual.JoioP.de reis •

O menino ficou sabendO'.
sentença por uma ligaçlo de ré
lefone celular. ·0 pai está livre".
disse um emocionado Rainha.
Os advogados de defesa tambán
foram bomena,geados com cami
sas e bonés. "E doce o momento
da vitória", discursou Evandro
Lins e Silva. 88 anos.
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Acusação quer
anulação do
julgamento

A promotora de Justiça da Pri
meira V.ara Criminal de Vitória
I\'anilc:~ Romão disse, após a d~~
claraçao da-seftlen~ absolvi
ção de José Rainha. que irá re
correr da decisão. argüindo a nu
lidade do julgamento, junto ao
Tribunal de Justiça do Estado.

De acordo com a promotora,
vários episódios ocorridos no
julgamento servirão como base
para sua argumentação. "O fato
de um irmão do advopdo Marco
Antônio Gomes, assistente de
acusação, ter se manifestado no
plenário, prejudicou o andamen
to dos trabalhos e serve para ar
güir a nulidade". afirmou.

Na terça-feira, segundo dia do
jul!!amento, um homem que es
tava no plenário se levantou e
começou a gritar: "Condenem
este homem. José Rainha é um
assassino". A pedido do juiz. ele
foi retirado do plenário. MaJ'i
tarde, Gomes admitiu que o 1111-
mem cra seu irmão. .

Outro ponto destacado pela
promotora foi o fato de uma das
testemunhas da acusação. apús
prestar depoimento. ter conver
sado com outras testemunhas de
acusação, que ainda não haviam
prestado depoimento.

"lenho cinco dias para impe
trar o recurso. Vou .estudas as
possibilidades e encontrar a me
lhor". disse Ivanilce RolDão.

O advogado de defesa Aton
Fon Filho disse que Dia cabe re
curso pedindo' a nulidade do
processo. baseando-se em ações
provocadas pela própria acusa
ção. A promotora. no entanto,
reafirmou que fará o pedido.

Líder do MST
volta para a
militância

A verdade é como a Justiça
Divin3: tarda. mas não falha",
disse o líder do MST. José Rainha
JWüor, depoiftcitHl'Jvir a senten
ça que o absolveu. Aliviado com
a decisão do júri, Rainha afmnou
que pretende continuar a milicar
pelo movimento. lutando pela
realização da reforma agrária, da
justiça para as mortes de ince
grantes do movimento em Co
rumbiara e Eldorado dos Carajás
e pela transformação das estJ:U
turas administrativas do pais,
consideradas 'podres' por ele,

"Não vou renunciar à minha
ideologia. de lutar pelos oprimi
dos. para fazer a transformação
neces!;ária nas estruturas podres
deste país. Vamos provar que o
Brasil pode mudar. a reforma
agrária pUlie ser feita. sem a vio
lência qUl' é atribuída ao MST",
disse lost! Rainha.

Para II líder dllS sem terra. o
mll\"in1l'nttl ficou mais fortaleci
do COIll seu julgamento. "O mo
vimenw, IlS trabalhadores e a 50
ciedadl' é qUI! me deram credibi
lidadt' nesta questão com a lus
tiça", dis'\l' Rainha.

Aind.. emocionado, ele afi....
mou que em nenhum momento.
ima~innu que seria condenadq.
"Eu esta";! consciente do devr
cumprido, da luta pela Justiça.
Eu esper:l\'<l isso no primeiro jul
gamento. Eaqui. pude provarmi
nha inucência", disse abraçado
aos advl'~ados de defesa. OI;

Ele acrescentou que não está
preocupa~o com o ~e~u!so ~
dindo nuhdade do Jurl. A pro
motora pode recorrer o quanto
quiser. é um direito deles". -r
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Da amargura em Pedro
Canário à alegria da
liberdade em Vitória

Em 1997. por um voto, Rainha acabou
condenado. R«oorreu e .no segundo júrJ.
também por um voto, foi absolvido

A movimentaçlo em torno do julgamento do lí
der do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), José Rainha Júnior, come

çou muito antes de segunda-feira. o primeiro dos três
dias do julgamento. Na última quinta-feira, os primei
ros integrantes do MST que chegaram a Vitória mono'
taram acampamento na área do Parque Tancredão. A
intenção dos manifestantes era a de dar apoio a José
Rainha, acusado de co-autoria em dois assassinatos
ocorridos em 1989 no Norte do Espírito Santo.

Na noite de domingo, véspera do início do julga
mento. eles começaram uma vigGia na área da Cate
dral Metropolitana de Vitória, all lado do fórum Mo
niz Freire, na Cidade Alta.

A maior parte dos cerca d~ 2,5 mil sem-t~rra que veiu
ao Estado acompanhou o julgamento do lado d~ fora du
Fórum, graças a um telão montado na terça-feira. Apesar
da multidão, a Polícia Militar não registrou nenhum in
cidente nas proximidades do Fórum de Vitória.

Autoridades. representantes de moviml.'ntos inter
nacionais, como a Anistia Internacional, e poJítkos es·
tiveram presentes tanto no plenário quanto do lado dc.'
fora do Tribunal, protestando em favor do acusado.

No primeiro dia, segunda-feira, o julgamento come
çou com Ih20 de atraso. às 9h20. Ilefesa e acusação re
jeitaram dois jurados cada um ~ os trabalhos acabaram
suspensos às 19h30.

As contradições marearam os depoimentlls das teste
munhas interrogadas no segundo dia do júri, tanto as dt.
defesa quanto às de acusação. A principal pergunta - onde
estava Rainha no dia Sde maio de 1989, data do crime - foi
respondida de maneira diferente. Uma testemunha da
acusação garantiu que ele estava em Pedro Canário..cn
quanto dois vereadores de Fortaleza. arrolado. iJCJa 4;
íesa, asseguraram que Rainha estava naquele dia no Q=I
ri. Ontem, no terceiro dia, absolvido por quatro vot!2rJl
três. ele saiu carregado do Fórum pelos sem-terra.
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o SR. ARMANDO ABíLlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExJ1 a palavra.

O SR. ARMANDO ABíLJO (Bloco/PMDB - PB.
Pela ordem. Sem r~visão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Depu~tips, na semana próxima passada
tive a oportunidade'de participar de alguns encontros no
meu Estado, a Paraíba, ocasião em que, quase que por
unanimidade, pe~If$l'IÍ:"me que parabenizasse V. Ex",
Sr. Presidente, por sua' atuação na Presidência da Câ
mara dos Deputados, em função não só da seriedade
com que V. Ex" conduz os destinos desta Casa, mas,
principalmente, da preocupação que tem de incluir na
pauta de votação matérias de alto interesse nacional.

Deixo registrados os parabéns a V. ExJ1 em meu
nome pessoal e em nome dos' paraibanos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço a V. Exa e ao povo da Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, peço que venham ao plenário, pois
vamos encerrar a votação.

O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOÃO COSER (PT-ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, convoco os membros do
Partido dos Trabalhadores para comparecerem ao ple
nário, a fim de acelerarmos o p~ocesso de votação. .

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V
Exa a palavra. '

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o vazamento de óleo na Baía
de Guanabara provocou um problema social de extre
ma gravidade, considerando que aproximadamente
15 mil habitantes da região vivem, da pesca.

Essas pessoas se mobilizaram, Sr. Presidente,
e me proç;uraram no sentido de que encaminhemos
projeto de lei que conceda isenção para barcos. mo
tores e redes de pesca, imprescindíveis para seu sus
tento, assim como os benefícios que conseguiram os
motoristas profissionais.

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente Obrigado.
O SR. CELSO GIGLlO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExJ1 a palavra.
O SR. CELSO GIGLJO (Bloco/PTS - SP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos Deputados
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB que venham ao
plenário, a fim de que se complete esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
de votação nominal, Srs. Deputados; venham ao ple
nário.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V
ExJ1 a.palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. comunico à Casa que ontem,
às 18h, em VItória, Estado do Espírito Santo, foi feita
justiça com relação a alguém que. há treze anos, era
acusado por um assassinato que nao cometeu. De
fato, foi desmontada a farsa fo~ada pelos latifundiári
os, que queriam, senão prender José Rainha, aprisio
nar a reforma agrária. Mediante calúnias, afirmavam
que José Rainha era o responsável por aquele crime.

Todo o País está comemorando o fato de que a
luta do povo brasileiro pela reforma agrária foi julgada
em um Tribunal do Júri, o qual teve honradez, cons
ciência política, capacidade de ouvir as acusações e
as defesas, e de'se pronunciar pela justiça e pela li
berdade de quem estava sendo acusado. Assim, evi
tou-se que fosse para a prisão aquele de quem queri
am retirar a consciência da luta pela terra no Brasil.

Afinal, após quinhentos anos de dominação pe
los portugueses, a terra continua nas mãos dos mes
mos senhores proprietários. Milhões de camponeses
no País sonham e lutam por um pedaço de terra, a fim
de que possam plantar para produzir seu alimento,
para não precisarem vir para a cidade pedir esmola,
viver em um· mundo de violência, prostituição, aban
dono e drogas. Muitos brasileiros são levados a viver
nesse estado de miséria por falta de esperança.

O grito de liberdade e de esperança ecoa em to
dos os cantos deste Brasil. A justiça foi feita no Espíri
to Santo. Parabéns não só ao movimento dos
sem-terra, mas ao povo brasileiro, aos homens e às
mulheres que sonham ser possível a democracia, a
justiça, um tribunal e jurados com responsabilidade e
consciência para fazer justiça, permitindo assim que
um envolvido pela farsa do grande latifúndio conquis
te sua liberdade e possa continuar sua luta.

Sr. Presidente, não há como descrever a emo
çâo dos 5 mil trabalhadores presentes naquela cida
de. Foi fantástico! O Brasil, lindo e rico, foi representa
do pelas bandeiras v.ermelhas eNerdes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Teme'r) - A partir

de agora, duran~e a votação; só vou permitir manifes
tação referente a ela. Peço ao Plenário que fiquemos
restritos à matéria referente ao Poder Judiciário.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palav.ra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (810
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, é bom deixar bem claro aos Parlamentares 
há muitos questionamentos - que teremos, no mfni
mo, mais duas votações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aliás, no
mfnimo mais três votações nominais.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Então, é pre
ciso que os Deputados fiquem na Casa, para que pos
samos votar o maior número possível de emendas hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
mais uma vez aos Srs. Parlamentares que não mar
quem nenhum compromisso para a manhã de quar
ta-feira, porque nesse dia teremos sessão pela ma
nhã, á tarde e à noite. De igual maneira, teremos ses
são na terça-feira a partir das 14h.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, os Srs. Ministros não
concederão audiência nesse dia, não é?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente. E quem for embora levará falta.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem apenas para dar
como lido o pronunciamento que fizemos...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Waldomiro Fioravante, neste momento, estamos
concedendo a palavra apenas para encaminhamento
de votação. Peço que V. Exll aguarde um instante.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Aguarda
remos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sabem V.
Ex~ que quem marcou presença no painel e foi embora,
na verdade, levará falta no restante da sessão de quin
ta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo, não é
mesmo? De modo que vamos ter cautela em relação a
isso, para que não haja surpresas. Esta Casa tem de
trabalhar na terça-feira, na quarta e na quinta-feira..

Srs. Deputados, venham ao plenário. Estamos
em processo de votação nominal.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (810
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, é importante frisar que as emendas que serão
votadas hoje são todas de entendimento, e não há se
quer encaminhamento de Liderança. Então, se todos

ficarem no plenário, votaremos em curtíssimo espaço
de tempo as três emendas constantes da pauta.

Assim, pediria aos Srs. Deputados que viessem
ao plenário e aqui permanecessem, para que pudés
semos preencher a exigência que diz respeito à vota
ção da reforma do Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero a
ponderação do Deputado Mendes Ribeiro Filho. Va
mos permanecer em plenário e votar rapidamente. As
emendas foram objeto de acordo dos Srs. Uderes. Já
temos 308 votos. Vou encerrar a votação.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. DR. HELENO (810co/PSD8-RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, há duas semanas partici
pamos de uma solenidade na Assembléia Legislativa
do meu Estado do Rio de Janeiro que muito nos emo
cionou, pela beleza e sinceras homenagens presta
das a um punhado de bravas mulheres em comemo
ração ao Dia Internacional da Mulher, organizada
pelo Movimento Feminino de Duque de Caxias, tendo
à frente essa dinêmica líder Luciene da Silva Leite.

Fomos testemunhas, ao lado de nossa colega
Deputada Estadual Andreia Zito e de outras autorida
des do Estado e também do Município de Duque de
Caxias, de homenagens que marcaram pela sua sin
geleza e originalidade.

Foram escolhidas mulheres das diversas ativida
des profissionais do Municipio. Assim sendo, havia re
presentantes da limpeza urbana, guarda municipal, ser
viço público, bem como costureiras, vendedoras autO
nomas e outras. No total, estavam compreendidas trinta
profissões. No anonimato, sem estrelismo, sem esta
rem na mídia, mas conhecidas entre seus colegas de
trabalho como líderes naturais, as mulheres representa
ram honestidade, decência, respeito e modernidade.

Foi criado um diploma e distribuído para essas
mulheres que, em meio a uma platéia que lotou as de
pendências da Assembléia, foram reconhecidas e
aplaudidas por todos.

Tivemos a oportunidade de exaltar a figura da
mulher, que foi criada por Deus não para servir ao ho
mem, mas para estar ao seu lado como companheira,
amiga e amante, sendo-lhe reservada a mais sublime
função, a da maternidade.

A mulher de hoje, seja em que local estiver, tem
que ser respeitada, e sua presença será sempre grati
ficada pela sua inteligência e feminilidade.

Também as palavras da minha colega Deputada
Estadual Andreia Zito agradaram a todos. Ela, que é
ainda muito jovem, mostrou maturidade ao falar da
mulher. Andreia, que teve uma votação maciça - em
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aqueles que ainda não vieram ao plenário - e há
mais de quatrocentos Srs. Deputados na Casa 
compareçam para registro do seu voto.

Essa é a minha preocupação.
O SR. ODELMO LEÃO - Concordamos com

V. Exa, Sr. Presidente, e fazemos um apelo aos Srs.
Parlamentares para que acorram ao plenário, em res
peito aos que aqui já estão votando importantes ma
térias da reforma do Poder Judiciário.

O PPB encaminha o voto "sim" e solicita a todos
que permaneçam em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:
VOTARAM
SIM 321
NÃO 02
ABSTENÇ6ES 01
TOTAL 324
É aprovada a Emenda Aglutinativa nll 53.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Resultado da Votação
Sim 321
Não 2
Abstenção 1
Total da Votação 324
Art. 17 1
Total quorum 325
Obstrução O

Orientação
PSDB/PTB - Sim
PMDB/PST/PTN - Sim
PFL-Sim
PT-Sim
PPB-Sím
PDT-Sim
PSB/PCdoB - Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PV-Sim
PHS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

sua maioria foré!m votos de mulheres -, sabe muito
bem da importancia da figura feminina.

Mas o que mereceu aplausos acalorados de todo
o auditório foi o pronunciamento da ProP Gladis Braga
Figueira, que, representando o Movimento Feminino,
fez um discurso realmente digno de comemorações.

Aqui, com a permissão da autora, transmitimos
um trecho de suas'palavras:

A representante de Duque de Caxias nes
ta Casa, Deputada Andreia Zito, lhe ensinou
que a mulher personificada na mãe tem de ser
amada, admirada, honrada e alvo de gratidão.

Quando a humanidade se organizava em
tribos, quem chefiava a família era a mulher.
Mas, com o tempo, o pai passou a ser autorida
de que controlava o terreno, a casa, o rebanho,
os escravos, os filhos e obviamente a mulher.

A Bíblia conta que, com a subordina
ção política e sexual da mulher, chegou
também a prostituição, introduzida por Ro
boão, filho de Salomão. Desde aqueles tem
pos, para disfarçar, pregou-se que "Por trás
de um grande homem há sempre uma grande
mulher". Porém, os tempos mudaram. Neste
século de revoluções, é Golias que tem pavor
de Davi. E a mulher se faz mais presente em
todos os campos de atividades - da limpeza
urbana à enfermagem, do magistério à segu
rança pública, do jornalismo à assistência so
cial. Muitas lideram não apenas a família, mas
também a vida rural e a vida comunitária. E
brilham na administração pública. No caso de
Duque de Caxias, são estimuladas pelo Pre
feito José Camilo Zito dos Santos Filho.

Encerramos alterando o antigo adágio popular
que diz que "atrás de um grande homem, existe uma
grande mulher", Hoje, eu proclamo: ao lado de um
grande homem, há sempre uma grande mulher.

Era o que eu tinha a dizer, Presidente.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, já atingimos o quorum.
Não podemos, então, encerrar esta votação e parti
mos para a próxima, pois há acordo?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A mi
nha preocupação, nobre Líder Odelmo Leão, é re
lativa aos efeitos administrativos da não-votação.
Devo, portanto, aguardar mais um pouco para que

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Elton Rohnelt PFL
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Total de Roraima: 4

PMDB/PST/PTN

PL/PSL

Sim
Sim
Sim
Não
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Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Sim

AMAPÁ Remi Trinta PST PMD6/f,S,T/PTN Sim

Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim Total do Maranhão: 8
Dr. Benedito Dias PPB Sim CEARÁ
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim Adolfo Marinho PSDB PSDBIPTB Sim
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim Almeida de Jesus PL PUPSl" Sim
Total do Amapá: 4 Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
PARÁ Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Sim Arnon Bezerra PSDB PSDBfPTB Sim
Babá PT Sim José Linhares PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim José Pimentel PT Sim

Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Paulo Rocha PT Sim Sérgio Novais PSB PSBlPCdoB Sim
Raimundo Santos PFL Sim Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim
Renildo Leal PTB PSDBIPTB Sim Total do Ceará:13
Valdir Ganzer PT Sim PIAuí
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim Átila Lira PSDB PSDSIPTB Sim
Total do Pará: 11 Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PSTlPTN Sim
AMAZONAS Heráclito Fortes PFL Sim
Átila Lins PFL Sim João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Euler Ribeiro PFL Sim Mussa Demes PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim Paes Landim PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim Themístocles Sampaio PMD!3 PMDB/PST/PTN Sim
Pauderney Avelino PFL Sim Total do Plaui: 7
Silas Câmara PTB PSDB/PTB Sím RIO GRANDE DO NORTE
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCdoB Sim Betinho Rosado PFL Sim
Total do Amazonas: 7 Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
RONDONIA Iberê Ferreira PPB Sim
Agnaldo Muniz PPS Sim Lavoisier Maia PFL Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim Total do Rio Grande do Norte: 5
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim PARAíBA
Total de Rondônia: 4 Adauto Pereira PFL Abstenção
ACRE Armando Abilio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

IIdefonça Cordeiro PFL Sim Avenzoar Arruda PT Sim
João Tota PPB Sim Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Sim Damião Feliciano PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Márcio Bitiar PPS Sim Domiciano Cabral PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Marcos Afonso PT Sim Efraim Morais PFL Sim

Nilson Mourão PT Sim Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Total do Acre: 6 Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim

TOCANTINS Wilson Braga PFL Sim

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Sim Total da Paraiba: 10
Darci Coelho PFL Sim PERNAMBUCO
Igor Avelino PMDB PMDB/PSTIPTN Sim Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Cátia Abreu PFL Sim Clementino Coelho PPS Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim Djalma Paes PSB PSB/PCdoB Sim
Total do Tocantins: 5 Inocêncio Oliveira PFL Sim

MARANHÃO Joaquim Francisco PFL Sim

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim Joel de Hollanda PFL Sim

José Antonio Almeida PSBPSB/PCdoB Sim Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim

Mauro Fecury PFL Sim Marcos de Jesus PSDB PSDBIPTB Sim

Neíva Moreira PDT Sim Pedro Corrêa PPB Sim

Nice Lobão PFL Sim Pedro Eugênio PPS Sim

Pedro Fernandes PFL Sim Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 14807

Severino CavalcantiPPB' Sim José Militão PSDB PSDB/PTB Sim
Total de Pernambúco:12 Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
ALAGOAS Lael Varella PFL Sim
Joaquim Brito PT Sim Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
José Thomaz NonO PFL Sim Maria do Carmo Lara PT Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMPB PMDB/PST/PTN Sim Nilmário Miranda PT Sim
Total de Alagoas: 4 Odelmo Leão PPB Sim
SERGIPE Olimpio Pires PDT Sim
Adelson Ribeiro PSC Sim Osmãnio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim Roberto Brant PFL Sim
José Teles PSDB PSDB/PTB Sim Romel Anlzio PPB Sim
Marcelo Déda PT- Sim Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Sim Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Sérgio Reis PSDB, PSDB/PTB Sim Sérgio Miranda PcdoB PSB/PCdoB Sim
Total de Sergipe: "' Virgílio Guimarães PT Sim
BAHIA Walfrido Mares Guia PTBPSDB/PTB Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Cláudio Cajado PFL Sim Zezé Perrella PFL Sim
Coriolano Sales PMr;>B PMDB/PST/IPTN Sim Total de Minas Gerais: 33
Eujácio Simões PL PLlPSL Sim EspíRITO SANTO
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim Aloizio Santos PSDB PSDB/PTB Sim
Geraldo Simões PT Sim João Coser PT Sim
Jairo Azi PFL Sim José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
Jairo Carneiro PFL. Sim Max Mauro PTB PSDB/PTB Sim
João Leão PSÕB PSDB/PTB Sim Ricardo Ferraço PSDB PSDBIPTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL

Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sim Total do Espírito Santo: 6

José Carlos Aleluia PFL Sim
José Ronaldo PFL' Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim RIO DE JANEIRO

Leur Lomanto PFL Sim Alcione Athayde PPB Sim

Luiz Moreira S. Parto Sim Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Sim

Manoel Castro PFL Sim Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB Sim

Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim

Nilo Coelho PSDB PSDBIPTB Sim Almerinda de Carvalho PFL Sim

Paulo Braga PFL Sim Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Paulo Magalhães PFL Sim Arolde de Oliveira PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim Carlos Santana PT Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim Cornélio Ribeiro PDT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Sim Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim

Total da Bahia: 25 Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB Sim

MINAS GERAIS Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Sim

Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim Fernando Gabeira PV Sim

AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim Fernando Gonçalves PTBPSDB/PTB Sim

Aracely de Paula PFL Sim Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN Sim

Bonifácio de Andrada PSDBPSDB/PTB Sim lédio Rosa PMDB PMDB/PSTlPTN Sim

Custódio Mattos PSDB PSDBIPTB Sim Jair Bolsonaro PPB Sim

Danilo de Castro PSDB PSDBIPTB Sim Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB Sim

Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Herculano Anghinetti PPB Sim João Sampaio PDT Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Jaime Martins PFL Sim José Carlos Coutinho PFL Sim

João Fassarella PT Sim Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim

João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim Luiz Sérgio PT Sim

João Magno PT Sim MiriamReid PDT Sim
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB Sim
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Rodngo Maia PTB PSDB/PTB Sim MATO GROSSO
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim Celcita Pinheiro PFL Sim
Rubem Medina PFL Sim Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Sim
Simão Sesslm PPB Sim Pedro Henry PSDB PSDBIPTB Sim
Wanderley Martins PDT Sim Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB Sim
Total do Rio de Janeiro: 32 Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Sim
SÃO PAULO Total de Mato Grosso: 5
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim DISTRITO FEDERAL
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Sim Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB Sim Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Alolzio Mercadante PT Sim Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDBPSDB/PTB Sim Total do Distrito Federal: 3
Arlindo Chinaglia PT Sim GOIÁS
Arnaldo Faria de Sá PPB Não Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim Geovan Freitas PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Ary Kara PPB Sim Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Sim Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
ClovIs Volpi PSDB PSDB/PTB Sim Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Cunha Bueno PPB Sim Pedro Chaves PMOB PMOB/PST/PTN Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim Ronaldo Caiado PFL Sim
Dr. Hélio PDT Sim Total de Goiás: 8
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Sim PARANÁ
Edinho Araújo PPS Sim Affonso Camargo PFL Sim
Eduardo Jorge PT Sim Aírton Roveda PSDB PSDB/PTB Sim
Fernando Zuppo PD T Sim Alex Canziani PSDB PSDB/PTB Sim
Iara Bernardi PT Sim Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Sim
Jair Meneguelli PT Sim Dilceu Sperafico PPB Sim
João Herrmann Neto PPS Sim Dr. Rosinha PT Sim
João Paulo PT Sim FlávioArns PSDB PSDBIPTB Sim
José de Abreu PTN PMDB/PSTIPTN Sim Gustavo Fruet PMDB PMOB/PST/PTN Sim
José Genoíno PT Sim Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Indio PMDB PMDB/PSTIPTN Sim Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim
José Machado PT Sim Ivânio Guerra PFL Sim
José Roberto Batochio PDT Sim José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Julio Semeghini PSDB PSDBIPTB Sim José Janene PPB Sim
Lamartine Poselia PMOB PMDB/PSTIPTN Sim Marcio Matos PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB Sim Nelson Meurer PPB Sim

Marcos Cintra PL PLlPSL Sim
Odílio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Medeiros PFL SIm Renato Silva PSOB PSDB/PTB Sim
Michel Temer PMDB PMDBIPSTIPTN Art. 17 Ricardo Barros PPB Sim

Milton Monti PMDB PMDBIPSTIPTN Sim Rubens Bueno PPS Sim

Moreira Ferreira PFL Sim Santos Filho P.FL Sim

Nelo Rodolfo PMDB PMOB/PST/PTN Sim Werner Wanderer PFL Sim

Neuton Lima PFL Sim TrJCd~rtfl: 23

Paulo Kobayashl PSDB PSDB/PTB Sim SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim

Professor Luizinho PT Sim
Carlito Merss PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Ricardo Izar PMDB PMDBIPST/PTN Sim Fernando Coruja POT Sim
Rubens Furlan PPS Sim João Matos PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Sim João Pizzolatti PPB Sim
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Sim José Carlos VIeira iFL Sim

Teima de Souza PT Sim LUCI Chomacki PT Sim

Valdemar Costa Neto PLPUPSL Sim Pedro Bittencoutt PFL Sim

Zulaiê Cobra PSDB PSDBIPTB Sim Raimundo Colombo PFL Sim

Total de São Paulo: 49 5erafim Venzon PDT Sim
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Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim
Total de Santa Catarina: 12
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSDB/PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Enio Bacci PDT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luís Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDBPMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB PMBB/PST/PTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim
Total do Rio Grande do Sul~ 22

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
acompanhei a orientação da minha bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Requerimento de Destaque nll. 153, da Banca
da do PTB, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos destaque
para votação em separado da expressão "no que
couber" e "li, 111, VI, VIII, VII l-A e X" do parágrafo 4l1. do
artigo 129 da Constituição Federal, referido pelo art.
39 do substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Esclarecemos que se trata de destaque da
Bancada do PTB, nos termos do parágrafo 2l1. do
artigo 161 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Sala das Sessões, Deputado Roberto Jeffer
son- PTB.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB-SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, penso que
houve um engano por parte da Mesa. O destaque a
ser votado agora deveria ser o de nll. 134, que tem o
acordo geral da Casa. Os Deputados Mendes Ribeiro

Filho e Marcelo Déda estiveram com V. Exa e falaram
a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
da segunda matéria da primeira preferência.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Houve uma inver
são, Sr. Presidente, e peço a retirada desse desta
que.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa

pede a retirada do destaque?
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Peço a retirada, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirado

de pauta o destaque.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, gos

taria de explicar que há acordo de todos os partidos
no sentido de mantermos o texto do Destaque de
Bancada nll. 134, de autoria do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos,
portanto, votar o Destaque de Bancada nll. 134. Va
mos votar primeiro a preferência.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei a orientação do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa o seguinte requerimento de preferência:

Sr. Presidente,
Requeremos preferência para o Destaque nQ 134 e

a Emenda Aglutinativa nQ 31. - Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Lfder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN 
Marcelo Déda, PT- Jutahy Júnior, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB - Odelmo Leão, Líder do PPB
- Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa

tem a palavra.
O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB-AP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento sobre a mesa:



14810 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE BANCADA
(Regimento Interno, Art. 161, I e § 22)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 22do
mesmo artigo, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque de bancada para votação em
separado dos §§ 32, 42 e 52 do art. 125 da Constitui
ção Federal, constante do art. 34 do substitutivo apro
vado pela Comissão Especial que aprovou a PEC n2

96-A, de 1992, que "Introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário" e apensadas, mantendo-se o
texto atual da Constituição correspondente.

Os dispositivos que se pretende suprimir tratam
de matérias correlatas.

Sala das Sessões, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra a Sra. Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB-SP
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é para der
rotarmos o destaque na votação. Há um acordo entre
todos os partidos. Portanto, para mantermos o texto é
"sim"; "não" ao destaque. É um acordo ao qual todos
os partidos manifestaram aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ao
destaque. Portanto, é para derrubar o destaque. É
esse o acordo?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - É para derrubar o
destaque.

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 (Blo

co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, gostaria de falar como autor. O destaque per
mite que a Constituição permaneça como está. Mas,
posteriormente ao destaque da bancada do PMDB,
será votada a emenda do Deputado Alberto Fraga,
que corrige o texto votado na Comissão. Por isso o
autor do destaque encaminha contra ele, para manu
tenção do texto, até o acordo de todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então, vamos
colocar no painel o voto "não" de todos os Srs. Líderes.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - "Sim" ao
texto; "não" ao destaque. É para derrubar o destaque.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa

tem a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, há unanimidade em rela
ção à derrubada desse destaque. Há o compromisso
de votarmos a emenda de autoria dos Deputados
Mendes Ribeiro Filho e Alberto Fraga. Não resolve,
na concepção que defendemos ontem - pela extin
ção da Justiça Militar Estadual-, mas é uma pequena
mudança. Vamos votar favorável a esse acordo. O
"não" agora e, depois, o acordo favorável à emenda.

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 (Blo
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
temos de corrigir o painel, porque o voto é "sim".

O SR. JOSÉ GENOíNO - É "sim", Sr. Presiden
te. Todos votaram "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Todos vota-
ram "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É para
manter o texto da Relatora. Então, o voto é "sim". Va
mos unificar o painel. Todos votam "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-
meter a votos os seguintes dispositivos destacados:

"Art. 34 .
"Art.125 .
§ 32 A lei estadual poderá criar, mediante pro

posta do Tribunal de Justiça, justiça militar estadual,
constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e
pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau pelo
próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça
Militar, cujos cargos de juiz serão preenchidos pelos
critérios adotados no Tribunal de Justiça. (NR)

§ 42 Compete à Justiça Militar estadual proces
sar e julgar os militares dos Estados, nos crimes mili
tares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, ressalvada a competência do
júri quando a vitima for civil, cabendo ao tribunal com
petente decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais. (NR)

§ 52 Compete aos juízes de direito do juízo mili
tar processar e julgar, singularmente, os crimes milita-
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res cometidos contra civil. e as ações judiciais contra
atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar
e julgar os demais crimes militares."

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 vota'ção.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto..

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem r&visão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei a orientação do PT, votei "sim".

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme a orientação do partido.

A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do partido.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação da
bancada do PMDB.

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,
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, de
sejo apenas justificar a ausência nesta votação dos
nossos Deputados Paulo Rocha e Valdir Ganzer, que
já executaram a votação anterior, mas, a partir deste
momento, por compromisso partidário no Estado, não
estão conosco, como também já havia justificado os
nobres Deputados José Dirceu e Antonio Palocci, por
estarem em missão oficial fora do País.

O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do PDT.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo registrar a forma pouco educada com que o
Ministro da Justiça atendeu a bancada do Estado de
Roraima, por ocasião de audiência ontem à tarde.

Gostaria de apelar aos Ministros do Governo
Fernando Henrique Cardoso para que tivessem pelo
menos educação ao receber Parlamentares, coisa
que faltou por ocasião da nossa audiência. O Sr. Mi
nistro não nos quis ouvir. São reivindicações justas
que a bancada do Estado de Roraima faz. Desconfia
mos que o Ministro da Justiça está fazendo o jogo das
ONGs internacionais, querendo entregar todo o Esta
do de Roraima para as reservas indígenas.

Desconfiamos que por trás de tudo isso existe
um movimento para promover um apartheid no Bra
sil, para demarcá-lo novamente com base em interes
ses escusos, não nacionalistas. Tenho certeza disso.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT-DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação. Vou pedir aos Srs. Parlamentares
que s6 tratem de matéria referente à votação.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, uma multa de 150 mil reais por parte
do INSS tem dificultado ainda mais o trabalho assis
tencial desenvolvido pela Associação dos Pais e Ami
gos dos Excepcionais - APAE de Lajeado, Rio Gran
de do Sul. A dívida é referente ao não-recolhimento
da cota patronal de funcionários que prestaram servi-
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ços à entidade há mais de dez anos. E no Estado vári
as outras associações estão na mesma ou em pior si
tuação.

Com a multa, foi trancada a Certidão Negativa
de Débito - CND, sem a qual não é possível o repas
se de verbas. Sem esses recursos, o trabalho desen
volvido pela entidade ficou inviável. Como única alter
nativa para continuar os trabalhos, o prédio da própria
APAE foi penhorado, uma forma de garantia ao Go
verno. Enquanto isso, o processo que pede o
não-pagamento da dívida está rolando e se arrastan
do na justiça.

~ um absurdo sem tamanho! A entidade está
sendo punida, multada, pelo trabalho que desenvolve
com a comunidade, quando a competência por esse
trabalho é do próprio Governo. Além do mais, essa dí
vida é contestada de maneira veemente pelas direto
rias anterior e atual, pois os funcionários na época
contribuíram para o INSS como autônomos.

Estou empenhado nessa causa por entender
que centenas de crianças excepcionais precisam ur
gentemente de apoio. Não medirei esforços para mo
bilizar a comunidade, deputados e senadores do Rio
Grande do Sul. Com o intuito de sensibilizar o minis
tro da Previdência e Assistência Social a perdoar
essa dívida, enviei ao Ministério uma avocatória mi
nisterial, requerendo sejam avocados os autos do
processo administrativo que decorrem da NFLD nll

DEBCAD 32.158.048-6, para que nova decisão seja
proferida, aos efeitos de desconstituir os respectivos
lançamentos previdenciários, pelas razões de fato e
de direito.

Entendo que, além de uma causa nobre, essa é
a única saída para as APAEs continuarem trabalhan
do e ajudando normalmente quem delas necessita.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB-GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX
a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB-SP. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é motivo de grande gáudio para toda

a população do Vale do Paraíba e, particularmente, para
as cidades de Lorena e de Taubaté a comemoração, no
dia 14 de abril próximo futuro, dos ao anos de vida de
S.Revma. D. ANTONIO AFONSO de MIRANDA, SDN,
Bispo Emérito de Taubaté, São Paulo.

Nascido, e bem nascido, no abençoado lar de
José Afonso dos Reis e D. Maria das Dores Miranda,
aos 14 de abril de 1920, na pequenina cidade de Ci
potênea, nas Minas Gerais, Antônio Afonso sentiu
ainda criança o chamado para a vida consagrada a
Deus.

Adentrou-se nos umbrais do Seminário Apostó
lico de Manhumirim, Minas Gerais, no ano de 1933,
permanecendo aí até 1941, onde cursou humanida
des e filosofia sob a vigilante orientação do afamado
e douto PADRE JÚLIO MARIA de LOMBARDE, que
soube gravar no fundo de su'alma a personalidade e
o caráter reto de um grande lutador pela causa de
Deus e pelo crescimento da Igreja. O fráter Miranda,
como nosso homenageado era conhecido, cursou te
ologia no renomado Seminário Central de Belo Hori
zonte, no período de 1942 a 1945.

Terminados os estudos eclesiásticos, foi orde
nado sacerdote na Igreja de Nossa Senhora das Do
res, da Floresta, na capital montanhesa, a 111 de no
vembro de 1945, pela imposição das mãos de D.
Antônio dos Santos Cabral, então Arcebispo de Belo
Horizonte.

Recém-ordenado presbítero, foi designado
diretor do Seminário Apostólico de Manhumirim e
professor de Latim na mesma casa de formação, de
1946 a 1949. Em seguida foi diretor do Seminário
São Rafael de Dores do Indaiá e Pároco da mesma
cidade de 1942 a 1952. Com a morte do fundador
da Congregação dos Sacramentinos de Nossa Se
nhora, contando com apenas 32 anos de idade,
após aprovação direta do Papa Pio XII, o então co
nhecido Padre Miranda foi o primeiro superior geral
eleito da sua congregação, cargo que ocupou por
dois períodos, de 1951 a 1961. Terminado o ofício
de superior, foi designado novamente Pároco de
Dores do Indaiá, de 1961 até 1971. Ainda foi Reda
tor do jornal O Lutador, de Manhumirim, de 1946 a
1949; fundador e redator da revista Luzes, de Do
res do Indaiá, de 1950 a 1952; Diretor do Colégio
Estadual Francisco Campos, de Dores do Indaiá,
de 1966 a 1971.

Eleito bispo, sua sagração ocorreu em 27 de de
zembro de 1971 em Mercês, tomando posse na Dio
cese de Lorena em janeiro de 1972. Naquela cidade
desempenhou ímpar ação evangelizadora, reorgani-
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zando a diocese, quer financeira, quer pastoralmen
te, dando novo impulso missionário à vida eclesial da
quela encantadora cidade do Vale do Paraíba. Lá
permaneceu até 1977, período em que desempe
nhou, concomitantemente, as altas funções de mem
bro do Conselho Administrativo da Pontifícia Universi
dade Católica de São Paulo e membro da Comissão
Representativa Regional da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil.

Com o agravamento do estado de saúde de D.
Othom Motta, Bispo Diocesano da Campanha, o San
to Padre Paulo VI transferiu D. Antõnio, nomeando-o
Bispo Administrador Apostólico "Sede Plena" da
Campanha em 1977. Naquela cidade do sul de Minas
impregnou com novo vigor apostólico a pastoral dio
cesana, segundo o Vaticano 11, e com novo ardor e vi
gor no anúncio do Evangelho e no seguimento de Je
sus Cristo. Ganhou fama de maior orador sacro de
Minas Gerais pelas eloqüentes pregações, retiros,
conferências e palestras proferidas na Diocese da
Campanha e em todos os rincões das Minas Gerais.
Em Campanha permaneceu até 1982. Entretanto, é
mister ressaltar que nesse período D. Antõnio foi elei
to Delegado brasileiro na Conferência Lati
no-Americana de Puebla, no México, em 1979.

Novamente, com o agravamento da saúde de D.
José Antônio do Couto, SCJ, Bispo de Taubaté, e sua
renúncia ao governo da Diocese, o papa João Paulo
11 promoveu nosso homenageado de Campanha para
Taubaté, onde tomou posse em 1982 como 52 Bispo
Diocesano. Na minha Taubaté a admirável ação
apostólica de D. Antônio se fez sentir dentro e fora do
território diocesano. Reformou e reestruturou o antigo
Palácio Episcopal, construiu a nova Residência Epis
copal, reorganizou a pastoral, criou o Curso de Filoso
fia junto ao Seminário Diocesano Santo Antônio, deu
novo alento ao jornal O LÁBARO, quase centenário,
aumentou o clero, dinamizou as pastorais e movi
mentos de conscientização, enfim, foi o bom pastor
para as suas ovelhas.

Nosso bispo renunciou ao ofício de titular da Di
ocese em 1995, em virtude de ter completado 75
anos de idade; continuou, porém, residindo, a convite
de seu sucessor, D. Carmo João Rhodem, no Palácio
Episcopal, onde é o patriarca de nossa Igreja Dioce
sana.

Além de pastor zeloso, D. Antônio é ad\(ogado
bacharelado pela Faculdade de Direito da Universida
de Federal do Espírito Santo e jornalista inscrito na
Associação dos Jorna1istas Brasileiros:

Intelectual de primeira cepa publicou vários li
vros, entre os quais se salientam: "Padre Júlio Maria,
sua vida e sua missão"; "Catecismo dos noivos";
"Doutrina eucarística"; "Meditações marianas"; "Gê
nesis, romance das origens"; "Coleção"; "O que é pre
ciso saber sobre os sacramentos"; "A Constituição e a
família"; "O que é preciso saber sobre a Renovaçãó
Carismática Católica"; "Sexualidade, matrimônio e fa
mília"; e "Moral, consciência e pecado", entre outros.
Na visão geral, nosso homenageado é teólogo de no
meada, sendo seus escritos bem articulados, pensa
dos e, acima de tudo, atualíssimos em doutrina e fide
lidade ao magistério petrino.

Jornalista arguto e articulista perspicaz, é cola
borador assíduo dos jornais O Lutador, O Taubatea
no e O Lábaro. D. Antônio, gozando de sua merecida
emeritude, encontra tempo para manter um programa
na TV CANÇÃO NOVA, programa esse levado ao ar
diariamente, e também um programa radiofônico na
Rádio Cultura, de Taubaté. Além do mais, por nome
ação de S.Ema. o Sr. Cardeal de Aparecida, D. Antô
nio exerce as altas funções de juiz para a canoniza
ção e para definição de nulidades de casamento flo
Tribunallnterdiocesano de Aparecida.

Sr. Presidente, prezados Parlamentares, é esse
homem, religioso, padre, bispo e patriarca da Igreja
de Taubaté que comemora ao anos, porém repleto
ainda de sua juventude espiritual. Ele é um vivo
exemplo a ser seguido pelos mais jovens, para que,
trilhando os seus caminhos, possamos dar testemu
nho da única verdade de salvação que é Jesus Cristo,
o mesmo ontem, hoje e para sempre!

Dentro do jubileu dos 2000 anos de encarnação
de Jesus Cristo, D. Antônio, como outro Cristo, pelo
sacerdócio ministerial, e como sucessor dos apósto
los irá, de sua alta santidade e sabedoria, abençoar a
Igreja de Taubaté, que tanto lhe deve pela sua ação
apostólica. Queremos, como D. Lucas, Cardeal More
ira Neves, ao encerrar o sermão congratulatório de 50
anos de presbiterato de D. Antônio, desejar ao aniver
sariante octogenário: "Benza-o Deus, como dizem os
mineiros! Ad muitos multoques annos".

Peço a V. Exa, Sr. Presidente, seja este pronun
ciamento divulgado no·programa A Voz do Brasil.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

. O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, fui advertido pela minha
assessoria·de que, na votação anterior,'não apareceu
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meu nome no painel. Votei "sim" para a idade de 65
anos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex8

estava no plenário.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex&

a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, mais um 12 de maio se avizi
nha e voltamos à velha discussão sobre o salário mí
nimo.

A instituição do salário mínimo está completan
do sessenta anos, sendo que, na última década,
houve um considerável descrédito desta polltica sa
larial, notadamente no Governo Fernando Henrique
Cardoso.

Nesse período, apenas o PT vinha carregando
essa bandeira, na pessoa do abnegado Deputado
Paulo Paim, que já foi autor de inúmeros projetos ten
dendo a fixar um mrnimo decente para os trabalhado
res. No ano passado, o Parlamentar lutou de todas as
formas para que seu Projeto de Lei n2 1/95 fosse, pelo
menos, apreciado pelo Plenário. Fez até vigllia neste
recinto, pois a proposição, embora estivesse na or
dem do dia, não era colocada em discussão. Mas de
nada adiantou. Resultado: após quatro anos sem de
liberar sobre o valor do salário mínimo, o Congresso
aceitou mais uma medida provisória, impondo a von
tade do Planalto, o que tende a acontecer novamente
este ano. Sr. Presidente, o Congresso sequer apreci
ou as medidas provisórias fixando o salário, desde
maio de 1997.

E agora, Sras. e Srs. Deputados, estamos dian
te de uma situação esdrúxula. Por outro descaso do
Governo, o valor do mínimo e o teto da remuneração
do setor público estão sendo discutidos ao mesmo
tempo. Mais uma tortura para o trabalhador, que pre
sencia, todo dia, na televisão, a discussão sobre de
quanto será o teto dos servidores públicos, se de
10.800 ou de 12.720 reais - agora parece que está
definido em 11.500 reais -, o auxilio-moradia de 3 mil
reais e, em contrapartida, o grande prejurzo que seria
para a Nação, alega o Governo, a fixação do salário
mínimo em 177 reais.

Sr. Presidente, embora o País tenha uma das pi
ores taxas de distribuição de renda do mundo, e o
Indice de Desenvolvimento Humano, da ONU, classi
fique o Brasil abaixo dos paísef do MERCOSUL
aproximando-nos das nações africanas, o Govem~

ainda continua dando preferência ao pagamento dos
juros abusivos da dívida externa, em detrimento dos
programas sociais, que, no ano passado, tiveram
seus recursos reduzidos.

A maior desculpa do Governo contra o reajuste
do salário mínimo é o déficit da Previdência Social.
Ora, para resolver esse problema, bastaria o Estado
cobrar dos grandes devedores do INSS. Especula-se
que essa dívida estaria em torno de 70 bilhões de rea
is, cobrados tanto nas notificações quanto nos pro
cessos em andamento nas Varas de Execução Fis
cal. Somente as empresas áreas devem 1,4 bilhão de
reais. Isso em relação ao que foi autuado, porque a
fiscalização do Estado é muito precária e não conse
gue cobrir a maioria das empresas do País. No perío
do de janeiro a setembro de 1999, os auditores fiscais
de contribuiçoes previdenciárias fiscalizaram e visita
ram apenas 91.088 empresas em todo o território na
cional.

Sras. e Srs. Deputados, é por isso que o PT
sempre lutou e continuará a lutar por um salário míni
mo digno. Não falo em um. valor ideal, na ordem de
900 reais, necessário para fazer face às despesas
previstas na Constituição Federal, ou de 489 reais,
que, conforme os cálculos do economista Márcio
Pochmann, da UNICAMP, seria o valor do salário mí
nimo comparado ao valor de 1940. No ano passado, o
Deputado Paulo Paim propunha um mecanismo gra
duai de reajuste, de forma que em 2013, dentro de
treze anos, o mínimo atingisse 830 reais. Hoje, infeliz
mente, estamos lutando por um valor de 177 reais.

Há tempos, o PT vem defendendo, sozinho e
com muita persistência, a valorização do mínimo.
Neste ano, por injunções pollticas, felizmente, temos
mais aliados nessa luta.

Assim, Sr. Presidente, esperamos que o Con
gresso Nacional possa finalmente fixar um valor ra
zoável para o salário mínimo, após os estudos da Co
missão Especial sobre o assunto.

Esse, sim, um procedimento adequado, pois é
inconcebível que o Congresso Nacional, que repre
senta o povo, venha sistematicamente sendo afasta
do da discussão de um assunto crucial para o País.

Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamento
seja publicado no programa A Voz do Brasil e no
Jornal da Câmara.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HELENILDO RIBEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex&

a palavra.
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o SR. HELENILDO RIBEIRO (Bloco/PSDB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do PSDB.

A SRA. TETÉ BEZERRA (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação da
bancada.

O SR. FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com a Liderança do PFL.

O SR. EDUARDO BARBOSA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PSDB.

O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o PSDB.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PFL.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PPS.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o Bloco PSB/PCdoB.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do PDT.

O SR. VADÃO GOMES (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o PPB.

O SR. JOÃO CASTELO (Bloco/PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, estava na Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional. Meu voto acompanha o
partido.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. ANDRÉ BENASSLÇBloco/PSD6- SP.
Sem revisão do orador.) - & Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero justificar mi
nha ausência na votação anterior. Estava presidindo
a audiência pública da Comissão de Relações Exteri
ores e de Defesa Nacional que ouviu o Presidente da

Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras,
Dr. Walter Bartuels. Se aqui estivesse, votaria sob a
orientação do meu partido.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Todos votaram? (Pausa.)
Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam

em plenário, pois temos mais algumas votações.
Vamos encerrar a votação.
O SR. ODELMO LEÃO - Vamos encerrar, Sr.

Presidente. Vamos encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

atender ao Líder Odelmo Leão.
O SR. LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V Exa

a palavra.
O SR. LUCIANO CASTRO (PFL - RR. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com a orientação do partido.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
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. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço trinta segundos para protestar contra o Governo
do Rio de Janeiro, que decidiu construir um presidio
na Ilha Grande, um paraíso ecológico que está sendo
estudado por cientistas de vários países e, agora,
está ameaçado por essa decisão do Governo.

Ainda bem que esse Governo vai terminar antes
da Ilha Grande. Esse Governo já está envolvido em
corrupção e incompetência e não conseguirá realizar
o seu intento, mas desde já quero marcar aqui o início
da nossa resistência contra essa decisão do Governo
do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V Exa
a palavra.
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A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN. Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB Sim

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na primei- Jurandil Juarez PMOB PMOBIPST/PTN Sim

ra votação, votei com o PMDB. Total Amapá: 5
PARÁ

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. Anivaldo Vale PSOB PSOB/PTB Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio Babá PT Sim

O resultado: Giovanni Queiroz POT Sim

VOTARAM Josué Bengtson PTB PSOB/PTB Sim

SIM: 322
Nicias Ribeiro PSOB PSOB/PTB Sim
Raimundo Santos PFL Sim

NÃO: 02 Renildo Leal PTB PSOB/PTB Sim

ABSTENÇ6ES: 02 Total Pará" 7

TOTAL: 326 AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim

São aprovados os dispositivos. Euler Ribeiro PFL Sim
Mantido o texto do substitutivo. Francisco Garcia PFL Sim

Listagem de votação. Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim

Resultado da Votação
Silas Câmara PTB PSOBIPTB Sim
Vanessa Grazziotin PedoB PSB/PcdoB Sim

Sim 322 Total Amazonas: 7

Não 2 RONOONIA

Abstenção 2 Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Total da Votação 326 Euripedes Miranda POT Sim
Art. 17 1 Total Rondônia: 3

Total quorum 327 ACRE

Obstrução O IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PLlPSL Sim

Orientação Márcio Bittar PPS Sim

PSDB/PTB - Sim Marcos Afonso PT Sim

PMDB/PST/PTN - Sim Nilson Mourão PT Sim
Total Acre: 6

PFL- Sim TOCANTINS
PT-Sim Antônio Jorge PTB PSOB/PTB Sim

PPB-Sim Darci Coelho PFL Sim

PDT-Sim KátiaAbreu PFL Sim
Total Tocantins: 3

PSB/PCdoB - Sim MARANHÃO
PLlPSL - Sim Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim

PPS-Sim Francisco Coelho PFL Sim

PV-Sim Gastão Vieira PMDB PMOB/PST/PTN Sim

PHS-Sim
João Castelo PSDB PSDBIPTB Sim
José Antonio AlmeidaPSB PSB/PCdoB Sim

GOv. -Sim Mauro Fecury PFL Sim
Partido Bloco Voto Neiva Moreira PDT Sim

RORAIMA Nice Lobão PFL Sim
Airton Cascavel PPS Sim Pedro Fernandes PFL Sim
Elton Rohnelt PFL Sim Pedro Novais PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Francisco Rodrigues PFL Sim Remi Trinta PST PMOB/PST/PTN Sim
Luciano Castro PFL Sim Roberto Rocha PSOB PSOB/PTB Sim
Luis Barbosa PFL Sim Total Maranhão:12
Robério Araújo PL PL/PSL Não

CEARÁ
Total Roraima: 6 Adolfo Marinho PSOB PSOB/PTB Sim
AMAPÁ

Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Antonio Feijão PST PMOB/PST/PTN Sim

PSOB PSDB/PTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim

Antonio Cambraia
Antônio José Mota PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Eduardo Seabra PTS PSOS/PTS Sim
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Arnon Bezerra PSPB PSDB/PTB Sim Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim
José lInhares PPB Sim Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN SIm
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim José Teles PSDB PSDB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim Marcelo Déda PT Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB Sim Pedro Valadares PSB PSB/PcdoB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDS/PTS Sim Sérgio Reis PSDS PSDB/PTB Sim
Total Cearâ:10 Total Sergipe: 7
PIAuí BAHIA
Átila Lira PSJi>B PSDB/PTB Sim Aroldo Cedraz PFL Sim
Gessivaldo Isalas PMDB PMDB/PST/PTN Sim Claudio Cajado PFL Sim
Heráclito Fortes PFL. Sim Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Mussa Demes PFL Sim Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim
Paes Landim PFL Abstenção Geraldo Simões PT Sim
Themístocles SampaioPMDB PMDB/PST/PTN Sim Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB Sim
Wellington Dias PT Sim JairoAzi PFL Sim
Total Piauí: 8 Jairo Carneiro PFL Sim
RIO GRANDE DO NORTE João Almeida PSDB PSDB/PTB Sim
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim João Leão PSDB PSDB/PTB Sim
Betinho Rosado PFL Sim Jonival Lucas Junior PFL Sim
Henrique Eduardo AlvesPMDB PMDB/PST/PTN Sim Jorge Khoury PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim José Carlos Aleluia PFL Sim
Lavoisier Mala PFL Sim José Ronaldo PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 5 Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
PARAíBA Leur Lomanto PFL Sim
Adauto Pereira PFL Sim Luiz Moreira S.Part. Sim
Armando Abílio PMDB PMDB/PST/PTN Sim Manoel Castro PFL Sim
Avenzoar Arruda PT Sim Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim NUa Coelho PSOB PSDB/PTB Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim Paulo Braga PFL Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim Paulo Magalhães PFL Sim
Efraim Morais PFL Sim Roland Lavigne PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim Ursicino Queiroz PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim Walter Pinheiro PT Sim
Total Paraíba:10 Yvonilton Gonçalves PPB Sim

PERNAMBUCO Total Bahia: 28

Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim MINAS GERAIS
Clementino Coelho PPS Sim Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCdoB Sim Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB Sim Aracely de Paula PFL Sim
InocêncIo Oliveira PFL Sim Bonifácio de AndradaPSDB PSDB/PTB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim Carlos Melles PFL Sim
Joel de Hollanda PFL Sim Cleuber Carneiro PFL Sim
Luiz Piauhyhno PSDB PSDB/PTB Sim Cust6dio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim Eliseu Resende PFL Sim
Total Pernambuco:11 Herculano Anghlnerti PPB Sim
ALAGOAS Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim João Fassarella PT Sim
Joaquim Brito PT Sim João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Thomaz NonO PFL Sim João Magno PT Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim José Militão PSDB PSDB/PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PSTlPTN Sim Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Total AlilQoas: 5 Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
SERGIPE Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Adelson Ribeiro PSC Sim Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Maria do Carmo Lara PT Sim Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB Sim
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Sim Aloizio Mercadante PT Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim André Benassi PSOB PSOB/PTB Sim
Nllmário Miranda PT Sim Antonio Carlos PannunzioPSDB PSOB/PTB Sim
OdeImo Leão PPB Sim Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
Osmãnio Pereira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim Ary Kara PPB Sim
Paulo Delgado PT Sim Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSOB PSOB/PTB Sim Celso Giglio PTB PSOB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim ClOVIS Volpi PSDB PSOB/PTB Sim
Romel Anizio PPB Sim Cunha Bueno PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim OeVelasco PSL PUPSL Sim
Ronaldo Vasconcelos PFL Sim Or. Hélio POT Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Sim Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Sim
Virgllio Guimarães PT Sim Edinho Araújo PPS Sim
Walfrido Mares GuiaPTB PSOBIPTB Sim Eduardo Jorge PT Sim
Zezé Perrella PFL Sim Fernando Zuppo PDT Sim
Total Minas Gerais: 37 Iara Bernardi PT Sim
EsplRITO SANTO Jair Meneguelli PT Sim
Aloizio Santos PSOB PSOB/PTB Sim João Herrmann Neto PPS Sim
João Coser PT Sim João Paulo PT Sim
José Carlos Elias PTB PSOBIPTB Sim José Genoino PT Sim
Max Mauro PTB PSOB/PTB Sim José Indio PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Ricardo Ferraço PSOB PSOBIPTB Sim José Machado PT Sim
Total Espirito Santo: 5 José Roberto Batochio POT Sim
RIO DE JANEIRO Julio Semeghini PSOB PSDB/PTB Sim

Aldir Cabral PSDB PSOBIPTB Sim Lamartine Posella PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim Michel Temer PMDB PMOBIPSTIPTN Art.17
Cornélio Ribeiro POT Sim Milton Monti PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Dino Fernandes PSDB PSDBIPTB Sim Moreira Ferreira PFL Sim
Or. Heleno PSOB PSOB/PTB Sim Nelo Rodolfo PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Fernando .Gabeira PV Sim Neuton Lima PFL Sim
Fernando GonçalvesPTB PSOB/PTB Sim Paulo Kobayashi PSOB PSOB/PTB Sim
Francisco Silva PST PMOB/PSTIPTN Sim Professor Luizinho PT Sim
lédio Rosa PMOB PMOB/PST/PTN Sim Ricardo Berzoini PT Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim Ricardo Izar PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB Sim Rubens Furtan PPS Sim
João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN Sim Salvador Zimbaldi PSOB PSOB/PTB Sim
João Sampaio POT Sim Sampaio Dória PSOB PSOBIPTB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim Teima de Souza PT Sim
Luiz Ribeiro PSOB PSOB/PTB Sim Vadão Gomes PPB Sim
Luiz Sérgio PT Sim Valdemar Costa NetoPL PLlPSL Sim
Miriam Reiel POT Sim Zulaiê Cobra PSOB PSOB/PTB Sim
Miro Teixeira POT Sim Total São Paulo: 48
Paulo Feijó PSOB PSOBIPTB Sim MATO GROSSO
Rodrigo Maia PTB PSOB/PTB Sim Celcita Pinheiro PFL Sim
Ronaldo Cezar CoelhoPSOB PSOBIPTB Sim Osvaldo Sobrinho PSOB PSOBIPTB Sim
Rubem Medina PFL Sim Pedro Henry PSOB PSOBIPTB Sim
Simão Sessim PPB Sim Teté Bezerra PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim Welinton Fagundes PSOB PSOB/PTB Sim
Wanderley Martins POT Sim Wilson Santos PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Total Rio de Janeiro: 28 Total Mato Grosso: 6
SÃO PAULO . DISTRITO FEDERAL
Alberto Goldman PSDB PSOBIPTB Sim Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB Sim
Alberto Mourão PMOB PMOBlPSTIPTN Sim Alberto Fraga PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
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Jorge Pinheiro PMOB PMOB/PST/PTN Sim Esther Grossl PT Sim
Mana Abadia PSOB PSOB/PTB Sim Fernando Marroni PT Sim
Pedro Celso PT Sim Fetter Júnior PPB Sim
Total Distrito Federal~ 5 Henrique Fontana PT Sim
GOIÁS Júlio Redecker PPB Sim
Barbosa Neto PMOB PMOB/PST/PTN Sim Luis Carlos Heinze PPB Sim
Geovan Freitas PMOB PMOB/PST/PTN Sim Luiz Mainardi PT Sim
Jovair Arantes PSOB PSOB/PTB Sim Mendes Ribeiro FilhoPMOB PMOB/PST/PTN Sim
Juquinha PSOB PSOB/PTB Sim Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB Sim
Lldia Quinan PSOB PSOB/PTB Sim Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luiz Bittencourt PMOB PMOB/PST/PTN Sim Osvaldo Biolchl PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Canedo PSDB PSOB/PTB Sim Paulo Paim PT Sim
Pedro Chaves PMOB PMDB/PST/PTN Sim Roberto Argenta PHOBS Sim
Pedro Wilson PT Sim Synval Guazzelli PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim Telmo Kirst PPB Sim
Zé Gomes da RochaPMOB PMOB/PST/PTN Sim Valdecl Oliveira PT Sim
Total Goiás:11 Waldir Schmidt PMOB PMDB/PST/PTN Sim
PARANÁ Waldomiro Fioravante PT Sim
Affonso Camargo PFL Sim Total Rio Grande do Sul: 24
Airton Roveda PSOB PSOB/PTB Sim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos à
Alex Canziani PSOB PSOB/PTB Sim próxima votação.
Chico da Princesa PSOB PSDB/PTB Sim

O SR. ODELMO LEÃO - Há acordo?Oilceu Sperafico PPB' Sim
Or. Rosinha PT Sim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, faz
FlávioArns PSOB PSOB/PTB Sim parte do acordo.
Gustavo Fruet PMOB PMDB/PST/PTN Sim O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
IrisSimões PTB PSOB/PTB Sim mesa a seguinte:
Ivanio Guerra PFL Sim
José Janene PPB Sim EMENDA AGLUTINATIVA N2 31

Márcio Matos PT Sim Senhor Presidente,
Moacir Micheletto PMDB PMOB/pST/PTN Sim Requeiro, nos termos dos arts. 118, § 32 , e 122
Nelson Meurer PPB Sim do Regimento Interno,
Odilio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMOB/PST/PTN Sim AGLUTINAÇÃO DOS TEXTOS CONSTANTES:
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim da Emenda n2 7, do Dep. Alberto Fraga;
Ricardo Barros PPB Sim da Emenda n2 11, do Dep. José Priante;
Rubens Bueno PPS Sim

da Emenda n2 13, do Dep. Roberto Jefferson; daSantos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim Emenda n2 21 do Dep. Batochio;
Total Paraná: 21 da Emenda nO 31, do Dep. Elton Rohnelt;
SANTA CATARINA da Emenda nO 43, do Dep. José Antônio;
AntOnio Carlos Konder ReisPFL Abstenção da Emenda nO 44, do Dep. José Dirceu; e
Carlito Merss PT Sim

do Substitutivo adotado pela Comissão EspecialEdito Bez PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja POT Sim para proferir parecer à PEC n2 96/92.
João Pizzolatti PPB Sim Ficando assim redigido:
José Carlos Vieira PFL Sim "Art. 35. O art. 125 passa a vigorar com a se-
Luci Choinacki PT Sim guinte redação:
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB Sim

...........................................................................
Total Santa Catarina: 9 Art. 125..............................................................
RIO GRANDE DO SUL ...........................................................................
Airton Oipp POT Sim § 32 A lei estadual poderá criar, mediante pro-
Alceu Collares POT Sim posta do Tribunal 'de Justiça, justiça militar estadual,
Augusto Nardes PPB Sim

constituída, em primeiro 'grau, pelos juízes de direito
Caio Riela PTB PSDB/PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB PMOB/PST/PTN Sim e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau,

Enio Bacci POT Sim pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de
Justiça Militar nos
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estados em que o efetivo militar seja superior a
vinte mil integrantes, cujos cargos de juiz serao pre
enchidos pelos critérios adotados no Tribunal de Jus
tiça.

§ 4~ Compete à Justiça Militar estadual proces
sar e julgar os militares dos Estados, nos crimes mili
tares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, ressalvada a competência do
júri quando a vitima for civil, cabendo ao Tribunal
competente decidir sobre a perda do posto e da pa
tente dos Oficiais e da graduaçao das praças.

Justificação

O texto adotado pela Comissao Especial nao
aprovou a limitaçao de efetivo para criaçao de Tribu
nal de Justiça Militar, sendo que essa constava do
texto da Sub-Relatora Deputada Nair Xavier Lobo, do
texto da Emenda n~ 7, do Deputado Alberto Fraga, do
Texto da Emenda nQ 11, do Deputado José Priante, e
do atual texto constitucional. Sendo, assim, esta
Emenda visa restabelecer essa Iimitaçao.

Procura-se também, dentro da Justiça Militar,
restabelecer a competência do Tribunal de Justiça de
decidir sobre a perda da graduaçao da praça estável,
constante do atual texto constitucional, do Substituti
vo da Sub-Relatora, Deputada Nair Xavier Lobo; do
Substitutivo da Relatora Deputada Zulaiê Cobra; da
Emenda n~ 31, do Deputado Elton Rohnelt, e do atual
texto constitucional.

Com o acolhimento desta emenda, temos a cer
teza que estaremos aperfeiçoando o texto aprovado
pela Comissao Especial, de forma quase unânime, e
reformando a justiça militar estadual, onde teremos
os julgamentos feitos unicamente pelos Juizes de Di
reito, ficando os crimes de caserna, tipicamente mili
tares, na órbita do Conselho de Justiça.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, PMDB; Deputado
Alberto Fraga, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pare
ce-me que aqui há acordo, nao é, Deputado Mendes
Ribeiro Filho?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, permita-me.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois nao.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
acordo, e peço à Secretaria da Mesa atençao sobre
as reticências. Retirando as reticências... Tem-se que
manter as reticências para manter o parágrafo se-

guinte. E é acordo de todos, Sr. Presidente. Todos
"sim". ~ para a correçao de texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já foram
retiradas.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Nao, Sr.
Presidente, elas devem...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fecha
aspas na expressa0 "praças".

Muito bem, é "sim"; portanto, estará no painel
"sim".

Peço aos Srs. Deputados que tomem...
O SR. JORGE COSTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB

a palavra.

O SR. JORGE COSTA (Bloco/PMDB - PA. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei com a orientação do partido, o PMDB.
Estava em consulta médica.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi
sao do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao anterior,
votei de acordo com a orientaçao do partido.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei com
o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
nao.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A no
bre Relatora quer manifestar-se.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, já foi bem
explicado, nao tem que se explicar mais nada. ~ só
manter reticências depois de "praças", como V. Ex8

acabou de explicar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois nao.

O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
a palavra.

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Sem revisao
do orador.) - sr. Presidente, na votaçao anterior, votei
com a orientafao do partido.

O SR.NA~O RODRIGUES (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas vota

. çôes anteriores, acompanhei a orientação do PSDB.
O SR. PAULO JOSÉ GOUV~A (Bloco/PL-RS.

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao
anterior,. votei com o PL.
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o SR. HÉLIO COSTA (Bloco/PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - .Estão
mantidas as reticências.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de um tema ex
tremamente polêmico, e o Partido dos Trabalhadores
tem tradição nesse debate e mantém uma posição
histórica contra a manutenção das Justiças Militares,
por considerar que não são adequadas, especial
mente para uma corporação responsável pela segu
rança pública nos Estados. Nossa concepção é de
desmilitarização das Polícias, e aqui próceres parti
dários, como Hélio Bicudo, José Genoíno, Nilmário
Miranda e outros, já tiveram oportunidade de, ao lado
da Relatora, manifestar essa posição. Mas, Sr. Presi
dente, considerando a discussão e os'acordos que fo
ram celebrados no curso desse debate, chegamos à
conclusão de que a redação dessa emenda aglutina
tiva, muito embora preserve a filosofia que combate
mos, muito embora mantenha a existência da Justiça
Militar, opera mudanças, avanços tímidos, tíbios, é
verdade, mas avanços em relação ao texto aprovado
na Comissão Especial.

Nesse sentido, sem abrir mão da posição histó
rica do Partido dos Trabalhadores, mas reconhecen
do que há pequenos avanços que devem ser pÇeser
vados, dizendo que não abrimos mão da nossa con
cepção e da nossa filosofia com relação ao tema, ad
mitimos que o texto agora opera pequenos avanços e
votamos "sim".

Queremos registrar também, Sr. Presidente,
que havia uma discussão e o nosso Presidente da
Comissão Especial foi um dos que primeiro levanta
ram a hipótese de cànsignar no texto constitucional a
proibição para a criação tribunais. Seria interessante
estudar a possibilidade de um texto, uma emenda
aglutinativa que incorporasse essa expressão proi
bindo a criação de tribunais além daqueles já em fun
cionamento.

É o apelo que deixo aos Lideres no sentido de
fazer prosperar aquela sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
esclarecer que, aprovada esta emenda, continua em
vigor o § 52 do texto da Reiatora, ainda no art. 125.

O SR CARLOS BATATA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR CARLOS BATATA (Bloco/PSDB-PE.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

Em votação a Emenda Aglutinativa nO 31.
A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados

que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores, vo
tei com o partido.

O SR. JORGE WILSON (Bloco/PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votàções anteriores, votei de acordo com o partido.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei de acordo com o partido.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB 
RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava
digitando o meu voto quando a votação anterior foi
encerrada. Peço que registre o meu voto acompa
nhando o partido, pois me encontrava no plenário.

O SR. JORGE WILSON (Bloco/PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. MÚelO SÁ (Bloco/PMDB - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, vqtei com o partido
nas votações a!1teriores. , \

O SR. DIHO FERNANDES (Bloco/PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~emte, na votação
anterior, votei de acordo com a'orientação do partido.

O SR. JOSÉ GENOíNO 7"".Sr. Presidente, ape
nas para pedir um esclarecimento sobrE?: a. votação:

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-S,P. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a emenda aglutinativa
não anula o§ 52?
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
em vigor o § 51! do texto da Relatora.

O SR. JOSÉ GENOiNO - Sr. Presidente, man
temos a nos!?'a posição. Para completar esse esclare
cimento, de acordo com a intervenção do nosso com·
panheiro Deputado Marcelo Déda, que representa a
bancada nessa negociação da reforma do Judiciário,
há outro pequeno avanço que diz respeito ao juiz de
direito, em relação a crimes praticados por militares
contra civis. São dois pequenos avanços, mantendo
nossa posição histórica contra a Justiça Militar Esta
dual.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exl'
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na'votação ante
rior, votei com PT.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo·
tação anterior, votei com o PSDB.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei com o meu partido, o PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Espero
que nas próximas terça e quarta-feiras todos os cole
gas estejam aqui para votar esta matéria importantrs
sima. Quem não gostaria de participar? Estamos fa
zendo quase uma miniconstituinte.

Estamos tratando da reformulação constitucio
nal do Poder Judiciário, de todo o sistema tributário.
Quem não gostaria de ver o seu nome marcado em
cada uma dessas votações importantíssimas?

Peço aos Srs. Parlamentares qger nas próxi
mas terça e quarta-feiras, se dêem o prazer de votar
em matérias relevantíssimas como essas que esta
mos apreciando.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXS
a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei com o PT. Estávamos na Comissão,
apurando as irregularidades do FUNDEF, por isso es
tivemos ausentes. Justifico, então, o meu voto de
acordo com a bancada do PT.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com o meu partido.

O SR. NORBERTO TEIXEIRA (Blo-
co/PMDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nas duas votações anteriores, votei acompa
nhando o meu partido.

O SR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
Bloco PSDB/PTB nas duas votações anteriores.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas vo
tações anteriores, não constou o meu voto no painel.
Portanto, gostaria que fosse computado o meu voto.

O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, votei com a orientação do meu partido.

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
votação, votei com o PMDB.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei acompanhando a orientação do Lider
Inocêncio Oliveira.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, acompanhei o PFL.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhei a Liderança nas duas primeiras votações.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXS
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos votando a emenda que corrige a redação do tex
to da Relatora no que diz respeito à exigência de 20
mil homens para a criação da Justiça Militar nos Esta
dos, se assim entenderem os Tribunais de Justiça.
Votaríamos em seguida a Emenda nll. 33, de autoria
deste Parlamentar. Diante do acordo realizado, e fa
talmente com a aprovação do que está sendo apreci
ado, retiro a Emenda nll. 33, de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está reti
rada a Emenda Aglutinativa nll. 33, de seguinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA Nll 33
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 118, § 311., e 122

do Regimento Interno,
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AGLUTINAÇÃO DOS TEXTOS CONSTANTES:

Da Emenda n2 7, do Deputado Alberto Fraga; da
Emenda n2 11, do Deputado José Priante; da Emenda
n2 13, do Deputado Roberto Jefferson da Emenda n
21, do Deputado Batochio; da Emenda n2 31, do De
putado Elton Rohnelt; da Emenda n2 43, do Deputado
José Antonio; da Emenda n2 44 do Deputado José
Dirceu; e do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial para proferir parecer à PEC n2 96/92.

Ficando assim redigido:
"Art. 35. O art. 125 passa a vigorar com a se

guinte redação:
Art. 125 .

§ 42 Compete à Justiça Militar estadual proces
sar e julgar os militares dos Estados, nos crimes mili
tares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, ressalvada a competência do
júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal
competente decidir sobre a perda do posto e da pa
tente dos oficiais e da graduação das praças.

Justificação
O texto adotado pela Comissão Especial não

aprovou a competência do Tribunal de Justiça de de
cidir sobre a perda da graduação das praças, sendo
que essa competência constava do texto da
Sub-Relatora, Deputada Nair Xavier Lobo, do atual
texto constitucional, do texto da Relatora, Deputada
Zulaiê Cobra; e do § 42 do art. 125, constante do art.
20 da Er:nenda n2 31 do Deputado Elton Rohnelt.

A aprovação desta emenda visa restabelecer
essa competência, uma vez que é uma garantia para
o militar, para a instituição e para a sociedade.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, PMDB; Deputado
Alberto Fraga, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par
lamentares, esta é a última votação do dia, e solicito a
presença de V.Exas. na terça-feira a partir das 14h.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG) - Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
faz um apelo à sua bancada para que estejamos aqui,
a partir da próxima terça-feira, para votarmos as matéri
as de urgência que a Nação espera, ou seja, o Orça
mento e o final da reforma do Poder Judiciário, assim
como também para discutir a nova pauta e a nova

agenda. Dessa forma, vamos acelerar nossos traba
lhos, e, obviamente, no momento oportuno, cada Parla
mentar poderá participar dos pleitos municipais que vão
ocorrer este a,:,o.

O Parlamento tem que demonstrar eficácia no seu
trabalho, e denodo, para que todos possamos, então,
participar do grande pletto cívico que ocorrerá no ano
2000.

Então, o PPB faz um apelo a sua bancada
para que cneguemos a Brasília terça-feira, para vo
tar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunico
aos Srs. Parlamentares que teremos sessão ordinária
hoje, às 14h. com a seguinte pauta: Trabalho de Comis
sões.

A. SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o partido.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Ministério da Saúde, por intermédio da Coorde
nação Nacional de Doenças Sexualmente Trans
missíveis (DST) e AIDS, está propondo uma
Agenda de Compromisso Nacional, a fim dI? arti
cular políticas de promoção da saúde e ampliar a
eficácia das ações de prevenção de DSTIAIDS e
uso indevido de drogas entre crianças, adoles
centes e jovens.

A assinatura da Agenda de Compromisso .en
tre diversas áreas governamentais, da sociedade ci
vil, dos conselhos setoriais, dos organismos interna
cionais, iniciativa privada, Parlamentares e juventu
de organizada é uma atitude louvável para a otimi
zação dos recursos materiais e humanos nas ações
de prevenção de DST/AIDS e uso indevido de dro
gas desenvolvidas para a população jovem de todo
o País.

Os problemas enfrentados pela juventude são
sérios e necessitam de providências urgentes.

A epidemia da AIDS, desde que surgiu no Bra
sil há dezessete anos, vem mudando o seu perfil,
passando por um processo de feminilização, juveni
Iizaçáo, pauperização e interiorização.



14824 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

o início cada vez mais precoce da vida se
xual, quando a maioria dos adolescentes ainda
desconhece as proteções necessárias para evitar
as DST, é outro grande desafio que temos que
enfrentar. No caso das meninas, um grande pro
blema, em paralelo com as DST, é a gravidez na
adolescência. Paralelamente a uma significativa
redução da taxa de fecundidade em todas as fai
xas etárias, vivemos, já há alguns anos, o cresci
mento dessa taxa entre os adolescentes.

Para a jovem, engravidar, normalmente um
fato indesejado, implica sérios riscos, entre os
quais: a interrupção dos estudos, a descontinui
dade dos projetos de vida, o abandono pelo par
ceiro ou pela família, a perda da identidade com
o grupo etário, problemas de saúde e, em especi
al, a realização de abortamento em condições in
seguras, com elevado risco de vida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
união de todos os segmentos é a saída para en
frentarmos o desafio de darmos aos nossos jovens
a oportunidade de se desenvolverem, de lutarem
contra todas as formas de agressão a que têm sido
submetidos e pensarem desde agora no seu futu
ro, porque, mais do que um simples dever humani
tário, estaremos garantindo a continuidade do de
senvolvimento de nosso Brasil.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS - Sr. Presidente,
peço a pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas vota
ções, votei com o PFL.

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, s6
queria manifestar-me para dizer que, nas duas
votações em que fizemos acordos, o texto'ápro
vado na Comissão da Reforma do Poder Judiciá
rio foi modificado.

Portanto, meu texto original era de acordo com
a votação da Oposição, referia-se à extinção do Tri
bunal Militar Estadual. Mas tivemos um avanço,
hoje, na proposra de emenda do Deputado Alberto
~raga, qUê fez com que melhorássemos a Constitui
ção de hoje.

Estamos aqui fazendo reformas para melhorar
a situação de hoje.

Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados
por termos conseguido, de maneira brilhante, ágil, em
tempo recorde, das 11 da manhã até o melo-dia, votar
quatro destaques da reforma do Poder Judiciário.
Isso mostra que poderemos, com certeza, semana
que vem, votar todos os demais destaques da refor
ma do Poder Judiciário.

Cumprimento os Deputados pela agilidade que ti
vemos, nesta quinta-feira, das 11 da manhã ao meio-dia.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero pedir o registro de um documento do
Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde em que dois assuntos são tratados. O pri
meiro mostra a insensibilidade da equipe econô
mica do Governo, que continua bloqueando, por
intermédio de alguns Deputados, a correção do
Orçamento do ano 2000 para o Ministério da Sa
úde; o segundo mostra a insensibilidade, a pos
tura ilegal e até anti-regimental da Mesa do Se
nado em não colocar em votação a emenda
constitucional da saúde, aprovada quase por
unanimidade na Câmara e que prevê recursos
vinculados para a saúde no âmbito municipal, es
tadual e federal.

Mais uma vez, o Conselho Nacional de Secre
tários Municipais de Saúde, em todo o Brasil, vem
protestar contr8!a atitude anti-regimental, insensível,
do ponto de vIsta das necessidades do povo brasile
iro na área da saúde, de não colocar em votação a
emenda constitucional da saúde.

De certa forma, a atitude da Mesa do Sena
do é desrespeitosa com a Câmara. Que a Mesa
do Senado tenha posição contrária à emenda
aprovada na Câmara é normal, mas bloquear an
ti-regimentalmente a progressão, a apreciação de
uma emenda aprovada quase por unanimidade
por esta Casa é uma violência, uma truculência.

Por essas razões, peço o registro do documento do
Conselho Nacional de Secretários Municipais de saúde.

Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Nota do CONASEMS

O. recursos da saúde
e a .rradlcaçio da pobr8m

o Cun88lho Naàona\ de StJCl"Olárioe Munlclpala de Saúde, fronte à arr"GaQa dG urna cria0 no
atendImento póbJlw a partir do aogundo samoetre deste ano, vem Q públloo manlfaatar wa
Indtgnaçêo diante da intenção da equipe econemtca de retirar do relat6tio final da 1-' do ~nto
para 2.000 - que será votado pelo Oongreaao nesta semana • o ertigo defotmlnando um g.to
adicitJnal de RI 1.05 bllh40 para a manutenç60 dOa 8Dt'Vt005 preNdoa ao SlaWJmQ Únieo de Saúde,
Os 5507 munlcfpios btuileiros Investem em média~ de MUet orçamentos om eaóde - OI valores
chegam a 14% no Estada de Sâo Paulo - e cobram doa governos federal o estaduais um aporté dê
fnve&1lmento maior paTa o eetor.

O CONA5laMS reIVIndica também que o presidente do Senado coloque em tremlta9fi,o e
votaç6.o a Proposta de emenda ConatitUClonal (PEC) que vincUla recu.-os doa orçamentos
munlcipala, estaduale a federal para a manut8nçio da atenção à salada por melo do SUS. Oprojeto,
que define o patamar inicial de 7'% das receltaa pr6pria8 municipais e estaduais e arrésc1mo de õ%
$Obre (l~toempenhado do Ministério da Saúde em 1999, pela pl1melra vez contempla o setor
com tJnandamenlo compromIssado permanente no três esteras de go~. Os gastos serio
ampliados em cinco anos, sendo que, ao fins' d&8fe penodo, os munlclpfOl deVerAo apitar 15%, os
aMados 12% e a e81era federa' aumentar 6Ua cata le9undo a 'JariaÇão nomtneA do P\8 (Produto
Intsrno Bruto).

Segundo. uma pesquisa recente do Ibq)e, a eatência da atençlo 6 saúde é o prineipal
problema de 37" da população brasileira, vindo arás do desemprego, que preocupa 4Mb dos
entrevistados.

A proposta de Vinculação 8 elevaçlo doa Investimentos públicos para a saúde é iTum de
esfO\'Ç08 suprapartkl6r\08 de todos 08 partidos do Congresso NaciOnal 8 partir de semlnArlos e
moblllzaç6es com 8 ps.l1ieipaçio de representantes do governo, prestadores de serviços,
b'ribaIhadores e usuários do SUS. Consiate, portanto, em uma opçAo para minimiZarmos o segundo
m&IIOr problema enfrentadopa populaç6o. .

Da mesma forma como ocorre com o SGtor ectucaclonaJ. a saúde prealsa de verbas
vlnculadu e auftc1entea porse tra1aI' de uma baBa crucial para BerradleaQlQ da pobreZa e da mfséria
e da promoQâO da igu8ldade ele oportunidades no mercado d6 trabalho. - ,

O propósito, pois, da equipe eeon6mioa, de r.ar o artigo que garante mais verbas para a
saúde COI1Il'8p6fHe aos verdadeiros Interesses do povo braaUeJro, parUcularmente dos 125 miMes
~ dependam excIuaivan1ente doe l8I'VJQoI preat8doa pelo SUS.

Ollb8ttO Natallnl
Pre81dente do Con"lho Nacional de Secretários·

Municipal. de a.de (CONASEMI)
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o SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. EDINHO ARAÚJO - S. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem, a Comissão de Viação e Transportes realizou
reunião ordinária. Tivemos oportunidade de apresen
tar requerimento no sentido de realizar audiência pú
blica para discutir, juntamente com os representantes
do Ministério dos Transportes, especificamente do
Conselho Nacional de Desestatização, o programa
de pnvatização, de concessão de rodovias no País,
especialmente a BR-153, rodovia denominada Trans
brasiliana, com 2.610 quilômetros.

Sr. Presidente, tenho a impressão de que o
assunto precisa ser discutido no órgão técnico, na
Comissão de Viação e Transportes. Para tanto, es
tamos solicitando audiência pública com a presen
ça de representantes do Conselho Nacional de De
sestatização.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex8 a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, diferente
mente do que ocorreu em anos anteriores, curiosa
mente, o novo valor do salário mínimo passou a vigorar
a partir do dia 3 de abril, e não a partir do primeiro dia do
mês, corno era praxe. Curiosamente, dessa forma o
Govemo FHC evitou que o salário vigorasse a EPftit
do dia 111 de abril- o Dia da Mentira.

Se, com isso, FHC evitou o desgaste da analogia
entre a data e o fato, não resolveu o problema de misé
ria que assola a maioria dgabrasileiros trabalhadores.

A pressa em impor o valor do salário mfnimo
através de medida provisória resgatou a atitude que
tem sido usual do Governo Fernando Henrique, tiran
do da Câmara dos Deputados a prerrogativa constitu
cional de definir o valor do menor salário pago no
País, conforme o art. 711 da Constituição, e não confor
me as adequações maquiavélicas deste Governo.

Não bastasse ter atropelado a Constituição bra
sileira pela enésima vez, Fernando Henrique, submis
so aos interesses do mercado internacional, manipu
lado pelo FMI, empurra a culpa de ser determinado
um baixo valor como salário mínimo aos aposentados
e pensionistas.

O engodo de FHC estava sendo milimetrica
mente desmontado pelos partidos de esquerda,
durante a discussão do valor do salário mfnimo
pela Comissão Especial, com provas suficientes
para que fosse denunciado o desprezo deste Go
verno pela grande massa populacional brasileira
que deverá, a partir do próximo mês, sobreviver
com o valor de R$151 ,00.

O Governo de Fernando Henrique, Sr. Presi
dente, faz questão de esquecer por completo que o
salário mínimo cumpre um papel muito mais impor
tante do que a imagem tecnocrata dada pela equipe
governista.

Um salário mínimo digno cumpre a função soci
al de erradicar as mazelas da miséria, da fome, da
morte por subnutrição. Ao contrário, o salário determi
nado por FHC cavouca ainda mais o abismo existente
entre os mais ricos e os mais pobres - ou miseráveis
- deste Pais.

Para manter sua lógica de aniquilamento social,
FHC tira dinheiro que deveria ser destinado às áreas
sociais e destina ao pagamento das dívidas de Go
verno. Mesmo assim, credita ao valor do salário míni
mo a quebradeira da Previdência Social.

Um dos exemplos está na distribuição dos re
cursos feita pelo BNDES - apenas 1,25% foi para a
área social. Outro está no superávit da Previdência
de cerca de 15 bilhões de r~ais - que, em vez de ser
usado na área social9U 'Para absorver um aumento
maior do salário m)nfrl,o, será destinado ao equilibrio
das contas públicas do Governo.

~~mistas afirmaram, em audiência pública
. MComissão do Salário Mínimo, que a redução de

0,8% no SELlC seria o suficiente para que ficassem
equilibradas as contas públicas, mesmo dando-se um
aumento significativo ao mínimo. Isso porque o Go
verno pagaria menos em juros da dívida pública.

O economista Márcio Pochmann afirmou, nessa
mesma audiência, que em 1949 o volume pago em sa
lários equivalia a 56% da renda nacional, enquanto
hoje não passa de 30%. Outra avaliação mostra perda
de 33% da renda entre os assalariados nesta década.

Isso significa que, apesar do crescimento do PIB
quase seis vezes maior que o crescimento populaci
onal, em função da política implantada no País, que
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justifica estabelecer um reduzido valor para o salário
mlnimo elegendo-o como arrimo das finanças públi
cas, verifica-se o aviltamento da concentração de
renda neste Pais, dando aos miseráveis trabalhado
res desta Nação o "mérito", que FHC deve conside
rar honroso, já que não se digna acabar com ele, de
colocar-nos como a terceira pior nação em concen
tração de renda.

Fica claro, então, que o baixo valor salarial é usa
do como a alavanca principal do pseudo-crescimento
econômico do Pais, afastando cada vez mais o feijão e
o arroz da mesa dos trabalhadores.

O economista Márcio Pochmann afirmou, em
audiência pública, que o salário mlnimo é o instru
mento público para barrar a desigualdade social.
Acrescento eu: é posslvel, através do mlnimo, re
duzi-Ia. Fato que, se não é conhecido pelo atual
Governo, é negado a fim de atender seus interes
ses.

É lamentável, Sr. Presidente, que o valor fixa
do como salário mlnimo seja pouco superior ÇlO CUS:

to da cesta básica de alimentos, ignorando o direito
do trabalhador a educação, saúde, lazer, transporte,
moradia, vestuário...

Para piorar, até pouco tempo alguns desses ser
viços eram considerados públicos e garantidos pelo
Governo Federal. Hoje, para atender às determina
ções do FMI, sofrem sangrias gigantescas a fim de
sustentar o monstro neoliberal.

Em outras palavras, o Presidente sociólogo
nega os direitos básicos do trabalhador por conside
rá-Ias "inflacionários". Aliás, fica claro que o interesse
governista pelas camadas trabalhadoras e miseráve
is deste Pais tem restrição aos perlodos eleitorais.

Sr. Presidente, afirmo aqui que devemos reto
mar as prerrogativas da Câmara dos Deputados para
fixarmos o valor do salário minimo. Dessa forma po
deremos justificar-nos como membros de uma Casa
democrática. Do contrário, seremos apenas fanto
ches do Palácio do Planalto - mesmo que não fixe
mos o salário no dia 1Q de abril.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

.O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB-PR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribu
na hoje para fazer um breve relato sobre o momen
to histórico que vive o Paraná, Estado que repre-

sento com muito orgulho. Toda a imprensa do Pa
raná informa que depois de 22 dias de pressão po
pular, e graças a uma decisão firme do diretório es
tadual do PSDB do Paraná, partido que integro,
está sendo instalada na Assembléia Legislativa
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para in
vestigar o crime organizado e o tráfico de drogas
no Estado.

Esse fato ocorre depois de um processo defla
grado em março pela Comissão Parlamentar de
Inquérito da Câmara Federal, que em três dias de
visita a Curitiba revelou a existência de um gran
de esquema de crime organizado, roubo de car
gas e tráfico de drogas com ramificações por
todo o Paraná e envolvimento de autoridades do
Estado.

O trabalho da CPI federal resultou na determi
nação pela justiça da prisão de vários envolvidos, in
clusive policiais e membros do comando da Policia
Civil, entre eles o diretor-geral, delegado João Kep
pes Noronha, atualmente foragido. O próprio Secre
tário de Segurança do Governo Jaime Lerner, Cân
dido Martins de Oliveira, acabou sendo afastado.
Não sem que antes o Governo tentasse mantê-lo,
sendo obrigado a afastá-lo somente depois de muita
pressão popular diante das revelações trazidas pela
CPI.

A própria CPI da Câmara Federal, ao deixar Cu
ritiba, recomendou à Assembléia Legislativa a abertu
ra de uma CPI local, para dar seguimento às investi
gações. O requerimento, necessário para oficializar o
pedido de abertura da comissão, foi proposto no dia
13 de março, após o recesso de carnaval.

O problema é que desde então o Governo Jai
me Lerner, através de seus lideres na Assembléia,
vinha trabalhando nos bastidores para evitar a cria
ção da CPI, pressionando os Deputados de sua
base de sustentação a não assinar o requerimento.

O número de assinaturas de apoio necessário
para abrir a CPI só foi completado na última segUn
da-feira, depois de decisão do Diretório Estadual do
PSDB do Paraná, presidido pelo Senador Alvaro
Dias. Em decisão conjunta com a bancada do PSDB
na Assembléia, o partido fechou questão em apoio à
criação da CPI, e os cinco Deputados Estaduais do
PSD8 assinaram o requerimento.

Segundo reportagem publicada pelo jornal Fo
lha do Paraná lia decisão aos tucanos .caiu como

" uma bomba no Palácio Iguaçu":'Porque, segun.do·o
jornal, "0 governo do estado não vê com bons olhos
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a instalação de uma Comissão Parlamentar e a ma
téria era dada como assunto encerrado·.

A reportagem lembra que "no último dia 22 de
março, a maioria governista que dá sustentação ao
governador Jaime Lerner na Assembléia derrubou
um requerimento similar apresentado pela oposição
pedindo a criação de uma CPI".

Agora o que nos choca e estarrece a opinião pú
blica do Paraná é que, mesmo depois de tudo que
aconteceu, da revelação do envolvimento de integran
tes do alto escalão do Estado no crime organizado,
mesmo com o estouro de desmanches gigantescos de
carros roubados na Capital paranaense, que a Policia
já sabia existir; com o estouro de um depósito contendo
62 caminhões roubados na região metropolitana de
Curitiba; e com a decisao da assembléia, depois da t0
mada de posição do PSDB, de criar a CPI, o Govemo
Jaime Lemer insiste em trabalhar contra o Paraná e
continua tentando atrapalhar as investigações.

Pasmem, Srs. Deputados!!! Sabem como rea
giram os lideres do Governo Lemer na Assembléia
ao ver que a CPI do crime organizado será instalada
contra a sua vontade? Simplesmente, da noite para
o dia, numa manobra estapafúrdia, decidiram criar
outras quatro CPls "laranjas·, com o claro propósito
de melar as investigações da Comissão Parlamentar
de Inquérito contra o crime organizado.

É uma vergonha a atitude do Governo Jaime
Lerner. E é uma vergonha também o silêncio do
Prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, que assiste a
tudo isso fingindo que nêo é com ele o problema.
Como se a podridão do crime organizado, do tráfico
de drogas revelado pelas investigações feitas até
aqui não tivesse como principal base Curitiba, cida
de que supostamente o grupo de Lerner e Taniguchi
deveria proteger, e cuja população vive hoje sitiada
em meio à criminalidade.

Todo esse triste quadro de degeneraçêo, crimi
nalidade e corrupção revelado nos últimos dias no
Paraná e em Curitiba só floresceu graças a omissão
do grupo polltico de Jaime Lerner e Cássio Taniguchi,
que há quase doze anos governa Curitiba e há seis
anos administra o Estado. O povo do Paraná, que
sempre foi visto nacionalmente como um exemplq.de
povo trabalhador, honrado e sério, assiste perplexo a
essa situação, e exige uma resposta imediata dos
segmemtos da_sociedade que não se deixaram conta
minar por esse mãr de lama.

Por isso, a pronta resposta do PSDB paranaen
se em exigir que as investigações sejam levadas a

termo, que os responsáveis, estejam onde estiverem,
sejam identificados e punidos com o rigor da lei e da
justiça. Somente a mobilização de todos os cidadãos
de bem nesse momento poderá garantirque essas in
vestigações cheguem até o fim, mesmo contra a von
tade do Governo Jaime Lerner, que continua tentan
do varrer a sujeira para debaixo do tapete.

Nós, tucanos do Paraná, não deixaremos que isso
aconteça. Temos um compromisso com a população do
Paraná, e não recuaremos um millmetro na defesa dos
principias básicos de moralidade na administração públi
ca. Temos plena confiança de que o povo do Paraná sa
berá dar a resposta, saberá reagir e.virar esse jogo. Não
descansaremos até termos limpado o nosso Estado, re
tomando a construçêo de uma sociedade mais justa, dig
na e fratema, com que todos nós sonhamos.

Sr. Presidente, peço a V. Ex8 que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou enviando à Mesa indicação ao Sr. Ministro da
Saúde, José Serra, relativa a medicamentos fitoterá
picos. Sugiro ao Ministro da Saúde providências no
sentido da publicação de catálogo nacional de medi
camentos fitoterápicos.

Também solicito em requerimento ao Ministro
da Saúde informações sobre as providências adota
das contra o contraband~ de plantas medicinais e
da flora brasileira.

A flora brasileira~' resenta vasta quantidade
de ervas e de plantas, a que se atribuem efeitos me
dicinais. Não está, P9f ce-me, havendo providênci
as no sentido de ceriter o contrabando dessas plan-

/'

tas. Pode aepntecer que, no futuro, nós mesmos,
brasileirgs(V'enhamos a importar matéria-prima pro
duzidaiío Brasil e contrabandeada anteriormente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O ~R. ARNA.LDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orapor.) - Sr..Presidente,
ontem, na sessão do Congresso, não houve votação
do Orçamento. Na verdade, trata-se de uma posiçao
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política que estamos'tomando em relação à votação
da medida provisória do salário mínimo, que, efetiva
mente, deixa margem a dúvida no que diz respeito a
aposentados e pensionistas, o que é a grande preo
cupação, já que outra medida provisória, ainda não
apreciada pelo Congresso Nacional, transfere a da
ta-base de pagamento dos aposentados para o mês
de junho, com pagamento em julho.

Lamento que, cada vez mais, haja um achata
mento no benefício de aposentados e pensionistas.
Doze milhões recebiam um salário mínimo. Agora,
esse número vai passar para treze milhões. Um mi
lhão de pessoas que recebiam um pouco mais do que
o salário mínimo passarão a receber um salário míni
mo, pelo achatamento nos benefícios de aposenta
dos e pensionistas.

Lamento que grande parcela da Casa não este
ja preocupada com o que acontece com aposentados
e pensionistas, que, na verdade, são pessoas impor
tantes não só para a sociedade como para a cultura
brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E>r'

a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sento uma questão muito importante da área de saú
de. Na Comissão de Orçamento da Casa - chamo a
atenção dos Srs. Deputados, especialmente dos que
acompanham a saúde -, votamos uma alteração or
çamentária que gera distorção muito perigosa para o
sistema de saúde brasileiro e precisa ser corrigida até
a próxima quarta-feira, quando vamos votar o Orça
mento definitivo.

Sr. Presidente, ocorre que, após justa reivindi
cação de alguns Estados que têm repasse per capita
menor para arcar com os custos do seu sistema de
saúde, foi feita uma emenda que igualou o repasse
per capita em todos os Estados do Brasil. Isso gera
distorção. Vou dar exemplo que ilustra a situação: o
Estado da Bahia, que no ano passado gastou 524 mi
lhões, por essa emenda passaria a ter disponíveis
751 milhões, o que representaria um aumento de
quase 50%; os Estados de São Paulo, do Rio de Ja
neiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais não ti
veram qualquer aumento em relação à verba disponí
vel para o ano anterior.

Evidentemente, apoiamos a idéia de que os
Estados que têm maior capacidade instalada no

sistema de saúde devem receber um pouco mais de
recursos. Uma alteração dessa monta, feita dessa
forma, vai determinar que diversos hospitais nos
Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas
Gerais e do Rio Grande do Sul tenham de fechar lei
tos, chegando mesmo a determinar o fechamento
de hospitais. E outros Estados que estão aquinhoa
dos com mais recursos, mas não têm capacidade
instalada para atender aos pacientes, vão consumir
esses recursos.

Estamos trabalhando - e queremos fazê-lo em
parceria com todos os Estados do Brasil - para
construir uma nova tabela que resolva essa distorção.
Pretendemos apresentá-Ia até terça-feira que vem e
contar com o apoio dos colegas Deputados para que
o sistema de saúde brasileiro tenha um bom atendi
mento e não ocorra uma disputa regional por recur
sos, que desqualificaria todo o sistema.

Muito obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

E>r' a palavra.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - s.r.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano em que
comemora quarenta anos, a Exposição Agropecuária
e Industrial de Londrina terá uma edição histórica, a
começar pelo setor animal, que neste ano registra
uma participação recorde, tanto na quantidade, quan
to na qualidade e diversidade de raças.

Os números comprovam a tradição e a força do
evento como o mais completo do País no setor ani
mai:

13.000 animais (30% a mais que em 1999);
36 raças (três a mais que no ano passado);
35 leilões (oito a mais que em 1999).
O público em geral, Sr. Presidente, também vai

encontrar uma grande festa. A principal novidade da
exposição 2000 ficará por conta da etapa final do
Campeonato Nacional de Rodeio Completo, grande
passo que Londrina dá na direção deste esporte que
hoje atrai multidões pelo Brasil.

Depois de nove etapas no ano passado, a final
do Campeonato será realizada na Exposição 2000,
num clima de disputa acirrada entre os competidores
mais rápidos do Brasil. Os prêmios sao tentadores e
incluem nove caminhonetes zero-quilômetro. O públi
co também vai encontrar diversas atrações: grandes
shows, como o da dupla Zezé di Camargo e Luciano,
que volta à Exposição depois de dois anos, incrível
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apresentaçao da Esquadrilha da Fumaça e parque de
diversões completo, com brinquedos alucinantes.

Uma data tao importante quanto o aniversário
de quarenta anos não poderia passar em branco, e a
Diretoria da Sociedade Rural resolveu comemorar
resgatando toda esta bela história. No dia 14 de abril
será lançado o livro "A Colheita da Vida. Resgate His
tórico da Sociedade Rural do Paraná", escrito pela so
cióloga Maria Lúcia Vitor Barbosa.

São mais de 250 páginas que tratam desde o
surgimento da entidade até as pessoas que ajudaram
a construir o SRP e as conquistas nestas quatro dé
cadas. Considerada a grande vitrine brasileira do cru
zamento industrial, devido à diversidade de raças eu
ropéias e zebulnas, a Exposiçao 2000 terá 27 raças
bovinas, que pertencem à elite do rebanho nacional.
A estréia fica por conta da raça girolando, que vem
ganhando mercado como uma opção para a produ
ção de leite em clima tropical .

Raças bovinas: Iimousín, belgian, brangus, can
chin, gelbvieh, braford, caracu, tabapuã, nelore, pie
montês, guzerá, simental, charolês, aberdeen, an
gus, marchigiana, blond daquitaine, pardo sulço, ho
landês, tropicana, beef master, normando, chianina,
santa gertrudes, hereford. brahaman e girolando.

Equinos: pônei, paint horse, árabe, appaloosa e
mangalarga.

Ovinos: ile de France, suffolk, texel e hampshire
down.

Surnos: duroc. landrace, large white e hampshire
Outro papel da Exposição 2000 será o de difun

dir informação. Estão programados vários eventos,
cursos e palestras voltados para agricultores, pecua
ristas e técnicos. Destaque para o Encontro Estadual
do Café, que acontece no momento ideal, já que a ca
feicultura paranaense está voltando a ocupar posiçao
de destaque no cenário nacional, principalmente pela
qualidade do produto. O Departamento Animal tam
bém programou importantes cursos:

Julgamento de Zeburnos: dirigido a estudantes
de Veterinária. Agronomia e Zootecnia. o curso habili
ta os acadêmicos a ingressarem pista de julgamento.
É o primeiro passo para carreira de jurado. Os partici
pantes recebem certificado reconhecido pela Associ
ação Brasileira de Criadores de Zebu e, se estiverem
no último ano, ganham a carteirinha de jurado auxili
ar.

Casqueamento: o curso foi um dos que apre
sentaram maior repercussão no ano passado. O obje
tivo é ensinar aos tratadores a técnica correta de cas
queamento e cuidados que podem ser tomados até

um dia antes do julgamento para obter a melhor pon
tuação.

Eficiência Reprodutiva e Sinais Externos de
Subfertilídade: entre os enfoques deste curso está a
importância da seleção de matrizes para se obter su
cesso nos Indices de produção e fertilidade. O conte
údo interessa tanto a criadores, quanto a tratadores,
acadêmicos e técnicos.

Apresentação de Animais e Pista (para tratado
res): este curso pode evitar que se percam pontos
preciosos no julgamento, já que abrange desde a es
colha do animal para exposição ao manejo, exigênci
as sanitárias e apresentação para o julgamento.

Conhecida como Fazendinha, a Via Rural funci
ona como uma vitrine tecnológica e um centro de ca
pacitaçao para os produtores rurais, coordenada pela
SRP, PELA EMATER e PELA IAPAR. Nos seus 10
mil metros quadrados de área, o público poderá co
nhecer unidades expositivas de agroindústrias que
vão demonstrar como é posslvel agregar renda ao
produto agricola, além de conhecer mais sobre técni
cas relativas ao cultivo de flores e plantas, fruticultura,
reflorestamento econômico, café adensado, apicultu
ra e plantas medicinais, entre outros.

Uma das unidades trará uma plantaçao de Gi
rassóis, demonstrando desde o cultivo à extração do
óleo. Também para mostrar como é possivel agregar
valor à produção, haverá a demonstração de uma fa
briqueta de vassouras.

Entre as novidades desde ano está o Programa
de Pecuária de Curta Duração, mostrando como é pas
sivel abater animais com apenas 12 anos de idade.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS-RR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
Roraima vive uma celeuma em relação à questão in
dlgena é sabido por todos. Mas o que está aconte
cendo neste momento é o cúmulo.

A Policia Federal, cumprindo mandado de um
juiz federal, na sexta-feira, prendeu seis indios, entre
eles uma mulher, ainda encarcerados. Hoje, o juiz es
tipulou fiança de 800 reais para que sejam libertados.

Ora, Sr. Presidente, se a Justiça Federal, que
deveria assegurar os direitos do Indio, está contra ele
neste momento, quem estará do seu lado?

Fazemos um apelo ao Ministério Público Fede
ra/ para que intervenha nesse episódio, porque é um
absurdo o que ocorre em nosso Estado.
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Muito obrigado.

O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIQENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei
conforme a orientação da Liderança do meu partido.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. IGOR AVELINO (Bloco/PMDB-TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anterio
res, votei conforme a orientação da Liderança do meu
partido.

O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB-SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Jornal Nacional, da Rede Globo, registrou um aci
dente ocorrido no Município de Nossa Senhora da
Glória, no Estado de Sergipe, envolvendo um cami
nhão contratado pela Prefeitura que transportava es
tudantes. Houve três mortes.

Na programação do FNDE para o Município es
tava prevista a compra, em 1999, pelo Ministério da Edu
cação, de ônibus para transporte escolar, o que não
ocorreu. O Prefeito comprou um ônibus com recursos
próprios, mas não é suficiente para atenderà demanda.

Lamento o fato, esperando que neste ano o Mi
nistério da Educação faça a aquisição, conforme previ
são já feita.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

O SR. NILSON PINTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. NILSON PINTO (Bloco/PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com a orientação do Bloco
PSDB/PTB.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PSDB-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei com o PSDB.

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex3 a palavra.

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA (PLlRS. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna
para tratar de tema que, tenho certeza, aflige tam
bém vários de meus ilustres colegas: o empobreci
mento da população e a insensibilidade do Gover
no para a questão. De fato, os rumos tomados pela
polftica econômica imposta ao Brasil estão levan
do nossa economia a um desastre pelo qual paga
rão muito caro os que hoje se iludem com o artifici
alismo de uma estabilidade mantida pelo capital
especulativo internacional.

O alto preço da "inflação zero", que já não é
mais tão baixa assim, pode ser sentido em todos os
recantos do País. Os altos juros vêm provocando uma
quebradeira total. As dívidas interna e externa explo
dem e, aliadas aos juros imorais, debilitam o orça
mento do setor público, cada vez mais comprometido
com a remuneração do grande capital. Em suma, Sr.
Presidente, o Brasil do real é bem distinto do que pro
clamam nossas autoridades econômicas.

Hoje, Sr. Presidente, a maior preocupação do bra
sileiro é com o desemprego e, conseqüentemente, com
a fome. E ela justifica-se, já que a exclusão social que
tem caracterizado historicamente nosso País vem to
mando proporções incontroláveis a partir do modelo eco
nômico desse Governo. O índice de desemprego bate
recordes - a taxa de desemprego aberto já superou os
8%, problema que se agrava nas grandes metrópoles,
onde essa taxa chega a 20%. Para piorar, decresce o
nível salarial médio do trabalhador.

A ilusão da economia estável durou pouco. Se, de
início, os índices de inflação recuaram para patamares
civilizados, o nível de desemprego foi gradativamente
aumentando, revelando um descompasso entre as pro
messas e a realidade das políticas implementadas.

E, para piorar ainda mais, a pressão dos altos juros
sobre o financiamento agrícola, bem como o congela
mento dos preços agrícolas estimulado pela abertura di
recionada aos produtos importados, reduziram a renda
do setor, com claros efeitos sobre as pequenas proprie
dades e sobre o emprego rural. A legião de trabalhado
res a vagar pelos campos tomou-se uma das marcas do
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Brasil atual, deixando ainda mais patente a necessidade Não 4
histórica de uma reforma agrária. Abstenção 1

A miséria aumenta por um lado, e os salários Total da Votaçêo 351
são forçados para baixo enquanto o poder de produ- Art. 17 1
ção aumenta, porque a terra, que é a fonte de toda a Total quorum 352
riqueza e o lugar de todo trabalho, é totalmente mono- Obstrução O
polizada. Portanto, o que temos que fazer, Sr. Presi· Orientaçãodente, é substituir a propriedade individual da terra
peja propriedade comum.

PSDB/PTB - SimA atividade agrícola é vital e estratégica para o
PaIs, pois é através dela que iremos obter alimentos PMDB/PST/PTN - Sim

para a população e movimentar uma enorme gama de PFL-Sim
indústrias subsidiárias e de fomecedores de insumos PT-Sim
essenciais à realização de uma agricultura técnica e PPB-Sim
moderna e, conseqOentemente, mais emprego e renda. PDT-Sim

Enquanto os preços sobem, o salário mínimo per- PSB/PcdoB - Sim
manece virtualmente congelado, seu valor já não é mais PUPSL-Sim
capaz de prover sustento digno para uma família, como PPS-Sim
prevê nossa Constituição Federal, atendendo às neces- PV-Sim
sidade vitais como moradia, alimentação, educação, 58- PHS-Simúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência

GOV.-Simsocial. Tudo isso não passa de uma utopia.
Partido Bloco Voto

Já não há mais argumentos que possam justifi- RORAIMA
car tal discrepância. Urge que se tomem medidas efe- Airton Cascavel PPS Sim
tivas no sentido de reverter uma situação histórica de ex- A/ceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Não
ploração e penúria das camadas mais pobres da popula- Almir Sá PPB Não

ção, que se vêem não s6 desprovidas de oportunidades Elton Rohnelt PFL Sim

de emprego, mas também são forçadas a receber remu- Francisco Rodrigues PFL Sim

neração imoral, incapaz de prover-lhes sobrevivência em Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Não

condições de viver com o mlnimo de dignidade. Robério Araújo PL PL/PSL Não
Desejo, aqui, Srs. Deputados, reiterar meu pro- Total Roraima: 8

testo contra mais uma decisão do Governo aos inte- AMAPÁ

resses da maioria do povo brasileiro e peço aos ilus- Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim

tres colegas reagir a essa injustiça que há década Dr. Benedito Dias PPB Sim

vem maltratando o trabalhador brasileiro.. Eduardo 5eabra PTB PSDB/PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB Sim

Gostaria, Sr Presidente, que meu pronuncia- Jurandll Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
mento constasse nos Anais da casa e no programa A 8.rg10 8Il'CIIIOI PFL Sim
VOZ do Brasil. Total Amap.t: e

Muito obrigado. PARÁ

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa Anlvaldo VII. PSOB PSDB/PTB Sim
Babi PT Sim

vai anunciar o resultado da votação: Glovannl Queiroz POT Sim
VOTARAM Jorge Costa PMOB PMOBlPSTIPTN Sim

SIM 346 Josué Bengtson PTB PSDBlPTB Sim

NÃO 04 Nilson Pinto PSOB PSDBlPTB Sim

AB8TENÇOES
Raimundo Santos PFL Sim

01 Total Pará: 7
TOTAL 351 AMAZONAS

É aprovada a Emenda Aglutinativa nA 31. Atila Lins PFL Sim

Listagem de Votação Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco qarcia PFL Sim

Resultado da Votação Luiz Fernando PPB Sim
Sim 346 Pauderney Avelino PFL Sim
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Silas Câmara PTB PSDB/PTB Sim João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Vanessa Grazziotln PCdoB PSB/PCdoB Sim Mussa Demes PFL Sim
Total Amazonas: 7 Paes Landim PFL Sim
RONDÔNIA Themístocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Agnaldo Muniz PPS Sim Wellington Dias PT Sim
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim Total Piauí: 8
Eurípedes Miranda PDT Sim RIO GRANDE DO NORTE
Expedito JÚnior PFL Sim Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mannha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim Betinho Rosado PFL Sim
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim Iberê Ferreira PPB Sim
Total Rondônia: 7 Lavoisier Mala PFL Sim
ACRE Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim Total Rio Grande do Norte: 6
João Tota PPB Sim PARAíBA
José Aleksandro PSL PLlPSL Sim Adauto Pereira PF L Sim
Márcio Bitiar PPS Sim Armando Abílio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Marcos Afonso PT Sim Avenzoar Arruda PT Sim
Nilson Mourão PT Sim Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
SérgiO Barros PSDB PSDB/PTB Sim Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Total Acre: 7 Domiciano Cabra PMDB PMDB/PST/PTN Sim
TOCANTINS Efraim Morais PFL Sim
AntÔniO Jorge PTB PSDB/PTB Sim Enivaldo Ribeiro PPB Sim
DarCI Coelho PFL Sim Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Sim Wilson Braga PFL Sim
KátlaAbreu PFL Sim Total Paraíba:10
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim PERNAMBUCO
Total Tocantins: 5 Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
MARANHÃO Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Sim
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim Clementino Coelho PPS Sim
Francisco Coelho PFL Sim Djalma Paes PSB PSB/PCdoB Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB Sim
João Castelo PSDB PSDB/PTB Sim Inocêncio Oliveira PFL Sim
José AntOniO AlmeidaPSB PSB/PCdoB Sim Joaquim Francisco PFL Sim
Mauro Fecury PFL Sim Joel de Hollanda PFL Sim
Neiva Moreira PDT Sim Luiz Plauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Nice Lobão PFL Sim Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Fernandes PFL Sim Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Sim Pedro Eugênio PPS Sim
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Sim Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Sim Total Pernambuco: 13
Total Maranhão:12 ALAGOAS
CEARÁ Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim Joaquim Brito PT Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim José Thomaz Nonô PFL Sim
AntOniO Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim

Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Sim Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Arnon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim Regls Cavalcante PPS Sim
José Unhares PPB Sim Total Alagoas: 6
José Pimentel PT Sim SERGIPE
Léo Alcãntara PSDB PSDB/PTB Sim Adelson Ribeiro PSC Sim

Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB Sim Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Total Ceará:10 José Teles PSDB PSDB/PTB Sim

PIAuí Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Sim
Átila Ura PSDB PSDB/PTB Sim Sérgio ReiS PSDB PSDB/PTB Sim
Gessivaldo Isalas PMDB PMDB/PST/PTN Sim Total Sergipe: 6

Heráclito Fortes PFL Sim BAHIA
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Aroldo Cedraz PFL Sim Olimpio Pires PDT Sim
Claudio Cajado PFL Sim Osmânio Pereira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim Paulo Delgado PT Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim Roberto Brant PFL Sim
Franclstõnio Pinto PMDB PMDBIPST/PTN Sim RomelAmzio PPB Sim
Geraldo Simões PT Sim Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB Sim Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Jairo AzI PFL Sim Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Sim
Jairo Carneiro PFL Sim Virgílio Guimarães PT Sim
João Almeida PSDB PSDBIPTB Sim walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB Sim
João Leão PSDB PSDB/PTB Sim Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim Zezé Perrella PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim Total Minas Gerais: 41
José Rocha PFL Sim EsplRITO SANTO

José Ronaldo PFL Sim Aloizio Santos PSDB PSDB/PTB Sim
JutahyJumor PSDB PSDB/PTB Sim Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim João Coser PT Sim
LUIZ Moreira S.Part. Sim José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
Manoel Castro PFL Sim Max Mauro PTB PSDB/PTB Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Sim
Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Sim Total Espírito Santo: 6
Paulo Braga PFL Sim RIO DE JANEIRO

Paulo Magalhães PFL Sim Alcione Athayde PPB Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim
Walter Pinheiro PT Sim Almerinda de Carvalho PFL Sim
Yvonllton Gonçalves PPB Sim Antonio Carlos Blscaia PT Sim
Total Bahia: 28 Arolde de Oliveira PFL Sim
MINAS GERAIS Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Ademir Lucas PSDB PSDBIPTB Sim Carlos Santana PT Sim
AntÔniO do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim Cornélio Ribeiro PDT Sim
Aracely de Paula PFL Sim Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim
BonifácIo de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim Dr. Helena PSDB PSDB/PTB Sim
Carlos Melles PFL Sim Fernando Gabeira PV Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Sim
Custódio Maltos PSDB PSDB/PTB Sim Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN Sim

Damlo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim lédio Rosa . PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim Jair Bolsonaro PPB Sim
Gilmar Machado PT Sim Jandira Feghali PedoB PSB/PcdoB Sim
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Herculano Anghineltl PPB Sim João Sampaio PDT Sim
Ibrahlm Abi-Ackel PPB Sim Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Jaime Martins PFL Sim José Carlos Coutmho PFL Sim
João Fassarella PT Sim Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim

João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim Luiz Sérgio PT Sim
João Magno PT Sim Miriam Reid PDT Sim
José Militão PSDB PSDBIPTB Sim Miro Teixeira PDT Sim
Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Sim Paulo Feij6 PSDB PSDB/PTB Sim
Lael Varella PFL Sim Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Sim
Lmcoln Portela PSL PUPSL Sim Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim

MárcIo Reinaldo Moreira PPB Sim Rubem Medina PFL Sim

Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim Simão Sessim PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim Vivaldo Barbosa PDT Sim

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim wanderley Martins PDT Sim
Narclo Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim Total Rio de Janeiro: 32
Nllmário Miranda PT Sim SÃO PAULO

Odelmo Leão PPB Sim Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
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Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Sim Total Mato Grosso: 6
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB Sim DISTRI1:0 FEDERAL
Alolzio Mercadante PT Sim Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
André Benassi PSDB. PSDB/PTB Sim Geraldo Magela PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Sim Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Arnaldo Faria de SáPPBj Sim Total Distrito Federal: 4
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim GOIÁS
Ary Kara PPB Sim Geovan Freitas PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim Jovaír Arantes PSOB PS08IPTB Sim
Celso Glglio PTB PSDB/PTB Sim Juquinha PSDB PSOBIPT8 Sim
Clovis Volpi PSDB PSOB/PTB Sim Lidia Quinan PSOB PSOBIPTB Sim
Corauci Sobnnho PFL Sim Luiz Bittencourt PMDB PM08IPSTIPTN Sim
Cunha Bueno PPB Sim Norberto Teixeira PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim Pedro Canedo PSDB PSDBIPT8 Sim
Dr. Hélio PDT Sim Pedro Chaves PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Sim Ronaldo Caiado PFL Sim
Edinho Araújo PPS Sim Total Goiás: 9
Eduardo Jorge PT Sim PARANÁ
Fernando Zuppo PDT Sim Affonso Camargo PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Sim
Jair Meneguelli PT Sim Alex Canziani PSDB PSDB/PTB Sim
João Paulo PT Sim Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Sim
José de Abreu PTN PMDB/P;5T/PTN Sim Dilceu Sperafico PPB Sim
José Genoíno PT Sim FlávioArns PSDB PSDB/PTB Sim
José (ndlo PMDB PMDB/PST/PTN Sim Gustavo Fruet PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
José Machado PT Sim frisSimões PTB PSDB/PTB Sim
José Roberto Batochio PDT Sim Ivanio Guerra PFL Sim
Lamartlne Poselia PMDB PMDB/PST/PTN Sim José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim José Janene PPB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB Sim MárCIO Matos PT' Sim
Marcos Cintra PL PLlPSL Sim Max Rosenmann ,'PSDB PSDB/PTB Sim
Medeiros PFL Sim Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17 ~elson Meurer PPB Sim
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim Odílio Balbinotti P'SDB PSDB/PTB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim Ricardo Barros PPB Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim Rubens Bueno PPS Sim
Professor Luizinho PT Sim Santos Filho PFL Sim
Ricardo Berzoim PT Sim Werner Wanderer PFL Sim
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Sim Total Paraná: 22
Rubens Furlan PPS Sim SANTA CATARINA
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Sim Antônio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB ,Sim Carlito Merss PT Sim
SilVIO Torres PSDB PSDB/PTB Sim Edinho Bez PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Teima de Souza PT Sim Fernando Coruja PDT Sim
Vadão Gomes PPB Sim João Matos PMDB PMDB/PST/PTN Sim
XICO Grazlano PSDB PSDB/PTB Sim João Pizzolatti PPB Sim
Zulalê Cobra PSDB PSDB/PT8 Sim José Carlos Vieira PFL Sim
Total São Paulo: 51 Luci Choinacki PT Sim
MATO GROSSO Serafim Venzon PDT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim Vicente Caropreso PSDB PSD8/PT8 Sim
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Sim Total Santa Catarina:10
Pedro Henry PSD8 PSDB/PTB Sim RIO GRANDE DO SUL
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim Airton Dipp PDT Sim
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB Sim Alceu Collares POT Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Sim Augusto Nardes PPB Sim
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rlodo 1993/1997, tive a honra de construí-lo e inaugu
rá-lo em 2 de setembro de 1996.

Projetado pelo talento genial do arquiteto Oscar
Niemeyer, o MAC, como é conhecido nacionalmente,
foi concebido em 1991, com entusiasmo, audácia e
determinação pelo então Prefeito Jorge Roberto Sil
veira, para abrigar a produção contemporânea das
artes plásticas do Brasil.

Para passar de idéia à realidade, foi preciso muito
esforço e muita criatividade para superar as dificuldades
de ordem técnica, financeira e administrativa e para con
testar os mesquinhos argumentos dos céticos e as in
compreensões dos levianos. Foi necessário muito em
penho para a construção de um sonho. E desse sonho,
sorte minha, participei desde o começo. Junto com Jorge
Roberto e ltalo Campofiorito, vi Oscar Niemeyer traçar os
primeiros esboços dessa obra, "um apoio central e a ar
quitetura solta no espaço como uma flor', como ele diz.
Testemunhei a adesão entusiasmada de João Satamini,
que, desde logo, cedeu sua valiosa coleção, que consti
tui oacervo básico do museu. Acompanhei o desenvolvi
mento dos projetos técnicos, nos quais a arquitetura fez
avançar a tecnologia.

Constatei o empenho e a criatividade dos técni
cos e dos operários na execução dessa obra única,
construfda com rigor técnico e apuro estético. Traba
lhei no equacionamento financeiro do projeto, cons
truído exclusivamente com recursos municipais.

Vi, entre ansioso e deslumbrado, surgir na paisa
gem e na cultura da minha cidade esse marco expressi
vo, construido pelas mãos e pela vontade dos homens.
Essa obra floresce naquele rnagnlfico pedestal natural,
que é o promontório de Boa Viagem, onde o edifício se
apóia e, em linda curva suave e ascendente, alça vôo
nesse belíssimo ambiente definido pelo mar, o céu e as
montanhas que circundam a Bala da Guanabara.

Por tudo isso, Sr. Presidente, foi para mim uma
grande emoção, como Prefeito, arquiteto e niteroien~

se, entregar à população esse novo simbolo da cida~

de, naquela tarde de setembro de 1996.
Emoção que agora se renova com o reconheci

mento internacional conferido a essa magnlfica obra.
Parabéns, Niterói!
Era o que tinha a dizer.
O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. exa

a palavra.
O SR. GERALDO MAGELA (PT- DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presídente, nas votações anteri
ores votei com o PT.

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
PMDB/PST/PTN
PT

PMDB/PSTIPTN

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDBIPST/PTN
PUPSL

PSDBlPTB
PMDBIPSTIPTN
PMDBlPSTIPTN

Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darclsío Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
LUIs Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Mendes Ribeiro FilhoPMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdecl Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante
Total Rio Grande do Sul: 25

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex8 a palavra.

O SR. FEU ROSA (BJocoJPSDB - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores votei com a orientação do Bloco PSDB/PTB.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
acompanhei o Partido dos Trabalhadores.

O SR. JOÃO SAMPAIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex&
a palavra.

O SR. JOÃO SAMPAIO (PDT - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho, com satisfação, infor
mar à Casa que o Museu de Arte Contemporânea de
Niterói foi destacado como uma das sete novas mara
vilhas do mundo, pela revista norte-americana Condé
Nast Traveller, importante publicação internacional
especializada em turismo.

Ao lado do MAC, a revista incluiu o Reichstag, em
Berlim; o Hotel Bu~ AI Arab, em Dubai; o Naoshima Cul
tural Village, no Japão; a Estação do Metrô Magenta, em
Paris; a Biblioteca Alexandrina, no Egito, e a Torre de
Controle do Aeroporto de Bilbao, na Espanha.

Essa distinção é mais um motivo de orgulho
para todos os níteroienses e, em especial, para mim,
Sr. Presidente, que, como Prefeito da cidade, no pe-
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o SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, considerando a votação
da tarde de ontem com relação à competência da
Justiça Federal para julgar delitos contra os direitos
humanos, estamos retirando o Destaque n2 97, des
taque simples, assinado por mim, que se encontra na
mesa. Gostaria que a Mesa verificasse se o Destaque
n2 98 - muito embora trate de um artigo em que está
inclusa a competência a que me referi - trata apenas
daqueles incisos referentes à competência da Justiça
Federal para julgar os chamados conflitos agrários.

A retirada do destaque não acarretará qualquer
prejuízo à votação.

Solicito à Mesa que examine o assunto. Não há
necessidade de resposta imediata. Apenas observo
que ao orientar os Parlamentares por meio dos avul
sos a Mesa exibiu todo o dispositivo, embora o desta
que incida apenas sobre três incisos, que são vincula
dos a uma matéria difere"nte da que foi votada e que é
objeto da retirada que ora requeremos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está reti
rado o Destaque para Votação em Separado n2 97.
Fica também retirada a Emenda Aglutinativa n2 98, de
seguinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA N2 18
(Do Sr. Deputado José Antonio)

(Fusão da Emenda n2 43 com o Substitutivo
aprovado pela Comissão Especial)

Acrescentar parágrafo 42 ao art. 107 da CF,
constante do art. 21 do Substitutivo aprovado pela
Comissão, com base na Emenda n2 43, de autoria
deste parlamentar, procedendo aos ajustes que se fi
zerem necessários (supressão do texto do inciso 11 do
§ 1.0. do art. 105 da CF, na redação dada pelo art. 20 do
Substitutivo da Comissão Especial):

Art. 107. Os Tribunais Regionais Fede
rais compõem-se de, no mínimo, sete juízes,
recrutados, quando possível, na respectiva re
gião e nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca dentre brasileiros com mais de trinta e me
nos de sessenta anos, sendo: (NR)

§ 12 ..

§ 2.0. Os Tribunais Regionais Federais
instalarão a justiça itinerante, com a realiza
ção de audiências e demais funções da ati-

vidade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipa
mentos públicos e comunitários.

(NR)
§ 32 Os Tribunais Regionais Federais

poderão funcionar
descentralizadamente, constituindo

Câmaras regionais, a fim de
assegurar o pleno acesso do jurisdicio

nado à Justiça em todas as fases do pro
cesso. (NR).

§ 42. Conselho da Justiça Federal
será integrado pelos Presidentes dos Tri
bunais Regionais Federais e por um juiz
de cada região, de primeira ou segunda
instâncias, eleitos pelos próprios juízes
para um mandato de dois anos, vedada a
reeleição, cabendo-lhe exercer a coorde
nação e supervisão da Justiça Federal,
nos termos da leL"

Justificação

Não há razão plausível para que o Conselho da
Justiça Federal seja integrado por Ministros do Supe
rior Tribunal de Justiça, e não por Juizes Federais,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça não inte
gra e jamais integrou a Justiça Comum Federal, cuja
atribuição, em síntese, é julgar causas em que seja
interessada a União, entidades autárquicas ou em
presas públicas federais. O STJ sempre foi entendido
como tribunal nacional, abrangendo a Justiça de tod,:>
o País, federal e estadual. De outra parte, se o Con
selho Nacional da Justiça já tem atribuições correicio
nais, inclusive com a possibilidade de impor punições
a magistrados faltosos, não há razão, também, para
que o Conselho da Justiça Federal tenha poderes
correicionais, numa superfetação de atribuições. 
Deputado José Antonio - PSB/MA.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. President?,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratifico que
na primeira e na segunda votações votei de acordo
com a orientação de meu partido, o PSDB.

OSR. GLYCON TERRA PINTO (BIocoIPMDB - MG.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
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çôes anteriores votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr Presidente, desejo apenas que fique
expressa a pauta da semana que vem. Parece-me
que temos de votar apenas oito destaques para en
cerrar o primeiro turno de votações da reforma do Ju
diciário.

V. Exa já convocou para a próxima quarta-feira
sessão a ser realizada no perlodo da manhã?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim. Na
turalmente, votaremos na terça-feira em sessão ordi
nária, assim como na quarta-feira pela manhã, em
sessão extraordinária, e no período da tarde. Creio
que até quarta-feira conseguiremos encerrar essa vo
tação.

O SR. MARCELO DÉDA - Portanto, na semana
que vem encerraremos o primeiro turno das votações
da reforma do Judiciário?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente. Creio que isso será feito com grande sucesso.
E, no tempo devido, formularei cumprimentos à Rela
tora, ao Presidente da Comissão e a todos os partici
pantes.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Extt
a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
acompanhei o Partido dos Trabalhadores.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS-RR. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a maior preocupação do
Governo brasileiro - se não a única - tem sido obede
cer aos mandamentos do "oráculo FMI".

Não há como explicar de outra forma, porexem
plo, o excessivo "conservadorismo", para dizer o mí
nimo, com que vem administrando a política de juros,
mesmo ante conjunção de diversos indicadores eco
nômicos favoráveis. Cautela, em tais casos, em um
contexto de juros a 18,5% e economia em recessão é

qualquer coisa de absurdo. Do mesmo teor, pode-se
afirmar, reveste-se sua desmedida e incontrolável vo
racidade fiscal.

De tão obcecado pelo cumprimento das metas
abstratas com que se comprometeu junto ao Fundo,
esqueceu-se o Governo de considerar a economia
real: quem produz, quem gera riqueza, quem na ver
dade sustenta o País e paga impostos e exporta.

Aqueles sobre cujos ombros reside a única es
perança de um dia transformar-se o Brasil em um
pais de verdade, aqueles para quem, ao menos em
tese, deveria trabalhar o Governo, esses na prática
ocupam papel secundário, são fatores desconheci
dos e ignorados no processo de tomada de decisões
governamentais.

Mais um atentado à produção nacional perpe
trou-se, recentemente, senhores. E dessa vez, infeliz
mente, contando com a omissão cumpliciosamente
culposa do próprio Congresso Nacional. Trata-se da
instituição da Taxa de Fiscalização Ambiental, pela
Lei n2 9.960, de 28 de janeiro de 2000.

Resultado de uma medida provisória mal anali
sada e pouco debatida nesta Casa, aprovada a toque
de caixa, no apagar das luzes da última convocação ex
traordinária, espremida entre matérias que alcançavam
grande repercussão na mldia - e que por isso foram con
sideradas mais importantes -, essa taxa é um exemplo
revelador de como o açodamento no processo legislativo,
decorrência natural e quase inescapável do próprio institu
to da medida provisória, pode ser nocivo para o processo
político, para a democracia, para a Nação.

Instituiu-se, por essa forma, um tributo tecnica
mente mal conceituado, economicamente desastroso
e juridicamente insustentável.

A cobrança anual de até 3 mil reais mostra-se
totalmente descabida, quanto mais quando se consi
dera que foi instituída sob a espécie tributária "taxa".
Com efeito, reza a melhor doutrina que taxa é tributo
vinculado a uma atividade estatal específica, relativa
ao contribuinte, ou seja, a contrapartida de um servi
ço prestado pelo Estado, ou por ele posto à disposi
ção do contribuinte.

O fato gerador determinado pela Lei n2 9.960,
contudo, é o exerclcio de "atividades potencialmente
poluidoras" ou a "extração, produção, transporte e co
mercialização de produtos potencialmente perigosos
ao meio ambiente, assim como de produtos e subpro
dutos da fauna e flora".

Que serviços presta o Estado como contrapartida
dessa pretensa taxa? Fiscalização? Licenciamento? Ma
nutenção de cadastro? Será que existe alguma relação
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Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PARÁ

PTB
PSDB
PFL
PTB

AMAPÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Raimundo Santos
Renildo Leal
Presentes do Pará: 4

Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 2

Partido

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Elton Rohnelt PFL
Robério Araújo PL PLlPSL
Presentes de Roraima: 3

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

instituição de tributos, mas realizada de maneira téc
nica, econômica e juridicamente adequada.

É preciso que a "equipe econômica" do Gover
no redirecione seu foco de visada, porque o objetivo
institucional que lhe justifica a existência é a cria
ção de condições propícias para o desenvolvimento
do País - do nosso País -, e não, como se tem ob
servado agora, atuar como sucursal do FMI, posto
avançado de defesa dos interesses econômicos es
trangeiros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei de acordo com a orientação do meu parti
do, o PFL.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores segui a orientação do Partido dos Trabalha
dores.

entre os custos reais dos serviços que eventualmente
sejam prestados e o exorbitante valor cobrado?

Esse erro, de certa forma grosseiro, senhores,
deve-se, contudo, antes à esperteza do que à incom
petência dos técnicos do Governo. Trata-se, eviden
temente, de uma tentativa de burlar a Constituição.

É que, se fosse adotada a espécie tributária
adequada ao fato gerador que se pretendia atingir,
necessária seria a aprovação de lei complementar e,
portanto, impossível o emprego de medida provisória.

a artifício utilizado dá bem a medida do "zelo" com
que esse Governo cuida do texto constitucional que o
Presidente Fernando Henrique jurou honrar e respeitar.

a impacto econômico desse tributo, por sua
vez, chame-se ou não taxa, mostra-se potencialmente
destrutivo, principalmente para as empresas de menor
porte. E devemos considerar que são justamente essas
- as pequenas e microempresas - as principais respon
sáveis pela geração de postos de trabalho.

Em um País que vem penando há tantos anos
com o problema do desemprego, como o Brasil do ne
oliberalismo, mandaria o bom senso que se procuras
sem criar facilidades....;. e não dificuldades - para o fun
cionamento de tais empreendimentos. Seria de se es
perar medidas que desonerassem a atividade, incen
tivos, tanto para o surgimento de novas empresas
quanto para o crescimento das já existentes.

A cobrança de mais esse tributo, no entanto,
certamente há de provocar o efeito inverso: mais res
trições, mais falências, mais demissões.

a mesmo Governo que prega a busca da com
petitividade e da eficiência, de um lado, esmera-se,
de outro, em levantar obstáculos à conquista desses
objetivos. E aqui não há como falar em esperteza: é
pura incompetência, mesmo.

Como ser competitivo, em nível internacional,
ante a carga tributária que hoje pesa sobre a econo
mia brasileira? Como investir em uma economia de
tal forma dependente de juros em overdose, que o
próprio Banco Central teme uma espécie de "síndro
me de abstinência", com sua eventual redução?

Com efeito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os
maiores entraves ao desenvolvimento nacional, hoje,
decorrem da atuação do próprio Governo.

Eis por que venho à tribuna, neste momento, mani
festar-me contra essa taxa absurda, despropositada e
tecnicamente mal elaborada a que se ousou chamar de
"Fiscalização Ambiental". Se o IBAMA precisa de recur
sos para financiar sua atuação, cuja importância não se
questiona, que se instituam fontes razoáveis, ou pelo au
mento de suas dotações orçamentárias, ou mesmo pela
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AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 1

RONDCNIA

Expedito Júnior PFL
Presentes de Rondônia: 1

TOCANTINS
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Tocantins: 2

MARANHÃO

Neiva Moreira PDT
Presentes do Maranhão: 1

CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Betmho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMOB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMOB PMDB/PST/PTN
Carlos Batata PSOB PSDB/PTB
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos de Jesus PSOB PSDB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Presentes de Pernambuco: 7

ALAGOAS

PSOB
PL

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB

PLlPSL
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PFL
PL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSOB
Alexandre Santos PSDB
Dr. Heleno PSOB
Fernando Gabeira PV
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN
Miro Teixeira PDT
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB

José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMOB PMDB/PST/PTN
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE

Pedro Valadares PSB
Presentes de Sergipe: 1

Aroldo Cadraz
Claudio Cajado
Eujácio Simões
Haroldo Lima
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
Leur Lomanto
Manoel Castro
Paulo Magalhães
Presentes da Bahia: 10

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB
Carlos Melles PFL
Danilo de Castro PSOB PSOB/PTB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
Lincoln Portela PSL PLlPSL
Maria Elvira PMDB PMOB/PST/PTN
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Presentes de Minas Gerais: 14

PSOB/PTB
PLlPSL

PIAuí

PFL

Helenildo Ribeiro
João Caldas

Paes Landim
Presentes do Piauí: 1
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Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro :10

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso do Sul: 1

DISTRITO FEDERAL
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 3

PSDB/PTB

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PARÁ
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN

ACRE

PFL

PFL

Partido

AMAPÁ
PSDB
PSDB

RONDÔNIA

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Eliseu Moura PPB
Paulo Marinho PFL
Sebastião Madeira PSDB
Total de Ausentes: 4

ZHa Bezerra
Total de Ausentes: 1

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Total de Ausentes: 1

Oscar Andrade
Total de Ausentes: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

TOCANTINS

João Ribeiro PFL
Paulo Mourão PSDB
Total de Ausentes: 2

Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
José Priante
Total de Ausentes: 4

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Total de Ausentes: 2

Presentes de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL
Augusto Nardes PPB
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Paulo Paim PT
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 5

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

GOIÁS

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

PARANÁ

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PSDB

João Matos
José Carlos Vieira
Vicente Caropreso

Alex Canziani
Hermes Parcianello
Márcio Matos
Max Rosenmann
Presentes do Paraná: 4

SANTA CATARINA
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB

Jovair Arantes
Juquinha
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Presentes de Goiás: 4

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Ary Kara PPB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
Medeiros PFL
Sampaio Dória ' PSDB
Vadão Gomes PPB
Presentes de São Paulo: 11

MATQGROSSO
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
Welinton Fagundes PSDB PSDB!F'TB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 3
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PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL
PSB/PCdoB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB
MDB/PST/PTN

MDB/PST/PTN
PSDB/PTB

MDB/PST/PTN

MDB/PST/PTN
PSDB/PTB

MDB/PST/PTN

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

PT
PSDB
PT
PPB
PSB
PMDB
PT
PMDB
PTB
PMDB
PFL
PPB

MATO GROSSO

PSDB

Saraiva Felipe
Silas Brasileiro

Vittorio Medioli
Total de Ausentes: 8

EspíRITO SANTO

PTB
PPB

Magno Malta
Nilton Baiano
Total de Ausentes: 2

RIO DE JANEIRO

PPS
PSDB
PDT
PFL
PDT
PSDB PSDB/PTB
PST PMDB/PST/PTN
PT
PSL
PSB
PTB

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Eber Silva
Laura Carneiro
Luis Eduardo
Mareio Fortes
Mattos Nascimento
Milton Temer
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Roberto Jefferson
Total de Ausentes: 11

Euler Morais
Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo

SÃO PAULO

Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Celso Russomanno
Dr. Evilásio
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
Marcelo Barbieri
Nelson Marquezelli
Paulo Lima
Robson Tuma
Wagner Salustiano
Total de Ausentes: 12

Lino Rossi
Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce PPB
Total de Ausentes: 1

GOIÁS
PMDB
PSDB
PMDB

PSDB

PLlPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PLlPSL

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSDB
PSDB

PIAuí

PFL

SERGIPE

PPB

PERNAMBUCO
PT
PSB
PFL
PSL
PFL
PSDB

CEARÁ

Inácio Arruda PCdoB
Moroni Torgan PFL
Raimundo Gomes de Matos
PSDB/PTB
Rommel Feijó
Vicente Arruda
Total de Ausentes: 5

Ney Lopes
Total de Ausentes: 1

Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
José Mendonça Bezerra
Luciano Bivar
Ricardo Fiuza
Sérgio Guerra
Total de Ausentes: 6

ALAGOAS

PTB

PARAíBA

Marcondes Gadelha PFL
Total de Ausentes: 1

Ciro Nogueira
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO NORTE
PFL

Aécio Neves
Cabo Júlio
Carlos Mosconi
Edmar Moreira
Fernando Diniz

Albérico Cordeiro
Total de Ausentes: 1

Cleonâncio Fonseca
Total de Ausentes: 1

BAHIA

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL
PT

Geddel Vieira Lima
Jaime Fernandes
José Lourenço
Reginaldo Germano
Waldir Pires
Total de Ausentes: 5

MINAS GERAIS

PSDB
PL
PSDB
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
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RIO GRANDE DO SUL

PT
PMDB MDB/PST/PTN
PT
PDT

SANTA CATARINA

Hugo Biehl PPB
Renato Vianna PMDB MDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 2

Adão Pretto
Germano Rigotto
Marcos Rolim
Pompeo de Mattos
Total de Ausentes: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a sessão.

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PPB

PARANÁ

PFL
PTB
PSDB
PSDB
PT

Roberto Balestra
Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO DO SUL

PMDB MDB/PST/PTNFlávio Derzi
Total de Ausentes: 1

Abelardo Lupion
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Oliveira Filho
Padre Roque
Total de Ausentes: 5

(Encerra-se a sessão às 12h e17min.)

Ata da 46ª Sessão, em 6 de abril de 2000
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 252 Vice-Presidente; Giovanni Queiroz, 152 Suplen

te de Secretário; Antônio Feijão; Themístocles Sampaio; Waldemir Moka; João Grandão;
Wilson Santos, § 252 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ANTONIO FEIJÃO, servindo como 211 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Pas

sa -se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Aloízio Santos.
O SR. ALOízlO SANTOS (Bloco/PSDB-ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, chega ao Espírito Santo o Banco Postal. Pri
mordialmente, oferecerá serviços onde não houver ne
nhum estabelecimento bancário operando. No Estado, é
o caso apenas de Sooretama e Brejetuba. Em todo o

Brasil são 1.738 Municípios a serem beneficiados atra
vés dessa parceria da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos com o sistema financeiro.

A figura do correspondente bancário permitirá
que a ECT faça abertura de conta corrente, poupança
e demais aplicações financeiras, além de arrecada
ção de tributos, cobrança e pagamento de INSS.
Assim, evitará o deslocamento de pessoas a outras
cidades, apenas para efetuar essas operações - o
que é um atraso de vida, convenhamos, em plena
era do atendimento bancário digital, via Internet. Re
presenta até um avanço na cidadania. Já nos Muni
cípios atendidos pelo sistema financeiro, a ECT está
autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a arre
cadar e cobrar tributos, sem os demais serviços ban
cários. É uma opção para ser usada ou não, confor
me as conveniências daqueles que têm compromis
sos fiscais.

O Banco Postal é uma idéia simples para produ
zir valiosos serviços econômicos e sociais. Significa
um canal para garantia do fluxo de recursos a regiões
interioranas, geralmente marcadas por pequenas
propriedades. O movimento financeiro, indispensável
a qualquer atividade, certamente facilitará a dinâmica
da lavoura, da pecuária e de outros ramos produtores
de bens e de serviços. Assim, é prevísível que venha
a estimular pequenos e microinvestimentos, podendo
até produzir reflexos na abertura de postos de traba
lho. Se isso acontecer, estará se configurando uma



14844 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

contribuição para a redução do êxodo do campo a
centros urbanos, um dos fatores de agravamento de
muitos problemas sociais.

Lamenta-se que uma concepção tão simples,
de custo operacional relativamente baixo, não tenha
sido implementada há mais tempo, provavelmente
por falta de vontade polltica. Em sendo assim, o rom
pimento da omissão é digna de reconhecimento. O
Ministro de Estado das Comunicações, Pimenta da
Veiga, o Presidente da Empresa Brasileira de Correi
os e Telégrafos, Egydio Biachi, e o Diretor Regional,
Fernando Gadelha, podem estar certos de estarem
inaugurando hoje uma iniciativa muito importante, em
parceria com o Banco do Brasil.

Agora, o BANESTES já não está sozinho na
missão de responder pelas necessidades de serviços
bancários nas pequenas localidades do interior, onde
não há viabilidade à empresa privada atuar. Historica
mente, esse tem sido um dos papéis relevantes do
banco estatal. A sua capilaridade hoje abrange 178
pontos de atendimento - agências, postos e máqui
nas de operação. Em 18 Municípios capixabas, é o
único banco presente. Mas, a partir de agora, já pode
dividir o espaço com o Banco Postal.

Sr. Presidente, peço a V. Exa a divulgação deste
pronunciamento em todos os meios de comunicação
desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB 

ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para registrar
minha satisfação em razão da iniciativa do Secretário
de Planejamento do Estado do Espírito Santo, Sena
dor Ricardo Santos, quando da criação do Plano
Estadual de Exportação. Esse importante instrumen
to para promoção do comércio exterior no Espírito
Santo já está funcionando informalmente e será lan
çado oficialmente dentro de poucos dias.

Conforme dados da Secretaria de Planejamento
do Estado, no período de 5 anos, de 1993 a 1998, as
importações da economia capixaba cresceram 20,8%
ao ano e as exportações, 4,5%. A economia do Espí
rito Santo foi responsável por 10,8% do volume ex
portado por todo País, representado 4,7% do valor
das exportações.

Esses dados evidenciam a necessidade de in
centivo às exportações em nosso Estado, procurando
manter uma tendência atual de crescimento e de sal
do positivo da balança comercial brasileira.

O plano concebe, além da Câmara de Comércio
Exterior do Espírito Santo, cinco Gerências Setoriais,

que compreendem as Gerências do Mármore e Gra
nito, de Móveis, de Bebidas, de Confecções e de Fru
ticultura, como também as Gerências Temáticas de
Tributação, Financiamento à Exportação, Logística e
Transporte, Gestão e Tecnologia, Acesso a Merca
dos e Promoção Comercial e Apoio a Investimentos.

São instrumentos que, conforme o Secretário
de Planejamento do Estado, se "cruzam no programa
de trabalho", criando um importante compartilhamen
to de informações e esforços em busca de um objeti
vo comum: alavancar as exportações do Estado.

A Câmara de Comércio Exterior capixaba tem
um bom relacionamento com a Câmara de Comércio
Exterior nacional, revelando uma condição de eficá
cia para a promoção dos produtos do nosso Estado e
do País no exterior.

Associações de excelência confirmada, além de
órgãos governamentais, contribuem na formação da
Câmara de Comércio Exterior do Espírito Santo,
como a ADERES, a Secretaria de Planejamento do
Estado, a Secretaria de Agricultura, a Federação das
Indústrias do Espírito Santo - FINDES, o
SEBRAE/ES, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste
do Brasil - BNB, o Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo - BANDES e a Receita Federal.

Balanço superficial do comércio exterior capixaba
mostra que os principais países que recebem as expor
tações capixabas são os Estados Unidos, responsável
por 25,4%; Bélgica, com 8,7%; Itália, com 7,4%; Coréia
do Sul, com 5,5%; e Espanha, com 5,2% do volume ex
portado pelo Estado. Temos também exportado para os
mais importantes blocos econômicos do mundo, corno
a União Européia (33,3%), Ásia, exclusive Oriente Mé
dio (16,5%) e MERCOSUL (5,7%)

São dados que revelam a importância da vocação
exportadora de nosso Estado. Registramos ainda que as
maiores empresas em exportação são: Companhia Si
derúrgica de Tubarão (33,3%), Companhia Vale do Rio
Doce (22,7%), Aracruz Celulose (17,1%), Nibrasco
(4,1%) e Unicafé (2,4%), todas sediadas em solo capixa
ba, produzindo no Estado, gerando emprego e renda à
população local, e contribuindo sensivelmente para uma
melhora na balança comercial brasileira.

Além das empresas capixabas, o Espírito Santo
mostra-se como uma excelente opção para exportar
a produção de grandes empresas de outros Estados,
como as mineiras AÇOMINAS, CENIBRA, Samarco
Mineração e USIMINAS.

Apen'as para se ter uma idéia da relevância dos
portos capixabas no cenário do comércio exterior bra
sileiro, somente no ano de 1997, das 250 maiores
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empresas exportadores do Brasil, 56 delas, ou seja
22,4%, operaram no portos de Tubarão, Vitória, Ca
puaba, Samarco, PORTOCEL e Paul, além do termi
nal da PETROBRAS, o que corresponde a 36% do
valor embarcado por essas empresas.

Como se pode observar, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nosso Estado tem vocação natural
para a exportação, e iniciativa como essa demonstra
alternativas para alavancar o comércio exterior em
nosso Pais, com a geração de mais divisas e benefi
cios.à população.

Era o que tinha a dizer.
.0 SR. ANTONIO JOSÉ MOTA (Blo

co/PMDS-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo mais uma
vez esta tribuna, desta feita para enaltecer o magnifi
co trabalho que vem sendo realizado pela União dos
Vereadores do Brasil - UVB.

Como legitima representante dos Vereadores
brasileiros e das Câmara Municipais, ao longo dos
anos, a UVB levantou as bandeiras da democracia e
do fortalecimento do Poder Legislativo Municipal.

Já no perlodo da redemocratização do Pais,
exerceu papel definitivo no processo de elaboração
do texto constitucional, lutando pelas prerrogativas
do Vereador brasileiro e a favor do municipalismo.

Nos últimos três anos, foi presidida pelo baiano
José Malta da Silva, Vereador da cidade de São Fran
cisco do Conde, a quem se deve tributar os melhores
elogios pela sua competência largamente reconhecida
e sua liderança inquestionável junto aos quase 60 mil
Vereadores do Pais. Tem imprimido uma marca de seri
edade e grandeza tal à UVB que qualquer liderança po
Iitica expressiva da Nação reconhece seu trabalho.

No ultimo dia 5 de abril, tomou posse na UVB o
Vereador Tarclsio Vieira Mata Filho, do próspero Mu
niclpio de Aquiraz, no Estado do Ceará.

Tarcisio Mata é desses homens que impressio
na pelo seu carisma e agilidade política. Preside tam
bém a União dos Vereadores do Ceará, entidade que
presta serviço de extrema relevância para os Verea
dores e a Câmara do meu Estado.

Certamente, o Ceará está em festa por mais um fi
lho ilustre seu que ganha destaque em âmbito nacional.

Tenho certeza, Srs. Deputados, de que o perio
do do-vereador Tarcisio Vieira Mata Filho na Presi
dênéia da União de Vereadores do Brasil será marca
do por ações tão grandes que terão repercussão em
todos os rincões do Pais e ficarão nos anais da histó
ria.

OSR. BABÁ (PT-PA Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na manhã de
hoje iria fazer um pronunciamento mais detalhado so
bre a situação de Eldorado dos Carajás, no Pará, meu
Estado, onde ocorreu uma das piores chacinas em
1996. Dezenove trabalhadores - número que che
gou a vinte, porque um morreu tempos depois - fo
ram barbaramente assassinados na Curva do S.

Esses trabalhadores dirigiam-se para a sede do
INCRA em Marabá a fim de reivindicar do Governo
Federal a desapropriação da Fazenda ~acaxeira.

Infelizmente, o Governador do Estado, Almir Gabriel,
negou-se a fornecer transporte para esse povo ir até
Marabá - mais de 200 quilômetros. Eles solicitavam
transporte e cesta básica para se manterem alguns
dias durante esse percurso.

Os trabalhadores precisavam, na verdade, de
um total de 125 mil reais para executar essa tarefa,
mas o Governador disse que o Estado não tinha di
nheiro. Portanto, eles não teriam apoio do Governo.
Os trabalhadores decidiram ocupar a rodovia que liga
Eldorado dos Carajás a Marabá. E a resposta do Go
vernador, infelizmente, foi despachar para lá os pelo
tões de Marabá e de Parauapebas. Cada um veio de
um lado da estrada e cercaram aqueles trabalhado
res. O resto é conhecido nacionalmente: os trabalha
dores foram cercados e depois, um a um, persegui
dos. A maioria deles teve morte à queima-roupa, com
balas na cabeça e no coração.

Depois da chacina, o Governador Almir Gabriel,
para tentar limpar a sua barra, pagou, só de publica
ções na Folha de S.Paulo, no Jornal do Brasil, no O
Globo, enfim, nos jornais nacionais e locais, 240 mil
reais para tentar justificar o injustificável.

É lamentável que a vida de trabalhadores te
nham sido ceifadas por uma razão que jamais poderia
ocorrer em nossa região, que é a luta pela posse da
terra, quando existe uma enorme quantidade de lati
fúndios improdutivos no Estado. Esse processo
vem-se arrastando. Todo o mundo acompanhou, no
ano passado, o famoso julgamento de Eldorado dos
Carajás. Estava no banco dos réus o Cel. Pantoja e
mais dois oficiais, e foi uma vergonha internacional.
Montou-se uma farsa juridica, em que o Juiz Ronaldo
Vale, que é maçom, coincidentemente como o Cel.
Pantoja, colocou, inclusive, adendos nas perguntas
para os jurados; não permitiu que a defesa apresen
tasse provas e filmes; conduziu o julgamento para a
absolvição daqueles assassinos. Esse desgaste, te
mos de pagá-lo hoje internacionalmente.
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E pasmem: o Juiz Ronaldo Vale, ofendido por
uma reação clara dos Deputados Pedro Celso, Valdir
Ganzer e eu em relação àquela farsa montada em
meu Estado, entrou na Justiça paraense com um pe
dido de indenização de 200 mil reais.

Não podemos ficar calados de forma nenhuma.
Há um processo tramitando no Tribunal de Justiça do
Estado, e queremos trazer o debate para esta Casa. Na
verdade, esse juiz é que deveria pagar indenização ao
País pelo desgaste internacional que o Brasil sofreu por
aquele julgamento. Ele se transformou numa grande
farsa e está prestes a ser anulado pelo próprio Tribunal
de Justiça do Estado. Se não for lá, com absoluta certe
za, o Superior Tribunal de Justiça vai fazer justiça.

Srs. Deputados, no julgamento de Eldorado dos
Carajás, os soldados, que foram comandados por co
ronéis, acabarão pagando o pato. O próprio Governa
dor Almir Gabriel, que deveria ser o principal respon
sável por aquela chacina, porque não agiu como go
vernante, mas sim de forma policial para tentar resol
ver uma situação, já foi retirado do processo pelo Su
premo Tribunal Federal.

No julgamento do próximo dia 17 de abril, aquela
chacina completará quatro anos. Esperamos que os
culpados vão para cadeia; esperamos que haja um jul
gamento, a fim de que aquela mancha na história para
ense seja, de uma vez por todas, colocada de lado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL-SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a
V. Exa a compreensão e a benevolência em relação
ao meu atraso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, consi
dero meu pronunciamento de fundamental importân
cia para os aposentados e pensionistas brasileiros,
ou seja, para as pessoas que, de forma geral, preci
sam do INSS.

Hoje, esta é a segunda vez que venho à tribuna
denunciar o caos generalizado no Estado de São Pa
ulo. Pelo que vem acontecendo no meu Estado, con
sidero o Superintendente do INSS em São Paulo um
irresponsável. Digo isso porque tenho recebido, fre
qüentemente, cartas de lamento e angústia de pesso
as que procuram os postos da Previdência para a so
lução de seus problemas e passam um, dois, três, até
quatro anos sem uma resposta sequer.

A Previdência Social em nosso País, depois da
implantação das políticas econômicas do tempo do
Plano Real, tem sofrido um lento desmanche na sua
estrutura e na oferta de seus s8rviços, essenciais
para o povo brasileiro.

Outro grave problema observado é o auxí
lio-maternidade, que, anteriormente, era pago pelo
empregador e depois ressarcido pelo INSS. Hoje, a
usuária do auxílio-maternidade deve procurar os pos
tos de atendimento da Previdência para recebê-lo. A
primeira vista parece ser ótimo, mas na verdade não
é. A usuária, mal orientada, tem que se sujeitar à
burocracia do INSS, enfrentar filas, dar entrada em
documentos e aguardar o chamamento em casa.
Devido a esses desacertos, a mãe corre o risco de
só receber o auxílio-maternidade que lhe é devido
quando o seu filho estiver andando ou mesmo ser
vindo o Exército.

Tenho ouvido reclamações de pessoas que dão
entrada nos papéis, o filho nasce e ela fica sem rece
ber o auxílio-maternidade.

Abro um parênteses para dizer que a mãe corre
o risco ser avó quando receber o chamado do INSS
para receber o auxílio-maternidade.

Convido meus nobres pares a procurarem os
serviços DaDO e verão, estarrecidos, que o sistema é
um engano. Se quiserem fazer um teste, liguem para
o serviço DaDO da Previdência, no Estado de São Pa
ulo. Ninguém atende. Só há fantasma do outro lado.
O serviço é ineficiente, o número de atendentes é in
suficiente, a qualidade dos serviços é discutível e a
remuneração, sofrível. Como' ter, então, um serviço à
altura? Mal remunerados, os servidores certamente
atendem mal.

Como podemos aceitar que alguém que contri
buiu tanto tempo para a Previdência Social, e inad
vertidamente não observou que seu empregador dei
xou de cumprir com a obrigação de recolher para os
cofres da Previdência, venha a ser prejudicado? Tudo
isso está acontecendo em São Paulo. E o pior é que
estes empregadores gozam de pnvilégios junto a
bancos oficiais de financiamento e recebem trata
mento especial na rolagem de dívidas que nunca se
cumprem. Basta verificar o tratamento oferecido pelo
BNDES para essas pessoas.

A desorganização e a revolta do contribuinte
contra um sistema que parece trabalhar contra o se
gurado tem trazido à tona uma discussão que a muito
esta Casa precisa parar para pensar sobre o tema.
Onde se quer chegar?

Nao adianta o Superintendente do INSS criar
agências bonitas nos shoppings, como estão fazendo
em São Paulo. Na verdade, as pessoas humildes, às
vezes, são até discriminadas ao entrarem nessas
agências modelo de serviços oferecidas nos shop
pings. No entanto, as agências da periferia não têm
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nem banheiro e as pessoas idosas vão de madruga
da para as filas.

Convido esse irresponsável Superintendente do
INSS a ir para as filas do INSS, de madrugada, no
Estado de São Paulo, ou mandar um assessor para
ver o que é bom para tosse.

Sr. Presidente, sempre estarei nesta tribuna de
nunciando o caos por que passa os serviços do INSS
no Estado de São Paulo.

Espero que o Governo Federal não faça como
fez agora, na última sexta-feira - saiu no jornal Folha
de S.Paulo: um corte na área social de 16 bilhões de
reais. Por outro lado, hoje, o mesmo jornal noticia que
o Governo atende ao Fundo Monetário Internacional
com quase 11 bilhões de reais.

Voltarei à tribuna para cobrar daquele Superin
tendente irresponsável do INSS do Estado de São
Paulo providências para essas questões.

Outro assunto, Sr Presidente, Sras e 5rs Depu
tados: os debates em torno do salário mínimo tra
vam-se no campo da independência e soberania do
Legislativo e também no bolso do trabalhador brasile
iro e dos segurados do INSS.

Por estar preocupado com aqueles que tanto
trabalharam para o crescimento do País e agora, ao
final da vida, não têm quem os defenda - falo dos
aposentados e pensionistas do INSS -, venho apre
sentar a esta digna Casa projeto de lei que "dispõe
sobre a concessão de cesta básica mensal aos apo
sentados e pensionistas que percebam até dois salá
rios mínimos mensais".

A discussão em curso nesta Casa fala da possi
bilidade de quebra do sistema previdenciário, por
conta do aumento do salário mínimo. Acredito na via
bilidade da oferta de uma cesta básica como comple
mentação do salário e com recursos alocados de ou
tras áreas do Governo que já se encontram em curso.

Alguns poderiam alegar falta de recursos para
atender este tão importante programa. Porém, a
quantidade de recursos provindos dos diversos pro
gramas sociais a serem alocados na Previdência So
cial para este programa em nada dificultará os já exis
tentes, vez que aqueles aposentados e pensionistas
que seriam atendidos nestes 'programas s~rão, por
força de lei, atendidos perenemente, sem que haja
descontinuidade do projeto por ingerência política.

Estou con\(icto deque tal'atitúde não resorve por
completo a situação de milhões de aposentados' e
pensionistas que dépendem de até dois salários mfni
mos mensais para suprir necessidades bá~icas, po-

rém, acredito que seja uma forma de atender com ur
gência esta necessidade.

Muità obrigado.
O SR. EDUARDO SEABRA (Bloco/PTB - AP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a última vez em que ocupei esta tribuna o
fiz, a exemplo de outros Parlamentares, a fim de aler
tar para as agruras e grandes dificuldades por que
passam os servidores públicos neste País: federais,
estaduais e municipais.

Chamei a atenção em particular para os servi
dores dos extintos Territórios Federais - e são mais
de 40 mil- e para o fato de que não existe nenhum ór
gão setorial do Governo Federal para gerir a situação
desses servidores.

Enfatizei que os servidores do extinto Território
Federal do Amapá, há seis anos, não são beneficia
dos sequer com progressão funcional, portanto, alta
mente discriminados. A presença desse órgão setori
al para resolver os problemas que surgem é nec~ssi

dade urgente e precisa ser encarada com seriedade.
Mas o que me traz hoje a esta tribuna é a edição

da Medida Provisória nll 2.020, do dia 24 de março
éeste ano, através da qual o Governo Federal institui
a Gratificação de Incentivo à Docência, que é paga
aos professores das instituições federais de ensino.

Inicialmente, quero elogiar a atitude do Governo
Federal de instituir um mecanismo de incentivo aos
professores que militam nas instituições federais de
ensino. Mas após fazer a leitura dessa medida provi
sória, constatamos, em primeiro lugar, que a Universi
dade Federal do Amapá não consta no Anexo I da re
ferida medida provisória e, portanto, os seus docen
tes não estão contemplados com a referida gratifica
ção, o que é uma odiosa discriminação. Por isso, en
caminhamos documento ao Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, para que faça a retificação des
sa injustiça.

O mais grave é que na Medida Provisória nll

2.020, do ano em curso, os professores que integram
os quadros dos extintos Territórios Federais do Acre,
de Roraima, de Rondônia e do Amapá também não
são contemplados com a Gratificação de Incentivo à
Docência. São também docentes federais, mas não
estão em exercício em nenhuma instituição federal de
ensino, pois estão à disposição dos Governos dos
Estados originados dos antigos Territórios Federais.
Portanto, é mais uma injustiça praticada contra esses
profissionais - e isso não é novidade.

Esperamos que essa medida provisória seja re
editada no mês que vem e que essa omissão - que
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espero seja involuntária - seja corrigida, porque os
professores dos ex-Territórios Federais trabalham
em condições ainda piores do que a dos professores
das instituições federais de ensino. Portanto, é justo,
correto e procedente que seja feita essa correção
para que esses professores passem a receber a Gra
tificação de Incentivo à Docência. Essa não é a prime
ira vez que são discriminados, porque quando o Go
verno Federal institui algum benefício ou vantagem,
sempre omite os servidores dos ex-Territórios Fede
rais; muito mais hoje, uma vez que se encontram na
condição de quadro em extinção.

Por esse motivo, apelamos para o Ministro da
Educação e para o Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão no sentido de que os professores dos
quadros dos extintos Territórios Federais também se
jam contemplados - porque é justo - com o paga
mento da Gratificação de Incentivo à Docência. É
uma forma de corrigir as injustiças já praticadas con
tra esses servidores.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para conclamar os Parlamentares das bancadas do
Estado de Roraima, de Rondônia e do Acre - com
os do Estado do Amapá já conto com o apoio - para
que possamos pleitear com o Governo Federal, o
Exmo. Sr. Presidente da República, no sentido de
que corrija essa injustiça e inclua como beneficiários
da Gratificação de Incentivo à Docência os servido
res integrantes dos quadros dos extintos Territórios
Federais.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Se
abra, o Sr. Giovanni Queiroz, 19 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antônio Feijão, § 2.12
do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Feijão) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, em 1993 assumi a Prefeitura do Município de
Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Na
quele ano, com o Governo Brizola, do PDT, inicia
mos um trabalho que levaria à desativação do Insti
tuto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande.

Em 1994, um ano depois, travamos profunda
luta jurídica, que perdemos. Tínhamos as mesmas
aspirações da população da cidade, principalmente a
da Ilha Grande. Queríamos a desativação do presídio
e a preservação daquele patrimônio histórico, que, na

recente história política brasileira, encarcerou presos
políticos. Ainda na ditadura Vargas, Graciliano Ra
mos foi preso lá, fato que originou célebre livro seu,
que depois, em virtude da capacidade cinematográfi
ca brasileira, virou filme de magnitude.

Porém, perdemos a luta. O presídio foi demoli
do. A Ilha Grande, com seus 193 quilômetros quadra
dos, suas mais de cem praias, tem um parque mari
nho, um parque biológico e um parque florestal. Qu
ando o parque florestal foi criado, o presídio estava si
tuado exatamente no local do parque. Ao demolirem
o presídio, entrou-se em choque, uma vez que a Ilha
Grande também é tombada e não se sabia o que fa
zer com aqueles entulhos. Então, o Governador fez
um decreto que determinava que os entulhos também
fossem tombados, porque não poderiam ser retirados
nem jogados ao mar.

Com a desativação, nós, da Prefeitura de Angra
dos Reis, defendíamos dois projetos: que o presídio
fosse transformado em complexo turístico, privilegi
ando o turismo ecológico, vocação natural da Ilha
Grande, e que fosse feito um convênio - o que hoje é
uma realidade - com a Universidade do Estado de
Rio de Janeiro, a fim de que no restante da área fos
sem realizadas pesquisas para o desenvolvimento da
flora e da fauna marinhas.

Sr. Presidente, hoje fomos surpreendidos com a
notícia veiculada pelo Jornal do Brasil e pelos jornais
O Globo e O Dia de que o novo Secretário de Segu
rança quer construir novo presídio de segurança má
xima na Ilha Grande.

Discordamos dessa medida por causa de al
guns princípios básicos. Primeiro, a concepção de
presídio de segurança máxima em ilha é atrasada;
segundo, é mais onerosa aos cofres públicos; e, ter
ceiro - o que é pior -, destrói toda a política promovi
da, ao longo de seis anos, pela Prefeitura de Angra
dos Reis visando ao desenvolvimento do turismo e à
exploração das potencialidades do mar.

Recentemente, durante o Carnaval, o jornalista
Mareio Moreira Alves, ex-Deputado desta Casa, este
ve na Ilha Grande e escreveu artigo, publicado em
sua coluna no jornal O Globo, dizendo ter ficado en
cantado com as fazendas marinhas, que já são mais
de vinte no entorno da ilha. Os pescadores artesanais
estão fazendo dessa nova atividade uma cultura de
subsistência melhor do que a de captura na baía da
Ilha Grande.

Neste momento, com o anúncio do que preten
de fazer o Secretário de Justiça, a cidade de Angra
dos Reis é agredida pela segunda vez. Na primeira
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vez, a sociedade brasileira, aqueles envolvidos com a
histórica recente política e cultural deste País lutavam
para que o presídio não fosse demolido. E agora o se
tor organizado da sociedade do Estado do Rio de Ja
neiro, centralizado na Ilha Grande, luta para que a po~

tencialidade turística, principalmente o turismo ecoló
gico que se vem desenvolvendo ao longo dos anos, .
não seja liquidada por um ato que traz na sua essên
cia a violência e a falta de democracia. Ora, é preciso
respeitar o acúmulo cultural das pessoas, da comuni
dade e transformar esse processo em um debate de
mocrático, no qual as lideranças locais sejam respei~

tadas acima de tudo.

Em Angra dos Reis, vamos resistir a essa im
plantação. Juntamente com o Deputado Fernando
Gabeira, estamos solicitando audiência com o Minis
tro da Justiça - uma vez que as verbas para a cons
trução do presídio são de caráter federal- para deixar
clara a posição do Município de Angra dos Reis e do
vasto setor vinculado ao turismo contrária a essa
idéia.

Muito obrigado.

Durante ° discurso do Sr. Luiz Sérgio,
° Sr. Antônio Feijão, § 2Q do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Severrino
Cavalcanti, 2Q Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra aà nobre Deputado Nilmário Mi
randa, em permuta com o Deputado José Machado.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, amanhã será registrado o terceiro aniversá
rio da Lei n.ll 9.455, de 1997, que, regulamentando o
artigo do texto constitucional, definiu a figura penal do
crime de tortura.

Embora a Constituição Federal tenha definido a
prática da tortura como crime inafiançável e insuscetí
vel de graça e anistia, foi remetida à legislação infra
constitucional sua regulamentação, ocorrida quase
nove anos depois.

Ainda que o Estado brasileiro já tivesse anterior
mente se comprometido perante a comunidade inter
nacional pela supressão da prática institucional da
tortura, primeiro através da Convenção contra a Tor
tura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desuma
nas ou Degradantes da ONU, em 1984, e a seguir
pela Convenção Interamericana para Prevenire Punir
a Tortura da OEA, em 1985, muito pouco se observou

durante este período que, de fato, contribuísse para a
erradicação desta insidiosa conduta.

É preciso recordarmos que até mesmo a apro
vação da Lei da Tortura só foi realmente possível a
partir da retumbante repercussão nacional e interna
cional das imagens filmadas por um cinegrafista ama
dor em março de 1997, na Favela Naval, em Diade
ma, no Estado de São Paulo, onde dez policiais mili
tares foram f1agrados extorquindo e torturando pesso
as, tendo até mesmo o vídeo registrado a impiedosa
execução de uma das vítimas.

O clamor da opinião pública fez acelerar a trami
tação da matéria, que se encontrava adormecida no
Congresso há aproximadamente dois anos. Em me
nos de um mês destes acontecimentos estava apro
vada a Lei da Tortura.

Bom seria se o advento da nova lei tivesse, de
fato, proporcionado a extinção da tortura dos cárce
res dos distritos policiais, das celas dos presídios, das
alcovas dos quartéis e dos manicômios.

Somente a Ouvidoria da Polícia de São Paulo,
entre 1996 e 1999, recebeu 692 denúncias relativas a
espancamento e tortura (413 envolvendo policiais ci
vis e 279 praticadas por policiais militares). Poucos
policiais denunciados foram punidos. A grande maio
ria teve a denúncia desqualificada para o crime de le
sões corporais, cujo prazo de prescrição é mais redu
zido e a pena bem mais branda do que aquelas tipifi
cadas no crime de tortura.

Por sua vez, a Ouvidoria de Polícia do Estado
de Minas Gerais, somente no período compreendido
entre os dias 12 de janeiro e 31 de março de 2000, re
gistrou vinte casos de tortura praticados por policiais
civis ou militares, o que representa o preocupante ín
dice de mais de uma acusação a cada cinco dias.

De acordo com o Coordenador Nacional do Fó
rum Brasileiro de Ouvidores, Dr. Benedito Domingos
Mariano (também Ouvidor de Polícia do Estado de
São Paulo), Clé possível que em todo o Brasil não te
nhamos, sequer, dez casos de pessoas que foram in
diciadas, denunciadas (... ) e, finalmente, condenadas
pelo crime de tortura".

É de fato alarmante como a inaplicabilidade da
Lei da Tortura transformou-se em regra nacional. Se
por um lado esses dados nos envergonham enorme
mente, por outro reafirmam em nós a convicção da ur
gente necessidade de reformulação do modelo nacio
nal de segurança pública, de reorganização da estru
tura policial a partir de sua estruturação técni
co-científica, de extinção da Justiça Militar Estadual,
de autonomia e independência das Corregedorias de
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Polícia e do fim do inquérito policial concebido como
fase inquisitorial do procedimento penal.

São, enfim, muitos desafios. Mas é preciso en
cará-los, sem subterfúgios. Um importante passo foi
dado, na noite de ontem, pelo Plenário desta Casa,
que, a partir de um acordo entre todas as bancadas,
aprovou, na votação do texto da Reforma do Judiciá
rio, destaque sobre a federalização dos crimes contra
·direitos humanos. O placar expressivo de 393 votos
contra apenas 14 aponta para o fato de que estamos
no rumo certo. O caminho é longo, tortuoso, exausti
vo, mas é preciso segui-lo e transformar o que é preci
so. Democracia não combina com tortura.

Por fim, há dois requerimentos de constituição
de CPI para apurar a ocorrência de torturas pratica
das por agentes públicos: um protocolado pelo Depu
tado Bispo Rodrigues, com 250 assinaturas, e outro
por mim, com 212 assinaturas. Esperamos que essa
CPf seja instalada.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, realizou-se ontem no Senado Federal um
embate entre duas das maiores expressões da políti
ca brasileira: Antonio Carlos Magalhães e Jader Bar
balho. O primeiro, Presidente do Senado Federal; o
segundo, Líder do PMOB e candidato à Presidência
do Senado Federal. No plenário, principal recinto da
quela Casa, trocaram graves acusações mútuas.

Diante dos fatos, nós, Deputados - e até na con
dição de cidadãos -, passamos a analisar: será que
estamos diante de um mentiroso? Será que estamos
diante de dois mentirosos? Será que estamos diante
de dois homens que estão falando a verdade um so
bre o outro? Essas indagações persistem na opinião
pública. Afinal de contas, o que foi aquilo que se pas
sou no plenário do Senado Federal?

Não podemos pura e simplesmente fazer de
conta que não existiu aquele dia. A exemplo de Zuenir
Ventura, que escreveu célebre livro intitulado "1968: o
ano que não terminou", talvez tivéssemos de escre
ver um livro sobre a quarta-feira que não terminou,
para não virmos aqui hoje abordar o assunto.

A Mesa Diretora do Senado Federal reuniu-se
agora. Minha primeira impressão era de que havia
adotado solução paliativa. Enganei-me. Faz bem a
prudência. Procurei o Vice-Presidente, Senador Ge-

raldo Melo, e de S.Exa. recebi esclarecimentos sobre
a deliberação da Mesa. Não poderia ser outra. Delibe
rou corretamente: em vez de mandar para uma Co
missão de Sindicância preliminar, o que tomaria tem
po, o Senador Geraldo Melo avocou a si os documen
tos e levará o requerimento dos Senadores Roberto
Freire e Pedro Simon ao plenário do Senado, na ter
ça-feira, com encaminhamento favorável ao exame
da matéria pelo Conselho de Ética e pelo Ministério
Público.

Portanto, quanto às formalidades, já não temos
do que reclamar, diante do esclarecimento que rece
bemos. Essa é, porém, uma questão nacional. Por
que, afinal de contas, houve esse desentendimento?
Do que falaram os Senadores? E por que falaram?
Estão disputando, obviamente, parcelas de poder.
Mas será que o poder, como vem sendo exercido em
nosso País, é aquilo que um descreve sobre as práti
cas do outro? Penso que o Exmo. Sr. Presidente da
República não pode apenas dizer que não é árbitro
dessa discussão. S.Exa. é o árbitro, porque se está
falando de práticas cometidas na administração do
Orçamento Público, ou seja, do dinheiro do povo.

A esta altura dos acontecimentos não pode
existir silêncio no Palácio do Planalto. Não sobre o
que disse Antonio Carlos Magalhães de Jader Barba
lho ou sobre o que disse Jader Barbalho de Antonio
Carlos Magalhães, mas sobre práticas que ambos
denunciam na execução orçamentária e na adminis
tração dos órgãos públicos.

Do ponto de vista do POT, o Presidente da Re
pública daria graMe demonstração de querer acertar
se, a esta altura dos acontecimentos, exigisse a re
núncia coletiva do Ministério, até para recompô-lo
com alguns dos membros atuais, afastando outros,
mas de qualquer maneira demonstrando que não
compactua com aquelas práticas.

O que está em discussão é o sistema adminis
trativo brasileiro; é a repartição dos cargos; é a divi
são dos Poderes; e como poderão aqueles que fazem
as indicações usufruir, em benefício próprio, do di
nheiro público. Repito: com relação aos discursos, a
Mesa do Senado tomou a decisão certa, mas esse
fato polltico está apenas começando. Nós, do PDT,
não vamos deixá-lo esgotar-se com facilidade.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo' a palavra ao nobre Deputado Márcio Bitiar.

O SR. MÁRCIO BITIAR (PPS-AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero
corroborar as palavras do Llder do Partido Oemocráti-
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co Trabalhista nesta Casa dizendo que, a exemplo do
Senador Roberto Freire, no Senado Federal, nós,
nesta Casa, nos sentimos profundamente indignados
com aquilo a que assistimos ontem.

Registro aqui o nosso protesto contra a maneira
como as Mesas Diretoras das Casa Legislativas são
formadas no Parlamento, depois de conchavos em
que os partidos que detêm o maior número acabam
compondo o Senado Federal, através da Câmara dos
Deputados, e a Câmara dos Deputados, através do
Senado Federal, como tem acontecido ao longo da
nossa história. Isso abre a possibilidade de que pes
soas absolutamente desequilibradas, conhecidas há
décadas no Brasil, possam, como está acontecendo
agora, assumir a PresidênCia do Senado Federal.

O que aconteceu ontem envergonha todo o Par
lamento brasileiro. Não é admissível, como disse o lí
der do PDT, varrer isso para debaixo do tapete. Como
fica a opinião pública? Mentiram os dois? E nós, do
Parlamento?

Imaginava que hoje fosse haver discussão em
torno daquele fato, mas não houve. Será que passa
remos um pano em cima, aplicando também a política
do deixa-disso?

Faço esse manifesto em apoio às palavras do
Líder do PDT e à atitdde do Líder do PPS no Senado
Federal. É um absurdo, uma vergonha para a Nação
brasileira o Presidente do Senado Federal e o Líder
de um dos maiores p'artidos do Congresso Nacional
fazerem o papelão que se prestaram a fazer ontem,
mexendo não somente com seus próprios nomes,
mas também com o de todos nós. Depois do que fize
ram, deveriam - isso, sim - pedir licença para ir ao
banheiro e de lá não voltar mais.

Sr. Presidente, Deputado Severino Cavalcanti,
aproveito esta oportunidade para fazer um elogio - a
Oposição não ocupa a tribuna apenas para tecer críti
cas.

Com certeza, um dos males deste País - e aca
bamos de falar de outro deles - é que na administra
ção pública as nomeações são feitas sem critério al
gum, a não ser aquele de quem venceu as eleições.
Sabemos que depois de uma eleição presidencial de
zenas de milhares de cargos neste País são ocupa
dos através de indicações. São dezenas de institui
ções cuja direção depende tão-somente da nomea
ção pelo Presidente ou por Ministro, o que proporcio
na uma verdadeira correria de políticos, que se engal
finham na luta pelos espaços mais importantes e pri
vilegiados do ponto de vista dos recursos financeiros
disponíveis e da inserção na sociedade. Principal-

mente por esta via, a chamada nomeação política, é
que se executa a quase totalidade do Orçamento e
toma forma a administração.

Particularmente, entendo ser esse um processo
absolutamente democrático. Aquele que se elege
Prefeito, Governador ou Presidente da República tem
direito de nomear seus assessores, para poder go
vernar, porque para isso foi eleito. É o sistema demo
crático que possibilita a um determinado partido ou
coligação exercer, dentro das condições estabeleci
das pelo ordenamento político-institucional vigente, a
condução do aparelho de Estado, o que se concretiza
através de dirigentes que, em tese, porão em prática
as propostas e os programas vitoriosos no processo
eleitoral. Quanto a isso, nenhum reparo. Assim tem
que ser.

Refiro-me aqui à ausência de critérios para es
colha desses dirigentes, o que sustenta um elevado
nível de liberalidade na escolha dos quadros de dire
ção. Temos assistido no nosso País a uma absoluta
falta de critérios democráticos sempre que o Executi
vo faz suas indicações.

O que isso vem causando? Primeiro, o desestí
mulo dos profissionais dos diversos órgãos da admi
nistração pública, porque sabem que mesmo estu
dando durante anos e dedicando-se ao órgão, jamais
vão alcançar determinados cargos, porque esses já
estão guardados para a troca de favores e barganhas
de toda ordem.

Como manter o espírito público no exercícIo de
sua labuta diária quando, vez por outra, o comando
de suas atividades é delegado a pessoas cujo mérito
único é ser bem articulada politicamente ou pertencer
a determinada camarilha? Para que empenhar-se na
busca de maiores conhecimentos e de maior especia
lização, se o saber estará em menor nível de impor
tância e prestígio do que o parentesco ou a filiação
partidária?

Tenho convicção de que parte da ineficiência do
serviço público deve-se ao sistema organizacional de
nossas instituições, que ainda possuem anomalias
desse tipo.

O segundo efeito, Sr. Presidente, é a grave falta
de responsabilidade daqueles que, sem critério, vão
dirigir órgãos públicos, sabendo que devem essa per
manência a quem os indicou e não à origem ou à fina
lidade do órgão que está dirigindo. Comumente a im
prensa dá conta dos desvarios cometidos por muitos
deles. A falta de critérios definidos de conformidade
com a especificidade do cargo e das atividades do ór
gão enseja a nomeação por exclusiva indicação polí-
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tica, dando oportunidade à prevalência do nepotismo
e do compadrio, em desprestrgio do mérito do funcio
nalismo, da experiência, da formação profissional e
da capacidade instalada na própria instituição, o que,
em última análise, somente pode contribuir para a
corrupção, o favorecimento de grupos e interesses, a
ineficiência, o desperdício etc. Gente despreparada e
não comprometida com os objetivos e a missão da
instituição passa às vezes anos no seu comando ser
vindo exclusivamente aos objetivos políticos de quem
lá os colocou.

Sabedor de tudo isso que ocorre nas diversas
esferas de Governo no nosso País, quero parabeni
zar e elogiar o Ministro do Desenvolvimento Agrário,
que, através da Portaria n12 99, de 27 de março de
2000, deu um passo importante no sentido de melho
rar o nível de seus dirigentes nos Estados.

Dando prosseguimento ao que estabelece o
Decreto 3.135, de agosto de 1999, o Ministro Raul
Jungmann resolve firmar as condições mínimas para
o exercício do cargo de Superintendente Regional do
INCRA.

Doravante, senhores, para exercer o cargo de
Superintendente, o profissional terá que apresentar
uma série de requisitos e passar por um processo se
letivo que considerará vários dos aspectos inerentes
ao cargo: reputação ilibada, experiência mínima de
dois anos, experiência técnica específica em ativida
des compatíveis com a natureza do órgão etc. E a for
mação de uma lista tríplice para a escolha pelo con
selho diretor do órgão garantirá a liberdade mínima
de escolha, desejável do ponto de vista da unidade e
da reciprocidade necessária aos dirigentes superio
res.

Por outro lado, a nomeação se dará por tempo
determinado e sob determinadas condições, objeti
vos e metas expressas em contrato, no sentido da
busca de eficiência máxima.

Trata-se, no meu entendimento, de uma medida
que deveria estender-se a todos os órgãos da admi
nistração pública, como forma de restringir as influên
cias indevidas, oriundas no mais das vezes de acor
dos espúrios e da intenção de uso da máquina públi
ca ém benefício próprio.

As Superintendências do INCRA, assim como
as do IBAMA e outras instituições, há muito são utili
zadas como trampolim político e meio de difusão de
candidaturas. São notórios os casos de troca de parti
do, de posição política e de votos condicionados nes
ta Casa a nomeações e participações em órgãos pú
blicos. Creio que o Ministério do Desenvolvimento

Agrário dá um exemplo a ser seguido e aperfeiçoado
no sentido da honestidade e da eficiência na adminis
tração.

Sr. Presidente, essa medida poderia e deveria
fazer escola. Por isso, a Oposfção, através de minha
pessoa e do meu partido, o PPS, parabeniza o Minis
tro Raul Jungmann por essa atitude que visa morali
zar as indicações no serviço público.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma Comunicação
de Liderança pelo Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo
co/PSDB - SP. Como Líder. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para fazer uma abordagem direta, não
apenas para o Plenário aqui presente, mas, sobretu
do, para a Nação, que nos ouve pelo programa A Voz
do Brasil e que certamente nos vê pela TV Câmara,
da emenda que fixa o teto salarial e abre a possibili
dade de fixação de subtetos pelos Estados e Municí
pios.

Há hoje um clamor na opinião pública que preci
sa ser respeitado. Tenho certeza de que a população,
de uma maneira geral, particularmente aqueles que
pagam impostos, não se conforma em ver essas situ
ações de anomalia que acabaram acontecendo como
resultado de artifícios legais e propiciaram salários fa
raônicos para alguns poucos - em algumas categori
as mais do que em outras.

O cidadão tem o direito de ganhar bem e ninguém
aqui é contra isso. Para tanto existem na iniciativa priva
da oportunidades para quem quiser fazer fortuna, arris
cando o seu talento e o seu capital. Mas, no serviço pú
blico, é preciso que todos aqueles que estejam ocupan
do um cargo, seja eletivo, seja de carreira, seja de livre
provimento, tenham um teto salarial.

O Constituinte de 1988 teve a intenção de fixar
um limite para os salários, mas da forma como isso foi
posto na Constituição Federal abriu-se a possibilida
de para que, através dos ditos artifícios legais, o cha
mado teto, que seria o salário do Presidente da Repú
blica, não fosse observado por ninguém neste País.
Aí assistimos à barbaridade que acometeu no Brasil,
ou seja, salários de até 65 mil reais, para não falar no
festival de salários entre 15 mil reais e 22 mil reais,
nas mais diversas carreiras do setor público.

Sabemos a situação geral da população brasile
ira, no que se refere aos salários, no que se refere às
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apQ$entadori~, e não quero sequer fazer referência
ao' salário. mínimo. .

Sr. Presidente, é preciso que de uma vez por to
'das tenhamos a coragem de votar a fixação desse
teto. Louvo o tr.abalho do nosso companheiro de parti
do Deputado Vicente Arruda, que, de forma muito de
mocrática, ouvindo todos aqueles que participaram
dos trabalhós, na Comissão ou fora dela, e os que
têm perspectivas e interesses a 'defender, teve a co
ragem de produzir no seu relatório um documento
que, se não é o ideal, é aquele que foi possível fazer.
E, acolhendo o grande acordo entre os Chefes de Po
der, S.Exa. fixou o teto em 11.500 reais.

Abriu, ainda, a perspectiva de criação dos sub
tetos para Estados e Municípios. E o faz por uma sim
ples razão, Sr. Presidente: não é possíveF darmos tra
tamento igual aos desiguais. É preciso, até em nome
do respeito ao princípio federativo, oferecermos aos
Governadores de Estados e aqs ~refeitos a oportuni
dade de fixarem o limite suportável para o ente fede
rativo que S.Exas. dirigem.

Portanto, longe de ser um desrespeito para com
os Estados, na verdade, a criação dos subtetos é a
demonstração maior do respeito ao princípio federati
vo que o Relator soube apresentar, com muito brilho e
pertinácia, em seu ~rabalho.

Abordo outro tema delicado: o teto duplex. O
Relator nada inventou diferente para criar condição
que resguarde, sobretudo, o que diz a Constituição
Federal sobre os direitos adquiridos.

Vamos entender o porquê da necessidade de
criação desse instituto, uma vez que, eventualmente,
Ministros de .tribunais, Ministros de Estado, alguns
Parlamentares - Deputados e Senadores -, ou até
mesmo Chefes do Poder Executivo possam receber o
chamado teto, que pode chegar a ser duplex. É muito
simples: o art. 54 da ConstitUição Federal deixa implí
cito que a ninguém é dado o direito de exercer um car
go público, notadamente um cargo eletivo, sem per
ceber a devida remuneração, até porque não pode
ríamos conceber um Congresso Nacional, uma Câ
mara dos Deputados em que houvesse Parlamenta
res de dois níveis: Parlamentares remunerados e os
benefactors - palavra sombria que não nos traz boas
recordações. Benefactors seriam aqueles que exer
ceriam seu mandato gratuitamente; os outros seriam
os assalariados. Isso, além de infringir a Constituição,
quebraria o Regimento Interno. É evidente que o Re
gimento faz tudo para que os Parlamentares tenham
tratamento, postura e apresentação homogêneos.
Aqui não se faz distinção entre Parlamentares, se é

ou não doutor, se tem ou não patente militar, se é rico
ou pobre. Todos na Câmara são chamados de Depu
tado; no Senado, de Senador, seguido do seu nome,
o nome político.

É preciso preservar essa condição e que não
haja, insisto, Parlamentar de primeira e de segunda
categoria. De um lado, como eu disse, contemplando
o que diz a Constituição e o Regimento Interno. Do
outro lado, temos a necessidade de preservar o trata
mento que todos nos damos. Chamamo-nos de pa
res. Aqui é um colegiado, onde cada Deputado é um
par daquele que está a seu lado. Portanto, não pode
haver diferenciação.

Devemos, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
ter coragem de vir a público e deixar claro que não de
fendemos exceções porque queremos privilégios,
mas temos de defender o direito adquirido de quem,
ao longo de uma vida, ao longo de uma vida, repito,
pagou para ter aposentadoria e, dessa forma, poder
usufruí-Ia, conforme o contrato - na verdade, pode
ser assim entendido - firmado entre ele e o instituto
de previdência.

Conseqüentemente, se quisermos respeitar a
lei e manter a homogeneidade, fundamental à demo
cracia, teremos certamente de preservar essa condi
ção. Todos os Parlamentares têm o mesmo salário,
todos os Parlamentares terão exatamente o mesmo
tratamento. Essa é a regra do jogo da aposentadoria.

Os aposentados, diferentemente do que tem
sido insinuado - quero insistir -, fizeram jus, por toda
uma luta, por todo um trabalho realizado no passado,
a uma aposentadoria também sujeita ao teto. Mas ao
teto que eles já conquistaram.

Sr. Presidente, o PSDS tranqüilamente, tendo
coragem de olhar nos olhos de quem quer que seja,
quer dos nossos pares, quer do público em geral, tem
a convicção de dizer que acompanha o Relator,
Deputado Vicente Arruda. Evidentemente, essa posi
ção contribui para resolver o grande impasse que mu
itos não querem ver solucionado no Brasil, ou seja, a
fixação do teto que porá fim ao "marajaísmo", que a
muitos privilegia indevidamente.

Com a votaçao do teto, o PSDB mostra que tem
coragem de colocar um paradeiro aos privilégios que
alguns têm ostentado vida afota no Pais.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente gos
taria de reiterar, tendo ouvido atentamente o Líder do
PSD8, que discordamos frontalmente do duplex sala-
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rial referente aos aposentados, que, embora tenham
sido beneficiados, nâo poderão manter tal privilégio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, é um
corredor de ligação de Mato Grosso com o Paraná.
Em território paranaense, entre o rio Paraná (Icaraí
ma) e Ponta Grossa, a rodovia possui 513,6 quilôme
tros, conforme seu traçado original.

A estrada foi aberta no começo deste século
para servir ao transporte de gado de Mato Grosso ao
Paraná. Há mais de quarenta anos, lideranças políti
cas da região Noroeste reivindicam o asfalto nos 73
quilômetros entre Campo Mourão e Cruzeiro do Oes
te. Com este trecho pavimentado, diminuiria em mais
de 50 quilômetros a distância até o Porto de Parana
guá, e a estrada poderia, enfim, ser utilizada normal
mente, beneficiando muitos Municípios.

Em 1986, a pavimentação no referido trecho foi
iniciada e, pouco tempo depois, abandonada. A reto
mada das obras ocorreu em 1998, sendo interrompi
da novamente no começo do ano passado, quando,
por falta de recebimento, as empreiteiras paralisaram
as atividades. Parte do trabalho executado chegou a
ser destruIdo pelas águas pluviais.

Estão divididas em três lotes as obras da
BR-487, entre Campo Mourão e Cruzeiro do Oeste. O
lote 1, com 33 quilômetros a partir de Campo Mourão
e que foi retomado em setembro de 1999, deverá, se
gundo previsão do Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem (DNER), estar pronto até o mês de
maio. O lote 3, com 21,1 quilômetros a partir de Tunei
ras do Oeste, foi recomeçado, e o lote 2, com vinte
quilômetros, também já está para ser reiniciado.

Em visita ao Estado no dia 12 de março, o Minis
tro Eliseu Padilha, sensibilizado também com os in
sistentes apelos da população e dos políticos parana
enses, expressou o seu reconhecimento em relação
à importância daquela rodovia para o desenvolvimen
to do Paraná e garantiu que as obras de asfaltamento
da BR-487, no trecho que liga Campo Mourão a Cru
zeiro do Oeste, serão concluídas ainda neste ano.
Afirmou, inclusive, que o trabalho no trecho que liga
Cruzeiro do Oeste a Porto Camargo terá inícío no pra
zo mais breve posslvel.

Conforme assinalou o Ministro Eliseu Padilha, a
Boiadeira é prioridade, porque vai ser o corredor para
escoar a safra agrícola do Centro-Oeste do Brasil,
principalmente a partir da conclusão do complexo de
pontes que vai ligar Porto Camargo a Itaquiraí (MS).
O Ministro acrescentou ainda que a aceleração nas
obras da BR-487 só depende da aprovação, no Con-

gresso Nacional, da proposta orçamentária para o
ano 2000. Para investimentos na Boiadeira, há uma
proposta orçamentária de 17,8 milhões de reais, e o
próprio Ministro prometeu empenhar-se pessoalmen
te em favor da liberação da verba.

Portanto, cabe encarecer também o empenho
da bancada federal para a aprovação da emenda or
çamentária, visando garantir a destinação dos recur
sos em volume suficiente para finalizar a pavimenta
ção da Estrada Boiadeira.

É, de fato, extremamente importante para o
Estado do Paraná que a obra seja logo concluída,
pois irá resultar em grandes benefícios para a econo
mia da região, favorecendo a indústria, a agricultura,
facilitando o escoamento da produção, gerando mais
recursos e empregos.

Em conclusão, no atendimento ao compromisso
com a defesa dos principais interesses e reivindica
ções da população paranaense, devemos dar conti
nuidade à luta em favor da pavimentação da BR-487,
com a satisfação de perceber que, agora, graças jus
tamente a essa determinação, há motivos cada vez
mais fortes para crer que a obra não será de novo in
terrompida, nem voltará a ser esquecida pelos Gover
nos Estadual e Federal.

O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Ministério de Minas e Energia vem co
ordenando, por intermédio do Departamento Nacio
nal de Políticas Energéticas, uma ação voltada para
os Estados e Municlpios brasileiros que tem trazido
muitos dividendos para as populações mais isoladas
do nosso País. Trata-se do PRODEEM - Programa
de Desenvolvimento Energético dos Estados e Muni
cípios, que, criado por decreto presidencial em 1994,
tem como principal objetivo complementar a eletrifica
ção rural em áreas não atendidas pelos sistemas con
vencionais, especialmente nas regiões mais carentes
do País.

No Estado do Acre, são inúmeras as escolas,
postos de saúde, centros comunitários e proprieda
des rurais que, localizados nos ramais e rodovias,
têm sido ou têm previsão de serem beneficiados atra
vés deste programa, inclusive com unidades de bom
beamento d'água, postos de rádio e telefone. A pro
dução rural é também beneficiada com serviços de ir
rigação, mecanização e eletrificação de cercas. Viabi
Iizando a instalação de microssistemas energéticos
de produção e uso locais em comunidades carentes
isoladas não servidas por rede elétrica, o PRODEEM
deverá atender pequenos produtores, núcleos de co-
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Ionização e populações isoladas no Interior acreano
com o suprimento de energia elétrica produzida por
fontes renováveis locais.

Esse programa visa dar enfrentamento à reali
dade ora existente, onde mais de 20 milhões de habi
tantes e 4 milhões de propriedades agrícolas em todo
o País permanecem sem a energia necessária à sa
tisfação de suas mínimas necessidades de sobrevi
vência digna, ainda que o volume de satisfação seja
muito pequeno.

Caracterizando-se por sua característica inova
dora, o PRODEEM significa o abandono da postura
tradicional de limitar os serviços de energia ao atendi
mento de mercados economicamente rentáveis, utili
zando o atendimento energético mínimo na inserção
social de populações marginalizadas. É um programa
em que a energia é utilizada como uma alavanca ca
talisadora do desenvolvimento, pois associa a cada
projeto a implantação de serviços públicos essencia
is, Abrindo a perspectiva para um mercado inteira
mente novo, o da produção e difusão do uso de equi
pamentos energéticos alternativos, o PRODEEM
vem promovendo a interiorização de novos serviços e
tecnologias e, com isso, a elevação da renda, a quali
ficação de mão-de-obra no meio rural e a fixação do
homem ao campo.

Essa ação do Governo Federal soma-se a ou
tras iniciativas que o Ministério de Minas e Energia,
através da ELETROBRÁS, vem 'desenvolvendo nas
regiões mais distantes do País.

No que diz respeito ao Acre, por exemplo, o Sis
tema Rio BrancQ, que abrange várias cidades do
Estado, é suprido pela ELETRONORTE, através de
seu parque termelétrico de cerca de 100 megawatts
de potência instalada. Em face das necessidades de
atendimento ao mercado no curtíssimo prazo, foi im
plantada uma nova geração em Rio Branco, com um
acréscimo de potência de 19,6 megawatts. Está pre
vista ainda para este ano a entrada em operação de
mais unidades geradoras, com potência total entre 40
e 50 megawatts, a serem contratadas pela
ELETRONORTE.

A partir do ano de 2001, deverá ocorrer a interli
gação do Sistema Porto Velho com Rio Branco, atra- '
vés de uma linha de transmissão em 230 quilovolts,
com cerca de 490 quilômetros (linha de transmissão
Acre/Rondônia), após a implementação do parque
térmico em Rondônia, que utilizará o gás de Urucu.
Com isso, o parque térmico da ELETRONORTE em
Rio Branco deverá ser desativado, e todo o mercado

de Rio Branco será atendido pelo Sistema Interligado
Porto Velho/Rio Branco.

Os sistemas isolados do interior do Acre contam
com cerca de 28 megawatts nominais instalados. Em
breve, dar-se-á a interligação da cidade de Acrelândia e
da Vila Campinas ao Sistema de Rio Branco, o que per
mitirá que se desloque cerca de 800 quilowatts para ou
tras localidades do interior São, no seu conjunto, ações
altamente positivas, cUJo retorno se dá em benefícios e
melhorias para o conjunto da nossa população

Para mim, que sempre desenvolvi uma atuação
não apenas política, mas também profissional junto
ao meio rural, na condição de engenheiro agrimensor,
é muito satisfatório ver que ações dessa envergadura
vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Federal. Va
mos lutar para que elas se aprofundem cada vez
mais, permitindo que as comunidades rurais tenham
acesso à energia elétrica e, por conseguinte, aos be
nefícios e comodidades que dela derivam.

Gostaria, ainda, de tratar de outro assunto, Sr
Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Governo Fe
deral deu um passo decisivo para moralizar a explora
ção dos jogos de bingo no País ao baixar, no dia 28 de
março último, a Medida Provisória n2 2.011-6, que
modifica dispositivos da Lei n2 9.615, de 1998, a de
nominada Lei Pelé, que deslocou dos Estados para o
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(INDESP) o credenciamento e a fiscalização dos bin
gos em todo o País.

Por intermédio da medida provisória, o Governo
transferiu para a Caixa Econômica Federal (CEF) a
autorização e fiscalização dessa modalidade de jo
gos, deixando com o INDESP apenas a competência
de credenciar as entidades esportivas que serão be
neficiadas com um percentual da receita dos jogos.

Com essa iniciativa, o Executivo poderá acom
panhar mais detidamente essa atividade, que se re
velou tão rendosa. A transferência, afinal, se deu para
uma instituição com imenso know-how e experiência
na gestão dessa modalidade de jogo, que tem causa
do tantos problemas ao lNDESP, ao Ministério do
Esporte e Turismo e ao próprio Governo. .

É interessante notar que as dificuldades enfren
tadas pelo Ministério nessa questão poderiam ter sido
evitadas desde 1993, quando foi aprovada por esta
Casa a Lei nO. 8.672, a chamada Lei Zico, que permitiu
a regulamentação dos jogos de bingo no País. Ape
sar dos nobres objetivos do projeto, que visava criar
fontes alternativas de recursos para apoiar o esporte
amador, tanto o Executivo, autor da propositura,
qU8.ntb.o legislador, erraram na origem ao d,elegar a
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gestão dessa nova modalidade de jogo, quando elajá
deveria, naquela ocasião, ter sido atribuída à CEF.

Outro erro de origem foi dar aos Estados a incum
bência de autorização e fiscalização dos jogos e deixar
margem na legislação - ao permitir o funcionamento de
bingos e similares - para a exploração de outros jogos
de azar, além do bingo, o que acabou estimulando a pro
liferação de toda sorte de loterias ilegais, muitas delas re
gulamentadas pelas Secretarias de Fazenda dos Esta
dos, como é o caso do jogo do bicho.

Com a medida provisória baixada na semana
passada, o Governo põe um freio nos abusos, ao tirar
dos Estados a autonomia para legislar sobre o assun
to e ao delegar a competência de autorização e fisca
lização à CEF, instituição que, pela sua tradição de
credibilidade e seriedade na gestão das loterias fede
rais, tem todas as condições de exercer um controle
rigoroso sobre a transparência dos bingos e a regula
ridade das prestações de contas por parte das entida
des credenciadas, de forma a evitar a evasão de re
ceita e irregularidades nos repasses para as entida
des esportivas beneficiadas.

Ao mesmo tempo, o Governo livra o INDESP do
ônus da autorização e fiscalização dos jogos, permi
tindo que o órgão se volte para seus objetivos princi
pais, que são o apoio e o fomento ao esporte. De
acordo com a medida provisória, caberá ao INDESP
apenas o credenciamento da entidade esportiva a ser
beneficiada com o repasse de 7% da receita dos jogos,
mediante apresentação de projeto de desenvolvimento
da respectiva modalidade esportiva. De posse do certifi
cado de credenciamento, a entidade pode associar-se a
qualquer empresa privada para a exploração do jogo.

Outro aspecto positivo é o maior rigor nas puniçOes
nos casos de irregularidades ou omissões cometidaspe
los operadores do jogos. Além de multas, que variam de
5 mil a 100 mil reais, as empresas estão sujeitas a penas
de advertência, apreensão de equipamentos, embargo,
suspensão parcial ou definitiva das atividades.

Com o acelerado crescimento do setor de jogos
nos últimos anos, decorrente principalmente dos
avanços tecnológicos que culminaram com o proces
so de globalização, surgem diversos tipos e formas
de jogos. Tal fato tem como conseqüência o alcance
de um público cada vez maior, o que exige uma inter
venção mais intensa do Poder Público na regulamen
tação e fiscalização dessa atividade, de forma a pro
teger cada vez mais os usuários.

Acredito que, com essa medida, o Governo dá
um passo decisivo na busca de recursos para fortale
cer o esporte amador e colocar ordem numa atividade

que era motivo de freqüentes denúncias de irregulari
dades. Com ela, o Ministério do Esporte e Turismo
terá, enfim, a tranqüilidade necessária para imple
mentar seus projetos voltados para a melhoria do es
porte e o estímulo ao turismo nacional, no esforço
conjunto do Governo pela melhoria das condições de
vida de nossa gente.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO.' F?ronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ocupamos hoje a tribuna para manifestar algumas
reflexões sobre o Dia Mundial da Saúde, indicadoras de
uma realidade de abandono, de falta de investimento, de
eternas filas, de doenças incuráveis e de morte. De iní
cio, fazemos a observação de que a semana começa
agitada pela boa nova dos genéricos, que começam a
chegar às farmácias. Aliás, é projeto do companheiro e
amigo Deputado Eduardo Jorge. Mas, em que pese o
avanço que os genéricos representam, não podem, em
absoluto, ser postos em discussão fora do contexto em
que a saúde pública se encontra hoje.

A chegada dos genéricos às prateleiras das far
mácias pode impor um freio na dramática escalada
dos preços de produtos farmacêuticos, e isso é muito
bom. É quase certo, também, que a concorrência entre os
laboratórios provocará queda nos custos, beneficiando a
população e os hospitais. Mesmo assim, não deve ser uti
lizada pura e simplesmente como peça de marketing. A
Lei dos Genéricos, de autoria, repito, do companheiro
Eduardo Jorge, foi um passo da maior relevância para a
efetivação de uma Política Nacional de Medicamentos e
precisa-ser tratada com a maior seriedade, pois já vimos
projetos sérios, corno o próprio Sistema Único de saúde,
por exemplo, perderem a credibilidade pelo simples fato
da morosidade de sua implantação. Esperamos, sincera
mente, que essa política seja agora, de fato, concretizada.

Sr. Presidente, o debate da questão dos medi
camentos e a investigação dos abusos cometidos por
várias indústrias do País têm tomado corpo depois de
mais de uma década de absoluto descaso do Gover
no para com as atividades do setor. Essa liberdade ir
responsável concedida aos fabricantes de medica
mentos praticamente fechou as portas das farmácias
brasileiras a uma larga faixa de baixa e média renda
da população. O papel desempenhado pelos órgãos
de defesa do consumidor foi de grande importãncia
para que o debate sobre as irregularidades no setor
de medicamentos viesse a público. A partir desse cla
mor popular foi instalada uma CPI para investigar que
tipo de controle o Governo exerce na área.
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Como conseqüência, Sr. Presidente, a CPI dos
Medicamentos foi palco da chocante declaração feita
pelo Presidente da Associação Brasileira das Farmá
cias - ABRAFARMA, Aparecido Camargo, de que
existe nas farmácias o chamado BO, remédio bom
para otário. Pasmem, Sras. e Srs. Deputados: o Pre
sidente da maior entidade do setor comete tamanho
insulto contra a população brasileira, contra os apo
sentados que espremem seus salários insuficientes
para a aquisição de seus remédios e, o que é pior,
esse fato realmente ocorre no dia-a-dia desses des
validos. O Dr. Camargo referia-se à política da "em
purroterapia", praticada pelos laboratórios que ofere
cem prêmios aos balconistas de farmácias como estí
mulo à venda de seus medicamentos. É o tal remédio
bom para otário, de acordo com a expressão utilizada
pelos próprios vendedores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o desca
so é antigo, o desgoverno também, e criou-se uma
fonte inesgotável de renda para alguns poucos à cus
ta do sofrimento da massa desvalida. Grandes gru
pos econômicos e laboratórios inescrupulosos trans
formaram a saúde em pesadelo para a grande maio
ria. Para se ter uma idéia, desde que o Governo Collor ex
tinguiu o controle de preços para os medicamentos, o fatu
ramento da indústria farmacêutica no Brasil passou de 12
bilhões de dólàres, de acordo com levantamento da
FENAM. Naquele tempo, o preço médio dos medicamen
tos era de 3,20 dólares, saltando para 6,60 dólares em
maio de 1999, sacrificando demasiadamente o orçamento
pessoal de grande parte da população Ocorre que, inver
samente e no mesmo período, o preço das matéri
as-primas sofreu redução de cerca de 40%.

Fruto disso, Sr. Presidente, pesquisa feita por
entidades médicas constataram que a indústria far
macêutica no Brasil é um setor que cresce mais do
que a indústria automobilística. Numa flagrante
contradição, o acesso dos pobres aos medicamen
tos está cada vez mais restrito. Nos últimos cinco
anos, o preço médio dos remédios aumentou até
sete vezes, segundo o Instituto de Defesa do Con
sumidor - IDEC.

Não bastasse esse quadro, que é dramático mas
setorial, outro fator de igual monta acomete a saúde pú
blica no Brasil. É a situação da estrutura hospitalar, que
vive um verdadeiro caos e há décadas castiga a popula
ção em nosso País. O atendimento público, emergencial
ou de internação, é alarmante. Faltam profissionais, me
dicamentos e equipamentos. Em contrapartida as filas
alongam-se, as epidemias avançam, as doenças antes
controladas retomam e, parece-nos, podem ser conside-

radas um dos grandes problemas que teremos de en
frentar neste início de ano 2000.

Viroses transmitidas por roedores, mosquitos e
outros podem e estão causando pânico em nossa
sociedade. O chamado hantavírus, parente do ebo
la, já foi encontrado nos Estados de Mato Grosso e
São Paulo. Mesmo causando uma infecção que
pode matar em poucas horas, o hantavírus ainda
não possui vacina. Em nosso Estado de Goiás, já fo
ram detectados casos de leptospirose e febre ama
rela. As Regiões Norte e Centro-Oeste, o norte de
Minas Gerais e sul do Maranhão são consideradas
áreas endêmicas de febre amarela. Foram infecta
das no Estado do Pará, em 1998, 23 pessoas e, em
1999, esse número cresceu para 36; no Tocantins,
em 1999, foram registrados quinze casos; em Mato
Grosso, em 1998, registrou-se apenas um caso - em
contrapartida, em 1999, foram cinco; em Roraima
aconteceram sete casos, em 1998, e, em 1999, ape
nas três; o Amazonas contou em 1998 com três pes
soas infectadas e com quatro, em 1999; Goiás não
registrou nenhum caso em 1998; no entanto, em 1999fo
ram três, sendo um fatal.

A febre amarela estava erradicada dos cen
tros urbanos desde 1942. Mas ela não é única do
ença antiga, considerada extinta ou controlada que
voltou a atingir a população neste final de século.
Tuberculose, sarampo, dengue, malária, cólera e
hanseníase, embora pareçam enfermidades do
passado, têm feito milhares de vítimas a cada ano
no Brasil. Hoje, a ameaça da febre amarela assusta
mais pelo grau de letalidade e o temor da epidemia, e
também pelo desafio de se enfrentar um novo inimi
go. Isso também ocorreu quando da chegada da den
gue e do cólera.

Na verdade, o Brasil nunca conseguiu erradi
car totalmente a febre amarela: em sua forma sil
vestre, uma média de cinqüenta casos era registra
da a cada ano, principalmente nas Regiões Norte e
Centro-Oeste. Além da vacinação, outro importante
instrumento de controle das doenças é o diagnósti
co. É muito importante que o médico esteja alerta.
O diagnóstico precoce pode salvar a vida do paci
ente e evitar que ele venha a contaminar outras
pessoas, além de possibilitar a ação da saúde pú
blica a tempo.

Por falta de diagnóstico, muitas vezes porque o
paciente não procura o médico, 40 mil portadores de
tuberculose devem morrer nos próximos anos, prevê o
coordenador de pneumologia do Ministério da Saúde,
Antônio Rufino. No Brasil, são notificados de 83 a 85
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mil casos de tuberculose por ano, mas estima-se que o
número real chegue a 129 mil. Os casos não notifica
dos significam que as pessoas estão sem tratamento.

Enquanto a febre amarela é uma ameaça, a tu
berculose já está disseminada pelo Pafs e pelo mundo.
O número de casos saltou de 2,8 milhões por ano, na
década de 60, para 9 milhões atualmente. O número
de mortes pulou de 500 mil para 3 milhões por ano. Os
pafses de Terceiro Mundo concentram 95% dos casos
e 98% dos óbitos, numa demonstração de que a desi
gualdade social é uma das causas da doença.

Há muito, o Brasil convive com a epidemia de
malária, concentrada na Região Norte. Até setembro
de 1999, segundo o Ministério da Saúde, houve
383,4 mil casos de malária, 99.7% deles na região
amazônica. O número de pessoas infectadas au
mentou 7,9% em relação a igual perfodo do ano an
terior. Não existe vacina contra a malária. Portanto,
as ações de saúde voltam-se para o diagnóstico
precoce das pessoas que apresentam os sintomas
da doença. Embora a doença esteja restrita à região
amazônica, há o temor de que se espalhe para ou
tras regiões.

Tão contagiosos quanto a tuberculose, o sa
rampo e a rubéola também preocupam o Brasil. Em
1997, o Pafs viveu uma epidemia de sarampo, com
o registro de 54 mil casos e 61 mortes. Segundo esta
tfsticas do próprio Ministério da Saúde, o sarampo é
uma das principais causas de morte por doenças infec
ciosas entre crianças de até 5 anos de idade. A maioria
das vitimas são desnutridas e vivem em pafses subde
senvolvidos.

Mais antiga do que a Bfblia, a hansenfase era
conhecida como lepra. Diretamente associada à po
breza e à falta de higiene, se descoberta a tempo
tem cura. Por muito tempo essa doença ficou con
centrada na Região Norte. Hoje, já atingiu outras
Regiões, inclusive o Distrito Federal.

Por fim, Sr. Presidente, neste importante dia
de comemoração do Dia Mundial da Saúde, quis
apresentar uma pequena amostragem de alguns
aspectos relacionados com a saúde pública brasile
ira. Porém, é necessário que haja um interesse ma
ior por parte das autoridades responsáveis. E que
não seja apenas na mfdia, através de marketing,
que a saúde melhore. É preciso que a distribuição
do otimismo midiático seja compatfvel com as reais
condições do povo brasileiro, em especial o mais
pobre; aquele que não tem plano de saúde, e
aguarda a sua vez, quando chega, no SUS.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma Comunicação de li
derança.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Antonio
Almeida, para uma Comunicação de liderança, pelo
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Como Llder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lu
gar, apóio as palavras do Líder Miro Teixeira com
relação ao embate entre os Senadores Jader Barba
lho e Antonio Carlos Magalhães. Nenhum deles ga
nhou. Certamente, quem perdeu mais foi o Congres
so, a imagem do Parlamento, a imagem dos polfti
coso

Independentemente desse fato, Sr. Presidente,
faço registro sobre assunto que já foi aqui tratado
pelo Llder do PT, Deputado Aloizio Mercadante: o
sumiço do processo do Banco Nacional. Essa histó
ria do Banco Nacional, Sr. Presidente, já justificou,
quem sabe pela proximidade de seus controladores
com a Presidência da República, a edição de medi
da provisória na madrugada de uma sexta-feira,
para instituição do PROER.

Agora, Sr. Presidente, 85 volumes de procedi
mento administrativo com relação ao Banco Nacio
nal somem do Banco Central - repito, 85 volumes. E
o Banco Central não esclareceu até agora o que
aconteceu nem que providências tomará, Sr. Presi
dente.

A imprensa divulgou na quarta-feira - Jornal
do Brasil de 5 de abril -, depois de ter noticiado o
sumiço, que o processo reapareceu na 4ª Vara da
Justiça Federal. Seriam 33 volumes. No entanto, Sr.
Presidente, os jornais de hoje publicam que ele não
reapareceu na dita 4" Vara, onde estaria dormitando
há dois anos. Para lá só foi remetida cópia do pro
cesso.

Tenho em mãos despacho da Jufza Selene Maria
de Almeida, de 24 de abril de 1998, que deixo para re
gistro nos Anais da Casa, determinando a remessa de
cópias do processo para a 411 Vara da Justiça Federal,
bem como o ofício que S.Exa. enviou ao Banco Cen
trai, com recebimento do Dr. Gustavo Franco, na mes
ma ocasião, solicitando que fossem remetidas cópias
do processo. Lá só se encontram cópias do processo,



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 14859

Solicil.o II V.S· providAn~;"s necessárias no sentido
ele infonnar :ao ,'!Sltt ;uízu 8oblC:

a) - os valores amortizado. pelo Banco Nacional •
R.\ET ~ posterior Iiquid.çiio exlraj"c11cl,,\ e o valor das eventuais
parr:elcu: vencida; é l'1ão pasa~;

b) • o rt'lo"ta"h ai:ualizado da J{v;,k;
c) • relnsiio do. ativos atuai.. ela. empre.a. do grupo

nadona! um liquidação erlrajmlicial.
Por oporhmo, .ollcil.o a V.S· cópia do processo

,,,!minislr..Hvo do Banco ~acional S/A, a fim de m.rro!r os aUtos da
_\~'o ele Im'pro~id.de Administrativa com Pedido de MediJa Cautelar
n" Clb.20CJ11.1, requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO fEDERAL
,-ontra Gl STAVO JORGE L\.BOrSSIERE LOYOLA" OCTROS,
tlIIi ..urso llC'S1:a. Vara.

Alellf~D.am.I1l., ~ f '
~< t...~ Ií .::i,.t ~t:....--_

Sr.r.ENI.: )IAIlIA DE ...l.iltr:lDA
Jul•• ('odo..! ,1., Qn'rla V.r.,

segundo nota oficial divulgada hoje pela Juíza Selene. :
Peço a transcrição nos Anais desse ofício também.

Não está esclarecida ainda a questão. Na realida
de, as cópias do processo que estão na Justiça Federal
podem até servir como início de prova para a reinstaura
ção do processo, mas é preciso, antes de tudo, esclare
cer como sumiram os 85 volumes do processo. Se 33
volumes equivalem, mais ou menos, a 5 mil páginas, po
demos imaginar quantas páginas terão os 85.

Quem é responsável por isso, Sr. Presidente?
Quem será punido? E como ficará a situação dos cré
ditos que o Tesouro tem nesse episódio - segundo o
Líder do PT, o rombo do Banco Nacional Junto ao Te
souro é de 13 bilhões de reais -, depois do sumiço
das peças que comprovavam o rombo?

É preciso que se tomem providências imedia
tas, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
DESPACHO E OFíCIOS A QUE SE REFERE O

ORADOR:

Of'ci~-~.. 4 Caixa. Econômica f ..deral
req"isitanJo il relação de instituições Hnanceiras detentoras de

créditos "onlro. o FCVS em novembro de 1995, com indicação

,1"5 lnemi:llnf...s d!,~ses créditos.

OFÍCIO N" 268/98

Sel1bor Presidente,

Emrlia, 2.7 de abril de 1998

Oficie-se ao MM J,Ú?O da 4" Vara Criminal. da
::eção )"JiciiÍria do RIO de Janeiro sohcltando " envio" este juízo

de ,·ópio. do itli:eiro teor do laudo de exame c"nlãbil realizado 110

8anco :--: aciollal, no, autos do inquérito policial nO 96.126382-

r Oficie-sc ao Banco Central requisitando cópia

elo l""w,'~~n administriltivo do B.mco Nacioltal S/A.

VII

Brad'i1-Df. 2.,1, de abril de 1998.

}
--!!,~ ..... ~. '-_.'-

5 El.E;.:r: ;"l.\I~IA nÊ ADIEJOA

Pruc, 0° 96.20911-1

Cr:RTlDÃO

CertlJlco que. em cumprutl2l1to à delcrmim";ão desta Justiça

Fedoral. dirigl-mc ao !lBS. Od. 03/4. Ed. BACEN, 21° andar. DF. e, lá estando.

entre!!"el o PRrSlDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRABILlBACF.N.

GUSTAVO HENRIQllF. DE BARROSO FRJ\NCO. qw: deu nolll de cionte e ccceboll

a contrate. em 05.05.1998, Onu fé.

Brasília. qs do OUl'" de 1998

_~if;' J-
El"'t~6rrei"c'uncclÇ/iO

OficiR1:l de JU5liça Avaliado....

Mal. 0990
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Ofíci" na 06612000 - SecI"o V81'&
Braldi.., OS de abril de 2.000

Sr. Juiz,

Tendo enl vim n"tlclúi" na imprellJll _riu e
f.lad.., wículado em 04 e 05 ele ahril ele 2.000, ven1" 11 v. Eu.
pllrtl elcl.recer que o p"OCUHO adminittratlvo PT 96.00666646,
originário d" Banoo Central elo Bra.1I, foi objeto ela Hguintu nota
ofici.! del1:e ju!." cIe 4° Vara FetleIll1:

"NOTA OfiCiAr, ('0 VARA FEDERALl

1. Eltão l!I11 euno no juízo .Lr. 4" Vara federal, OI

au1:os elo proccoo da Medida Cautular n" 96.0 1.20911.1, ajuizade
pdo MillÍJlório públioo Federal contra Ou.uvo 10rge
I...hniuíere J..o;roL. e outro,.

2. Em derpaeh.......ado. foi JlfbIrllunada 10
Banco Coml:ral em 24 ele ahril ele 1998, a te=- ele~
J.... autef dn procedO aclminimatil'O na PT 96.00666646,
....nforma requ.rlmento do Minlaurlo P61lic., Federal.aum.

3. Em 14 da mala do 1998, ..B~ C.ntral do
Braeíl, atraWa do Oflcio na 1235198, enoamin.bou ao juízo da '0
Vara Federal, AI CÓPIAS do ..,Ç.rido procedO adminimatiWl.
que .. encontram na Sccret&rla da 4,. Vara F.Jeul, d..de .ntio.

4. D1"PÕ" ., artign 399 do C~lto de Proccuo
Civil, que o ju!z<> pode rcqultitu b repartígllea ptllilic.., em
qual"u.r l:cmpo ou grau da jumdiçio OI proc:edinu.ntos
admlnistramo. .,..,..okioIl inttruglo da ~UI&.

5. NOIl:e:tmOl do paúgrafo '6nlco do oilada artI~O'

399 do CPC, o jlÚJ<o J.ve, no pruo mhimo de 30
(trinu) dÚlI _ & nprocluçJn fol:o~ do procnIO orIglna,1, c,
findo 1"',,",0, cI.vol".". o••utoo à raparl:lç4o ele urlgcm.

6. No CAIO elo proc~ adminírltiltivll PT
96.00666646, o BACEN cumpriu a ordem judicial dI! já remeter
CÓPIAS do proclJHO.

7. O, auto. nrillinais dn pro<lHlO administrativo
nO PT 96.00666646 nln nl:iwram e nio estio na Secretaria da
4· Vara FederAl mas, apena U ÇÓPIAS do aludielo procHHO,
pois n••im fl'li dubtmúnaclo no despacho lllIn.ador.

8. À$ CÓPIAS dn prooeJlO adminilltraUvo
continuaria em jufzo. para imtruglo da d.manda. Não compete ao
juízo foder.l cturi:odiar o proc:C'.1O adminiltraüvo ori~ário, wna
VII:! que a Juatiç. Federal nio ~ relp011láveJ pela o~anizagio
adminill\:rativa dn. proclJ'lOI Njcil:os a juli/amenl:o, ~
llub1rquiu, emJ?rc... pítb~c.., anci.dades de acop.omia mim. I!
administra<;io direta. -

9. A qpmpetatu:ia dn. juf_ f.derau está provista
no arl:illn 109, inciIoJ la XI, da Cllnltitui9111 Federal c nela não
ell:ã J:i'rlrllÍlIl:a a at:ribuiçio aorreicional IOLre .,. prn<:cd.imenl:os
.dminisb:lIl:ivo. no 1mbito do Banco Central do Bruil".

Valho.me da oporl:llnidaJ. pua renovar a V. Eu.
nlllUB protestar de Clama e mpeito.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fon
tana, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Como
Llder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, espectadores da sessão da Câma
ra dos Deputados de hoje - como bem diz o Deputa
do Antonio Carlos Pannunzio -, ~~tamos aqui para,
em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores,
expressar nossa posição absolutamente difeFente da
manifestada pelo PSDB e partidos que compõem a
base governista a respeito da fixação do teto salarial
nacional e dos subtetos estaduais.

O Deputado que falou em nome da Liderança
do PSDB teceu um comentário que poderia levar a
opinião pública brasileira a pensar que ontem foi
aprovado na Subcomissão do Teto Salarial um exce
lente projeto. Ele atrai a qpinião pública com a idéia
de que precisamos, sim, dar fim aos megassalários
existentes no serviço público brasileiro, que chegam
a 35 mil reais e precisam urgentemente da fixação do
teto, a fim de que sejam rebaixados e assim se resta
beleça no Pafs uma mfnima justiça salarial.

Mas o que foi votado ontem seria desnecessário se
os chefes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário
sentassem à Mesa e estabelecessem um teto nacional,
atrasado, aliás, há muitos anos no Pafs. As contas públi
cas têm sido sangradas porque esses três Ifderes não fa
zem um real acordo sobre um teto justo.

Sr. Presidente, ao se votar a lei do subteto, ga
rantiu-se, por meio de um artiffcio legislativo, aumen
to de salário para os Deputados, o que é pior. Não te
mos uma posição farisaica a respeito do salário dos
Deputados, mas queremos uma discussão transpa
rente. A sociedade precisa saber quanto por cento de
aumento é justo que os Deputados recebam.

Mas o q,ue'ácónteceu ontem na votação, Depu
tado Pa",MulÍzio? Decidiu-se que os Deputados terão
aumel'íto de 43%, enquanto os servidores públicos fe
'C1erais não terão aumento e o salário mfnimo será
acrescido de 11 %. Espero que possamos, com os
destaques, corrigir essa situação. Essa é parte funda
mentai da decisão tomada ontem na Subcomissão do
Teto Salarial, injusta e inaceitável. Se já existe uma
cruel e insustentável diferença salarial entre quem
está no topo da pirâmide e quem está na base, como
podemos admitir o aumento dessa diferença?

O pior, Sr. Presidente, éque projeto que S.Exa. elo
gia acabou por autorizar que os 11 mil e 500 reais não
precisam ser o teto real. Isso não basta. É possfvel que
se receba esse valor em dobro. Afinal, como se poderia
cometer a grande injustiça de permitir que um Deputado
que já recebe uma aposentadoria de 6 mil reais ganhe
apenas 11 mil e 500 reais, e não isso mais os 6 mil, ou
seja, 17 mil e 500 reais? Esse teto duplex é absoluta
mente agressivo à opinião pública brasileira. Se já vive-
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mos uma situação dramática no País, o exemplo deve vir
primeiro daqueles que estão no topo da pirâmide salarial.

Vamos votar o teto, sim, rapidamente, mas sem
esses dois contrabandos, e depois discutir, democra·
ticamente, qual é o salário justo para os Deputados,
se de 8,9,10,11 ou 12 mil reais. O que não podemos
é criar uma lei como a aprovada ontem, que cria ainda
uma terceira situação absolutamente agressiva ao
bom senso, tornando automático o aumento salarial
dos Deputados sempre que o Supremo Tribunal Fe
deral reajustar os salários do Judiciário. Isso é imoral.
Precisamos discutir o tema com transparência. Cada
Poder deve ter iniciativa própria, colocar o seu salário
em debate e defender perante a sociedade de peito
aberto aquilo que entender mais justo.

Esperamos que, de hoje até quarta-feira próxi
ma, não mais se elogie o projeto aprovado ontem, e
sim que os Deputados se articulem em torno de obter
maioria para derrubar o teto duplex e o aumento auto
mático de 43% para os Deputados.

Sr. Presidente, pessoalmente, posso afirmar- esta
não é a posição da bancada do PT - que estou de acor
do, por exemplo, que se reponha a taxa inflacionária do
último ano no salário dos Deputados, mas não posso vo
tar a favor de um aumento de 43% para os Deputados
enquanto o salário mínimo será reajustado em apenas
11 % e o servidor público federal não terá aumento ne
nhum. Essa é uma agressão ao bom senso que deve
nortear as relações sociais neste País.

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

Concedo a palavra ao Deputado José Ronaldo.
O SR. JOSÉ RONALDO (PFL-BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, criado
em 1997 no Estado da Bahia, o programa que levou o
nome de Fazcultura vem sendo aplicado de maneira ex
tremamente rigorosa pelos Govemos daquele Estado,
favorecendo e apoiando todos os setores da cultura.

Diversos prédios de patrimônio histórico foram
recuperados ou estão em fase de recuperação, numa
perfeita sintonia entre o Poder Público Estadual e di
versas empresas privadas. O Estado libera parte do
que arrecadaria com o ICMS e, de sua parte, as em
presas fazem a recuperação de diversos setores da
administração pública e área privada, como igrejas
históricas, prédios considerados patrimônio histórico
da humanidade. É um programa que tem recebido o
apoio forte da sociedade baiana.

Em sintonia com esse programa, o Programa
Terra Fértil, desenvolvido no Município de Feira de San
tana, a 100 quilômetros de Salvador, visa a criar oficinas
de xilogravuras para crianças e jovens carentes da peri
feria do Município. As comunidades do interiordo Estado
e os blocos afros também estão entre os mais beneficia
dos pelo programa, que concentra investimentos na ~rea

de tradição popular. Um bom exemplo são as propostas

relativas ao apoio a festas tradicionais no Estado, a
exemplo da festa de São João, que é realizada em vários
Municípios do interior baiano. Outro exemplo também éo
apoio à maior festa popular deste País e, talvez, do mun
do, que é o Carnaval baiano. Blocos tradicionais como
Filhos de Gandhi, Olodum, lIê Aiyê também recebem o
apoio desse programa, que inclusive vem sendo procu
rado por vários Estados do Nordeste brasileiro, como
Pernambuco, que tem discutido com o Conselho do
FAZCULTURA, no Estado, buscando fazer o mesmo
que se está fazendo hoje na Bahia.

Esse programa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, vai muito mais além. Ele oferece, sem dúvi
da alguma, um apoio extraordinário a todo o setor cul
tural do Estado da Bahia. Artistas que antes não ti
nham a mínima condição de executar e mostrar seus
trabalhos, hoje, com esse programa, vêm mostrando
a sua cultura ao Estado da Bahia e até ao País, justa
mente com o apoio do FAZCULTURA.

Para se ter uma idéia, no ano de 1997, tivemos
1.775 inscritos, 1.064 aprovados e 412 patrocinados.
Dos 1.064 projetos aprovados em 1997,342 foram nas
tradições populares, 273 na música, 173 nas artes cêni
cas e 112 na literatura. Já no ano de 1998, foram aprova
dos 448, um número, portanto, superior ao de 1997. No
ano de 1999 cresceu muito, num investimento total de 12
milhões de reais destinados à preselVação da cultura ba
iana. No ano 2000 estão reservados exatamente 15 mi
lhões de reais para esse programa, que, sem dúvida al
guma, na área cultural, é ~antásti.co!

E vale ressaltar que esse programa também
gerou nesse período, de 1997 a início de 2000,3.516
empregos diretos e indiretos.

Grandes e pequenas empresas do Estado da
Bahia têm participado ativamente desse programa, e
aqui estamos, Sr. Presidente, fazendo o registro des
se que é, sem dúvida, um dos maiores programas em
evidência em nosso Pafs n~ área cultural.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sras. e Srs. Deputados, estando presente em ple
nário o Sr. Udson Coelho Bandeira, eleito pela da
coligação PMDB/PPS, representante do Estado de
Tocantins, em virtude do afastamento do titular, Sr.
Deputado Freire Júnior, convido S.Exa. a prestar o
compromisso regimental, com o Plenário e as galeri
as de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Udson Coelho Bande
ira e presta o seguinte compromisso):

"PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇAo, OBSERVAR AS LEIS,
PROMOVER O BEM GERAL DO POVO
BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, A
INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

ASSIM O PROMETO".
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - De
claro empossado o Sr. Udson Coelho Bandeira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Wellington Dias.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, participei no último dia 22 março, no Rio
de Janeiro, do Seminário Segurança das Cidades,
promovido pela Escola Brasileira de Administração
Pública da Fundação Getúlio Vargas - EBAP/FGV e
pela Associação Fluminense de Guardas Municipais
- AFGM, quando representei a Comissão Especial de
Combate à Violência desta Casa.

Esse seminário debateu questões e desafios re
lativos ao problema da violência e da segurança urba
na e as estratégias para enfrentá-lo.

Ele foi organizado em cinco painéis. O primeiro,
"Novos Desafios para a Gestão das Cidades", teve
como coordenador Jorge Antônio Barros, editor do
jornal O Globo, e como painelistas Carlos Paiva (Gu
arda Municipal do Rio de Janeiro), Graça Almeida
(Secretária Municipal de Urbanismo), Siro Darlan
(Juiz de Direito da ia Vara da Infância e Juventude do
Rio de Janeiro) e Júlio César da Silva (Instituto dos
Advogados do Brasil). O segundo, "Segurança das
Cidades - A Experiência das Guardas Municipais",
teve como conferencista Paulo César Amendola de
Souza (Associação Fluminense de Guardas Munici
pais) e como apresentadora a Dra. Silvia Constante
Vergara (Fundação Getúlio Vargas). O terceiro, "Di_
mensões Estratégicas da Segurança das Cidades",
teve como coordenador Diogo Lordelo de Melo (Fun
dação Getúlio Vargas) e como painelistas Carlos dos
Santos (Organização das Nações Unidas - ONU),
Cládice Nóbile Diniz (Escola Brasileira de Administra
ção Pública, da Fundação Getúlio Vargas) e Ib Teixei
ra (Instituto Brasileiro de Economia, da FGV). O quar
to, M DESENVOLVIMENTO das Cidades e Violência"
e "Ocupação do Solo como Fator Crimógeno", teve
como conferencista Ricard() Pereira Lima (Universi
dade do Estado d::> Rio de Janeiro) e como apresenta
dor Paulo Emílio Matos (Fundação Getulio Vargas) O
último painel, "Construindo uma Cidade Segura", teve
como coordenador Frederíco lustosa (Escola Brasi
leira de Administração Pública, da FGV) e como pai
nelistas Maira Bovinique e Andrev Morrisol1 (Banco
Interamerícano de Desenvolvimento _. 8!D), Mira Se
infeld de Carakushansky (Coordenadora da Preven
ção e Uso Indevido de Drogas da Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro) e Zeca Borges (Associação Rio
Contra o Crime).

Claramente, podemos resumir alguns pontos
principais desse seminário, que vejo como de grande
importância porque trata de um foco de trabalho na
área de segurança, que é a cidade.

Primeiro, a constatação de que é preciso prepa
rar os policiais em academias - de tal modo que te
nhamos uma academia única, que possa estar for
mando o policial civil e o policial militar. Somente isso,
num longo prazo, permitirá a idéia da unificação das
Policias, e que tenhamos menos uma Policia prepa
rada para a guerra, para a batalha, e mais uma Polí
cia preventiva, seja a militar, seja a civil; mas, nos re
ferenciais atuais, preparada para operar com a socie
dade, nas cidades, que é a sua nova missão, especi
almente a partir da Constituição de 1988.

É preciso ainda investir em pesquisas e estudos
voltados para uma política pública na área de segu
rança. As universidades precisam ser incentivadas
para esse trabalho, mas também as academias e ou
tros organismos, instituições publicas e privadas.

A constatação é de que nas megacidades, es
pecialmente, não fomos preparados para enfrentar
esse futuro de grandes cidades. Não há um planeja
mento de méd!o e de longo prazo. É preciso, portanto,
trabalhar planejamentos dessa natureza. Trabalhar
ainda segurança das cidades de maneira macro, vol
tados para a cidadania. Nas cidades pequenas, como
exemplo, ainda verificamos nessa relação humana
um comprometimento do cidadão com o cidadão. Há
uma diferença, portanto, para as megacidades. A ci
dade não depende de diplomacia para manter sua in
tegração e para trabalhar seu desenvolvimento com o
progresso, ao contrário dos países.

Foram apresentados ainda questionamentos
em relação ao uso de armas pelo cidadão e pelas Po
licias, e feita a defesa do uso de armas não letais, es
pecialmente pelas Policias, quando a arma de fogo
seria um último recurso.

Sobre as Guardas Municipais, foi lembrado que,
do ponto de vista legal, ainda há questionamentos so
bre as funções dela: se podem prender, se são polici
ais. São questões ainda não resolvidas, mas há um
consenso de que esse modelo para segurança exige
um policial desarmado, voltado apenas para a pre
venção, para o pequeno delito.

Por outro lado, houve consenso na defesa da
tecnologia (rádio, Internet, câmaras, armas não letais,
celular, computador, etc.) na política de segurança
pública e de se trabalhar uma Polícia que priorize a in
teligência. E o aparelho público precisa ter uma estru-
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tura capaz de dar conta de condições para uma Polí
cia voltada à inteligência.

O trabalho de segurança precisa estar interliga
do às outras áreas da Administração Pública Munici
pal, Estadual e Federal. O objetivo é evitar o povo na
ilegalidade. Para isso, a revitalização das cidades,
das praças, dos monumentos, das áreas de lazer têm
um papel fundamental. A Secretaria de Obras, por
exemplo, estará contribuindo para uma política de se
gurança pública com iluminação, dia e noite, com as
condições necessárias e com a ocupação de espaços
vazios da cidade.

A Guarda Municipal uniformizada poderá traba
lhar como informadora, orientadora do cidadão. Com
essa troca de experiências é. possivel haver mudan
ças de paradigmas na nossa sociedade, trabalhan
do-se em áreas especializadas. Por exemplo, para li
dar com a mulher, homossexuais, crianças com pro
blemas sociais, meninos e meninas de rua, deixando
claro que há diferença entre o setor público e o setor
privado. No setor privado, nos serviços, há liberdade
de escolha. Nó setor público o cidadão não tem op
ção. Por isso, pelo fato de ele ser obrigado a esse ser
viço, é preciso um tratamento todo especial, de modo
que a cidadania seja garantida como um bom produto
e um bom serviço, voltada para a melhoria da qualida
de de vida.

Nessa integração do aparelho público é possi
vel obter pesquisas através de universidades, de ór
gãos capacitados para coordenarem esse trabalho,
da própria Secretaria de Segurança e da Guarda Mu
nicipal. Foi citado como exemplo o mapeamento da
criminalidade da cidade, o registro em todas as dele
gacias dos homicidios, onde mais houve ocorrências,
grupos de extermínio, crianças e adolescentes, cri
mes patrimoniais e domésticos, pesquisas junto a jui
zes da infância, registro na Justiça Comum, de modo
que cada cidade tenha o mapa de sua criminalidade.
A partir dai, é feito um planejamento para a atuação
nas áreas de forma integrada (obras, educação, saú
de, sistema municipal, estadual ou federal), onde
cada um terá o seu papel.

É preciso destacar ainda a afirmativa de como é
importante o Conselho de Segurança na cidade com
a participação dos diversos segmentos da sociedade,
que terá a responsabilidade da definição, com o setor
público, das políticas de segurança. O conselho pre
cisa ser aberto e ter um plano estratégico. O Municí
pio pode e deve atuar através das Guardas Municipa
is com ações preventivas, por exemplo, na violência
doméstica, com as crianças, com o trabalho precoce,

cuidando do idoso e do deficiente, das escolas, das
associações, em parceria com a Igreja, etc.

Foi dito que, baseado em pesquisa já realizada,
as autoridades ficaram espantadas com a quantidade
e com o volume de violências não registradas nos
meios públicos. Um juiz argentino já disse que "so
mos prisioneiros da própria cadeia que estamos
construindo". Outras pesquisas apresentadas mos
traram-nos que é preciso uma atenção especial para
a violência no trânsito.

Em projetos já elaborados, a Guarda Municipal
cuida dos chamados pequenos delitos e de uma polí
tica preventiva, ou seja, ela não é armada. Portanto,
não cuidará de crimes complexos, crime organizado,
tráfico de drogas, etc., mas trabalhará uma parceria
na área de prevenção com as Polícias Militar e Civil, e
também com as Forças Armadas.

Foram desenvolvidos projetos voltados para
atender a crianças e jovens em situação de risco, vi
sando a sua integração; um plano de ação para crian
ças e jovens, com ações preventivas e recuperativas.
Para isso, são necessários a capacitação de pesso
as, o recondicionamento fisico, o acompanhamento
educacional, etc. Também foram trabalhadas preven
ções contra o trabalho infantil, a exploração infantil.
Para isso também se requer uma formação profissio
nal mais adequada.

É preciso haver um trabalho voltado para a fa
mília, desde o problema da habitação, de sanea
mento, de educação e de saúde, sendo considera
dos nesse plano de médio e longo prazo. Deve ha
ver um sistema de registro de toda forma de violên
cia, em parceria do setor público com o setor priva
do. Uma unidade hospitalar, por exemplo, precisa
ter um cadastro que venha a contribuir com a área
de segurança.

Foi apresentada também a idéia de que se te
nha no Poder Público equipes de advogados em cada
área, voltada para garantir a cidadania às pessoas. E
equipes especializadas na área da educação, com o
objetivo de garantir a reintegração de jovens na esco
la.

O Juiz Siro Darlan lembrou que, hOJe, pela
Constituição, a Guarda Municipal trataria apenas de
proteger bem os serviços e o patrimônio. De alguma
forma foi esquecida a pessoa humana. Porém, em
outros artigos da Constituição, nas responsabilidades
do Município, assim como no Estatuto da Criança e
do Adolescente, verificamos o papel do Município
com a pessoa humana. Quando a Constituição Fede
ral lembra da responsabilidade com a criança da fa-
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mília, do Poder Público e da sociedade, não pode ser
uma letra morta. Na verdade, segundo ele, nós já te
mos no Brasil a prisão perpétua e a pena de morte,
que hoje é praticada contra crianças, adultos e ido
sos, pela repressão forte que temos neste Pais.

No Brasil a criança tem responsabilidade já a
partir de 12 anos de idade, para o efeito de ação da
sociedade educacional. Está no Código Penal. Ele
constata ainda a falência do sistema penitenciário. É
preciso uma completa alteração, visto que o Estatuto
da Criança e do Adolescente ainda não é cumprido.
Ele cita o exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro.

É preciso ainda, segundo ele, melhor aparelhar
e preparar o Ministério Público, que tem o poder de
garantir a cidadania - é o fiscal da lei e o defensor da
sociedade. Ele lembra que o Judiciário e o Ministério
Público, em parceria com as Guardas Municipais, Po
!feias Civil e Militar, poderão fazer um trabalho pre
ventivo vinculado às várias áreas do sistema público.
Por exemplo, se alguém encontra uma criança chei
rando cola, é preciso conduzi-Ia ao Conselho Tutelar
ou ao hospital e, a partir dar, garantir sua recuperação
e integração à sociedade. Se está na rua em horário
escolar, é preciso encaminhá-Ia também ao conse
lho. Essa proposta de não ter nenhuma criança fora
da escola é fundamental nas ações preventivas. E
pensar crianças e adolescentes, menores de 18
anos, que não possam ser usadas e exploradas sexu
almente, o que é crime.

Outra proposta por ele apresentada é a necessi
dade de ampla divulgação da lei. Citou como exemplo
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que come
çou muito bem. Mas é preciso, de maneira mais forte,
estar trabalhando a divulgação da lei em relação às
drogas, à mulher, aos direitos humanos, etc.

Ele lembrou que, embora se comemore 10 anos
do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme
estudo elaborado, na cidade do Rio de Janeiro, de
500 ocorrências registradas em delegacias de violên
cia contra crianças - o que representa somente parte
das ocorrências -, apenas 105 viraram inquérito e,
destas, 25 se transformaram em ação penal, cinco ti
veram seu curso normal e apenas uma foi julgada
com a absolvição do padrasto, que era acusado de
abuso sexual contra uma criança. A alegação foi a fal
ta de provas, o que mostra ser total a impunidade de
crimes contra as crianças. Por isso é que uma aten
ção melhor precisa ser trabalhada, por exemplo, com
::I capacitação de policiais, psicólogos, assistentes so
ciais, advogados, voltados para combater a violência
contra a criança. Ele lembra que esse tipo de violên-

cia é gerador de toda a violência. A criança que é for
mada em um ambiente violento tende a ser um adulto
também violento.

O Cel. Paulo César, que coordena a área das
Guardas Municipais, lembrou a necessidade de tra
balhar a cidade dividida em regiões administrativas, e
cada uma delas em sub-regiões, assegurando ainda
o entrosamento com outras forças: Polícias Militar, Ci
vil, Federal; Exército, Marinha. Enfim, trabalhar com o
Conselho de Segurança Municipal um planejamento
de médio e longo prazo. Um macroplanejamento; um
planejamento para cada região administrativa e para
cada comunidade que será assistida. Não há um mo
delo padrão.

Segundo ele, a experiência das Guardas Muni
cipais trabalhando ações preventivas - uma espécie
de polícia comunitária - tem como base experiências
em municrpios de Portugal, Espanha, Estados Uni
dos, México e Israel. E são realizados no Brasil, a
cada ano, Congressos que trocam experiências naci
onais e internacionais. O último congresso nacional
das Guardas Municipais foi realizadb no ano passa
do, em Recife, Pernambuco.

A idéia é trabalhar a segurança em três aspec
tos importantes: planejamento, inteligência e tecnolo
gia, com academias e escolas que possam aproxi
mar, inter-relacionar as missões de cada um dos seg
mentos - municipal, estadual e federal; que possa
também estar aproximando esse segmento do cida
dão com ações preventivas. É necessário que as aca
demias, as escolas e o serviço de inteligência desen
volvam estudos sobre cada área - por exemplo, pros
tituição, homossexuais, lésbicas, etc., - e ter a cora
gem de aprender com as entidades deles, com a vi
vência das pessoas que militam nessa área, traba
lhando uma divulgação que vise mudar uma cultura e
conceitos da relação da sociedade com as minorias.

A Polrcia hoje não está preparada para tratar
com o cego. Ele lembrava o seu exemplo, que so
mente no seu dia-a-dia, depois de 30 anos de serviço
- ele é um policial militar - veio a perceber que para
um cego atravessar a rua não é preciso segurá-lo;
você vai apenas oferecer o braço para que ele possa
ser guiado até o outro lado da rua.

Reforçou a idéia de se ter um conselho ou um
comitê de segurança urbano em cada região adminis
trativa da cidade e um macroconselho para toda a ci
dade. Lembrou que a Polícia não pode ser formada
de maneira linear. A formação básica necessita de
especialização por áreas geográficas. Por exemplo, a
área central da cidade, a área comercial, o setor de
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restaurantes, a área ambiental, as áreas mais próxi
mas de escolas e de hospitais, as áreas residenciais,
bairros, favelas, etc., merecem cada uma especializa
ção própria, o que vai p~rmitir com essa bagagem
melhor planejamento para cada uma das regiões.

É preciso também,segundo ele, uma Polícia
bem remunerada. A Guarda Municipal do Rio de Ja
neiro recebe de 600 reais, o guarda de rua, até 1.600
reais, o inspetor, para o qual é exigido no mínimo o 2D.
grau. Fora isso, temos ainda os instrutores, o coman
do regional, a superintendência de inspeção, de ma
neira que sejam pagas ainda outras vantagens, como
vale-transporte, plano de saúde, adicional noturno,
plantões, auxílio de risco, de acordo com a região em
que cada um trabalha, de modo a garantir as condi
ções para que esse policial possa trabalhar. Reco
nhece que grande parte dos Municípios não terão
condições de trabalhar sozinhos essas condições.
Por isso, defende a criação de um fundo racional de
segurança pública que mereça a participação do Mu
nicípio, do Estadp, mas também da União.

Lembrou que é fundamental o estreito relacio
namento da Guarda Municipal ou da Polícia Comuni
tária com as Policias Militar, Civil e Federal. E ter equi
pes especiais, como, por exemplo, socorristas, para
médicos; a área técnica, o trabalho com cães de guar
da no uso de forças não letais; o treinamento para a
não-violência. Lembrou também que as Polícias, to
das elas, fazem uma quantidade muito grande de
atendimentos sociais diversos, como partos, e mere
cem toda uma preparação.

A Profa. Cládice Nóbile Diniz lembrou que o que
será a ordem de que trata a Constituição é a tranqOili
dade pública resultante da conformidade às leis, em
que não há acidentes, moléstias, violência.

E por que dizemos nós nesse seminário e na
Comissão Especial de Combate à Violência que há
insegurança? Porque hoje a seguridade social não
atende: há acidentes, moléstias e violência. Temos
fome, doenças, repressão; muitos não têm casa, em
prego. E as comunidades, em muitos lugares, especi
almente nas megacidades, perderam a capacidade
da solidariedade, do compromisso do cidadão com o
cidadão.

A Profa. Cládice Nóbile Diniz registrou a impor
tância de se ter um mapa da criminalidade. Lembrou
ainda que nem toda violência é crime. Um crime, por
tanto, pode ser violento ou não. A violência pode ser,
portanto, violenta ou não. Lembrou ainda que a pre
venção é importante e que o Município tem um papel
fantástico a desenvolver nessa área.

Segundo ela, a violência é uma doença infeccio
sa que destrói o corpo e a pessoa humana, especial
mente; é uma doença psíquica. A violência, segundo
ela, não é uma doença adquirida. As pessoas, ao
contrário do que se pensa, portanto, não a herdam. É
preciso trabalhar assim e analisar o que mantém a vi
olência e não o que começou a violência. A violência
não é o ataque ou o aumento da agressividade; é o
que começou. É preciso analisá-Ia, portanto, por gê
nero - homens, mulheres, idade, adultos, jovens, an
tecedentes biológicos, etc. - e trabalhar contra o abu
so do álcool e da droga.

A exposição precoce à violência também leva à
violência, e há uma relação estreita com as necessi
dades humanas. Por exemplo, onde há menos casas,
onde falta iluminação, onde há mais pessoas pobres
e menor nível de escolaridade, sempre há mais vio
lência. Portanto, é impossível trabalhar ações preven
tivas de combate à violência sem buscar uma solução
para esses problemas. Segundo ela, o sistema hoje é
muito centralizado, a cidadania está muito concentra
da na área federal. Há um processo de descentraliza
ção que precisa avançar, com a participação dos três
níveis de Governo.

O Município hoje, por exemplo, pode controlar o
trânsito, que responde por mais ou menos 250 mil
mortes no Brasil, de um total de 750 mortes dolosas.
O Município pode tratar também da vigilância ao patri
mônio e da prevenção à violência. Ela lembrou que a
média aceitável de mortes no mundo é de quatro para
cada mil habitantes. A média mundial é de vinte para
cada mil. E no Brasil nós estamos muito acima dessa
média. Na Colômbia, por exemplo, que é conhecido
como um país violento, chega a 65 por mil habitantes.
Lá, há atualmente um movimento chamado educação
para a paz, feito especialmente pelas prefeituras da
região de Cali, e que garantiu uma redução da ordem
de 30% com ações preventivas no combate à violên
cia.

O que fazer? A idéia básica é identificar as situa
ções do risco e as formas de proteção; é trabalhar
ações de combate à pobreza; é evitar inserção de cri
anças - que deverão estar na escola - no mercado de
trabalho, exceto as já adolescentes em estágios ou
capacitação profissional; é ter preocupação com a in
serção da mulher no mercado de trabalho, com as
pessoas que estão há muito tempo buscando empre
go e não conseguem ingressar nesse mercado de tra
balho - pessoas que já passaram dos 30, 40 anos,
que também terão maior dificuldade. Ao mesmo tem
po, precisamos ter uma regulamentação em relação
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ao uso de armas, tanto pela sociedade como pelas
Polfcias, de modo que tenhamos um maior controle
na fabricação, comercialização e no ingresso via fron
teiras; ao mesmo tempo, que possamos ter um ca
dastro das armas no poder de quem quer que seja,
que dê segurança ao País.

É preciso uma polftica muito forte não só de
combate às drogas, mas especialmente de educação
contra o uso de todas as drogas, incluindo aí o álcool
e o fumo, com medidas sociais, ações preventivas. É
necessário compreender que só o castigo não resol
ve.

o Brasil precisa ainda de uma transformação
cultural. É preciso trabalhar a introdução de uma nova
cultura de tolerância com os diferentes, que só é pos
sível no médio e longo prazo, lembrando de toda a
nossa história de escravidão, de exploração de índi
os, enfim. No Brasil há informação de que já gasta
mos 14% do PIB com o combate à violência e apenas
1,9% com educação.

Foi lembrado ainda pela Ora. Mina Seinfeld que
a municipalização é um caminho sem retorno na área
de segurança. É preciso ter uma forte preocupação
com a banalização do crime. Vê-se no Jornal Nacio
nal, por exemplo, notícia sobre um crime bárbaro se
guida de uma notícia sobre o resultado de um jogo de
futebol, entre outras, como se fosse uma coisa natu
ral, o que retira a capacidade de indignação da socie
dade.

Nas verdadeiras campanhas contra as Polícias,
é preciso que se tenha uma atenção especial com um
pacto na área de comunicação voltada para isso. É
dito claramente ser necessária, nesse caso, a regula
mentação do Conselho Nacional de Comunicação,
com a participação de amplos setores da sociedade.
A reforma do Judiciário ainda é trmida, mas é preciso
trabalhar de maneira muito eficaz o fim da impunida
de. Ou seja, a impunidade tem cota muito grande de
responsabilidade na banalização do crime. É preciso
pensar o combate à violência do ponto de vista dos di
reitos humanos, das pessoas que sofrem violência.

É possível, segundo a Ora. Mina Seinfeld, que
se tenha uma Polícia Comunitária de modo a que,
com ações preventivas, se retorne a situações tolerá
veis pelo conjunto da sociedade. É reconhecer o valor
do policial. Ela citou um exemplo que aconteceu re
centemente em Calí. Foi assassinado um policial e
ela encontrou cerca de 300 mil pessoas solidárias a
ele. Hoje, no Brasil, já não há mais essa sensibilida
de. Há uma distância muito grande entre a PoHcia e a
sociedade, o que mostra a gravidade do problema.

Necessita-se de um sistema nacional de informação
balística, em que a promoção na área de segurança
seja pelo conhecimento técnico e se valorize a prepa
ração do policial para efeito da promoção. É preciso
trabalhar fortemente a modernização, com o uso da
Internet, de computadores, enfim, com o que a tecno
logia nos oferece.

A garantia da formação do problema da segu
rança como multicausal e uma solução multifacetada
não pode ser tratada sempre da mesma forma. Deve
haver uma Polícia que trabalhe bem com a inteligên
cia, que pergunte muito, que busque ter uma integra
ção com a população periodicamente, cada um fa
zendo sua parte, enfim, tendo planejamentos e metal.

Finalmente, o Sr. Zeca Borges lembrou um tra
balho que faz, que é o disque-denúncia, em que há in
tegração entre a população, a imprensa e a Polícia,
sendo o objetivo trabalhar o recebimento de denúnci
as e operar contra a impunidade. Com isso, ganha-se
a confiança do povo e valoriza-se a estrutura de segu
rança, o que garante novas denúncias, novas contri
buições da sociedade para o combate ao crime. É
preciso que através da mídia se tenha um canal para
o povo, através do rádio e da televisão, especialmen
te, com o qual haja a denúncia, a investigação e a pu
nição. Assim, ganha-se credibilidade e permite-se,
portanto, ações preventivas e curativas de maneira
mais forte. Segundo ele, no caso do Rio de Janeiro,
100% das denúncias feitas a Polícia já tem conheci
mento. Quem não sabe é o Secretário de Segurança,
é o delegado. Portanto, há problemas sim dentro da
Porlcía, mas eles podem ser superados.

Essa forma de permitir a população contribuir,
tendo o cuidado com denúncias falsas, com pessoas
que queiram usar o sistema, ou o próprio bandido
contra a Polícia, contra as autoridades, vai permitir
um uso correto da denúncia anônima e, ao mesmo
tempo, valorizar aquelas que podem contribuir com
as investigações.

Nesse sistema, trabalha-se ainda a premiação
dos policiais com eletrodomésticos, computadores, o
que também é um formato interessando. Premia-se
também as pessoas que apresentam denúncias que
são confirmadas, checadas. O denunciante recebe
uma senha e ele, quando se tem o resultado, é identi
ficado para o recebimento desse prêmio, que pode
ser mantido, inclusive, em sigilo.

Também o Sr. Zeca Borges reconhece que a
tendência é pela municipalização da segurança, mas
sempre com a clareza de que o Estado e a União te
rão sempre sua responsabilidade. Ao Municlpio cabe-
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ria as ações preventivas na área de segurança, em
que hoje há muita restrição. É preciso melhorar a le
gislação para permitir essas condições e se trabalhar
o direito à vida, com apoio às vítimas. É necessário
preparar a própria Polícia para entender sobre direi
tos humanos. Deve haver uma integração muito forte
da comunidade, de todos os setores, do comércio, da
indústria, dos trabalhadores, das Igrejas, das associ
ações de bairro, etc. Ele lembra que as pessoas têm
de acreditar que podem quebrar a marca da impuni
dade.

A informação não pode virar patrimônio de al
guns. É preciso socializá-Ia com o aparelho público e
com a própria comunidade. O disque-denúncia é uma
espécie de ouvidpria, que tem uma relação estreita
com a comunidade e é trabalhada pela Associação
Rio Contra o Crime.

Finalmente, devo reconhecer a importância
desse seminário e dizer que estou convencido de que
precisamos atentar para o papel dos Municípios no
combate à violência na política de segurança pública;
que possamos estar trabalhando a Polícia Comunitá
ria através das Guardas Municipais, sendo uma Poli
cia desarmada voltada para ações preventivas de se
gurança, que possa estar trabalhando relacionada
com as outras Polícias, de modo que os pequenos
delitos e as ações preventivas sejam feitas pelo Muni
cipio em parceria com as Polícias Militar, Civil e Fede
ral. Estas continuarão atuando no combate ao crime
organizado, ao tráfico de drogas; aos grandes e com
plexos crimes da nação brasileira.

Quero também registrar e reforçar o pedido para
que, na visita que a Comissão Especial de Combate à
Violência fará ao Rio de Janeiro, seja incluída na
agenda uma visita à Fundação Getúlio Vargas e à Gu
arda Municipal do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a relatar.

Muito obrigado.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no fechamento do Orçamento Geral
da União para este ano, o Governo FHC e seus alia
dos no Congresso estão cometendo uma brutalidade
contra a Federação, destinando cerca de 16% do to
tal da receita de tributos aos Estados e Municípios, e
contra a Seguridade Social, que sofrerá um corte de
15,58 bilhões de reais. Esses dados reproduzem le
vantamentos feitos pelos partidos de oposição na Co
missão Mista do Orçamento. O Governo assalta o or
çamento da Previdência e depois joga a culpa nos
servidores públicos. O que está sendo feito prova que

o Governo só tem um objetivo orçamentário: garantir
suas metas diante do FMI e do sistema financeiro na
cional e internacional.

Esse tipo de manobra dos financistas do Gover
no não é novidade, já que ao longo de seus cinco
anos FHC cortou em cada orçamento, em média,
30% dos recursos destinados ao social. Mas o que é
um escândalo é o grau de servilismo a que chegou a
maioria no Congresso Nacional, concordando que se
tomem recursos vitais para assístência à saúde, as
sistência social e previdência. O Orçamento prevê
uma arrecadação de 137 bilhões 112 milhões de reais
e gastos de apenas 121 bilhões 531 milhões de reais.
A diferença daria perfeitamente para cobrir um salário
mínimo de 100 dólares e ainda sobraria muito dinhei
ro para restaurar algum "indício de humanidade" na
ação social do Governo.

Levantamento feito pela Oposição revela que a
receita proveniente de impostos e taxas subiu 60,9%
entre 1995 e o total estabelecido na lei orçamentária
de 2000. Nesse período as contribuições sociais e
previdenciárias subiram 123,38%. Isso significa que
apesar de a máquina previdenciária estar sucateada
pelo desmanche estatal provocado neste Governo, a
arrecadação tem crescido substancialmente, sugan
do recursos da iniciativa privada, especialmente dos
pequenos e microempresários e dos próprios traba
lhadores. O contrário acontece com as grandes em
presas que descontam esse aumento de contribui
ções sociais no Imposto de Renda, minando a fonte
principal de repasse de recursos aos Estados e Muni
cípios. Por isso mesmo, este ano, a União vai ficar
com 85% de todas as receitas obtidas com taxas e im
postos. A cada dia os Governadores ficam mais de
pendentes e alguns ainda mais subservientes aos ca··
ciques de Brasília.

Com esse verdadeiro "golpe orçamentário", ()
Governo pretende alcançar seu superávit primário
nas contas públicas de 29,3 bilhões de reais para sa
tisfazer o FMI e dar garantias aos banqueiros de que
não faltarão recursos para "honrar" o pagamentos de
juros e serviços das dívidas interna e externa. Por es
ses dados colocados na cara de todos os Congressis
tas dá para se ter uma idéia de quem realmente man
da no País, além de desmentir todas as mentiras que
temos de ouvir sobre gastos públicos e sobre a Previ
dência Social. Na prática, o que está sendo feito é um
assalto ao bolso miserável do aposentado para dar
aos banqueiros amigos do Planalto.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, gostaria de chamar a atenção para a
Medida Provisória nA 2.009-3, de 10 de março de
2000, em que o Governo assegura percepção de gra
tificaçâo por servidores da Carreira Policial Federal, e
dá outras providências, não concedendo esse benefi
cio aos servidores da éarreira de policial rodoviário fe
deral.

Ora, ilustres pares, o problema está nas "outras
providências". Além de elas vedarem recebimento re
troativo da gratificação, de que o diploma legal versa,
e recebimento em dobro, no caso d~ q,uem já os per
ceba por via de decisão judicial ou administrativa, o
que pode ser considerado razoável, vedam também,
taxativa e absurdamente, o recebimento da gratifica
ção por "qualquer outro cargo ou carreira, ainda que
de natureza similar, revogando-se as disposições em
contrário", segundo reza o art. 3S1, in fine.

O problema, Srs. Deputados, é que se encon
tram entre os cargos e carreiras de natureza similar
os policiais rodoviários federais, que, em conjunto
com os policiais federais, há muito travam inglórias
batalhas na Justiça, em busca de gratificação de
mesmo nome e natureza, que, até o advento da mal
fadada Lei nSl 7.923, de 12 de dezembro de 1989, de
vida e tranqüilamente recebiam.

Se, por um lado, a medida é justa, embora per
versa, pois chega atrasada, tanto que acaba por dar
razão, após mais de uma década, aos policiais fede
rais, por outro, é inexplicável - muito mais que isso,
ilógico- que se tenha "esquecido" dos policiais ro
doviários federais.

Nossos últimos Governos, em nome não se
sabe bem de que nem por quê, têm teimado numa
persistente polltica de lenta destruição do funcionalis
mo público, por meio do mais sórdido dos instrumen
tos: aviltamento do salário. O desastre, quanto à ativi
dade policial, é duplo, porque se trata de funcionários
públicos e, mais que isso, porque exercem funções
de Estado.

Aliás, para sermos precisos, na conformidade
dessa malfadada medida - embora tenha com certe
za aspectos positivos -, se o desastre é duplo, a in
justiça é múltipla, tanto para com os policiais federais,
quanto para com os policiais rodoviários federais.

Com os primeiros, o múltiplo é triplo: pelo pró
prio atraso da decisão de disciplinar legalmente a maté
ria, por obrigá-los, aos policiais, ao desgaste do recurso
ao Judiciário e pela vedação aos efeitos retroativos da
lei, trazendo em seu bojo diferenças significativas entre
os que há anos ganham o estipêndio - porque é sobre-

modo justo, tanto qué a Justiça o reconheceu - e os
que apenas passam a ganhá-lo agora.

Doutra sorte, e ainda mais grave, para os polici
ais rodoviários federais o múltiplo é quádruplo, isto é,
pelos três motivos supra mais um, talvez ainda pior,
sobre o qual precisamos nos deter.

Nobres Parlamentares, afinal, o que é Policia?
No mundo, desde a antigüidade, esta que é das mais
antigas e nobres profissões, tem tido sempre a cargo,
por sua própria imanência definidora, usar do poder
de polícia do Estado, em prol do bem comum dos ci
dadãos. Poder de polícia este que não é senão o de
disciplinar o cumprimento do ordenamento jurídico,
votado pela sociedade democrática, para que possa
haver ordem, segurança, enfim, observação pacifica
dos deveres sociais por parte de todos, indistintamen
e considerados. Sem isso, não há segurança; sem
segurança, não há paz; sem paz, não há ordem; sem
ordem, não há progresso. No caso do Brasil, justa
mente os dois mandamentos do lema do amado pen
dão desta amada terra.

Ora, na esteira do que se disse, então, cabe ine
quivocamente considerar que a Policia é, por defini
çâo, una. E não poderia deixar de ser assim. Suas di
visões são meramente, quando muito, administrati
vas. Não passam de ficções que servem tão-só para
agilizar suas ações operacionais, "azeitar" sua máqui
na administrativa, articular suas atividades especifi
cas.

Isso é tão claro que, no âmbito da Policia Fede
ral, melhor dito, das Polícias Federais de todas as lati
tudes, há, por exemplo, setores "clássicos", haja vista
o departamento de narcóticos e o departamento de
fronteiras, para só citar dois entre inúmeros outros.
Citamo-los exatamente para mostrar que essas duas
atividades - entre muitlssimas outras -- são ativida
des policiais, sem sombra de dúvida, e o fato de terem
objetivos diferentes não lhes tira a natureza de poli
cia.

Mutatis mutandis (mudado o que deve ser mu
dado), a atividade da Policia Rodoviária Federal é
também essencialmente de policia - só um "louco"
disso duvidaria, até porque o policial rodoviário o que
faz é isto: exercer poder de policia, exatamente como
seu colega policial federal. E com a agravante, não se
esqueça, de que ambos, além do mais, são federais.

Para não nos alongarmos mais, tal a evidência
de nQsso argumento, vamos ao âmago da questão,
afirmando um dos emblemas maiores dessa ativida
de: o policial- federal ou estadual, tanto faz - do setor
de narcóticos ou do setor rodoviário, ou de pratica-
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mente qualquer outro setor, tem características co
muns, para dizê-lo em bom português: usa armas, dá
tiros, leva tiros, sofre perigo de vida, vive, portanto,
tensionado e tudo o mais. Perdoem-me a franqueza
ante tanto absurdo, mas o mínimo que se pode dizer
é: contra esses fatos não há argumentos.

Por isso, vimos desta tribuna apoiar a Polícia
Federal, em especial a Polícia Rodoviária Federal,
ante o que se disse acima, e, ao apoiar enfim a emen
da do ilustre Deputado Jairo Carneiro, solicitar o apo
io de todos os Parlamentares de ambas as nossas
Casas Congressuais para que endossem a emenda
apresentada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Brasil vive um momento de profunda de
composição política. A incapacidade das instituições
e a corrupção do Poder Público chegaram a tal ponto
que o cidadão comum e honesto sente-se desmorali
zado e humilhado. Até mesmo ser político torna-se
algo vergonhoso. Os corruptos perderam todo o pu
dor: promovem guerras públicas e televisivas de acu
sações uns contra os outros, divulgam listas de propi
nas, pressionam ao vivo, ameaçam de morte quem
denuncia ou quem investiga e chegam até matar.

Em paralelo, marcha a ineficiência das institui
ções: o paulistano, por exemplo, tem a sensação de
que não há Governo Municipal, não há Governo Esta
dual e não há Governo Federal. Este mesmo senti
mento é experimentado por inúmeros outros muníci
pes brasileiros.

A ineficiência, a corrupção e a desmoralização
das instituições chegaram tão longe que um dos mai
ores traficantes do País, Fernandinho Beira-Mar, em
entrevistas à imprensa, diz que está sendo achacado
pela polícia.

Bandas podres da polícia comandam a segu
rança pública de Estados, Câmaras de Vereadores
quase inteiras são denunciadas e até presas por cor
rupção, Prefeituras tornam-se aparatos de máfias e
de quadrilhas, juízes desviam verbas, vendem sen
tenças para traficantes ou mandam soltar bandidos e
corruptos, o narcotráfico infiltrou-se em todos os po
ros do Poder Público, a violência assumiu índices as
sustadores, as farmácias vendem remédios "bons
para otário" e até mesmo o pedinte ameaça riscar o
carro do transeunte se este não lhe der dinheiro.

Em Brasília, o Congresso está parado. Somente
o bate-boca e a guerra de dossiês entre dois ilustres
Senadores agitam o Parlamento agonizante.

Para compreender o atual estado de humilha
ção dos brasileiros, é preciso lembrar que esta onda
de decomposição da política foi antecedida pela crise
econômica, pelo financiamento das privatizações
com dinheiro público, pela suspeita de favorecimento
de determinados grupos nas privatizações, pela aju
da indecorosa aos bancos, por falências fraudulentas
etc. Mais do que nunca o Brasil parece ser o país da
corrupção, do jeitinho, da malandragem, da burla à
lei, da sonegação e da impunidade.

Humilhado, desmoralizado e até imbecil. É as
sim que muitas pessoas honestas estão-se sentindo.
Ou como deveria sentir-se o contribuinte, que paga
seus impostos, o correntista, que vê a imposto do
cheque descontado em sua conta-corrente, e o traba
lhador, que vê o Imposto de Renda subtraído direta
mente de seu salário? Como deveria sentir-se o cida
dão quando percebe que o Estado tornou-se um
monstro fiscalista que arrecada mais de 30% do PIB e
quase nada devolve para a sociedade? Quando per
cebe que quase tudo é consumido pela máquina da
ineficiência e da corrupção? Quando é informado
pela imprensa que os Vereadores de Embu fazem tu
rismo com o dinheiro público e trazem da Argentina
diplomas falsificados de participação em simpósios
escritos em portunhol? Quando fica sabendo que a
Prefeitura de Guarulhos paga uma empresa de segu
rança para proteger altos funcionários municipais e
Vereadores? Quando lhe dizem que o juiz Nicolau,
depois de denunciado de desviar 200 milhões de rea
is, vive uma vida nababesca? Quando lhe narram que
os ex-diretores do Banco Econômico estão milionári
os? Quando sabe o que sabe sobre a Prefeitura de
São Paulo? Quando lembra que a corrupção da era
Collor e dos anões do Orçamento e tantas outras cor
rupções não foram punidas?

Infelizmente, o número de cidadãos desalenta
dos, dispostos a anular seu voto, cresce dia a dia.
Cresce também o número de pessoas que pretendem
se auto-exilar por falta de perspectivas.

Torna-se necessário dizer que o Brasil e os bra
sileiros são maiores que suas instituições, que seus
pollticos. A indignação e a participação cívica devem
substituir o desalento e o desencanto. A sociedade
precisa reagir e cobrar. Os políticos e os partidos séri
os e responsáveis têm o dever de apontar saídas e al
ternativas.

Hoje não basta dizer: "Não vote no corrupto,
vote no honesto". É preciso acrescentar quais as re
formas e as mudanças que se fazem necessárias
para que a corrupção deixe de ser estrutural, para
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que as instituições funcionem e para que a impunida
de deixe de existir. Se isto não for feito, o honesto po
derá governar quatro ou oito anos e ser novamente
substituido pelo corrupto, para, então, não sobrar
nada sobre nada, voltar tudo à estaca zero. Por isto, o
combate à corrupção não pode ser apenas moral. Ela
precisa ser quantificada economicamente e precisa
ser combatida pelo aperfeiçoamento das instituições
e das leis.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a BR-153, também chamada Rodovia
Transbrasiliana, foi incluida no pacote de rodovias que
serão transferidas para a Iniciativa privada. O Conselho
Nacional de Desestatização - CND aprovou as regras
de licitação para passar à administração privada os
2.610 quilômetros de rodovias federais.

Muitas mudanças estão previstas em relação
aos processos de privatização de rodovias federais
anteriores, de acordo com o que vem noticiando a im
prensa. O capital estrangeiro poderá participar isola
damente ou em consórcios; o trecho que corta o Esta
do de São Paulo da BR-153 será, finalmente, duplica
do; as concessões serão gratuitas; a exploração de
infovias será feita à parte; enfim, são muitas novida
des.

Nesse sentido, apresentei hoje, na Comissão
de Viação e Transportes, requerimento para realiza
ção de audiência pública visando discutir as privati
zações das rodovias federais, a fim de que repre
sentantes do Ministério dos Transportes esclareçam
os vários pontos que necessitam ser devidamente
apurados e analisados por aquela Comissão.

Conforme matérias publicadas no jornal Diário
da Região, de São José do Rio Preto, nos dias 4 e 6
do corrente, no edital de privatização constariam di
versas exigências à empresa ou ao consórcio que
assumir a administração da BR-153, entre as quais
a recuperação da via e a duplicação de todc o tre
cho de aproximadamente 350 quilômetros que corta
o Estado de São Paulo. A reportagem relata, ainda,
que a concessão da BR-153 será não-onerosa, ou
seja, os novos controladores da estradas não de
sembolsarão recursos para pagar pelo direito de ex
piará-Ia.

Inclusive, no nosso relatório, ao final dos traba
lhos da Subcomissão do Pedágio, instalada no ano
passado na Comissão de Viação e Transportes,
mencionamos o fato de que a não-onerosidade da
concessão pode ser uma medida para reduzir tari-

fas, já que não há o custo, em geral milionário, do
aporte inicial pela concessão.

Em beneficio dos milhares de usuários que pas
sam pela BR-153, uma das mais importantes estra
das de rodagem do Pais, esperamos que o Ministério
dos Transportes realmente cumpra a promessa de
duplicação do trecho paulista da referida rodovia, me
dida mais do que necessária e há muitos anos recla
mada pelos habitantes daquela importante região do
Estado.

Acredito que, pelo impacto das privatizações no
cotidiano dos usuários e na cadeia produtiva como
um todo, a Comissão de Viação e Transportes preci
sa analisar e debater o processo que se está inician
do.

Muito obrigado.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na estrutura administrativa do Poder
Executivo, no Brasil, existe - e quase ninguém sabe
disso - um Ministério do Esporte e Turismo. Pare
ceu-nos inteligente dar destaque a dois itens que,
comparados aos demais paises do mundo, nos en
chem de vergonha.

No esporte nem precisamos ir longe. Claro,
somos tetracampeões de futebol, temos subido ao
pódio dezenas de vezes no basquete, no vôlei e,
em alguns casos, no tênis e na natação. Mas isso
ainda é muito pouco. Decorre, por sinal, mais do
empenho pessoal de uns poucos atletas, em bus
ca de patrocinadores, do que de uma politica ofici
ai que nos coloque no pódio mais e mais vezes.
Cuba, bem aqui, junto a nós, é um exemplo. Com
uma população mais de dez vezes menor que a
nossa e um economia em frangalhos, consegue
igualar-se e muitas vezes superar gigantes como
os Estados Unidos e o Canadá, para nos deter-nos
apenas nas Américas.

O turismo, por seu lado, é hoje a mais florescen
te das indústrias. Paises como a França, a Espanha e
a Itália têm nas rendas do turismo parcela expressiva
de seu orçamento. E sabem como fazê-lo No Brasil,
anda tudo à matroca. A infra-estrutura é mais que de
ficiente e, onde existe, é inacessível ao cidadão co
mum. Na verdade, é coisa de rico.

O Ministério a que nos referimos, o que engloba
turismo e esporte, tem, é claro, um titular, o Sr. Rafael
Greca, mais conhecido de uns poucos porque, assim
que assumiu, andou contando uma porção de anedo
tas infelizes, capazes de provocar risos apenas em
seus áulicos e mais nada.
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Mal assumiu choveram denúncias, algumas de
las, aliás, esposadas por nosso partido, mostrando
que irregularidades - e graves irregularidades - esta
riam ocorrendo na área de atuação daquele Ministé
rio, evolvendo, em especial, a concessão para a ex
ploração de bingos.

As apurações nunca chegam a termo. O Para
ná, como estamos vendo nas audiências da CPI que
examina o narcotráfico, já não é mais a rota, mas,
sim, valhacouto de criminosos ligados ao crime orga
nizado em todo o Pais E esses bingos, que nos per
doem os bem-intencionados, cheiram a contraven
ção.

O Sr. Presidente da República, de quem o Mi
nistro Rafael Greca é auxiliar direto e por S.Exa. no
meável e demissível ad nutum, já declarou à impren
sa que considerou um erro essa nomeação. E prepa
ra-se para baixar mais uma dessas infelizes abusivas
medidas provisórias, com o repasse daquele Ministé
rio para a Caixa Econômica Federal o setor de bingos
e a criação, também, de uma Secretaria de Turismo,
para reduzir, ainda mais, o poder acaso ainda exis
tente do Sr. Greca.

Não é assim, Sr. Presidente; pelo menos não é
assim que as questões públicas devem ser tratadas.
O Ministro, afinal, é ou não é da confiança da Presi
dência? Está no cargo para cumprir um programa de
Governo ou para alimentar sua candidatura ao Go
verno do Paraná? Que ocorre, afinal?

Se, como queremos entender e aqui afirma
mos, esporte e turismo são setores relevantes para
a economia, a saúde e a glória de nossa gente e de
nossa terra, por que permitir que sejam relegados a
um Ministério sem poder e, agora estamos vendo,
sem valor? A resposta, sem sombra de dúvida,
cabe ao Sr. Presidente da República e a mais nin
guém.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar pro
testo que fizemos e que paralisou os fiscais da Recei
ta Federal na Estação Aduaneira de Fronteira, em
Uruguaiana, no acesso à fronteira Brasil-Argentina.
Somente ontem, quase mil caminhões pararam. Os
seNidores federais da Receita estão há anos sem re
ajuste - é claro que sabemos estarem os seNidores
federais há mais de cinco anos sem aumento ou repo
sição salarial.

Apelamos para o Governo Federal no sentido
de que tome providências urgentes urgentíssimas
com relação a isso, tendo em vista todo o calor que

ontem o Congresso Nacional viveu através da grande
disputa entre duas forças - Antonio Carlos Maga
lhães e Jader Barbalho - no Senado. Tal aconteci
mento está hoje ocupando as principais manchetes
dos jornais do Brasil, mostrando a corrupção instala
da em nosso País. E os nossos seNidores, o povo
brasileiro continua assistindo a esse grande absurdo.

É o registro que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Será dada a divulgação necessária.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, combinado à Medida Provisória nll. 2.019, de 23
de março de 2000, que fixa o valor do salário mínimo
em 151 reais, o Governo Federal enviou ao Congres
so Nacional o Projeto de Lei Complementar nll.113, de
2000, que "autoriza os Estados e o Distrito Federal a
instituírem o piso salarial a que se refere o art. 7ll., inci
so V, da Constituição Federal, por aplicação do dis
posto no seu art. 22, parágrafo único". Trata-se de
projeto que, transformado em lei, permitirá a existên
cia de pisos nos Estados a empregados do setor pri
vado e domésticos, desde que não tenham piso em
suas categorias profissionais - seja definido em lei,
seja por negociação coletiva.

Pelo projeto do Governo, a iniciativa legislativa
para fixar o piso será dos Estados, o que impede que
um Deputado Estadual (ou Distrital, no caso do Distri
to Federal) encaminhe às Assembléias Legislativas
proposições nesse sentido. A propósito da iniciativa
já concretizada do Governo do Estado da Bahia, que
enviou à Assembléia local projeto que fixa em 180 re
ais o piso estadual, há vício formal, porque ainda não
foi aprovada a lei complementar que o art. 7ll., inciso V,
menciona - a enviada pelo Governo Federal ao Con
gresso Nacional.

O piso salarial nos Estados apresenta-se como
novidade apenas no que diz respeito à regulamenta
ção dos trabalhadores do setor privado, já que quanto
aos seNidores públicos estaduais (civis ou militares,
ativos ou inativos), é dos Estados a competência para
enviar leis nesse sentido, de reajustamento e fixação
de salários, vencimentos, soldos (para militares) e
proventos (para inativos).

Há, na proposta oficial, uma confusão conceitu
ai entre piso salarial e salário mínimo. O piso estadu
al, ou regional, como vem sendo chamado, é visto
como um salário mínimo por Estado, afastando-se de
sua natureza constitucional, relacionada à complexi
dade e à extensão do trabalho. Esses são fatores que
não podem ser medidos ou apurados por local ou por
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região, mas pela atividade desenvolvida propriamen
te dita. Os trabalhadores em minas, por exemplo,
executam atividades de complexidade distinta àque
las dos auxiliares de escritório. Para os mineiros,
deve haver um piso salarial definido entre trabalhado
res e seus empregadores, tendo em vista a complexi
dade da atividade - dificuldade de produção.

Além de confundir os conceitos de piso salarial
e salário mínimo, a proposta do Governo Federal:

1) Descaracteriza o salário mínimo nacional
mente unificado, através da criação de leis estaduais,
para assim desrespeitar frontalmente o que dispõe o
art. 7fJ., inciso IV;

2) Descaracteriza a figura do "piso salarial", que,
de instituto a ser definido em negociação coletiva en
tre categorias profissionais e econômicas, passa a
ser uma espécie de salário mínimo e regional;

3) Provoca um fomento econômico artificial e
baseado na precarização do trabalho, de Regiões ou
Estados da Federação, por meio da fixação de salári
os mínimos menores que os de outras Regiões;

4) Descaracteriza o salário mínimo a ser pago
como benefício previdenciário, já que os aposenta
dos e pensionistas não vão receber os acréscimos
estaduais, que se constituirão nos verdadeiros salári
os mínimos (regionais);

5) Livra o Governo Federal da responsabilidade
política e, em parte, constitucional de propor um valor
para o salário mínimo válido em todo o território naci
onal.

Ao confundir dois institutos diferentes, o salário
mínimo e o piso salarial, a proposta do Governo incor
re, a nosso ver, em inconstitucionalidade. Dessa
ofensa à Constituição Federal, a maior vítima é o con
junto de beneficiários da Previdência Social (aposen
tados, pensionistas e beneficiários de auxílios), que
continuarão a receber o salário mínimo de 151 reais,
enquanto os empregados na ativa poderão perceber
o acréscimo ao salário mínimo oriundo dos pisos sa
lariais.

Mesmo tendo previsão no art. 22, parágrafo úni
co, da Constituição, o projeto de lei complementar
proposto pelo Governo tem limitações evidentes no
tocante à regulamentação estadual do Direito do Tra
balho. Concretamente, o maior limite é o art. 7fJ.. Os di
reitos previstos em seus incisos são: ou au
to-aplicáveis, ou dependentes de leis federais regula
mentadoras (exemplos das proteções à despedida
arbitrária, ao salário e à automação, e o aviso-prévio
proporcional). Nos casos do salário mínimo (art. 7fJ.,
inciso IV) e do piso salarial (art. 7fJ., inciso V), são direi-

tos que não necessitam de demais normas regula
mentadoras.

O dispositivo sobre o salário mínimo tem uma
redação cristalina, que não deixa dúvidas sobre sua
definição legal. Já o piso salarial, ao dispor apenas
sobre o critério de proporcionalidade quanto à exten
são e à complexidade do trabalho executado, não
permite uma definição mais precisa, a ponto de identi
ficarmos limites e parâmetros para sua aplicação.
Ocorre, no entanto, que o piso salarial é tradicional
mente cláusula constante em pautas de reivindica
ções de trabalhadores em negociações coletivas.

Parece-nos que, ao relacionar o piso à extensão
e à complexidade do trabalho, confirma-se a natureza
do instituto como sendo específico de atividade ou de
categoria profissional. Assim, instrumento de direito
coletivo de trabalho (acordo ou convenção coletiva)
ou lei específica seria o meio apropriado para se fixar
piso proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho, conforme determina o texto constitucional.

A proposta do Governo caminha em outra dire
ção, já que estabelece pisos a partir dos Estados, o
que não tem relação com "extensão" e "complexida
de" do trabalho. Exemplo: um trabalhador doméstico
em uma cidade baiana não teria diferença, em termos
de extensão e complexidade do trabalho, com um do
méstico em uma cidade paranaense. Mas, pela pro
posta do Governo, esses trabalhadores poderiam re
ceber pisos diferenciados, já que se encontram em
Estados diferentes.

Por essas razões, cremos que o Projeto de Lei
Complementar n1l 113, de 2000, é inconstitucional.

Lembremos que a unificação do salário mínimo
representou um significativo avanço legislativo. A pro
posta governista caminha em sentido oposto, a saber,
o de estabelecer diferentes valores nos Estados. Di
ferenças regionais sempre aprofundaram desigualda
des sociais. O êxodo de trabalhadores de regiões
mais pobres em direção a regiões mais ricas é um
perverso exemplo do que ocorria à época de salários
desiguais por Estados, o que pode voltar a acontecer.
Além disso, a fixação de salários baixos representa
uma forma de precarização do trabalho, alimentando
a concorrência entre Estados da Federação e a guer
ra fiscal.

Quanto às alterações propostas pelo Deputado
Pedro Henry, Relator da matéria na Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, obser
va-se que o mérito do projeto foi mantido, havendo
apenas uma diferença em relação ao texto enviado
pelo Poder Executivo, que é a possibilidade de os Go-
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vernadores de Estados e do Distrito Federal enviarem
projetos de lei fixando valores dos pisos salariais às
Assembléias Legislativas, no primeiro semestre de
ano em que houver eleições aos cargos de Governa
dor e de Deputado Estadual. O texto original não per
mitia essa possibilidade..

Pelos motivos expostos, sugerimos o voto con
trário ao Projeto de Lei Complementar nQ 113, de
2000.

O segundo assunto, Sr. Presidente, que consi
dero até o mais importante, diz respeito a requerimen
to, que dei entrada hoje, para que se transforme o
Plenário da Casa numa Comissão Geral, a fim de dis
cutirmos, principalmente, o piso regional, uma vez
que o Congresso vota o salário mínimo na semana
que vem mediante medida provisória - na terça ou
na quarta-feira.

Aproveito a oportunidade para convidar todos
os Deputados a estarem aqui semana que vem para
essa votação. E deveremos fazer uma Comissão Ge
rai para o debate do piso regional, para a qual convo
co onze Governadores, presidentes de confedera
ções de empresários e de trabalhadores, centrais sin
dicais, Prefeitos e Vereadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto, Fraga
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR. ALBERTO FRAGA (Bloco/PMDB-DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna,
como representante do povo e do segmento policial
militar, parabenizar os Srs. Líderes e todos os meus
pares pelo exemplo de serenidade, de alto espírito
público e democrático com que foi debatida a emenda
sobre a Justiça Militar Estadual.

Nesse meu primeiro mandato, tenho aprendido
que esta é uma Casa de discussão de idéias, um ver
dadeiro laboratório acadêmico e de vida, onde o an
seio do povo é externado pelos Parlamentares.

Tenho feito muitos amigos, tanto no chamado
bloco de oposição como no bloco da base governista.
E nesse espírito de oompanheirismo é que temos
avançado na construção de um ordenamento jurídico
que atenda aos profissionais que vão aplicá-lo e à ne
cessidade da população.

Assim, senhores, foi construída essa emenda
ao art. 125, versando sobre a Justiça Militar Estadual.

Desde o tempo em que eu era Assessor Parla
mentar, a grande discussão sempre foi esta: a Justiça

Militar é corporativista; os militares são julgados pelos
seus próprios pares nos crimes praticados na ativida
de de policiamento, que é uma atividade eminente
mente civil.

Assim, respeitando o regime jurídico a que são
submetidos os militares de polícia, procuramos de
uma vez por todas solucionar essa questão, fazendo
com que os militares, em todos os crimes praticados
contra civis, não sejam mais julgados pelos seus pa
res e sim por um juiz de carreira da Justiça Comum,
como ocorre na designação de um juiz eleitoral do tra
balho ou até mesmo federal.

Mas não paramos por aí. Outro grande reclamo
era também quanto aos crimes dolosos, preservan
do-se a competência do Tribunal do Júri. Dessa for
ma, resolvendo um conflito de constitucionalidade da
lei que esta Casa aprovou em 1997, pois alguns juí
zes não a estavam aplicando, por entender ser ela in
constitucional, constitucionalizamos essa competên
cia na minha emenda, estabelecendo, de forma clara,
que à Justiça Militar não cabe julgar os crimes de
competência do Tribunal do Júri - que são todos os
crimes dolosos contra a vida, aí incluídos os crimes
de homicídio.

Ainda não paramos aí. Participamos diretamen
te da negociação para aprovação da emenda da fe
deralização dos crimes contra os direitos humanos.

Dessa forma também os militares estarão sujei
tos a esse desaforamento de inquérito e processo,
em respeito aos tratados internacionais, inserindo o
Brasil numa legislação moderna que coloca os direi
tos humanos como um valor acima da soberania do
País, pois é inerente à raça humana.

Assim, Srs. Deputados, está modernizada a
Justiça Militar Estadual, está reformada a sua compo
sição, está reformada a sua competência, pois cabe
rá somente aos militares julgar seus pares nos cha
mados crimes de caserna, que são imprescindíveis
para a hierarquia e disciplina dessas instituições.

Esperamos, com isso, ter virado uma grande
página da história. Vamos tirar o olho do retrovisor,
vamos construir uma sociedade sem revanchismos,
vamos deixar os militares participarem efetivamente
dessa nova ordem democrática, não vamos mais ficar
removendo aquilo que a anistia já sedimentou, nem
por ataques diretos nem por preconceitos na elabora
ção das leis.

Ressalto que fiquei emocionado com os discur
sos do Deputado José Genoíno e do Líder Miro Teixe
ira. O Deputado José Genoíno, defendendo a reforma
da Justiça Militar, mas acima de tudo, reconhecendo
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o papel nobre das Polícias Militares, pleiteava uma re
forma para construir uma Polícia Militar moderna, que
pudesse prestar um serviço de qualidade, dentro de
uma nova filosofia e modelo de Estado. O Deputado
Miro Teixeira, por sua vez, reconhecendo a condição
dos militares estaduais e a importância da Justiça Mi
litar na hierarquia e disciplina da instituição, declarou
seu voto favorável à emenda.

Como não citar o encaminhamento do meu L1
der, Deputado Mendes Ribeiro Filho, que batalhou
para que essa emenda fosse concretizada, e o do
sempre Líder Deputado Inocêncio Oliveira, que com a
sua serenidade fez uma retrospectiva do grande
avanço já realizado?

Como deixar de citar a sapiência jurídica do De
putado Ibrahim Abi-Ackel, representando o L1der
Odelmo Leão? E os Líderes Jutahy Junior e Roberto
Jefferson, na pessoa do Deputado Luiz Antonio Fle
ury?

Esses Líderes têm pleno conhecimento do que
é ser um militar de polícia, que tem como escudo o
seu próprio peito, que não tem os mesmos direitos do
cidadão comum, pois não pode fazer greve nem se fi
liar a partido político. Além do mais, tem que estar
sempre pronto para agir vinte e quatro horas por dia,
uma vez que a lei assim o obriga. É aquele que faz o
juramento de defender o cidadão com a própria vida.
Essa é a realidade.

Só em São Paulo, no ano passado, foram mor
tos, no cumprimento do dever, mais de 500 policiais.
E neste momento temos militares de polícia longe da
sua pátria. Por serem militares, estão ausente dos
seus familiares: alguns em Angola, outros no Timor
Leste e outros, saudosos, morreram nesses lugares,
como, por exemplo, o Sargento da Polícia Militar de
Minas Gerais.

As vezes esta Casa, o Senado e alguns Parla
mentares são criticados por defenderem as Polícias
Militares. Os que assim agem não têm conhecimento
do que é ser um governante de Estado. Um Governa
dor, ao passar por esse importante cargo, acaba ven
do a realidade: a doação, a devoção, o desprendi
mento, a disciplina, a obediência e o respeito com que
são tratados pelos hierarquizados militares de polícia,
que, independentemente de que partido chegue ao
governo, estão sempre prontos a servir.

Por último, Sr. Presidente, conclamo esta Casa
a reconhecer a vida sacrificante e o estado de penúria
a que estão sendo submetidos todos os militares des
te País, sem vencimentos, sem equipamentos, sem
recursos orçamentários para investimento. Sua única

ferramenta de trabalho é o seu corpo e a sua vida.
Não têm seguro de vida nem armamento adequado,
chegando ao absurdo de o Governo Federal não con
ceder revólveres para os seus policiais, pois a sua PM
- a do Distrito Federal - não tem revólver para to
dos os integrantes, não tem colete à prova de bala,
não tem munição para os revólveres e muito menos
seguro de vida, como possui a PM paulista. Ainda te
mos o descalabro de conceder, no Orçamento da
União, apenas 160 mil reais de investimento para o
ano inteiro.

É com esse descaso que queremos resolver o
problema da segurança pública e as injustiças que
são praticadas no nosso País? Não, Sr. Presidente.
Precisamos de seriedade, e é por isso que uso esta
tribuna hoje para agradecer a todos os Líderes e aos
colegas que souberam reconhecer essas dificulda
des e aprovaram nossa emenda.

Vamos todos lutar para que a segurança pública
deste País se desenvolva dentro da mais perfeita se
riedade.

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

Concedo a palavra ao nobre Deputado lédio Rosa.
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Ué hoje amplamente reconhecido que
sem instituições adequadas de educação superior em
Ciência e Tecnologia (C&T) e de pesquisa, com uma
massa crítica de cientistas experientes, nenhum país
pode assegurar o verdadeiro desenvolvimento".

Essa afirmativa recente é da UNESCO, o órgão
internacional de educação da Organização das Na
ções Unidas. Ela pressupõe que a formação superior
esteja associada à pesquisa que, no Brasil, está dire
tamente ligada à pós-graduação e é basicamente de
senvolvida pelas universidades públicas.

Daí a importância da notícia divulgada pela im
prensa de que novos recursos governamentais serão
destinados à ciência e à tecnologia.

O pacote de medidas anunciadas no dia 3 próxi
mo passado deve dobrar os gastos federais com essa
atividade, que pode ampliar de forma significativa o
campo do conhecimento no País.

Parte dos recursos que as empresas destinari
am ao Imposto de Renda será investida em ciência e
à tecnologia. A alrquota de 25% paga por prestação
de serviço e assistência técnica foi reduzida para 15%
e a diferença será destinada ao Programa Universi
dade-Empresa, que também receberá 10% do paga
mento dos royalties, marcas e patentes feitos por em-
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presas no País. Tais recursos visarão à ampliação do
desenvolvimento tecnológico nacional através das
parcerias entre universidades, centros de pesquisa e
empresas.

Para quem se acostumou, Sr. Presidente, com
o pouco caso com que nossos governantes, ao longo
dos anos, trataram o assunto, a notrcia reveste-se de
mérito.

O Programa, apelidado pelo Presidente FHC de
Verde-Amarelo, é responsável por quase um quarto
(R$ 240 milhões) dos recursos novos - pouco mais
de R$ 1 bilhão - destinados à pesquisa no País no
próximo ano. O universo dos pesquisadores brasilei
ros está eufórico, pois acredita que poderá mostrar
resultados decorrentes desse esforço.

Além desse programa, o Presidente enviou ao
Congresso mais cinco projetos de lei que criam fun
dos para os setores espacial, de transportes, energia
elétrica, recursos hídricos e minerais, através da cap
tação de recursos de empresas dessas áreas. O Pre
sidente enviou, ainda, duas medidas provisórias. A
primeira determina que 20% de todos os fundos seto
riais sejam destinados à recuperação e ampliação da
infra-estrutura das universidades e instituições públi
cas de pesquisa no País. A segunda estabelece que o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientrfico e Tec
nológico, que engloba todos os outros fundos, fica li
vre da obrigatoriedade de despender toda a sua ver
ba no mesmo exercício financeiro em que a captou, o
que lhe permite facilidades no planejamento de longo
prazo.

Como se não bastasse, nobres colegas, foram
determinados pelo Presidente os estudos que permi
tam a criação dos Fundos da Aeronáutica, Saúde e
Agronegócios, o que deverá ampliar mais ainda o
campo da pesquisa.

Finalmente, para se ter uma idéia do aporte total
de investimento no setor, existe estimativa da arreca
dação para o período 2001/2005 atingir R$ 7,2 bi
lhões.

É, pois, com enorme satisfação que aplaudo
essa iniciativa governamental, que proporcionará in
questionável estímulo para que jovens cabeças criati-

I

vas busquem novas idéias e soluções capazes de
contribuir para melhorar as perspectivas de progres
so do povo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.

Durante o discurso do Sr. lédio Rosa,
o Sr. Severino Cavalcanti, 2Q Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidén-

cia, que é ocupada pelo Sr. Themístocles
Sampaio, § 212 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero, desta tribuna, reque
rer ao Sr. Presidente da República a revisão e imedia
ta suspensão do novo rombo no bolso do consumidor
que é a primeira bateria de reajuste das tarifas de
energia elétrica das grandes distribuidoras, autoriza
do para quatro distribuidoras e anunciada ontem pelo
diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica,
ANEEL, José Mário Abdo, prevista para entrar em vi
gor no próximo sábado, dia 8.

São inadmissíveis, Sr. Presidente, novos índi
ces de reajuste entre 7 e 12% para as tarifas da Com
panhia Paulista de Força e Luiz (CPFL), da Compa
nhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), da Com
panhia Enérgica de Mato Grosso (CEMAT) e da Dis
tribuidora do Mato Grosso do Sul (ENERSUL). Estan
do, ainda, Sr. Presidente, previsto para até o final de
abril a autorização de aumentos para mais quatro dis
tribuidoras do Nordeste: a COSERN, do Rio Grande
do Norte, a COELBA, da Bahia, a ENERGIPE, do
Sergipe, a COELCE, do Ceará, e duas do Rio Grande
do Sul, a AES Sul e a RGE.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os já so
fridos e descapitalizados consumidores brasileiros
não podem ficar à mercê de reajustes em comemora
ções dos aniversários dos contratos de concessão,
como justificou ontem o diretor da ANEEL.

Às companhias distribuidoras, um presente de
12% de reajuste em suas tarifas. Ao povo, ao consu
midor, o verdadeiro "presente de grego" que só ajuda
no crescimento do desemprego, da recessão, da mi
séria, e das gritantes desigualdades sociais.

Como, Sr. Presidente, o assalariado e o aposen
tado podem bancar estes reajustes de até 12%, ape
nas na energia elétrica, se os salários que percebem
foram reajustados em apenas 11 %?

Como, Sr. Presidente, o funcionalismo público
federal pode bancar mais este reajuste, se seus salá
rios estão congelados há cinco anos, na maioria das
categorias profissionais?

Como, Sr. Presidente, o pai de família de baixa
renda pode conviver com aumentos que representam
quase o dobro da inflação prevista para este ano,
como este da conta de luz?
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Como, Sr. Presidente, explicar ao cidadão co
mum, lá no interior, de onde viemos e onde residimos,
que a inflação prevista para este ano é de 6%, mas
que os aumentos de preços são de 12%?

São consumidores, Sr. Presidente, que mal ou
nada entendem de IGP-M, de planilhas de custos,
crescimento do PIB, efeitos do dólar na energia, com
pra de Itaipu e muito menos de taxa SELlC.

Antes, quando uma lâmpada queimava, a dona
de casa corria à vendinha mais próxima para comprar
uma nova e imediatamente proceder à troca. Mas os
contínuos reajustes dos preços nas contas de luz es
tão mudando os hábitos. Hoje quase todas as famíli
as sentem no bolso a necessidade de deixar lêmpa
das queimadas sem trocar. Sentem no bolso o custo
de manter a cozinha, a varanda ou a porta do quintal
iluminada.

a que está acontecendo?
A lâmpada incandescente - responsável por

93% do consumo com iluminação nos lares brasilei
ros - é a mesma desde que Thomas Edison a inven
tou, em 1879. Seu princípio de funcionamento perma
nece igual: ao se ligar a lãmpada, uma corrente elétri
ca percorre um fio de metal condutor, que se aquece
e emite energia luminosa, como descrevem os pro
fessores de energia elétrica.

Mas, ao mesmo tempo, a empresa concessio
nária do serviço público de energia elétrica emite uma
conta que a maioria dos lares brasileiros não está
conseguindo honrar.

a fato, Sras. e Srs. Deputados, é que o consu
midor, o pai de famflia, o assalariado, o aposentado, o
pequeno agricultor, serão extremamente prejudica
dos com este reajuste.

São fatos, e atos, como estes que fazem o Brasil
voltar a merecer destaque negativo nos relatórios so
bre pobreza divulgados pelos mais importantes ór
gãos internacionais, a exemplo do que ocorreu ontem
com o Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento.

São os reajustes das tarifas públicas um dos
principais responsáveis por estarmos na pior coloca
ção em termos da participação da população mais po
bre no consumo e na riqueza nacional, além da nossa
péssima distribuição de renda, semelhante à de trinta
anos atrás e que deixam claro que os brasileiros ain
da não irão conviver com um ciclo de crescimento
econômico sustentado, como teimam em enxergar al
guns tecnocratas de gabinete.

De nada adianta o País alegar não ter proble
mas com endividamento, se o nosso povo está-se en-

dividando para manter em dia suas contas de água,
luz e esgoto, serviços básicos essenciais e que deve
riam estar chegando à porta de todos os brasileiros.

De nada adianta, Sr. Presidente, que a relação
dívida Ifquida sobre Produto Interno Bruto no Brasil se
encontre em níveis civilizados, se grande parte de
nossa população não tem como pagar pelos serviços
públicos prestados a qualquer nação moderna.

De nada adianta, Sr. Presidente, um ajuste fis
cal bem feito, se não é capaz de tirar a nossa popula
ção dos mais baixos níveis de pobreza e miséria.

Se os programas sociais do Governo Federal
pretendem beneficiar os mais pobres, as regras de re
ajuste das tarifas públicas precisam ser mais justas,
sob o risco de jogar por terra todos os benefícios que
porventura a globalizaçêo e a privatizaçêo possam
estar trazendo à nossa população, inclusive aqueles
que eu mesmo destaquei, aqui desta mesma tribuna,
na semana passada.

Encerro, Sr. Presidente, confiante de que o Go
verno Federal irá rever mais este ato imprudente.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste exato momento a Bahia vive a sen
sação de estar sendo invadida por mercenários preo
cupados em explorar sua beleza. Parece que esta
mos nos idos de 500. Mas é fato real. Neste momen
to, em Porto Seguro, índios pataxós estão sendo
agredidos pela Polícia Militar que impede que na área
indigena, deles, dos indios, os pataxós se reúnam e
coloquem um monumento.

Trata-se, antes de tudo, de uma vergonha naci
onal. Ao que parece 500 anos de extermínio, massa
cre, discriminação dos povos indígenas, não foi o
bastante. Estes bárbaros, transvestidos de civiliza
dos, continuam usando da força para impor seus inte
resses. Com que cara fica o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, tão preocupado em mostrar lá
fora que não somos mais antiquados, que somos civi
lizados, somos donos de tecnologia, quando seus ali
ados fazem esta bandalheira? E do mesmo jeito que
fez Pedro Álvares Cabral e sua gangue. A história não
passou. Pelo contrário, ao que parece, está andando
para trás.

Sras. e Srs. Deputados, não se trata de exage
ro. A festa para celebrar os 500 anos do descobri
mento está sendo montada sem a participação dos
índios. Isto é, estão fazendo como fizeram os portu
gueses quando chegaram aqui - uma farra, manten
do os índios à distência. Mas as aberrações não ficam
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por ar. O organizador da festa, por exemplo, é um de
funto político - todo mundo sabe que quando recolhe
rem os pratos e talheres no dia seguinte, segue junto
para lixeira o corpo do atual Ministro dos Esportes e
do Bingo, Rafael Greca.

O mais extraordinário, porém, foi a invasão da
força policial à terra indígena Coroa Vermelha. Ontem
à noite, cerca de 200 policiais, devidamente armados
de fuzis e metralhadoras - repetindo seus pares no
passado, que aqui avançaram com arcabuzes - inva
diram uma área devidamente demarcada. Ora, a Polí
cia Militar não tem competência para entrar em área
indígena. E os invasores não apresentaram nenhuma
ordem judicial para este ato. Eles invadiram a área e
destruíram o Monumento à Resistência que os índios
estavam construindo.

Observem, Srs. Parlamentares, estes invasores
de terras indígenas, destruíram, na verdade, um sím
bolo de resistência desses povos brasileiros. Hoje
são mais de 200 etnias no País e cerca de 350 mil ín
dios. Quando os portugueses invadiram este País e
iniciaram a matança, eles eram 5 milhões. Na verda
de, deve ser orgulho para nós, brasileiros, saber que,
apesar de tudo, temos ainda esta riqueza cultural 
200 povos diferentes, com suas culturas, suas cren
ças, suas múltiplas línguas. ~ orgulho para nós saber
que o sangue indígena está incorporado ao povo bra
sileiro, apesar de haver ainda hoje uma discriminação
radical contra os fndios de um modo geral.

A destruição do monumento, e deste modo tão
bárbaro - desrespeitando a lei, inclusive -, só nos
faz ver que nada mudou. Faz ver também que, ao fo
mentar tais ações, ao garantir a impunidade desses
marginais, confirma-se que o Presidente da Repúbli
ca não aprendeu nada de sociologia quando foi estu
dante. Não lhe ensinaram isto na Sorbonne, e ele
tampouco leu os livros de Darcy Ribeiro, Claude Le
vi-Straus, ou dos irmãos Vilas BOas, só para citar uns
poucos. Pelo visto FHC não leu nem a coleção "Pe_
quenos Passos"...

A intenção do Governo é celebrar no 16êal uma
missa no dia 26 de abril, mesma dat~-eííÍ que se cele
brou a primeira missa no Brasil. Colocaram uma cruz
de aço inoxidável no local, e estão montando uma
festa junto com a TV Globo. Mas ninguém perguntou
aos índios se eles querem isto. Ninguém perguntou a
nenhum outro índio brasileiro, como seria esta cele
bração. Agora, invadem suas terras, sua casa, e que
rem impor esta festa na marra.

Dia 19 de abril é o dia do índio. Há dois anos,
nesta data, aqui em Brasília, quatro jovens da classe

média queimaram o fndio pataxó Galdino. Quando
isto ocorreu, e a noticia ocupou o noticiário nacional e
internacional, o País, estarrecido, se perguntou: "Mas
ainda hoje se matam fndios na praça?" Na época, re
cordamos, um cronista da Veja observou: "Por que se
matam índios?" E ele deu a resposta cruel: "Porque
sempre se matou".

Portanto, quando a Polícia Militar da Bahia inva
de uma área indfgena armada de fuzis e metralhado
ras e destrói um monumento indfgena, ficamos dupla
mente indignados: pela violência do ato e pela dor de
saber que isto se repete há 500 anos.

Obrigado.
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, acontecimento importante ocorreu no úl
timo 24 de março, ao qual estivemos presente, no
Município de Marechal Floriano, no Espírito Santo: o
lançamento do Programa de Fomento à Produção de
Milho.

O Governador José Ignácio assinou, como tes
temunha, um documento onde avicultores, represen
tados pelo Presidente da Associação Estadual, Sr.
AntOnio Venturine, e suinocultores, representados
pelo Sr. José Puppin, da Associação Estadual res
pectiva, se comprometeram a comprar todo o milho
produzido nas lavouras do Espírito Santo pelo valor
mínimo de R$ 12,00 a saca de 60 quilogramas.

A abertura do encontro foi realizada pelo dinâ
mico Prefeito de Marechal, Sr. João Carlos Lorenzoni,
e contou com a presença também do Prefeito Pedri
nho Hoppe, de Domingos Martins, Vice-Prefeitos, Ve
readores e Secretários Municipais de agricultora,
além de uma vasta assistência presente no Ginásio
de Esportes Paulo Lorenzoni.

Tal iniciativa alavancará o emprego e a renda no
Espírito Santo, constituindo-se uma verdadeira rota
para o desenvolvimento dos setores envolvidos. Esti
ma-se que tal estimulo, além de garantir o produto
para os avicultores e suinocultores capixabas, que
empregam diretamente no Estado em torno de 100
mil pessoas, propiciará considerável aumento da pro
dução de milho, gerando mais emprego e renda, ago
ra valorizada condignamente. Das atuais 120 mil to
neladas de milho por ano, o Espírito Santo poderá
produzir até 300 mil toneladas num curto prazo de
doze meses, após o lançamento do programa - um
feito notável e com participação quase que total de
pequenos e médios produtores rurais. Evidentemente
essa ação reduzirá a dependência dos avicultores e
suinocultores capixabas do milho importado da
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Argentina e do Centro-Oeste brasileiro. Isso garantirá
a preços competitivos a produção capixaba de aves e
suinos, com muito mais estabilidade e fortalecimento
da cadeia produtiva local. O Secretário da Agricultura
Estadual, Dr. Pedro Burnier, foi um grande estimula
dor de programa, fadado ao maior sucesso e certa
mente gerador de melhor qualidade de vida para uma
parcela considerável do pequeno e médio agricultor
capixaba, sendo um motivo a mais para sua perma
nência no campo.

De parabéns todos os aqui citados, bem como a
classe polftica dos Municipios da Região Serrana do
Espirito Santo, maior pólo concentrador da produção
avicola e nosso Estado. O Governo Estadual disponi
bilizou a EMCAPER - Empresa Capixaba de Pesqui
sa e Extensão Rural - para dar suporte ao programa
que poderá ser um bom exemplo a ser seguido em
outros Estados brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, Fortaleza, a quinta maior ci
dade da Federação brasileira, vem sendo, há vários
anos, administrada por Prefeitos do PMDB, eleitos
sempre em primeiro turno.

As sucessivas vitórias peemedebistas constitu
em o reconhecimento do eleitorado ao desempenho
das administrações do partido, a partir do primeiro
mandato do nosso companheiro Juraci Magalhães,
iniciado em 1990, marcado por realizações de incon
testável importância para a cidade, elevada à catego
ria de grande e moderna metrópole e pólo turistico
atraente. Desde então, vêm-se sucedendo as obras
de grande porte, nos bairros e nos subúrbios, simulta
neamente com a execução de projetos inovadores,
nas áreas social, de saúde, educação e saneamento
básico. A aprovação popular aos programas adminis
trativos postos em prática resultou em consagradoras
vitórias obtidas pelo PMDB nas umas, ensejando a
continuidade de um novo estilo administrativo.

Com esse apoio tornou-se possivel o retomo de
Juraci Magalhães à administração municipal, quatro
anos depois do primeiro mandato. Eleito já no primei
ro turno, na última eleição, Juraci Magalhães voltou a
governar a cidade com o mesmo dinamismo, o que o
credencia à reeleição em outubro próximo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o suces
so das administraçOes do PMDB, em Fortaleza, tem
sido mais significativo, tendo em vi~ta as dificuldades
financeiras decorrentes da centralização de Poder

em Brasflia, com perda continuada de recursos pelos
Estados e Municipios, para a União. O centralismo
excessivo atingindo, inclusive, a autonomia constitu
cional dos Estados e Municipios, os tornou reféns do
Poder Central, na busca de recursos federais. É grati
ficante, assim, registrar que, apesar de todas as difi
culdades de ordem financeira, a administração pee
medebista, em Fortaleza, conseguiu superar os obs
táculos, para dar seqüência a programas desenvolvi
mentistas bem estruturados e compatibilizados com
as disponibilidades financeiras do Municipio. O equilf
brio das finanças tem sido fator preponderante para a
continuidade de ousada programação de obras e rea
lizações de incontestável importância para a cidade.
Graças, ainda, a essa estabilidade, o Prefeito Juraci
Magalhães teve condições de elevar, na última sema
na, o salário minimo dos servidores municipais, de
Fortaleza, de 136 reais para 181 reais, muito acima
do valor concedido pelo Governo Federal, em âmbito
nacional, fixado em 151 reais e defendido pela área
econômica como o único possível para não quebrar a
Previdência Social.

A decisão de Juraci Magalhães teve o apoio do
PMDB, que defende um salário minimo digno, onde
for possivel. O piso salarial foi uma decisão assumida
com responsabilidade, pensada e só tomada após
cuidadoso estudo das possibilidades financeiras,
sem qualquer açodamento. Foi o salário possivel, jus
to e sem risco de comprometer a estabilidade das fi
nanças da Prefeitura. Ao apoiar tal decisão, o PMDB
levou em conta seu programa que defende uma me
lhor distribuição de renda, de oportunidades de traba
lho para todos, de geração de emprego, e do fim dos
privilégios e das discriminações e injustiças sociais,
único caminho para levar o Pais ao desenvolvimento
integrado e auto-sustentado.

Registro, portanto, com satisfação, a decisão do
Prefeito Juraci Magalhães de elevar para 181 reais o
salário mínimo dos servidores municipais de Fortale
za, já aprovado, pela Câmara Municipal, com vigên
cia a partir de 1li. de maio vindouro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Coriolano Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, meu pronunciamento trata de uma mis
são de estudos que, autorizada pelo Congresso Naci-
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onal, visitou a India e Bangladesh especialmente para
discutir as políticas de combate à pobreza e à miséria
naquele País, dando ênfase ao cooperativismo e ao
papel do Grameen BanI<, de Bangladesh.

Essa missão de estudo foi integrada pelos Srs.
Senadores Maguito Vilela e Jonas Pinheiro, por mim
e pelos Srs. Deputados Federais Edinho Bez, Rela
tor-Geral da Comissão Especial do Sistema Financei
ro desta Casa, e Euler Morais. Realizou suas obser
vações na India e em Bangladesh, no período de 18 a
28 de fevereiro próximo passado, colhendo informa
ções, que reputo preciosas, para fortalecer as políti
cas de combate à pobreza e à miséria em nosso País,
bem como para subsidiar a própria regulamentação
do Sistema Financeiro Nacional - art. 192 da Consti
tuição brasileira.

A missão de estudos foi coordenada pelo emi
nente Senador Maguito Vilela, ex-Governador do
Estado de Goiás, na qualidade de Presidente da Co
missão Mista Especial de Combate à Pobreza, do
Congresso Nacional.

Na India, a missão de estudos manteve amplos
contatos com os Ministérios de Desenvolvimento
Urbano, de Desenvolvimento Rural, de Emprego
Urbano e de Políticas de Combate à Pobreza, da
Agricultura e da Cooperação, de Relações Exteriores
e de Finanças. Ainda na rndia, a delegação manteve
proveitoso encontro com o Presidente do Parlamento,
a Casa do Povo, que possui 545 membros. Ele salien
tou a importância das relações de amizade e colabo
ração técnica e científica e negociais cada vez maio
res e mais intensificadas entre o Brasil e a República
da rndia.

Os contatos no Parlamento da India, em Nova
Délhi, estenderam-se com a participação da comitiva
em reuniões das Comissões de Agricultura e de Fi
nanças, com a presença maciça dos seus integran
tes, que desejavam trocar experiências e obter infor
mações sobre as políticas praticadas nos dois países,
para alívio da situação de pobreza e degradação hu
mana em que vivem hoje parcelas substanciais tanto
do povo da India como do Brasil.

Embora à primeira vista haja um choque, com a
miséria e a pobreza expostas, é preciso enfatizar o
grande esforço que Governo e instituições da rndia
desenvolvem para gerar renda e emprego e garantir
educação, saúde, crédito e saneamento básico a par
celas cada vez maiores da sua população de 1 bilhão
de habitantes, tarefas que representam imenso e
crescente desafio.

Embora 65% da população indiana vivam da
agricultura, baseada no interior do País, são acentua
dos os problemas decorrentes do crescimento da po
pulação urbana - favelização em torno das grandes
e médias cidades -, exigindo do Governo e da socie
dade daquele país e do mundo uma reflexão sobre os
graves problemas que estão acontecendo e poderão
agravar-se cada vez mais, com resultados imprevisí
veis.

No Ministério do Desenvolvimento Urbano,
onde a delegação foi recebida pelo Secretário do Mi
nistério, Sr. Ashok Pahwa, e por elevado número de
assessores, percebe-se o grande esforço do Governo
em resolver os problemas urbanos de habitação, sa
neamento básico (água e esgotamento sanitário),
emprego, violência, favelização, adotando, em mui
tos casos, políticas compensatórias, notadamente na
área habitacional, posto que cerca de 200 milhões de
pessoas não possuem casa para morar, vivendo em
condições praticamente subumanas. É grande e ex
traordinário o esforço do Governo indiano para resol
ver essa questão. Cerca de 60 mil engenheiros e ar
quitetos trabalham as políticas de desenvolvimento
urbano do Governo Central- a India é uma república
parlamentarista -, em consonância com os Gover
nos Estaduais e Distritais.

No Ministério do Desenvolvimento Rural, as in
formações recolhidas foram prestadas pelo Secretá
rio do Ministério, Sr. Arun Bhatnagar, que destacou as
principais preocupações de sua pasta: habitação ru
ral, saneamento rural, infra-estrutura rural, estradas,
pontes, barragens, açudes, comunicações rurais, ele
trificação rural e água potável.

Dois instrumentos fundamentais do Ministério
do Desenvolvimento Rural sã0-8 Agência de Desen
volvimento Rural, que coordena às políticas de com
bate à pobreza em cada distrito - um distrito compre
ende, em média, 5 a 7 Municípios -, e o Instituto de
Desenvolvimento Rural, que se dedica ao treinamen
to, à capacitação e qualificação dos agricultores.

Duas preocupações básicas presidem hoje as
ações do Ministério de Desenvolvimento Rural: esti
mular ao máximo o auto-emprego no campo, com re
dução de impostos, e ampliar as frentes de trabalho
assalariado para os pobres. O auto-emprego vem
sendo promovido mediante financiamento direto dos
bancos estatais, dos bancos privados e das coopera
tivas de crédito.

O cooperativismo de crédito desempenha papel
de extrema relevância no financiamento à agricultura,
com cerca de 92 mil cooperativas e 100 mil agências
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disseminadas em todo território indiano. São as Soci
edades Cooperativas Agrícolas Primárias, na termi
nologia da lei cooperativista da India, que operam em
âmbito municipal e vinculam-se aos Bancos Coopera
tivos Centrais Distritais, por grupos de Municípios; es
ses, aos Bancos Cooperativos Estaduais; e esses úl
timos, por seu turno, ao Banco Nacional para Agricul
tura e Desenvolvimento Rural- NABARD.

Segundo fontes do Ministério de Finanças, atra
vés da Secretaria Especial de Serviços Bancários, o
cooperativismo de crédito é responsável por 50% de
todo o financiamento de crédito agrícola da India.

O sistema cooperativo de crédito da India está
estruturado, portanto, em duas linhas. Há uma estru
tura de crédito de curto prazo: 29 bancos cooperati
vos estaduais, 367 bancos centrais distritais e 92 mil
sociedades cooperativas agrícolas primárias.

A estrutura do crédito cooperativo de longo pra
zo está baseada e financiada por 745 bancos coope
rativos primários agrícolas, com 1.500 agências, e 19
bancos estaduais cooperativos agrícolas e de desen
volvimento rural.

Todo o sistema de crédito cooperativo está arti
culado com o NABARD - Banco Nacional para Agri
cultura e de Desenvolvimento Rural, que deverá ago
ra cindir-se para dar lugar ao Banco Central Coopera
tivo da india.

Um aspecto relevante da política agrícola na
india é o da obrigatoriedade de os bancos privados
comerciais serem, por lei, obrigados a emprestar pelo
menos 18% do volume de suas operações para o fi
nanciamento da agricultura. Se não for atingido esse
percentual, o que faltar será compulsoriamente reco
lhido a um fundo de financiamento da agricultura,
controlado pelo Governo, que o reverte diretamente,
através da rede central estatal de bancos, aos produ
tores rurais.

A India ainda conta com 196 bancos rurais regi
onais (estatais, de economia mista e alguns priva
dos), que vêm estimulando a economia agrícola (40%
dos financiamentos) e a economia urbana (60% dos
financiamentos).

As Sociedades Cooperativas Agrícolas Primári
as e os Bancos Cooperativos Estaduais são respon
sáveis pelo crédito direto de custeio e pessoal e o de
investimento de longo prazo, este resultante de re
passe do NABARD - Banco Nacional para a Agricul
tura e Desenvolvimento Rural.

As ações do Ministério Urbano e de Alívio da
Pobreza concentram-se na polftica de habitação po
pular, para construir moradias para o pessoal de bai-

xa renda e para os desprovidos de recursos, nos pro
gramas antipobreza (segundo dados oficiais, 55 mi
lhões de pessoas vivem em favelas):

a} geração de auto-emprego: pequenas e mi
croempresas nos principais centros urbanos, sobre
tudo os mais populosos - Bombaim, Calcutá, Nova
Délhi etc. -, cada vez mais inchados em decorrência
da forte migração dos campos para as cidades;

b} programa de trabalho: execução de peque
nas obras nos centros urbanos como forma de ocupar
e matar a fome de milhares de pessoas;

c) treinamento profissional: busca de qualifica
ção de milhões de pessoas que estão ingressando no
mercado de trabalho sem qualificação profissional.

O Governo desenvolve dois grandes e impor
tantes programas para combater o déficit habitacio
nal: Programa Nacional de Desenvolvimento e de
Urbanização das Favelas, a cargo dos Estados e dos
Distritos, e Programa de Desenvolvimento de Tecno
logia de Baixo Custo de Casas Populares, que podem
ser financiadas em até quinze anos. O Governo pos
sui uma empresa estatal, a HUDCO - Empresa de
Desenvolvimento Urbano e de Habitação, que finan
cia e constrói casas populares.

O programa de habitação popular é comple
mentado pela ação direta de 90 mil cooperativas ha
bitacionais, que financiam e constroem cerca de 15%
de toda a rede de casas populares da India.

Ouço, com prazer, o aparte do eminente Depu
tado Or. Hélio.

O Sr. Dr. Hélio - Deputado Coriolano Sales, pa
rabenizo-o pela primazia do tema escolhido. V. Exa foi
titular da Comissão Mista Especial de Combate à Po
breza, de que tive a honra de participar como suplen
te, onde pude ver quão profundos foram os estudos
desenvolvidos e profícuas as visitas realizadas e as
propostas encaminhadas para os demais Poderes,
que visam solucionar a situação que atinge pratica
mente um terço do nosso povo. Algumas questões le
vantadas nos/são tão familiares que se V. Ex3 não ti
vesse dito que'a visita foi a Bangladesh, poderíamos
pensar que tinha sido a regiões do nosso País, tama
nha a semelhança. V. Ex8 aponta a solução do coope
rativismo bancário, no momento em que o Estado de
sao Paulo e o País abrem discussao sobre a privati
zação do BANESPA, que está federalizado, sem le
var em conta o histórico da instituição, que prestou
serviço ~ério à economia nacional, em particular ao
setor agrícola. O pronunciamento de V. Ex3

, ao se re
ferir a um passo importante para Bangladesh, que
tem os mesmos problemas de concentração de rique-
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za do Brasil, mostra a possibilidade da gestão pública
em bancos, que pode, por certo, financiar esse tipo de
economia, que trabalha com a erradicação da misé
ria. V. Ex8 está de par~béns. O País, através da Co
missão Mista Especial 'de Combate à Pobreza, tem o
dever de examinar as propostas que V. Ex8 traz para,
de fato, sair da situação de pobreza em que se encon
tra parte expressiva da população.

O SR. CORIOLANO SALES - Muito obrigado,
eminente Deputado Dr. Hélio, pelo aparte que, com
satisfação, incorporo ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o eminente Deputado Edinho
Bez.

O Sr. Edinho Bez - Deputado Coriolano Sales,
nesta oportunidade, considero-me privilegiado duas
vezes. Primeiro por ter visitado india e Bangladesh
com V. EX8

, o Deputado Euler Morais e os Senadores
Maguito Vilela e Jonas Pinheiro, quando conhecemos
algo diferente da nossa realidade - e poderia citar
muitas coisas. V. Ex8

, em tom obviamente brincalhão,
mas com um fundo de verdade, reagiu, quando lhe
deram 25 minutos para usar a tribuna, dizendo "que
pena eu não ter cinqüenta minutos". Se tivéssemos
uma ou duas horas, ainda seria pouco para trocar ex
periências, neste momento importante de discussão
da reforma do sistema financeiro nacional. O segun
do privilégio é, na qualidade de Relator-Geral da Co
missão Especial do Sistema Financeiro Nacional, que
trata especificamente da regulamentação do art. 192
da Constituição, ter a honra e a satisfação de partici
par dela com V. ExB, membro dedicado, responsável
e competente, que conhece e gosta, do que faz em
defesa do sistema financeiro, em especial do coope
rativismo de modo geral. Sem querer interromper o
raciocínio de V. Ex8

, não poderia deixar de registrar o
reconhecimento que toda a Comissão e, com certeza,
os demais Parlamentares da Casa e até mesmo os
Senadores têm do trabalho e da pessoa do Deputado
Coriolano Sales.

O SR. CORIOLANO SALES - Muito obrigado,
Deputado Edinho Bez. Seu aparte enriquece meu
pronunciamento.

Sr. Presidente, continuando, a construção de
habitações para desprovidos (pessoas que vivem
abaixo da linha da pobreza) é feita diretamente pelos
Estados, Municípios e ONGs, que recebem recursos
do Governo Federal, através de um fundo central
constituído de recursos do Orçamento da União.
Esse fundo não é fixo, porque recebe doações inter
nacionais, que são repassadas.

Destaque-se que os bancos comerciais (28)
também são obrigados a promover financiamento
para casas populares, juntamente com empresas de
construção e de financiamento autorizadas e as coo
perativas habitacionais.

As políticas do Ministério Urbano e de Alívio da
Pobreza completam-se com as ações dos Bancos
Cooperativos Urbanos Primários, que eram 1.936,
em março do ano passado, com 6.308 filiais, que
cumprem papel relevante no financiamento às peque
nas e médias empresas da India e no autofinancia
mento como fator de geração de renda e de au
to-emprego.

Em Bangladesh, a missão de estudo centrou a
busca de informações em dois instrumentos de com
bate à pobreza e à miséria naquele País: o Grameen
Bank e cooperativismo de crédito.

Vejamos primeiro o papel do Grameen Bank, ou
Banco de Aldeia (Vila), no sentido literal, que no Brasil
é mais conhecido como Banco do Povo, tendo em vis
ta que a experiência internacional vem sendo dirigida
para o financiamento a pequenos e microempreende
dores pobres. É a polltica do microcrédito, cada vez
mais crescente no mundo, com o apoio da UNESCO,
de várias agências internacionais e ONGs especiali
zadas em processos de concessão de crédito aos
despossuídos, contando na América Latina com am
plo e inquestionável apoio do BID - Banco Interame
ricano de Desenvolvimento.

A delegação encontrou-se com o Prof. Muham
mad Yunus, em Dakha, na sede do Grameen Bank,
no dia 27 de fevereiro, pela manhã. Foi um encontro
proveitoso e histórico. Ele é o fundador do Grameen
Bank, que se constitui numa referência mundial na
luta de combate à pobreza e à miséria.

Disse-nos Muhammad Yunus:
Nunca pensei em formar um banco.

Estava em Neshville, Tennessee, nos Esta
dos Unidos, onde ensinava economia, quan
do resolvi voltar, após a independência de
Bangladesh.

Em 1972, Muhammad Yunus associou-se à Uni
versidade de Chittagong, no norte de Bangladesh, e
tornou-se chefe do Departamento de Economia. Ele
diz:

Em 1974, nós tínhamos uma terrível
fome. Pessoas estavam morrendo nas ruas.
Eu fiquei muito frustrado com o que estava
ensinando, o desenvolvimento econômico e
todas aquelas teorias, quando tudo parecia
muito bom e todos aqueles problemas ti-
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nham soluções infalíveis. Mas quando você
saia da sala de aula parecia como um cine
ma. Quando você assiste ao filme, você vê
como os bons sempre vencem. Quando
safa da sala de aula ficava com o mesmo
sentimento como quando saia do cinema: o
mundo real é inesperadamente muito dife
rente. No mundo real os bons garotos tor
nam-se derrotados e o final é repetidamente
trágico.

Decidido a encontrar novas fórmulas que pu
dessem mudar a vida miserável das pessoas, o Prof.
Yunus passou a fazer inúmeras reflexões sobre o seu
papel como mestre de Economia Polftica e como ci
dadão. E passou a questionar-se:

Pensei, qual o uso do ensinamento
desses conceitos econômicos se eu não te
nho confiança neles? Como posso ensinar
algo para meus alunos se estou desencan
tado comigo mesmo. Como posso inspirar
meus estudantes na validade dessas meto
dologias? Eu poderia ensinar economia no
caminho que a realidade é, o mundo real da
economia, não o faz de conta econômico do
qual é obtido nos livros didáticos. Eu queria
aprender com as pessoas. O campus da
Universidade de Chittagong é situado entre
povoados. Então eu tinha a vantagem, po
deria sair do campus e estar entre as pesso
as na real aldeia Bangladesh. Comecei visi
tando as pessoas muito pobres do povoado
porque é onde o problema está: Por que
eles não podiam melhorar suas condições
de vida? Continuei falando com eles não
como um economista, não como um profes
sor, não como um pesquisador - mas ape
nas como um ser humano, como um vizi
nho. Porque as coisas continuam no cami
nho que estão?

Yunus acrescenta:
Aprendi tantas coisas. Comecei sentin

do que esta é a universidade real que omiti
em toda minha vida. Nos meus livros didáti
cos, nunca aprendi todas aquelas coisas
que diziam atualmente. Entre tantas coisas
aprendi e conversei com muitas pessoas. A
história de uma mulher me conduziu a uma
série de eventos a qual finalmente terminou
em um tipo muito especial de banco. Encon
trei uma mulher que recebia apenas 2 pen
nies por dia para fazer bancos de bambu.
Não podia aceitar por que razão alguém de-

via trabalhar tão duro e receber apenas 2
pennies. Ela me explicou por que fazia 2
pennies: ela não tinha o dinheiro do bambu
que ia fazer o banco, então ela teve que pe
gar emprestado o dinheiro de um comerci
ante, que comprava o produto final. Ele em
prestou o dinheiro a ela para comprar o
bambu. Quando ele comprava o produto fi
nal, ele oferecia o preço que mal cobria o
custo da matéria-prima. O seu trabalho é
quase gratuito, ela trabalha quase como
uma escrava. Eu disse para mim mesmo:
não há razão pela qual isso deva ser assim.
Isso pode ser resolvido muito facilmente.
Não são necessárias grandes teorias para
se resolver isto. (Grameen Bank - Experi
ences and Reflections, Muhammad Yunus,
1997).

A partir dessas constatações, frente ao quadro
de miséria da nação bengali - Bangladesh é um pais
que possui mais de 50% de sua população abaixo da
linha de pobreza, na miséria indigente, embora e ape
sar disso o seu povo seja bom e afetuoso -, o Prof.
Muhammad Yunus decidiu pedir aos bancos tradicio
nais que emprestassem míseras "takas" (moeda de
Bangladesh) a algumas mulheres pobres. Os bancos
não aceitavam emprestar dinheiro aos pobres sem
garantias reais ou fidejussórias (fiança, aval). Com
muitas dificuldades, Yunus conseguiu convencer um
banco tradicional a fazer um empréstimo de US$
300,00 (trezentos dólares) para dez pessoas de uma
aldeia, tendo ele como avalista-fiador. Ele próprio já
tinha feito empréstimos diretos a algumas mulheres
(30 dólares para um grupo de pessoas) e percej)etf
que a experiência era positiva. O retorno tinh~ido in
tegraI. Cada pessoa contactada precisavâ apenas de
US$ 27,00 (vinte e sete dólares) por mês para desen
volver suas atividades sem intermediários, que lhe
roubavam o pequeno lucro nas operações de venda.

Como resultado de sua obstinação, apesar de
ter conseguido empréstimos para centenas de pesso
as e milhares de aldeias (Yunus montou uma rede de
alunos da universidade para acompanhar as aplica
ções dos empréstimos e ajudar no recebimento e no
recolhimento aos bancos), os bancos tradicionais não
realizavam os empréstimos diretamente aos tomado
res. Era sempre através dele, Yunus, como fiador.

Sentindo que a experiência que vinha realizan
do de emprestar pequenos recursos aos pobres era
positiva e que milhares de pessoas estavam melho
rando de vida, o Prof. Yunus decidiu procurar o Go-
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vemo e montar um banco para os pobres. O Governo
levou dois anos para conceder a Yunus uma autoriza
ção precária para que ele pudesse fazer repasses
como operador de crédito para terceiros, o que veio a
ocorrer em 1976. Estava dado o pontapé para a insti
tucionalização da política de microcrédito em Bangla
desh e para a criação posteriormente do Grameen
Bank.

Depois de quase oito longos anos de trabalho
duro, efetuando pequenos empréstimos para os po
bres do campo, Yunus acertou toda a estratégia para
a criação do Grameen Bank (ou Banco da Aldeia),
que se tornou um banco formal e independente, auto
rizado legalmente pelo Banco Central de Bangla
desh, em outubro de 1983. Nasceu, portanto, o Gra
meen Bank, que é símbolo da política de combate à
pobreza e à miséria no mundo inteiro. Só os cegos
não enxergam, mas ouvem falar. Os banqueiros o re
pudiam. Muitos Governos o adotaram; outros, não.
Talvez porque os banqueiros ainda não permitiram.

Qual foi a estratégia montada por Muhammad
Yunus para criar o Grameen Bank?

A preocupação permanente de Yunus era mon
tar uma estrutura de apoio à população rural de Ban
gladesh via crédito bancário.

A idéia compreendeu cinco objetivos básicos:
12 - criação de um instrumento de crédito ban

cário para os pobres, com o apoio firme e consistente
de financiamento às suas atividades econômicas;

22 - eliminação da figura do intermediário, que
antecipa aos pobres algum recurso para aquisição de
matéria-prima e depois lhes compra alguns produtos
elaborados, industrializados ou trabalhos a preços
vis;

32- criação de uma rede de auto-ajuda, de auto
proteção, geradora de trabalho, emprego e de renda
através do auto-emprego;

42 - criação de um sistema de microcrédito,
dentro de um i;nodelo institucional gerador de confian
ça para a população fJobre; e

52 - form~ção-dê um modelo crescente que fos
se capaz de produzir aumento do nível de receita, au
mento do crédito, mais investimento, mais receitas,
sempre em benefício de um número cada vez maior
de tomadores de empréstimos.

Para atender esses cinco objetivos, o Grameen
Bank adotou uma regra incorporada às suas ativida
des financeiras: o banco é que vai ao cliente, e não o
cliente que vai ao banco. Se outros princípios e regras
não bastassem, esse, por si só, seria suficiente para
diferenciar o Grameen Bank dos bancos tradicionais,

que têm no lucro o objetivo fundamental, sem com
promisso com o desenvolvimento econômico e social.

A es.trutura organizacional do Grameen Bank
está montada também de forma diferenciada dos
bancos tradicionais. No Grameen Bank há um conse
lho administrativo, formado de 13 membros, dos qua
is 9 são mulheres pobres, tomadoras de emprésti
mos, que participam de todas as decisões do banco.
O banco dividiu o território do País, para fins de atua
ção, em 14 zonais, que se subdividem em 118 áreas,
cobertas por 1.140 agências, que atendem 67.174
centros, integrados por 465 mil grupos, com 2 mi
lhões, 370 mil membros.

É por isso que se diz que o Grameen Bank é um
banco do povo, porque nele prevalece em suas deci
sões a extraordinária participação dos grupos e dos
membros, hoje integrados por quase 3 milhões de cli
entes, todos rigorosamente acionistas do Grameen
Bank.

Alguns traços gerais do Grameen Bank:

1) Uma ação do banco custa apenas US$ 2
(dois dólares) e todos os seus clientes (cerca de dois
milhões e oitocentos mil) a possuem;

2) A clientela preponderante é de mulheres
(94,7%);

3) O prazo dos créditos, em regra, vai até um
ano, com pagamentos semanais e a média (muito ba
ixa para atender o maior número possível de pesso
as) é de 180 dólares/ano por cliente;

4) Há controle, fiscalização e auditoria de cada
financiamento;

5) Os membros do conselho administrativo re
cebem apenas US$ 10 (dez dólares) por reunião,
uma remuneração apenas simbólica, e são eleitos
democraticamente pelos 67.174 centros organizados
em todo o País (os centros encontram-se organiza
dos em nove regionais e cada uma delas escolhe um
dos nove conselheiros eleitos). Cada centro conta
com 40 tomadores de empréstimos.

6) O Governo possui apenas 03 representantes
no conselho administrativo e é, portanto, minoria nas
votações, que se limitam a fiscalizar a aplicação das•regras do Banco Central.

7) O fundador do Grameen Bank, o Prof. Mu
hammad Yunus, embora com responsabilidades e
glórias que lhe prendem aos destinos do banco, é
membro do conselho, exercendo o cargo de Diretor
Administrativo, mas sem direito a voto.

8) Cada agência jurisdiciona cerca de 60 cen
tros, ou seja, dois mil e quatrocentos tomadores de
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empréstimos, o que facilita a administração dos em
préstimos;

9) A clientela básica é constitufda de pessoas
que vivem e habitam na área rural. Cada pessoa não
poderá possuir valor patrimonial somado de terras
(meio acre) e de outros bens não superior ao estima
do para um acre de terras. Quando um membro do
grupo supera esse valor é afastado e deixa de rece
ber financiamento;

10) A garantia solidária formada pelos membros
de cada grupo (05 pessoas) é o elemento chave para
determinar a responsabilidade de cada um e retornar
os valores emprestados;

11) A idéia é de um grupo de 05 pessoas, em
cada aldeia, organizado quase sempre em razão da
confiança entre eles (os membros de uma mesma fa
mflia não podem integrar um mesmo grupo). O grupo
é dirigido por um Presidente e um Secretário com
mandato de um ano. É o grupo que seleciona as pro
postas de financiamento e fiscaliza a correta aplica
ção do crédito. A Presidente, ou o Presidente do gru
po, recolhe semanalmente os valores das prestações
dos empréstimos em reunião dos grupos e na presen
ça de seus membros e os entrega a um funcionário do
banco, que participa, também, das reuniões semana
is. O grupo funciona como comitê de crédito e reco
menda valor a ser concedido a cada um de seus
membros, ficando com o centro (composto de 40 pes
soas) a decisão de cada proposta de financiamento,
mas a liberação somente compete à agência, que
examina os aspectos formais e, como é óbvio, possui
a decisão final. Os membros do grupo não são finan
ciados de uma vez, o que cria um liame de solidarie
dade entre eles.

12) Além da fiscalização do grupo, os funcioná
rios do banco também acompanham a execução do
crédito.

13) O banco pratica juros de 20% ao ano, com
patfveis com a polftica financeira de microcrédito na
quele Pafs.

14) Uma regra de ouro: os empréstimos são
sempre concedidos para pessoas que tenham negó
cio estabelecido. Excepcionalmente, desde que haja
indicação formal do grupo, é possfvel que um mem
bro possa ser contemplado por razão de "sobrevivên
cia".

15) Os empréstimos são, também, garantidos
pelos Fundos da Conta-Poupança e de Emergência.
O primeiro é mantido pelo desconto de 5% sobre o
montante de cada empréstimo e fica retido em conta
especial, e poderá ser reemprestado com a participa-

ção de todo o grupo, mas o banco se reserva a conve
niência de fazer novos empréstimos com recursos do
Fundo-Poupança. O segundo também resulta de re
tenção sobre um volume global de empréstimos: para
cada mil tacas (aproximadamente vinte dólares),
cada devedor deposita 5 tacas no Fundo de Emer
gência, que poderá atender as mais diversas situa
ções aprovadas pelo conselho de administração.

A importância do Grameen Bank em Bangla
desh é medida pelo elevado número de clientes, sem
pre ascendente. No ano passado, o banco emprestou
cerca de 3,5 bilhões de dólares, embora não receba
depósitos do público. O volume de seus empréstimos
adveio de contribuições iniciais, da participação mo
desta do Governo de Bangladesh (apenas 8% no ca
pital).

No perfodo de 1982/1995, o banco recebeu
142 milhões de dólares do FIDA - Fundo Interna
cional para Desenvolvimento da Agricultura. Hoje,
há uma enorme pressão para que o Grameen Bank
se torne um banco comercial especializado em mi
crocrédito, o que vem sendo rechaçado pelo fun
dador, Muhammad Yunus, pelos empregados e
acionistas. Recentemente, negando essa pres
são, o banco escusou-se a receber empréstimo de
200 milhões de dólares do BIRD, Banco Mundial, e
100 milhões de dólares de uma entidade do Japão.
Mas o banco mantém relações com várias agênci
as internacionais.

O idealizador pretende manter o banco com
seus objetivos originais: prestar serviços bancários
aos despossufdos, aos pobres, invertendo a lógica do
sistema financeiro tradicional de somente emprestar
dinheiro a quem já possui e detém garantias.

O estágio atual de funcionamento do Grameen
Bank provou que a idéia era altamente positiva. Re
gistre-se que "o Governo pensava que a criação de
um banco para os pobres era uma idéia louca", se
gundo Muhammad Yunus. Ao contrário disso, "a idéia
de fazer empréstimos para os pobres está-se espa
lhando dentro e fora de Bangladesh", virando clone
em vários países asiáticos - Filipinas, Malásia, Chi
na, fndia, Vietnã, Indonésia, dentre outros. Na Améri
ca do Sul, o Banco Solidário, da Bolfvia, o Acción Co
munitária, do Peru, e, nos Estados Unidos da Améri
ca, o Working Capital e o Acción Internacional são
exemplos bem sucedidos da polftica de microcrédito.

Para atender ao desenvolvimento social de sua
vasta clientela, o Grameen Bank transformou-se num
conglomerado de instituições na área telecomunica
ções ( GRAMEEN TELECOM), de saneamento
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GRAMEEN KHISHl/Agriculture Foundation), de co
municações (Grameen Comunications), de informa
ções sobre a metodologia de microcrédito (Grameen
Trust) etc. São 19 instituições, que hoje são empre
sas, na sua maioria.

Visando ampliar slJas atividades de bem-estar
social à sua vasta rede de acionistas e clientes, o
GRAMEEN BANK implantou uma carteira de emprés
timos imobiliários, que já financiou cerca de 500 mil
casas populares em Bangladesh. O valor dos em
préstimos não ultrapassa de US$ 600 (seiscentos dó
lares).

Como parte dos seus compromissos, o
GRAMEEN BANK vem atuando fortemente em pro
gramas educacionais e de cidadania para os agricul
tores. Para Yunus, a suficiência econômica é um dire
ito fundamental do homem. E não haverá autonomia
econômica sem o binômio educação e crédito, que
são, igualmente, sinônimos de emprego, trabalho e
renda, corolários de justiça, democracia e liberdade.
Nessa visão, o crédito se constitui num direito huma
no, já que, como salienta Yunus, a "pobreza é a nega
tiva de todos os direitos humanos. A certeza do crédi
to deveria também ser considerada como um direito
humano".

Além da visita ao GRAMEEN BANK, a progra
mação em Bangladesh constou de um encontro com
o Speaker do Parlamento, que demonstrou vivo inte
resse na ampliação das relações econômicas e cultu
rais com o Brasil, interesse, igualmente, demonstrado
pelo Ministério de Negócios Estrangeiros, cujo titular
instou pelo retorno da Embaixada Brasileira a Dakha.

Em Bangladesh, a delegação manteve contatos
proveitosos com o Ministério de Desenvolvimento Ru
ral e Cooperativo, onde tomou conhecimento de que
um terço da população está associada ao cooperati
vismo. O País conta com 144 mil sociedades primári
as, inclusive uma Academia Superior de Cooperati
vismo, criada em 1960, funcionando ininterruptamen
te desde 1963, como apoio do Projeto das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, tendo trei
nado e capacitado milhares de associados. Mantém
convênios com onze faculdades, que também prati
cam e ministram ensino cooperativista.

A delegação esteve em Chittagong, importante
porto de Bangladesh, tendo conhecido, mais no interi
or do País, em Khagrachari, a realidade social e eco
nômica das Vilas, os seus pequenos projetos econô
micos, muitos deles financiados pelo GRAMEEN
BANK ou pelo cooperativismo, que, desde 1904,
mantém a mesma estrutura de Sociedades Coopera-

tivistas Agrícolas Primárias, de Bancos Centrais Coo
perativos, no plano provincial, seguindo as mesmas
regras do cooperativismo da India.

O cooperativismo em Bangladesh joga papel de
grande significação !la política de combate à pobreza
e à miséria da população daquele País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a visita
à India e a Bangladesh impõe algumas reflexões so
bre a nossa realidade social.

Pensamos que é importante que se crie um
Fundo de Combate á Pobreza e a Miséria para en
frentar a questão social brasileira. No entanto, a ex
periência internacional do GRAMEEN BANK e do co
operativismo de crédito e outros segmentos do coo
perativismo na [ndia e em Bangladesh, como de resto
em outros países - Alemanha, França, Estados Uni
dos da América, Japão, Canadá, Holanda, Itália,
Inglaterra, Austrália, Espanha, Coréia do Sul, dentre
outros -, aponta para a necessidade imperiosa da cri
ação de instrumentos de base, estruturais, perenes,
que trabalhem e se Ielacionem com as práticas que
possam, com sua execução firme e consistente, extir
par as causas da pobreza e da miséria em nosso
País.

Embora o Brasil não possua bancos especiali
zados em microcrédito, que desenvolvam políticas
permanentes de crédito para os pobres - 70% da po
pulação brasileira não tem conta em banco -, em ver
dade, esses instrumentos existem e funcionam no
Brasil de forma fechada com extrema dificuldade. Por
isso, ainda não pesam na economia social brasileira.

Até hoje o Governo brasileiro - aqui falo de ~Jo

vemo no tempo - não se apercebeu da grande força
do cooperativismo, no geral, e do cooperativismo de
crédito, no particular, para o desenvolvimento da eco
nomia solidária ou social, que envolve milhões de
pessoas no mundo i':lteiro, menos no Brasil, que, para
o cooperativismo de crédito, adotou uma legislação
fechada que impede a formação do cooperativismo
de crédito popular.

Como a lei brasileira só admite a criação de coo
perativas de crédito fechadas, por atividades econô
micas (por exemplo: de produtos rurais, de comerci
antes de uma determinada área econômica) ou por
atividade profissional (por exemplo: de médicos, ad
vogados, empregados públicos de um determinado
órgão ou ente estatal, ou de empregados de uma
mesma empresa privada ou pública), o cooperativis
mo de crédito não deslancha suficientemente no Bra
sil, apesar dos avanços recentes que permitiram a cri-
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ação dos Bancos Cooperativos do Brasil e do Rio
Grande Sul como sociedades anônimas fechadas.

Em verdade, o Cooperativismo de Crédito no
Brasil foi agora regulamentado pela Resolução nll

2.608, de 27 de maio de 1999, do Banco Central, que
atua como uma camisa-de-força e impede esse seg
mento do cooperativismo de constituir-se num extra
ordinário instrumento de combate à pobreza e à misé
ria no Brasil. É uma pena.

Os técnicos do Banco Central, do Ministério da
Fazenda, em síntese, do Governo Federal, sabem e
conhecem a pujança e o papel desempenhado pelo
cooperativismo de crédito da Alemanha (908 bilhões
de dólares de ativos financeiros em outubro de 1999,
19.800 agências em território alemão, mais de 20 mi
lhões de associados, mais de 30 milhões de clientes,
mais de 200 mil empregos diretos etc); da França
(700 bilhões de dólares de ativos financeiros, 14.800
agências em território francês, cerca de 14 milhões de
associados, mais de 25 milhões de clientes); e dos
Estados Unidos da América (Cooperativismo de Cré
dito Urbano: 380 bilhões de dólares em dezembro de
1999, 75 milhões de associados e de clientes - qua
se 30% da população daquele País, 11.800 agências
em território americano, com Banco Central próprio
de regulação e de fiscalização, seguro de depósito e
de aplicações financeiras de 100 mil dólares por clien
te e central de Iiquidez que garante a solidez financei
ra das Cooperativas de Crédito). Repito, Sr. Presiden
te, os técnicos do Governo sabem e conhecem o pa
pei que o crédito popular, via cooperativismo de crédi
to, banco dos correios, caixas municipais de poupan
ça e de empréstimos exerce nesses países mencio
nados no combate à pobreza e à miséria, no fomento
às pequenas e microempresas e.n.~ formação deuma
classe média forte, que enriqueceram seus parses
permitindo ã construção de sociedades e de civiliza
ções~rnáis aptas.

A questão é política e, desse modo, revela-se
intrigante, porque o Governo, ou mesmo o Congresso
Nacional, não a decidem. Constitui-se um verdadeiro
enigma não ter o Brasil, por suas elites políticas, ado
tado um sistema orgânico de crédito popular nos mol
des aqui defendido.

Alguns dos programas desenvolvidos pelo setor
público, ONGs e entidades privadas, no Brasil, embo
ra bem sucedidos, carecem de instrumentos próprios
de apoio, sobretudo na área de crédito, o que é gran
de entrave para geração de trabalho, emprego e ren
da. É preciso que se conceba o direito ao crédito
"como um direito humano relevante", capaz de dar ao

homem as condições logísticas para ter o seu próprio
negócio ou dinamizá-lo, de modo que ele possa ser o
agente construtor da sua própria história.

Os programas de crédito concebidos pelo setor
público federal (PROGER - Programa de Geração de
Emprego e Renda, no âmbito do Ministério do Traba
lho, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor; PRONAF - Programa Nacional de Apoio à Agri
cultura Familiar, do Ministério da Agricultura; e o
PCPP - Programa de Crédito Produtivo Popular, na
esfera do BNDES, representam tentativas de ajustar
políticas de alívio das condições de pobreza e de mi
séria de cerca de 60 milhões de brasileiros, ou mais.

O Crediamigo, operado pelo Banco do Nordeste
do Brasil, inseriu esse banco no crédito popular, mas
os juros cobrados dos tomadores são exorbitantes,
embora represente, também, uma ação pontual prati
cada por um banco de investimento (sociedade de
economia mista federal), que aplica recursos transfe
ridos do Tesouro Nacional por determinação da Cons
tituição Federal.

A atuação da CEF - Caixa Econômica Federal,
do Banco do Brasil e dos bancos estaduais (remanes
centes) são episódicas, sem linhas definidas e sem
engajamento com as políticas de combate à pobreza
e à miséria. Mais orgânico tem sido o trabalho do
SEBRAE, que poderia transforma-se num "Banco de
Crédito Popular" mais abrangente, não apenas para
conceder crédito aos pobres com política financeira
de microcrédito.

Desses programas, o gerido pelo BNDES é o
mais consistente. No entanto, trata-se de um progra
ma muito fecl'lacta; porquanto deveria ser um banco
nacional especializado em microcrédito que tivesse,
ele próprio, forte envolvimento na condução de políti
cas de combate à pobreza e à miséria no Brasil.

A experiência angariada no Brasil pelas ONGs e
entidades especializadas em microcrédito (Portosol,
em Porto Alegre; Banco da Mulher, com sede no Rio
de Janeiro, e o Centro de Apoio aos Pequenos
Empreendimentos - CEPAE, com várias seções es
taduais e municipais instaladas e em funcionamento)
e por algumas instituições comunitárias de crédito
(entidades civis) criadas no modelo da Portosol, po
deria muito bem merecer o apoio do Governo Fede
ral, através do BNDES e do Programa Comunidade
Solidária, para criação de um banco de microcrédito
especializado, no modelo do GRAMEEN BANK, de
Bangiadesh, que pudesse constituir-se num "Banco
do Povo" verdadeiro, com estrutura e metodologia
próprias para conceder, administrar e fiscalizar crédi-
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tos para a população pobre, como meio de fazer fir
mes e consistentes políticas de combater à miséria e
à pobreza no Brasil. Mas estou falando de um banco
aberto, que possa captar depósitos do público, ter as
sociado, fundo garantidor de depósitos, sujeito a re
gras de auditoria e de fiscalização do regulador do
sistema financeiro, mas que tenha apoio do Governo
Federal para operacionalizar as políticas de combate
à pobreza e à miséria no Brasil de forma indisfarçável
e inequívoca e possa concorrer para extirpar essa
chaga que envergonha o País.

Antes de finalizar, não poderia deixar de fazer
rápida abordagem à Resolução nQ 2627, de 2 de
agosto de 1999, do Banco Central, que regulamentou
a constituição e o funcionamento da Sociedade de
Crédito ao Microempreendedor, estabelecendo capi
tal mínimo e patrimônio líquido ajustado de 100 mil re
aís, fixando regras e, sobretudo, definindo a natureza
jurídica desse tipo de sociedade de crédito.

Assente-se que antes de o BACEN emitir essa
Resolução nQ 2.627, de 2 de agosto de 1999, a natu
reza jurídica das entidades que processavam micro
crédito era simplesmente de caráter associativo, qua
se sempre com a participação de Municípios ou de
Estados-membros, mediante autorizações legislati
vas. Era um procedimento simples, sem muita buro
cracia, sem capital mínimo realizado e patrimônio lí
quido ajustado. Agora, não. A natureza jurídica da en
tidade terá que ser: companhia fechada, nos termos
da lei de socied~Jdé anônima (Lei nQ 6.404, de 1976),
ou sociedade por quota de responsabilidade limitada.
Vale dizer que isso, além de burocratizar os procedi
mentos de uma via que facilitava instituições a se or
ganizarem, dificultou a criação de novas entidades,
agora Sociedades de Crédito ao Microempreendedor,
pelas exigências postas na citada resolução.

Em face das imensas e profundas desigualda
des existentes em nosso País, gestada na abusiva e
insolente concentração de renda que vem desde o
início da nossa formação histórica, no longo período
do escravismo, não vejo alternativa para abolir o esta
do de pobreza e de miséria de parcelas substanciais
da população brasileira (cerca de 60 milhões), dentre
outras medidas (reforma agrária, via associativismo e
cooperativismo agrário, programa de habitação popu
lar e de amplo programa de saúde) senão com inves
timentos maciços na educação e na adoção de uma
política de crédito popular que dê acesso aos pobres
e aos pequenos de modo firme e consistente. Para
isso, a formação da poupança local é de fundamental
importância.

o Brasil possui, hoje, cerca de 1.800 Municípios
sem agência bancária. Os bancos privados e os ban
cos públicos somente estão presentes em praças
onde há possibilidade de lucro. Esses Municípios po
deriam ser ocupados por cooperativas de crédito e
instituições comunitárias de crédito ou outras agênci
as de crédito popular, simples e sem burocracia.

É certo que o sistema bancário que opera no
Brasil- nacional e estrangeiro - não tem compromis
so com o desenvolvimento econômico e social do
País, o que somente poderá ser alcançado, de forma
homogênea, com o crédito popular, fator essencial à
geração de trabalho, de emprego e de renda. Para
isso, o cooperativismo de crédito e os bancos de mi
crocrédito serão instrumentos fundamentais.

Estou convencido de que é imprescindível que
se arranquem as muletas do cooperativismóde crédi
to e do microcrédito e os deixem andar e crescerem,
como instituições financeiras livres e abertas, demo
cráticas, como único meio de formar-se uma rede na
cional de crédito popular no Brasil, juntamente com o
Banco Postal, o Banco SEBRAE e outros que operem
essa política de forma continuada, fazendo do crédito
um direito humano para a população de baixa renda,
para os pobres, os pequenos e os miseráveis deste
País, os excluídos de uma pátria rica e generosa que
não pode e não deve marginalizar milhões de seus fi
lhos da participação de sua riqueza.

Ê preciso que o Governo brasileiro apóie a cria
ção de um banco de microcrédito em nosso País, um
banco especializado que faça o crédito popular. Não
venceremos nunca a pobreza e a miséria se não hou
ver o crédito como um direito humano para os peque
nos, pobres e despossuídos, para quem não tem
acesso aos bancos tradicionais.

O Governo brasileiro até vem apoiando a políti
ca de microcrédito e a criação de agências populares
denominadas Banco do Povo, mas é preciso dar um
passo além e aprender com o Grameen Bank essa
experiência extraordinária.

Possivelmente, na próxima terça-feira, por meio
da Comissão Especial do Sistema Financeiro, estare
mos aprovando requerimento para convidar o Prof.
Muhammad Yunus para vir a esta Casa trazer-nos
sua experiência sobre o papel e importância do Gra
meen Bank naquele País nas políticas de combate à
pobreza e miséria.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



14888 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2000

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex8 8' palavra.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB-RO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos dias,
nossa Capital, Porto Velho, tem assistido a um gran
de crescimento nos índices de violência. Apesar dos
esforços das autoridades policiais, tanto da Polfcia
Militar como da Civil, obviamente muito pouco pode
ser feito, com a total falta de condições para a realiza
ção de um trabalho com resultados mais positivos
contra a criminalidade.

Neste contexto, uma das categorias que mais
têm sofrido com a falta de segurança em Rondônia e
especialmente em Porto Velho é a dos taxistas.
Exemplificamos tal afirmação com números. Nos pri
meiros três meses do ano, três taxistas foram violen
tamente assassinados por bandidos, pelo menos
mais dois foram gravemente feridos e há um grande
número de ataques, felizmente só com a perda do di
nheiro e eventualmente do carro, mas sem danos fisi
coso

E por que isso acontece, Sr. Presidente? Um
dos principais motivos é que à noite o policiamento
praticamente desaparece, a não ser em pequenas e
restritas áreas centrais da cidade. Um antigo sistema
de guaritas em vários bairros foi extinto, porque o Go
verno do Estado está reduzindo seus investimentos
em todas as áreas, inclusive na segurança. Sabendo
que não serão importunados, os bandidos tornam-se
cada vez mais ousados, atacando a qualquer hora e
nas mais diferentes áreas da cidade, vitimando princi
palmente gente trabalhadora, que precisa trabalhar
como motorista de táxi para sustentar suas famflias;
Sem segurança, há muitos que não voltam vivos para
casa!

A situação chegou a tal ponto que já existem
muitos profissionais que não querem mais trabalhar à
noite, preferindo abrir mão dos seus ganhos do que
correr risco de vida sempre que saem para a rua.

Não temos dúvida de que só uma ação efetiva
do Governo de Rondônia, investindo pesado na segu
rança pública, dando apoio tanto ao policiamento pre
ventivo como ostensivo, é que este quadro poderá
mudar. Não adianta só promessas, porque elas foram
muitas nos últimos meses, mas as realizações, quase
nenhuma.

A comunidade de Porto Velho, principalmente,
está clamando por segurança e exige das autorida
des competentes medidas práticas, imediatas, para
que não cheguemos a uma situação que se torne in-

controlável, com a bandidagem tomando conta das
ruas. Mais homens, mais viaturas, armamento condi
zente com as necessidades policiais, enfim, in
fra-estrutura para a segurança pública é o que todos
exigimos.

Por outro lado, também temos que ouvir o cla
mor da categoria dos taxistas em relação às ações da
nossa Justiça. Amparados em vários benefícios da
lei, assaltantes e assassinos de motoristas, quando
são presos - o que raramente acontece -, acabam
sendo libertados pouco depois, para responderem
por seus crimes em liberdade. Alguns dos criminosos
recém-soltos, voltam a assaltar ou, ainda pior, amea
çam testemunhas, companheiros da vítima e até seus
familiares. Esta situação precisa ser modificada, sen
do aplicada a estes bandidos o rigor da lei, tiran
do-lhes a liberdade e não permitindo que eles sejam
soltos para continuarem a praticar crimes nas ruas.
Só com a ação firme da polfcia e com uma Justiça ágil
e dura com os criminosos conseguiremos diminuir a
criminalidade em nossa terra.

Outro assunto, Sr. Presidente. Em Rondônia,
não é possível mesmo confiar na palavra oficial dada
pelo Governo do Estado. Nesta semana, assistimos
novamente a um fato lamentável, que bem sintetiza a
posição de um governo que diz uma coisa e faz outra
completamente diferente. Depois de demitir mais de
9.600 servidores, alguns com longos anos de servi
ços prestados ao Estado, o Governo de Rondônia
prometeu - e toda a população rondoniense é teste
munha disso -, através de notas publicadas em toda
a imprensa e em depoimentos pessoais do Governa-

o dor ctefEstado, que "o ciclo das demissões acabou" e
que, a partir daquela relação de quase 10 mil pessoas
postas de uma hora para outra, sem direito algum, no
olho da rua, ninguém mais seria demitido.

Ora, foi apenas mais um engodo contra a popu
lação. Na surdina, sem anúncio algum, sem que nin
guém tivesse tempo sequer de protestar, o Governo
de Rondônia publicou, no Diário Oficial do Estado,
mais uma relação de demissões, desta feita com mais
de 250 novos nomes. A comunidade dos servidores
públicos, que já estava desesperada com as medidas
duras, impopulares e anti-sociais que o atual Governo
vinha tomando, entrou em pânico novamente.
Enquanto saía a nova relação de demitidos, nova
mente vinham porta-vozes do Governo de Rondônia,
em público, dizer que "agora, sim, o ciclo de demis
sões terminou". Só que, é óbvio, ninguém acredita
mais.
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o povo, e principalmente o servidor público, já
foi enganado na campanha política quando, para se
eleger, o atual Governador visitara secretarias de
Estado jurando que em sua administração, caso elei
to, não demitiria ningUém. Enganou a todos, ele
geu-se com o peso da votação dos funcionários públi
cos e o que se viu foi uma verdadeira tragédia para a
categoria.

Depois de começar o esquema de demissões,
contrariando tudo o que havia afirmado, o Governo
continua com sua política de ataque à classe dos ser
vidores, como se ela fosse culpada por todas as ma
zelas do Estado. Não foi e não é. Mais que isso: ao
demitir, o Governo anunciou que, com a redução de
pessoal, poderia manter os pagamentos dos salários
dos que ficaram em dia. Também não cumpriu. Há ca
sos, como o dos funcionários da Companhia de
Aguas e Esgoto de Rondônia - CAERD, em que já
se vão quatro meses sem que os trabalhadcres re
cebam um tostão. Enquanto isso, diariamente na
imprensa de Rondônia se denunciam mazelas e
maracutaias da direção da empresa e de seus apa
niguados, enquanto os servidores estão desespe
rados, sem dinheiro.

Enfim, Sr. Presidente, é lamentável o que está
ocorrendo em nosso Estado. É com tristeza que pre
cisamos denunciar estes assuntos nesta tribuna,
quando gostaríamos, na verdade, de estar falando
das coisas boas de Rondônia, do nosso crescimento,
das nossas perspectivas de progresso e desenvolvi
mento. Infelizmente, o atual Governo, que até agora
não disse a que veio, pois não realizou sequer uma
obra que pudéssemos identificar como positiva para a
população, está completamente perdido. Escolheu
como alvo o funcionalismo não para valorizá-lo, como
apregoava em campanha, mas para bode expiatório
de uma crise que parece não ter fim.

Novamente nos solidarizamos com os funcioná
rios demitidos e esperamos, sinceramente, que a
Justiça Federal, para onde recorreram os sindicatos
que representam a categoria dos servidores, obrigue
o Governo de Rondônia a rever seus atos, que até
agora apenas serviram para criar quase um caos so
cial em nosso Estado.

Sr. Presidente, gostaria ainda de referir-me a
outro assunto. A comunidade do Município de Rio
Crespo, em Rondônia, tem ainda muitas deficiências
a serem superadas. Há um grande esforço de parte
de toda a comunidade para, no dia a dia, enfrentar e
superar os problemas que podem ser combatidos em
âmbito municipal. Contudo, existem problemas que

somente poderão ser resolvidos, ou ao menos ameni
zados, com o,apoio direto e fundamental tanto do Go
verno do Estado como do Governo Federal.

Sabedores que somos dos graves problemas
de abastecimento de água potável para aquela comu
nidade, que reúne mais de 8 mil habitantes, decidi
mos propor, ao Orçamento Federal para o próximo
ano, emenda destinando verba específica para que a
comunidade de Rio Crespo possa ser beneficiada
com obras que signifiquem construção, ampliação e
melhoria nos serviços de abastecimento de água.

De acordo com a emenda que este Parlamentar
apresentou ao Orçamento da União para o ano 2000,
deverão ser destinados um total de 150 mil reais para
obras relaCionadas com o sistema de abastecimento
de água potável para a comunidade de Rio Crespo.

A comunidade ordeira e trabalhadora de Rio
Crespo, neste setor, tem enfrentado acentuada pro
blemática em relação a esta questão. Ela tem causa
do inúmeros problemas e transtornos a todos os seto
res da coletividade daquele Município, inclusive com
a incidência de doenças endêmicas que afetam to
dos.

Obras nesse sentido, com apoio concreto, atra
vés de verbas federais colocadas à disposição do Mu
nicípio de Rio Crespo no orçamento do próximo ano,
serão de grande valia para uma comunidade que tem
lutado incansavelmente para superar suas dificulda
des. A ampliação e melhoria destes serviços vai, sem
dúvida alguma, dar um grande alento àquela comuni
dade, tão carente de recursos financeiros oriundos
tanto do Estado como do Governo Federal, para con
seguir desenvolver-se.

Temos certeza de que a emenda agora proposta
terá guarida por parte do Relator e dos demais pares,
na medida em que representará o encaminhamento
da solução para um dos mais graves problemas que
enfrenta a coletividade do jovem, operoso e destaca
do Município de Rio Crespo.

Sr. Presidente, entre os Municípios;de Rondônia
que se destacam pela sua luta pelo desenvolvimento,
sem dúvida está também o de Urupá. Com uma popu
lação aproximada de 15 mil pessoas, Urupá tem luta
do para superar suas dificuldades, através de uma
comunidade unida, preocupada com o seu desenvol
vimento e com o seu futuro. Contudo, como a grande
maioria dos pequenos Municípios brasileiros, a ca
rência de recursos impede que aquela comunidade
consiga realizar investimentos, principalmente em re
lação aos setores de esport~s e lazer. Por isso, tor
na-se de fundamental importância para aquela impor-
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tante comunidade rondoniense a participação de ver
bas federais, sendo investidas em setores tão caren
tes como os que acima citamos.

Dentro deste contexto, encaminhei emenda ao
Orçamento da União do próximo ano prevendo uma
verba de 10S mil reais, a serem investidos na implan
tação de um sistema de infra-estrutura esportiva, com
a construção e aquisição de equipamentos para um
miniestádio de futebol, inclusive com pista de atletis
mo, compondo um sistema esportivo coberto, para
beneficiar os moradores daquela localidade.

Sem recursos financeiros para investir nesta
área, a comunidade local certamente será enorme
mente beneficiada com obras deste porte, utilizan
do-se de recursos do Governo Federal, inclufdos no
Orçamento da União.

Com o valor proposto, a comunidade de Urupá
poderá usufruir de um miniestádio de futebol coberto,
com pista de atletismo. Com isso, será proporcionado
à comunidade um espaço muito especial para a práti
ca de atividades esportivas e culturais, promovendo
eventos que possam envolver toda a coletividade.
Além disso, o sistema esportivo servirá de grande in
centivo para que crianças e adolescentes de Urupá
possam usufruir de uma infra-estrutura de qualidade
para a prática de diferentes modalidades esportivas.

O investimento proposto no Orçamento para o
ano 2000, advindo de recursos do Ministério do
Esporte e Turismo, sem dúvida alguma será de gran
de incentivo para toda aquela comunidade, que se
tem destacado no contexto do Estado de Rondônia
em todos os sentidos. Não haverá, certamente, apoio
maior a uma comunidade como Urupá do que dotar o
Municfpio de uma estrutura esportiva como a que pro
pomos e que tanta falta está fazendo para todos os
moradores daquela cidade.

Era o que tinha a comunicar.
O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)

Tem V. Exa a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
relatar a questão das privatizações das empresas pú
blicas brasileiras, implementadas pelo Governo neoli
beral de Fernando Henrique Cardoso e seus aliados,
comentando, especialmente a venda da Empresa de
Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul 
ENERSUL, ocorrida no último ano da administração
desastrosa do PMDB em nosso Estado, e sua inten-

ção de construir uma termelétrica na Bolfvia, que trou
xe vários prejufzo para o nosso Estado e a população
de Corumbá.

A população brasileira, em sua grande maioria,
começa a perceber que foi vitima da propaganda en
ganosa desencadeada pelo Governo Federal, no
auge das privatizações, especialmente das Teles, si
derurgias e hidrelétricas, quando jogou pesado na mf
dia nacional para divulgar o programa à população e,
assim, vender, com menos resistência, as empresas
construfdas com o suor do trabalhador brasileiro para
o capital internacional.

O escândalo vergonhoso da venda da
TELEBRÂS, envolvendo o Presidente da República,
Ministros de Estado e assessores do alto escalão do
Governo Federal, noticiado amplamente pela impren
sa nacional, parece representar apenas a ponta do
iceberg da grande trama palaciana de entrega do
bem público para o capital privado. O Governo de
FHC, além de colocar o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) à disposição
da iniciativa privada para financiar com dinheiro do
povo a compra das empresas públicas, não investiu
os recursos obtidos para sanar as mazelas sociais do
Pafs, conforme havia prometido.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, confor
me reportei-me no infcio do pronunciamento vou
ater-me à privatização da ENERSUL, esta estatal foi
vendida pelo Governo anterior de Mato Grosso do Sul
por 600 milhões de reais, com pretexto de pagar fo
lhas atrasadas de salários do funcionalismo público
estadual. É importante destacar que a ENERSUL
dava um lucro Ifquido de 20 milhões de reais/mês
para o Mato Grosso do Sul. Pois bem, a população
sul-mato-grossense vem sofrendo as conseqüências
da' venda desta empresa, os serviços não melhora
ram em 1'lada, A ENERSUL e TELEMS (Telecomuni
cações de Mato Grosso do Sul), ambas privatizadas
pelo Governo anterior, são as campeãs de reclama
ções no PROCON de Mato Grosso do Sul. O Estado
perdeu o lucro que poderia estar sendo investido em
prol da população e, conforme editorial do jornal Cor
reio do Estado, edição desta segunda-feira, 3 de abril
de 2000, que diz:

Hoje, por incrfvel que pareça, todo o
dinheiro pago pelas contas de luz em Mato
Grosso do Sul não amanhecem em território
estadual: vão direto para os bancos de Vitó
ria, no Espfrito Santo, onde fica a sede da
Escelsa, da qual a Enersul transformou-se
apenas em mero departamento.
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Vale ressaltar ainda que o referido jornal, publi
cou extensas reportagens nas edições de 3 e 4 de
abril, enfocando manobras da ESCELSAlENERSUL
para construir uma usina termelétrica na Bolívia, em
prejuízo do der:;envolvimento do Estado de Mato
Grosso do Sul, especialmente da cidade fronteiriça
de Corumbá, haja vista o protocolo de intenção assi
nado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, Vale do
Rio Doce e PEl:ROBRAS para a construção de uma
termelétrica naquela cidade com o objetivo de viabili
zar o pólo siderúrgico corumbaense. A postura da
ESCELSAlENERSUL, através de sua diretoria, aloja
da no Espírito Santo, fere os interesses de Mato
Grosso do Sul e configura uma traição ao
sul-mato-grossense.

O Governador de Mato Grosso do Sul, José
Orcírio Miranda dos Santos - Zeca do PT - e o Se
cretário Estadual de Habitação e Infra-Estrutura, Pe
dro Luiz Teruel, rechaçaram essa manobra da
ESCELSAlENERSUL, afirmando categoricamente o
compromisso acertado com a PETROBRAS: "nosso
Governo não abre mão da construção da usina ter
melétrica em Corumbá. Nosso compromisso é com o
desenvolvimento e geração de empregos no Brasil e
em Mato Grosso do Sul, e não na Bolívia, como alme
ja esse grupo que gerencia o sistema elétrico de Mato
Grosso do Sul. Lembro ainda que o nosso Governo e
a PETROBRAS assumiram a compra de 38 milhões
de metros cúbicos de gás/dia, isso para viabilizar o
gasoduto e atrair indústrias para Mato Grosso do Sul
e para os demais Estados brasileiros beneficiados
pelo gasoduto Bolívia/Brasil".

Hoje a imprensa estadual já admite que a venda
da ENERSUL foi um péssimo negócio para Mato
Grosso do Sul. Pois bem, na época da privatização da
empresa, nós do Partido dos Trabalhadores, fomos
contra a negociação e alertamos a população
sul-mata-grossense sobre os riscos e transtornos que
a entrega da ENERSUL para a iniciativa privada po
deria causar. Nosso alerta não foi levado em conside
ração pelo então Governo do PMDB e seus aliados
(PSDB, PFL e PTB), que governavam o Estado a seu
bel-prazer. E, por isso, além de vender a ENERSUL a
preço vil à iniciativa privada, são os responsáveis di
retos pelos transtornos e os prejuízos que a popula
ção de Corumbá possa vir a sofrer caso a
ESCELSAlENERSUL venha a construir a termelétri
ca no lado boliviano. Hoje a população de Mato Gros
so do Sul e a imprensa estadual percebem que a ra
zão estava conosco. Mas é tarde demais, pois o patri
mônio público nacional, a exemplo da ENERSUL já

foi entregue ao capital internacional, que só veio aqui
obter vultosos lucros, para investir em seus países de
origens e gerar empregos para seu povo, em detri
mento do trabalhador brasileiro, que nos últimos anos
tem sentido na pele o desaparecimento sistemático
dos postos de trabalho, em decorrência da política de
privatização do Governo Federal.

Sr. Presidente, gostaria que este pronuncia
mento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer..
O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa a palavra.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB - MS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer uma retificação para que conste dos Ana
is desta Casa.

Na votação de ontem da Emenda Aglutinativa nll.
20, em que houve unanimidade de todas as Lideran
ças, quatorze Sr. Deputados votaram contrários à ori
entação da Liderança de suas bancadas. E, por equí
voco, fui um deles. Quero apenas dizer que na hora
do voto minha intenção, como sempre aconteceu
nesta Casa, era acompanhar a, orientação do meu
partido. Não havia outro motivo para votar em desa
cordo com o partido, até porque foi consenso.

Era o que queria consignar.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Nobre Deputado Waldemir Moka, a Secretária da
Mesa vai tomar as devidas providências acerca do
seu voto. V. Exa diz que votou por um simples engano
e quer que conste que acompanhou a orientação do
partido.

OSR. PRESIDENTE (Themlstod~s Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputadó' Neuton Lima.

O SR. NEUTON LIMA (PFL-SP. ISem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
com prazer que retorno à tribuna desta Casa depois
de ouvir eloqUente discurso do Deputado Coriolano
Sales, mostrando o mapeamento da erradicação da
pobreza em todo o mundo e trazendo grandes expe
riências que, sem dúvida, se aplicadas em nosso PaIs
diminuirá essa classe social tão sofrida e desprezada
em todo o território nacional.

Um dos temas do meu pronunciamento também
está ligado à pobreza. Quero, neste momento, falar
sobre a violência, tão assustadora em todos os qua
drantes deste PaIs e, por que não dizer, até mesmo
nas nossas próprias casas vivemos em completa in
segurança.
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A violência do homem contra o homem se cons
titui um dos grandes desafios a ser enfrentado pela
humanidade do terceiro milênio. A veracidade dessa
afirmação é facilmente constatada quando abrimos
as páginas de uma revista ou de um jornal ou quando
ligamos a televisão ou o rádio. Fizéssemos um levan
tamento estatfstico dos minutos ou das linhas dedica
das nos Órgãos de comunicação de massa, falados
ou escritos, a programas ou notícias que envolvam a
divulgação de algum tipo de violência, ficaríamos es
pantados com o resultado obtido.

Pesquisas com esse objetivo, levadas a efeito
nos Estados Unidos e na Europa, produziram resulta
dos que levaram os governos a repensarem suas po
Iiticas públicas sobre o tema e a discutir até mesmo o
papel da mídia como instrumento de deseducação
coletiva e de incentivo à prática da violência.

É de se destacar que a violência nao é um mo
nopólio dos países em desenvolvimento, o chamado
Terceiro Mundo. Ela existe, ainda que sob diferentes
formas de manifestação, em todas as sociedades,
seja rica seja pobre. E suas nefastas conseqOências
se fazem sentir nos mais diversos campos. Além da
perda de vidas ou das lesões que a violência produz
nos seres humanos, efeitos materiais, há também re
flexos perniciosos e maléficos sentidos nos campos
psicológico, econômico, social e moral, efeitos não
materiais.

O Brasil, como não se constitui em uma ilha iso
lada em relação ao restante do mundo, é igualmente
vítima desse mal do século.

A associação entre uma cultura de violência,
muito bem dissimulada, e a ausência de coordenação
de pollticas públicas, no âmbito federal, estadual e
municipal, esta bem mais expllcita, faz com que no
Brasil se façam presentes, de forma assustadora, os
trágicos efeitos desse grande mal mundial que é a vi
olência.

Os dois elementos ántertormente indicados, em
nosso entendimento, se apresentam como os mais
relevantes para a eclosão de crimes, dos mais banais
aos mais hediondos, não sendo, porém, os únicos.

!

Podería~os, ainda, apontar como causas da vi-
olência: os erros no planejamento das polfticas de se
gurança públiêa no âmbito dos Estados da Federa
ção; a má administração e o pequeno aporte de recur
sos para os órgãos policiais; a falta de coordenação
entre as ações de segurança pública desenvolvidas
pela Polfcia Civil e Militar; a falta de perspectiva edu
cacionais e de emprego das camadas mais pobres da
população; a perspectiva de impunidade em razão do

colapso do sistema judicial e prisional brasileiro e ou
tras tantas causas que são diariamente apontadas
pelos especialistas sobre o tema e que variam de
acordo com o enfoque de análise do estudo realizado
- campo educacional, campo social, campo penal e
outros.

Escolhemos a cultura da violência e a ausência
de coordenação das políticas públicas como os moti
vos mais relevantes, pelas razões que exporemos a
seguir.

A cultura da violência, intrínseca em nossa soci
edade, constitui um elemento muito pouco destacado
nos estudos sobre o tema, embora ela se encontre
presente em nosso meio, ao longo de toda a nossa
história, desde os tempos do descobrimento.

O mito do brasileiro cordial, apresentado por
Sérgio Buarque de Hollanda, em sua obra "Raízes do
Brasil", vem sendo desmascarado, constantemente,
pelos pesquisadores nacionais da área de comporta
mento humano.

A violência perpetrada contra os Indios, primei
ramente pelos descobridores portugueses e, a seguir,
pelos próprios brasileiros, começa a ser revelada e
nos mostra que não fomos um povo que sempre de
monstrou uma Indole pacífica e cordata, capaz de,
pela miscigenação, promover uma união de raças.

Os negros, substitutos dos fndios no trabalho
escravo e na condição de destinatários da violência
cruel, até hoje lutam para verem reconhecidos os
seus direitos e ocuparem um espaço digno na socie
dade; são ainda vítimas da violência surda de uma
discriminação, o racismo, que nós insistimos em ale
gar que não existe em nosso País.

Posteriormente desenvolveu-se, com o desapa
recimento da escravidão, uma forma de manifestação
de nossa violência cultural, a violência contra os me
nores, os menos favorecidos economicamente.

Se essa violência contra fndios e negros é mais
facilmente perceptível, a violência contra o pobre
mostra-se muito mais sutil. Ela ocorre pela exclusão
desse indivfduo das oportunidades de conquistar o
acesso a uma condição mais digna de vida, pelo privi
légio de tratamento dado aos interesses econômicos
e aos interesses de categorias organizadas em detri
mento da grande maioria, ou, ainda, pela implemen
tação de polfticas públicas de caráter seletivo, que
não têm nos menos favorecidos seu público alvo.

Por fim, como exemplo também bastante signifi
cativo de nossa cultura de violência, podemos citar a
violência doméstica e a formação de gangues juve-



Abril de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 14893

nis, compostas por jovens de classe social alta e mé
dia, ou por jovens das classes sociais mais baixas.

As investigações, levadas a efeito no âmbito
das delegacias especializadas de atendimento a mu
lheres, crianças e adolescentes, mostram que a gran
de maioria dos autores de agressões físicas, estupros
ou atentados violentos ao pudor são familiares ou
amigos próximos da vítima. Isto é, a origem da violên
cia não se situa, em sua maioria, no âmbito externo à
residência, mas no seio do lar da vítima.

Por outro lado, proliferam nas grandes e médias
cidades as gangues juvenis. Incentivados pelos maus
exemplos apresentados em filmes norte-americanos,
que nos impõem uma visão agressiva da relação hu
mana, ou motivados pela necessidade de au
to-afirmação e de contestação à autoridade familiar,
muitos jovens de classe média e alta se reúnem para
promover arruaças em bares, boates ou em outros lo
cais públicos, normalmente realizando brigas e de
predações e atacando, covardemente, outros jovens
que se encontrem isolados. Muitos se autodenomi
nam praticantes de lutas marciais, sendo, porém, me
ros marginais que, em verdade, jamais compreende
ram a filosofia das artes marciais, a qual se funda
menta nos princfpios de equilfbrio pessoal, serenida
de e de respeito ao ser humano.

Por outro lado, nas periferias das cidades, jo
vens de classes sociais mais baixas, por motivos dife
renciados, também se organizam em gangues. Nes
se caso, normalmente, o que os move a se reunir,
além da auto-afirmação, é a necessidade de garantir
a sua segurança pessoal, o que acreditam ocorrerá
com o ingresso em um grupo que tenderá a defen
dê-los em caso de ataques.

Se os motivos de formação são diferentes, os
resultados são os mesmos: agressões, mortes, vio
lências e prática de atos que chocam e atemorizam
toda a sociedade.

O que há de comum entre esses dois grupos 
além da violência que praticam e da necessidade de
auto-afirmação - é a constatação de que os jovens
que os integram vivenciam, regra geral, um processo
de desagregação familiar, ou seja, sofrem de perda
de suporte ou de referência no âmbito doméstico.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Walter Pi
nheiro.

O Sr. Walter Pinheiro - Deputado Neuton
Lima, o pronunciamento que V. ExB faz sobre a violên
cia é de suma importância. Em certo trecho, V. ExB

aborda a questão da violência doméstica. Pesquisas
divulgadas pelas Delegacias de Proteção à Mulher

apontam alto fndice de violência contra mulheres. Em
Salvador, minha cidade, 22 mulheres são espanca
das por dia e, lamentavelmente, 60% desses casos
acontecem dentro de casa. Ea violência se arrasta na
discriminação racial, na discriminação aos índios.
Estamos vendo os pataxós serem espancados, e o
memorial que construíram foi completamente destruí
do pela Polícia Militar. A violência física, o abuso se
xual e a exploração do trabalho infantil são práticas
comuns. Isso é lamentável quando estamos prestes a
adentrar o século XXI. Embora falemos em transfor
mações profundas e em adventos tecnológicos, esta
mos convivendo com práticas - diria eu - bem do
passado. Ontem, esta Casa aprovou, na PEC do Ju
diciário, uma medida muito importante: a federaliza
ção dos crimes cometidos contra os direitos huma
nos. Portanto, é muito oportuno o pronunciamento de
V. ExB Temas como este não são matéria da Ordem
do Dia. Muitas vezes, as questões econômicas ou ou
tras disputas terminam pautando nossas ações, e va
mos deixando de lado tema de suma importância,
que pode trazer de volta a paz, a relação sadia entre
os cidadãos, que pode alimentar a indústria do turis
mo tão ameaçada pela divulgação permanente dos
crimes praticados contra aqueles que vêm ao nosso
País e são barbaramente assassinados ou acometi
dos por atos de violência. Portanto, parabenizo V. ExO

É importante travar esse debate, principalmente sob
o prisma da discriminação, da questão racial. Neste
exato momento, o companheiro Deputado João
Grandão, do Mato Grosso do Sul, que é negro, dirige
os trabalhos da Casa. Portanto, é uma grande ruptura
que a sociedade nos impôs. Hoje há a ruptura da vio
lência por parte dos negros, dos Indios, das mulheres
que estão ocupando cada vez mais espaço. Para
béns, Deputado!

O SR. NEUTON LIMA - Agradeço a V. Exa o
aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Dr. Hélio.
O Sr. Or. Hélio - Nobre Deputado Neuton Lima,

representante do Estado de São Paulo nesta Casa e,
em particular, digno polltico da região de Indaiatuba,
temos o privilégio de ouvir o pronunciamento proferi
do por V. ExB acerca desse tema. É um privilégio por
que, em primeiro lugar, a Campanha da Fraternidade
deste ano, promovida pela CNBB e por diversas enti
dades religiosas deste PaIs, tem como tema principal
a dignidade humana e a cultura da paz. V. Exa disse
muito bem que vivemos numa cultura de guerra, em
que estão presentes as discriminações éticas e re
ligiosas. Um exemplo flagrante dessa discrimina-
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ção testemunhamos há um mês, em São Paulo,
quando um jovem de cerca de 22 anos, que tinha
o sonho de ser assistente social, teve sua vida ce
ifada pelos skinheads s6 por parecer homossexu
al. A discriminação de raça e religião está presen
te no Brasil: negros, homossexuais, prostitutas,
nordestinos e demais minorias são perseguidos
por um movimento organizado instalado neste
Pais, fortalecendo a cultura de guerra. Precisa
mos dar o exemplo neste que é o Ano Internacio
nal da Cultura da Paz, e, conforme V. Ex· faz nes
te momento, trazer a esta Casa medidas proposi
tivas que estabeleçam uma cultura de paz perma
nente por meio da educação e de atos polfticos
que se contraponham à esperteza, à prática de le
var vantagem, à corrupção, e que novos atores
sociais do bem sejam estimulados. Vimos vários
destes atores neste último século, que já se fo
ram: Madre Teresa de Calcutá, Betinho, Irmã Dul
ce, Martin Luther King, Gandhi etc. Em todos os
campos vemos surgirem novos profissionais do
futebol, do canto, da música e novos atores de te
levisão, mas atores sociais do bem têm sido mais
escassos a cada dia no nosso meio. V. Ex· tem
cumprido nesta Casa o importante papel - de
que sou testemunha - de um polftico com novas
práticas de atuação; um Parlamentar presente,
ativo, competente. V. Ex· está de parabéns por
lembrar neste dia tema da mais alta relevância: a
cultura da paz e o combate à violência.

O SR. NEUTON LIMA - Agradeço a V. Ex· o
aparte, que solicito seja incorporado ao meu pronun
ciamento.

Prossigo, Sr. Presidente. A famifia - que se
constitui na cellula mater da sociedade - é hoje uma
instituição que passa por uma grave crise. E a gravi
dade dessa crise pode ser facilmente medida pelos
seus reflexos nos altos Indices de violência e de crimi
nalidade.

Quanto à auSência de coordenação de pollticas
públicas no âmbito federal, estadual e municipal, en
tendemos que se constitui motivo relevante para o re
crudescimento da violência, porque, em sua essên
cia, essa ausência de coordenação significa o desco
nhecimento dos múltiplos aspectos da violência e, em
conseqüência, da multiplicidade de suas causas e da
necessidade do desenvolvimento de ações em cam
pos distintos e que, aparentemente, nao possuem re
laça0 mais Intima.

Normalmente, quando se trata do tema violên
cia a primeira idéia que nos surge está ligada à re
pressão.

Regra geral, queremos mais policiais nas
ruas, maior número de marginais presos e condena
dos, maior segurança nas ruas. E queremos isso de
forma imediata. Em conseqÜência, é necessário ma
ior aporte de recursos para os órgãos policiais.

Ao final do ano passado foi cogitada a possibili
dade de criação de mais um tributo - materializado
na forma de um percentual a ser cobrado sobre o total
da conta telefônica do cidadão -, cujos recursos seri
am destinados à Segurança Pública. Mas qual é a se
gurança pública? Que programas se pretendiam fi
nanciar com esses recursos? Programas ligados ex
clusivamente ao reaparelhamento policial? Não pre
cisamos ir longe para vermos que essa simples ob
tenção de recursos, por meios de tributos, às custas
de mais um sacrifício do combalido orçamento do
méstico do brasileiro, garante apenas uma coisa: me
nor redução do poder aquisitivo do povo pelo aumen
to da carga tributária, sem nenhuma garantia de retor
no do recurso obtido sob a forma de ação pública,
para a solução do problema que motivou essa nova
tributação.

A CPMF, que se destinava inicialmente a soluci
onar o problema de atendimento público na área da
saúde, foi criada regularmente, ao longo de todo o
período previsto, no ato de sua criação. Porém, se
houve alguma melhora no atendimento médi
co-hospitalar, ela não foi percebida pela população
brasileira.

Um tributo para a segurança pública teria, com
certeza, o mesmo e triste destino. Seria cobrado de
forma precisa; no entanto, a população continuaria
esperando inutilmente pelo retorno do tributo cobra
do, que deveria ser a sensível melhoria da sua quali
dade de vida.

Essa espera inútil decorreria de uma questão
simples: há um erro de percepção do problema. A solu
ção da violência não é vista como uma ação aser desen
volvida em campos distintos, quais sejam: ações sociais,
sistema policial, sistema prisional e sistema judiciário.
Em conseqüência, gastar-se-iam os recursos obtidos em
medidas pouco eficazes, uma vez que não seriam medi
das decorrentes de ações integradas, mas de ações lo
calizadas em um campo especifico.

Assim, mesmo que tivessem êxito, pela limita
ção de objetivos, não seriam capazes de reduzir a vi
olência como um todo, porque não atacariam os pro-
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blemas relacionados com a violência que se situas
sem fora do campo escolhido.

Judith A. Greene, autora de um estudo sobre o
programa de tolerância zero, implementado na cida
de de New York, Estados Unidos, nos esclarece que,
embora as polfticas de combate à criminalidade, fun
dadas exclusivamente nas ações policiais, possam
ter resultado - em que pesem os altos custos finan
ceiros e os riscos de má conduta e de abuso de auto
ridade pelos policiais -, os programas de polícia co
munitária ou polfcia de vizinhança têm o mesmo re
sultado e apresentam riscos de efeitos colaterais in
desejados bem menores.

Um exemplo de sucesso na utilização da filoso
fia de polícia comunitária é o da cidade nor
te-americana de San Diego. De acordo com o progra
ma adotado naquela cidade estadunidense, os cida
dãos e policiais dividem responsabilidades pela iden
tificação e pela solução dos problemas de crime e vio
lência. E o uso do direito de punir do Estado. que re
sulta na condenação de um indivíduo à perda de sua
liberdade, constitui ferramenta para a recuperação do
marginal e não um fim em si mesmo.

Compõem o programa de emprego da policia
comunitária a criação de parcerias entre governo e
cidadão; o incentivo à criação de canais de comu
nicação entre a polfcia e a comunidade, para o
compartilhamento de informações e para a execu
ção de um trabalho conjunto, com vistas à identifi
cação de áreas e de tipos de crimes e desordens
que afligem a região; e o desenvolvimento de
ações diversas em diferentes campos, como o da
educação, o da assistência social etc, por meio de
órgãos do governo e privados, para solucionar pro
blemas que tenham influência sobre a prática de
crimes ou de atos violentos.

Esse tipo de programa é, a nosso ver, uma solu
ção que se apresenta como mais adequada para o
combate à violência e à criminalidade do que a sim
ples atitude repressiva. Por essa razão, gostaria de
vê-lo sendo introduzido e aplicado em nosso País.

Assim, deveria ser feito um esforço pelos Go
vernos Estaduais e Federal, para a criação de canais
efetivos de comunicação com a comunidade, a fim de
que ela possa participar da busca de soluções para a
violência, até porque é a população, a sociedade bra
sileira a principal vítima da onda de crimes e violência
que assola nosso País.

Outro aspecto relevante seria a questão da par
ticipação da sociedade no financiamento do combate à
violência. Ao invés de serem criadas novas taxas ou con-

tribuições, que viriam a onerar ainda mais a vida dos bra
sileiros, poder-se-ia incentivar a promoção de uma cam
panha popular por artistas, desportistas, empresas priva
das e outras organizações da sociedade civil, com o ob
jetivo de arrecadar recursos para financiar ações gover
namentais e privadas de combate à violência eà crimina
Iidade, que poderiam ser concentrados em fundos esta
duais de segurança pública. A execução orçamentária
desses recursos seria objeto de fiscalização pelos ór
gãos competentes quanto à sua aplicação e utilização.
Com isso, estaríamos não só resolvendo a questão de
alocação de recursos, mas também daríamos oportuni
dade para que a sociedade participasse de forma mais
ativa na solução desse grave problema.

Quanto à seleção de ações a serem desenvolvi
das, deveriam ser contempladas áreas distintas, des
de o investimento no reaparelhamento material das
polícias e na requalificação profissional dos policiais
até o desenvolvimento de ações sociais, coordena
das com as ações policiais nas áreas de educação,
assistência social e outras. Também seria relevante o
incentivo à formação de organizações privadas, liga
das às comunidades, que seriam o principal elo de li
gação entre Governo e a sociedade.

A definição dessas ações deveria ocorrer não por
meio de decisões tomadas por burocratas, no conforto
de seus gabinetes, mas por uma íntima troca de informa
ções e experiências entre os responsáveis pelo planeja
mento governamental eos representantes dos cidadãos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, te
mos plena consciência de que a questão da violên
cia não é problema de fácil solução. Sabemos tam
bém que as medidas a serem adotadas, por melho
res que sejam, não produziriam resultados a curto
prazo.

No entanto, vejo como imprescindível, em face
da caótica situação em que se encontra a segurança
pública em nosso País, que deixemos de lado os dis
cursos vazios, as guerras de vaidade entre os dirigen
tes dos diferentes órgãos policiais ou entre as autori
dades estaduais e federais, para passarmos a reali
zar ações concretas e eficazes para o combate à vio
lência.

E a definição dessas ações, torno a ressaltar,
impõe o diálogo entre Governo e sociedade, com a
abertura de canais de comunicação, por meio dos
quais os cidadãos possam se manifestar e apresentar
suas contribuições para a adoção da decisão final.

De nossa parte, estamos cumprindo o nosso pa
pei de Parlamentar, sendo o porta-voz dos anseios e
preocupações daqueles que nos elegeram e apre-
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sentando, na esfera de nossa competência, propos
tas para a solução desse problema.

Guardamos a esperança de que nossas suges
tões não se percam nos ecos deste plenário e pos
sam sensibilizar as autoridades executivas, para que
em breve tempo possamos presenciar o inicio de es
tudos para a avaliação e a implementação das medi
das que indicamos e que, temos certeza, muito pode
rão contribuir para o combate á violência em nosso
Pais. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Neuton
Lima, assumem sucessivamente a Presi
dência os Srs. Waldemir Moka, João Gran
dão e Themfstocles Sampaio, § 2$1 do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB-PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
serei muito breve. Agradeço a V. ExB esta oportunida
de. Exerço neste Congresso o quarto mandato parla
mentar. Sou brasileiro, filho e neto de brasileiros, re
servista do Exército Nacional e Deputado Federal ju
ramentado. Portanto, sou um brasileiro na plenitude
dos seus direitos, mas vou falar hoje sobre um assun
to que diz respeito á minha religião: o judalsmo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em abril
do ano passado, portanto há quase dez meses, vinte
homens foram detidos em duas cidades do interior da
República Islâmica do Irã. Entre estes vinte homens,
há treze judeus, dos quais: um rabino, dois lideres re
ligiosos, lideranças comunitárias, cidadãos comuns e
um jovem de 16 anos. Desde então, as noticias a res
peito deles são vagas. Como vagas são as acusa
ções que pesam sobre eles: espionar para os Esta
dos Unidos e para o Estado de Israel, tratado como si
onismo arrogante.

Sem entrar no mérito, cabe apenas uma per
gunta, elementar: que espécie de espionagem pode
riam praticar vinte homens em duas provlncias do in
terior daquele pais?

Aliás, apenas para lembrar, a comunidade judai
ca persa é uma das mais antigas do mundo e remonta
ao perlodo pré-islâmico, o século VI antes da Era
Cristã. Quatro livros do Antigo Testamento fazem re
ferência á cidade de Susa, no interior da Pérsia anti
ga. Até o século VI da Era Cristã a comunidade judai
ca viveu sem problemas até a invasão dos árabes e a
instalação do islamismo como religião oficial. Ao lon-

go do século XIX os judeus foram perseguidos, discri
minados e comunidades inteiras foram forçadas à
conversão. Quando a dinastia Pahlevi tomou o poder;
em 1925, o pais foi secularizado, a liberdade e culto
permitida e os judeus deram importante contribuição
á cultura e à economia do país. Tudo cessou abrupta
mente com a revolução em fins de 1978 e que escor
raçou a famllia do Xá, seus deveres e haveres.

Muitos judeus foram aconselhados a deixar o
pars, deixando história, patrimônio e sua contribuição
ao Irã.

Os que preferiram ficar não tiveram mais paz.
Denominações como "judeu", "Israel" e "sionista" se
prestavam às mais convenientes confusões.

Uma destas é a detenção destes homens. É
provável que outras mais tenham sido feitas bem an
tes destas, e não chegaram ao conhecimento do res
to do mundo.

Srs. Deputados, a maioria dos homens que se
encontram detidos, por acaso são judeus. Não por
acaso são cidadãos daquela república, seres huma
nos que, se não estivessem confinados e submetidos
a maus-tratos confirmados pela Anistia Internacional,
teriam comemorado a vitória das forças que pregam o
avanço da democracia naquele importante país do
Oriente, cujo legado para a história da humanidade é
fundamental.

Por essa razão, peço ao Congresso Nacional,
que faça seu este apelo pessoal no sentido que estes
homens, estes cidadãos, tenham um julgamento dig
no, decente, à altura dos seres humanos e das tradi
ções islâmicas, para que seja provada a inocência de
les, acima de qualquer outra coisa.

Na qualidade de brasileiro, clamo ao Itamaraty a
fim de que manifeste essa nossa preocupação, não
quanto ao mérito das acusaçOes, mas ao direito des
111 Judeus a um julgamento aberto, transparente,
com ace810 a advogados e á imprensa internacional.
Se forem culpados, que sejam condenados; se forem
inocentes, que ganhem liberdade e a possibilidade de
defesa ampla e absoluta, respeitados, seus direitos
humanos.

Não é um pedido de clemência. É um pedido de
justiça.

Sr. Presidente, peço a V. ExB que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A voz
do Brasil.

MI;Jito obrigado.

VI - ORDEM DO DIA

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Apresentação de proposições.
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Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS
SENHORES:

AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro dos Transportes a respeito
das empresas que prestam serviço de transporte inte
restadual e internacional de passageiros.

SALATIEL CARVALHO - Projeto de lei que tor
na obrigatória a apresentação de relatórios mensais,
ao Congresso Nacional, sempre que contrato assina
do pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS en
volver montante que ultrapasse o valor de 50 milhões
de reais.

EUNíCIO OLIVEIRA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão a respeito das providências administrativas
tomadas junto à liquidante da Rede Ferroviária Fede
ral S.A. a que se refere o Processo nO 11/029933, de
13 de março de 2000.

ANTONIO CARLOS KONDER REIS - Projeto
de lei que dispõe sobre o exercício da profissão de
Bacharel em Relações Internacionais e autoriza a cri
ação dos respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais dos profissionais em Relações Internacio
nais.

MIRO TEIXEIRA - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência So
cial sobre os assentamentos funcionais e sede-ofício
de servidor do Instítuto Nacional de Seguridade Soci
al-INSS, autarquia federal subordinada a essa Pas
ta.

CELCITA PINHEIRO - Projeto de lei que dispõe
sobre incentivo fiscal para contratação de trabalhado
res, nas condições que especifica.

GUSTAVd'FRUET - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre a implantação, financiamentos e viabili
zação de transporte de massa para os centros urba
nos.

ALMERINDA DE CARVALHO E INOCÊNCIO
OLIVEIRA - Requerimento ao Sr. Presidente da Câ
mara dos Deputados de convocação de sessão sole
ne para o dia 25 de maio de 2000, às 16h, em home
nagem ao centenário do Instituto Oswaldo Cruz.

ROBERTO ROCHA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Defesa sobre total arreca
dado em decorrência do Adicional de Tarifas Aeropor
tuárias a partir de sua criação e forma, e discrimina
ção da utilização dos recursos.

WALDIR SCHMIDT - Projeto de lei que revoga
os arts. 17-A a 17-0 da Lei n06.938, de 1981, acresci
dos pela Lei n2 9.960, de 2000.

EDUARDO JORGE - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Saúde, no âmbito da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a respeito
do registro das drogas pioglitazona e rosiglitazona.

IÉDIO ROSA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dispõe sobre o fim do
recesso parlamentar e dá outras providências.

JAIR BOLSONARO - Projeto de lei que
acrescenta o § 42 ao art. 261 do Decreto-Lei nº
2.848, de 1940 - Código Penal.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei
que concede isenção do Imposto de Produtos
Industrializados aos pescadores na aquisição de
embarcação e motores de popa.

Projeto de lei que dispõe sobre estupro qualifi
cado e determina outras providências.

NELO RODOLFO - Projeto de lei que torna
obrigatória a realização de exames para detecção
precoce do câncer de próstata nas unidades que
mantêm convênio com o Sistema Único de Saúde 
SUS.

ARLINDO CHINAGLlA - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistên
cia Social sobre os quinhentos maiores devedores do
INSS no Estado de Santa Catarina.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre os qui
nhentos maiores devedores do INSS no Estado de
São Paulo.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado de Sergipe.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Tocantins.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre os trezen
tos maiores devedores do INSS no Estado do Acre.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado de Alagoas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Amapá
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Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Amazonas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos
maiores devedores do INSS no Estado da Bahia.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Ceará.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos
maiores devedores do INSS no Distrito Federal.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Espfrito
Santo.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos
maiores devedores do INSS no Estado de Goiás.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Maranhão.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado de Mato Gros
so do Sul.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Mato Gros
so.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos
maiores devedores do INSS no Estado de Minas Ge
rais.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Pará.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado da Parafba.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos
maiores devedores do INSS no Estado do Paraná.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado de Pernambu
co.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Piauf.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos
maiores devedores do INSS no Estado do Rio de Ja
neiro.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Rio Grande
do Norte.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos
maiores devedores do INSS no Estado do Rio Grande
do Sul.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos mai
ores devedores do INSS no Estado de Rondônia.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos mai
ores devedores do INSS no Estado de Roraima.

OSMÂNIO PEREIRA - Projeto de lei que dis
põe sobre o uso da talidomida.

DR. BENEDITO DIAS - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados para retirada
do Projeto de Lei nll. 1.223, de 1999, de autoria do re
querente, que se encontra na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.

LINCOLN PORTELA - Projeto de Lei que de
termina a obrigatoriedade do uso de coletes à prova
de balas por parte dos seguranças de bancos.

Projeto de Lei que determina a proibição do uso
de aparelhos celulares em templos religiosos, teatros
e cinemas.

ANTONIO CARLOS KONDER REIS E
OUTROS - Requerimento ao Sr. Presidente da Câ
mara dos Deputados de urgência para discussão e
votação do Projeto de Lei nll. 2.785, de 1997 (do Minis
tério Público da União).

AGNALDO MUNIZ - Indicação ao Sr. Ministro
da Saúde de adoção de providências no sentido da
publicação de catálogo nacional de medicamentos fi
toterápicos.

Requerimento de informações,ao Sr. Ministro da
Saúde sobre produtos fitoterápicos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre providências adotadas contra o contra
bando qe plantas medicinais da flora brasileira.

RICARDO FERRAÇO - Projeto de lei que es
tende o Programa Nacional de Alimentação Escolar
para os dias não'letivos.
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BISPO WANDERVAL - Projeto de lei que dis
põe sobre a concessão de cesta básica mensal aos
aposentados e pensionistas que percebam até dois
salários mínimos mensais.

VANESSA GRAZZIQTIN - Indicação ao Sr. Mi
nistro da Educação para que seja autorizada a im
plantação do Centro Federal de Educação Tecnológi
ca do Amazonas - CEFET.

Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de
realização de auditoria para verificação de possíveis
falhas nas condições de segurança, no transporte de
petróleo e seus derivados nos rios da Amazônia.

Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de
adoção de medidas urgentes para atendimento da
necessidade de energia elétrica no Município de São
Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas.

Indicação ao Sr. Ministro da Defesa de adoção
de medidas urgentes quanto à conclusão da hidrelé
trica em São Gabriel da Cachoeira, Estado do Ama
zonas.

MARCOS CINTRA E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de cria
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada
a investigar a formação de cartel e a manipulação de
preços por parte das grandes indústrias de suco de
laranja.

RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 
Proposta de emenda à Constituição que dá nova re
dação ao art. 144, incluindo disposição referente a ór
gão que exercerá privativamente atribuições de poli
ciamento ostensivo na repressão a crimes ambienta
is.

WELLlNGTON DIAS E OUTROS - Requeri
mento de informações ao Sr. Ministro da Fazenda
acerca do relatório preliminar elaborado pela empre
sa de consultoda externa (Booz Allen & Hamilton)
contratada para efetuar estudos acerca da reestrutu
ração dos bancos oficiais federais, levada a efeito
pelo Comitê Gerencial das Instituições Financeiras
Públicas Federais - COMIF.

ZEZÉ PERRELLA - Projeto de resolução que
cria Comissão Permanente de Esporte e Turismo.

OSVALDO BIOLCHI- Projeto de lei que conce
de isenção do pagamento do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante - AFRMM para as
cargas de matérias-primas destinadas à elaboração
de fertilizantes.

MÁRCIO BITIAR - Projeto de lei que ,altera o
art. 258 da Lei n1l 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro.

ALMERINDA DE CARVALHO E OUTROS 
Proposta de emenda à Constituição que acrescenta
parágrafo ao art. 236.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Walter Pinheiro, pelo PT.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na tarde de hoje, por força da violência dos atos
a que assistimos recentemente, os oradores que esti
veram nesta tribuna trataram de assuntos relativos à
prática da violência e da discriminação, por credo ou
racial, contra as mulheres, que tanto sofreram e ainda
sofrem neste País, vítimas desse tipo de violência.

O Congresso Nacional ultimamente quase se
transformou numa RepúbHca-daBahia, não por vio
lência física, mas verbal, com Deputados baianos
usando este microfone para sucessivas trocas de
acusações e, ontem, com aquela cena lamentável
que teve por palco o plenário do Senado Federal, em
mais uma situação de acusações entre Parlamenta
res. Isso só desgasta o Parlamento brasileiro. Alguns
podem até pensar que é possível tirar proveito políti
co dessa situação - até Ipara nós, da Bahia - e, de
brincadeira vêem o caso como a República da Bahia,
do acarajé e outras coisas mais.

Creio que isso acarreta um enorme prejuízo
para o' Congresso brasileiro. Ao tomar conhecimento
desses fatos, a população acaba por concluir que
essa é a pauta do Congresso Nacional, é o nosso co
tidiano. Mas o nosso cotidiano é outro. A responsabili
dade do Parlamento também é outra. O Congresso
não é palco para enfrentamentos de caráter pessoal.

Os homens públicos acabam se fragilizando
ainda mais, na medida em que há o envolvimento
com empreiteiras, em relações cada vez mais pro
míscuas, que colocam em xeque a credibilidade e o
papel do Congresso Nacional. Faço esse registro por
que esse é um dos temas de suma importância para a
Nação.

No entanto, Sr. Presidente, quero tratar de outro
assunto que tem preocupado a Nação por seu aspec
~o estratégico. O Brasil assisti, hoje, às revelações de
todo um processo de desmonte, de entrega do patri
mônio público, poderia dizer até de relação promís
cua que envolveu a operação de transferência de
ações da EMBRAER.

Nesse caso não houve políticos envolvidos,
mas brigadeiros. Talvez a briga, Srs Deputados, te-
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nha sido em outra esfera, muito mais econômica do
que qualquer outra coisa - quem sabe. na estratos
fera.

No momento da transferência das ações da
EMBRAER, denunciei desta tribuna os interesses
que pautavam as ações das pessoas envolvidas na
transação e a pressão de grupos franceses, em parti
cular da Aerospatiale, em ter o controle da única em
presa nacional vinculada diretamente às nossas For
ças Armadas.

Dizia eu, à época, que o que estava em jogo era
não só o controle da EMBRAER, mas também a pos
sibilidade de vendas para o próprio Governo brasilei
ro, porque neste ano o Governo deverá renovar toda
a sua frota de aeronaves.

Naquela época eu já denunciava também
outro fato, do qual tive conhecimento através de
um documento que vazou: o Banco Bozano Si
monsen, num contrato de gaveta, prometia a par
ceiros fazer a transferência futura das ações,
quebrando, dessa forma, uma das regras ditadas
pelo Governo, que era a de não ceder o controle
acionário da EMBRAER, colocando à venda, por
tanto, só parte das ações.

E nós todos fomos pegos de surpresa com a de
claração do Brigadeiro Aluísio Weber, que declarou
ter sido chamado pelo Comandante da sua Força, du
rante uma reunião em que representava o Governo
brasileiro, e que esse Comandànte tentou conven
cê-lo a facilitar as transferências de ações. O Brigade
iro, que já está convidado para depor na Comissão de
Relações Exteriores, disse, em uma de suas entrevis
tas, que aquele telefonema havia caido do céu, pois,
em função dele, pOde dizer não. E ele revela coisas
ainda piores.

Esse integrante do alto comando das Forças
Armadas que agiu dessa forma merece uma punição
extrema: afastamento e punição, por ser um homem
público. Ali estava configurado um processo de su
borno, de tentativa de aliciamento, para que um ho
mem das Forças Armadas, representante do Gover
no numa negociação, concordasse com a transferên
cia de ações.

A promessa feita pelo Comandante da Aeronáu
tica era no sentido de que se o Brigadeiro Weber se
comportasse de acordo com a sua orientação ganha
ria uma promoção.

Na nossa opinião, o Comandante da Aeronáuti
ca errou duas vezes. Primeiro, porque mesmo que
fosse para cumprir uma função correta, nenhum ser
vidor merece receber propostas desse tipo. Propos-

tas como essa classificam-se claramente como su
borno. Essa proposta mostra um superior hierárquico
subornando o seu comandado.

Em segundo lugar, mesmo que tivéssemos
admitindo que o que faria esse comandado seria
algo do interesse da Nação, poderia o Comandan
te alterar o curso estabelecido, os critérios e as re
gras de promoção, prometendo acesso a determi
nado posto ao seu comandado, rompendo portan
to uma estrutura firmada em todas as Forças
Armadas? Esse Comandante cometeu um outro
ato lesivo ao serviço público, recheado de improbi
dade administrativa.

Por isso, Sr. Presidente, aditamos a ação que já
havíamos protocolado na Procuradoria, no sentido de
promover uma apuração ainda maior desse caso, e
estamos entrando-cem uma outra ação para- pedir
que o Comandante da Aeronáutica seja afastado,
porque a atitude tomada por ele não é digna de um
Comandante de uma das Forças da Nação, alguém
que deveria ter uma postura ética para conduzir uma
das nossas Armas com lisura.

Não sabemos qual o interesse desse Coman
dante que queria pressionar um subordinado a assu
mir essa atitude na transferência das ações. A quem
quereria ele beneficiar, Deputado Clementino Coe
lho? Talvez a Aerospatiale ou, quem sabe as Forças
Armadas de um outro País. Esse homem não pode
continuar à frente de uma das Forças Armadas. E
mais do que isso: não só deve ser afastado, como
deve ser duramente punido por sua atitude leviana de
tentativa de suborno, o que mancha a conduta de
qualquer servidor público.

Imaginem o que estão pensando agora os subordi
nados na Aeronáutica! Ora, se o Comandante-Chefe se
vale desta prática, podemos generalizá-Ia para baixo?
Que moral tem esse homem para colocar uma tropa per
filada? Que moral tem esse homem para comandar uma
tropa ou uma nação nos momentos em que for necessá
ria a utilização desta Força?

Sr. Presidente, diante da posição assumida pela
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal de ouvir o Comandante da Aeronáutica, Aloisio
Weber, o Sr. Ministro da Defesa, Geraldo Quintão,
quarenta e oito horas antes de virar Ministro, deu pa
recer favorável à transferência das ações da
EMBRAER, fato que igualmente precisamos apurar.

Não quero crer que o Sr. Ministro tenha auferido
esse cargo por conta do relatório que fez para permitir
esta transação.
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Trata-se de tarefa que cabe ao Congresso Naci
onal e à Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional averiguar. Os Deputados devem cumprir
seu papel e zelar pelos interesses do País e de uma
empresa estratégica para a Nação como a
EMBRAER. Temos que defender as nossas Forças, a
fim de que tenhamos sob seu comando homens de
caráter, como o do Brigadeiro Aloisio, que não aceitou
suborno e fez a denúncia.

Portanto, vamos apurar os fatos. Esperamos
que o Ministério Público também aja e busque justiça
para tais casos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Walter Pi
nheiro, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2Q do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santos, § 2Q do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio, pelo PDI.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
abordarei dois assuntos de natureza política.

O principal deles é no sentido de solicitar à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação desta
Casa que dê urgência à tramitação do Projeto de Lei
n2 1.067/99, de minha autoria, que trata do aumento do
número de vítimas fatais no trânsito relacionado à alcoo
lemia.

Recentemente pesquisa do Núcleo de Crimino
logia da Universidade São Francisco, de Bragança
Paulista, em São Paulo, mostrou que 66% dos jovens
que morreram de forma violenta na região estavam
sob efeitos de drogas. O álcool foi responsável por
50%, especificamente, da causa mortis.

Foram realizados, inclusive, testes em amostra
de urina de pessoas mortas em cerca de onze cida
des da região. Do total de pesquisados, 50% estavam
sob efeito do álcool e metade estava com nível de
consciência alterado por uma quantidade acima do
permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E os
50% que estavam abaixo do índice de alcoolemia dito
desejável pelo Código de Trânsito Brasileiro?

Esse nível de seis decigramas de álcool por litro
de sangue não pode representar no nosso meio ates
tado de capacitação para dirigir um veículo. Sabem
por quê? Porque com taxas de 0,3 a 0,5 decigramas
por litro, geralmente, as pessoas já apresentam per
turbações de comportamento, a sensibilidade visual

diminui e perde-se a percepção das distâncias e das
velocidades. Não é preciso chegar a 0,6% estabeleci
do como desejável pelo Código de Trânsito. A partir
da taxa de 0,5 decigramas por litro, os estados de eu
foria predominam. As reações motoras do motorista
já se encontram prejudicadas.

por essa razão e pelo intenso aumento de consu
mo da bebida alcoólica relacionada à acidentalidade no
trânsito com mortes, solicito à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação que dê prioridade e urgência à
tramitação do projeto de lei. Países como Holanda, Ale
manha, Suécia, Japão, República Tcheca, Polônia, No
ruega e Finlândia já estabelecem limites muito inferiores
aos admitidos pela nossa atual lei de trânsito. Nos Esta
dos Unidos, uma pessoa com 21 anos que for f1agrada
com índice de alcoolemia superior a 0,2 gramas por litro
terá sua licença revogada até um ano a partir do delito.
Por isso, devemos ter na agenda prepositiva desta Casa
discussão sobre projetos que venham a consolidar cultu
ra de paz e não de violência.

Por falar em cultura de guerra, o Congresso Na
cional, mais uma vez, posiciona-se diante da opinião
pública de forma negativa, com episódio patético e
muito parecido com peça bufa, ocorrida ontem no Sena
do Federal. Essa visão negativa chega ao subconsciente
coletivo do povo e neutraliza suas maiores esperanças.
Trata-se de um povo que não aceita salário mínimo injus
to, que há anos está insatisfeito com a situação caótica
das cidades. Esse fator negativo do Poder Legislativo
chega a uma época em que as eleições municipais estão
próximas e provoca choque de insatisfação no povo, que
não presta atenção momentaneamente em fatos que
atacam sua condição de cidadãos, de pais, de estudan
tes, de amantes, promovendo verdadeira impotência in
dividuai para os que vivem constantemente na crise e
uma impotência coletiva em face das crises crônicas nas
quais a população sobrevive - falta de moradia, saúde,
segurança, salário digno e emprego.

Essa crise é uma burla à opinião pública, pois é
uma crise de moral e de credibilidade. Ela é forte e
vem sendo alimentada nos corredores e subterrâne
os do Poder. Há suspeitas de que essa situação inte
ressa, de um lado, ao Executivo, que sai pretensa
mente do alvo de sua responsabilidade e da cobrança
do povo. Interessa a outro grupo, que pode assumir o
poder no Legislativo. Interessa ao Judiciário, que vê
sua força realimentada perante a opinião pública. A
bem da história política do País, isso não é útil a nin
guém. Exercer o poder no Executivo, por exemplo,
para os futuros Prefeitos e candidatos a Governador,
Senador, Deputado e Presidente da República, sem
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credibilidade, em virtude da apatia e, principalmente,
da antipatia popular, a ninguém pode interessar.

Vamos, em conjunto, propor uma terapia de cho
que! Vamos sugerir ao Poder Executivo que cumpra o
que estabelece a proposta e aplique os 3 bilhões na se
gurança pública de Municípios, Estados e União!

Vamos conceder neste Parlamento um aumento
digno para o salário mínimo e criar um programa de
recuperação salarial para todos os trabalhadores ci
vis e militares, promovendo assim um desenvolvi
mento social que se contraponha à falácia do desen
volvimento econômico pelo social!

Vamos restringir a edição de medidas provisórias,
como resposta desta Casa ao autoritarismo civil! Vamos
aprovar uma reforma tributária que desconcentre rique
zas, desonere a produção e crie empregos! Essa é a re
ceita de combate a essa cultura de guerra. Esse é o Via
gra social contra a impotência coletiva dos que têm hoje
desesperança e medo de continuar sendo conduzidos
por uma política do Poder Executivo que não responde
favoravelmente aos anseios do povo.

Viagra social neles, para que possamos traba
lhar contra a impotência generalizada do nosso povo,
de forma a combater essa cultura de guerra e incutir
no povo a esperança de uma cultura de paz!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce

do a palavra ao Deputado Lincoln Portela, que vai fa
lar em nome do Bloco Parlamentar PLlPSL.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço coro
com as palavras do Deputado Dr. Hélio naquilo que
concerne ao problema do alcoolismo e dos acidentes
de trânsito, do imobilismo das leis brasileiras nesse
sentido, principalmente por parte do Poder Executivo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um país
só é grande quando grandes são os ideais e as con
quista de seus governantes.

O Brasil é um país que tem a seu favor todos os
fatores para se fortalecer perante o mundo, principal
mente nesta época de globalização.

A economia de um país é elaborada por meio de
duas vertentes: a produção interna e a captação de
capital externo. Tanto no âmbito interno como na atra
ção de divisas externas, é preciso que sejam criadas
todas as normas e mecanismos que garantam um
planejamento cuidadoso e tranqüilo aos grandes in
vestidores, investidores estes ávidos por conquistar
mercados, trazendo a reboque mais arrecadação,
mais empregos e melhor qualidade de vida nos Muni
cípios e à população em geral. Um fator de extrema

importância é que essas normas sejam mostradas de
forma clara, honesta e segura. Aliás, os Municípios
brasileiros são cada vez mais solapados pela União,
sacrificados, sugados. Os Municípios são violenta
mente cobrados pelo Governo Federal. No entanto,
quando o Governo precisa saldar seus compromissos
com os Municípios, não o faz a contento.

Nossa indústria avançou muito, mas ainda pre
cisamos de "musculatura" para enfrentar a concorrên
cia internacional, que tem a seu favor um longo perío
do de experiência na área produtiva e de investimen
tos, coisa que ainda estamos aprendendo a fazer.

Estas palavras iniciais são para relatar a esta
Casa do Congresso Nacional importantes notícias do
meu Estado, Minas Gerais. Mineiro que sou, não pode
ria furtar-me a esse compromisso com meu Estado.

A indústria mineira, segundo dados da Federa
ção das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
FIEMG, cresceu 11,34% em fevereiro, em relação ao
mesmo período do ano passado. Não bastasse esse
crescimento vertical da indústria, outras boas novas
foram divulgadas pela própria Federação: houve um
aumento de 2,13% na massa salarial e um cresci
mento de 22,38% no setor automobilístico. O setor
metalúrgico teve um desempenho positivo de 7,67%.

Esse crescimento foi além do esperado e revela
um dado importante, qual seja, uma grande confiança
na continuidade do crescimento da economia por par
te dos empresários e industriais mineiros, que apos
tam numa maior demanda nas exportações. Palavras
da própria Federação Mineira.

Ressalto, ainda, tendo como base a pesquisa cita
da, que Minas Gerais está a todo vapor, com a utilização
da capacidade produtiva instalada chegando a 80,84%.

Apesar da divulgação desses dados só no dia
de hoje, registro um outro fato, da semana passada,
que aponta na mesma direção de crescimento indus
trial: o Grupo FIAr, com quatorze empresas no País,
gerando cerca de 25 mil empregos, anunciou a manu
tenção de investimentos na ordem de 700 milhões de
dólares, do total de 2 bilhões e 100 milhões a ser in
vestido até o ano de 2001, com a inauguração de uma
fábrica de caminhões na cidade de Sete Lagoas.

Segundo o Presidente da empresa, Roberto Ve
dovato, "a intenção é manter a média de aplicação de
recursos dos últimos anos, principalmente para reno
vação de produtos".

O que Minas e, conseqüentemente, o Brasil ga
nham com isso?

Ganhamos cada vez mais a confiança de inves
tidores e empresas, parceiros econômicos nacionais
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e internacionais que continuarão dispostos a investir
no País. Ganhamos com a geração de empregos e o
aperfeiçoamento tecnológico.

Mas, como ressaltei no início, a adoção desses
mecanismos, principalmente no que tange ao chamado
MERCOSUL, deve ser prioridade, e é necessária muita
vontade política para continuar esse crescimento.

Segundo o próprio Roberto Vedovato, "o
MERCOSUL ainda tem fôlego e aos governos cabe
desenvolver o bloco".

Minas Gerais está no caminho certo, buscando
sempre alternativas capazes de mostrar o rumo ao
Brasil, ao MERCOSUL e ao mundo.

Finalmente, Sr. Presidente, quero lembrar a for
ma como nós, mineiros, pensamos, repetindo pala
vras de um certo pensador: entendemos que o dicio
nário é o único lugar onde a palavra "sucesso" apare
ce antes da palavra "trabalho".

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a

palavra V. Exa

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de apresentarà Casa projeto de lei que concede
isenção do pagamento do adicional sobre o frete para
importação de insumos dedicados à agricultura.

Em 1998, esta Casa aprovou a Lei n2 2.414,
mas estamos propondo uma alteração porque esse
ônus de 400 a 500 milhões a mais por ano incide so
bre os produtos agrícolas, e este País tem vocação
eminentemente agrícola.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa

recebe o projeto e dá a ele tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Concedo a

palavra ao Sr. Deputado Clementino Coelho, pelo PPS.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta tarde de quinta-feira, depois de uma
semana bastante conturbada, polêmica, que vive este
País, não diferente das outras, porque há muito tempo
este Brasil vem procurando o rumo, o norte, vale a pena
perguntar sobre alguns fatos emblemáticos e que a im
prensa noticia: que país é este? Aonde vamos? Qual é a
responsabilidade do alto escalão deste Govemo?

Na semana passada, o cinismo do Ministro da
Fazenda chegou ao seu ápice quando S.Exa. a~rmou

que o aumento do salário mínimo brasileiro era maior
do que o aumento do salário mínimo alemão.

Sr. Presidente, isso é querer fazer toda a popu
lação brasileira de otária, é achar que a população
não mais reage, é até admitir que esta Casa está-se
conformando com isso.

Esquece-se o Sr. Ministro de explicar à população
e aos meios competentes que o salário mínimo de uma
nação, além da renda que é paga mensalmente, é com
posto também de salários indiretos, como a educação, a
saúde, a segurança, a Previdência e o transporte.

Não bastasse o salário mínimo alemão ser qua
se dez vezes superior ao brasileiro, a educação na
Alemanha é garantida aos filhos do trabalhador, mes
mo que esteja desempregado.

E a saúde, a seguridade e a segurança para vi
ver, coisa que não temos mais na nossa sociedade,
nem nas cidades, nem no interior, assaltada pela vio
lência, pelo tráfico de drogas, peja insegurança?

Isso é, como bem denunciou o Líder do PDT, no
bre Deputado Miro Teixeira, cinismo democrático. E
precisamos enquadrar esses homens sem responsa
bilidade e sem decoro social.

Não bastasse isso, Sr. Presidente, no jornal Folha
de S.Paulo de hoje - isto é um descalabro, um despro
pósito - o mesmo Ministro Pedro Malan afirma que o
salário mínimo é mais do que suficiente e até sobra.

Acho que isso é fazer pouco caso da população
brasileira, é passar vexame.

Já foi denunciado que a poHtica de distribuição
de renda do País é um atentado aos direitos huma
nos. Quem denunciou foi a Casa Branca, a matriz, o
consenso de Washington. E esse Ministro continua a
tripudiar em cima da pobreza.

Até aconselharia a ele que tentasse fazer uma
experiência para ver se consegue manter-se nutrido
por um mês com 151 reais.

Eu me pergunto aonde vamos chegar. Que p'aís
é este, Sr. Presidente, onde o dossiê do Banco Nacio
nal, com milhares de páginas, numerosos volumes,
sumiu, o gato comeu?

Será que um país como este, que gasta mi
lhões, como gastou no ano passado, no bug do milê
nio - os Tribunais, o Banco Central, que solta loas da
sua banca de câmbio - não investiu na memória ci
bernética, nos chips? Que país é este em que a Justi
ça para uns é de um jeito e para outros é totalmente
diferente? Que país é este que vai antecipar o paga
mento de 10 bilhões de dólares ao FMI?

Tomamos os empréstimos, Sr. Presidente, para
pagar os privilégios que este Governo, descarada-
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mente, garantiu aos banqueiros, ao PROER, a juro
alto, para remessa de dividendos para fora.

Quem quebrou este País foi essa política mone
tária ortodoxa, apertada, sem nenhuma sensibilidade
social. E aí tomamos 30 bilhões de dólares para tapar
os buracos, num sacrifício dos investimentos socais.

Dizem esses insensíveis sociais que podem devol
ver os 10 bilhões de dólares do BIRD, do FMI, do Banco
Mundial, os quais poderiam ser aplicados nos programas
sociais brasileiros, nos programas de desenvolvimento
regional do seu Norte, Sr. Presidente, na sua Aragua
ia-Tocantins, na minha hidrovia do São Francisco, na
nossa redenção através da irrigação.

Vamos devolver esse dinheiro para mantermos
o mesmo modelo do aperto fiscal, do garrote social,
um dinheiro que não se encontra nessa praça, porque
o dinheiro do FMI, do Banco Mundial, é o mais barato
e poderia estar sendo aplicado em todos os progra
mas sociais, que foram garroteados, congelados,
contingenciados por esta política nefasta?

Precisamos acordar, Sr. Presidente. Este Plená
rio precisa acordar. O País está perdido. Estamos go
vernando o País pensando que somos uma Argentina
com 30 milhões de habitantes. Temos 160 milhões, e
100 milhões estão na rua da amargura, sem perspec
tiva e sem esperança.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.

Ex3 a palavra.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tri
buna para manifestar minha preocupação pela forma
como Roraima tem sido tratada pelo Governo Federal
no que se refere à demarcação de áreas indígenas.

Trata-se aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, não apenas da nossa preocupação pela
exclusão de Roraima do processo de integração à co
munhão nacional, mas, e principalmente, pelo perigo
que representa essa sede cada vez maior de demar
car imensos territórios contínuos, com sério perigo à
unidade e à soberania nacional.

Aqui já nos manifestamos por inúmeras vezes so
bre as fortes ameaças levadas a cabo por interesses ali
enígenas, cada vez mais demonstrado pela ação das or
ganizações não-govemamentais, na sua maior parte in
ternacionais, que buscam, através de uma orquestração
coordenada, demonstrar ao mundo seu interesse e in
tenções em defender a Amazônia e proteger os índios.

Ora, Srs. Parlamentares, quem são eles para que
rer dar lições de conservação do meio ambiente, preser
vação de florestas e palatinos dos interesses dos índios,
se justamente foram eles os que, em nome do progres
sos, deram os primeiros maus exemplos à comunidade?
Será que somos incompetentes como eles pensam para
não poder cuidar do nosso meio ambiente e proteger os
indígenas? Não, Srs. Parlamentares, queremos, sim, o
afastamento desses "defensores" temíveis da Amazônia,
nós os queremos bem longe dos nossos Estados e do
nosso País, pois sabemos claramente das más inten
ções sobres as regiões que dizem querer proteger como
seus guardiôes.

Pedimos ao Sr. Ministro da Justiça que se de
bruce sobre a questão das demarcações com maior
afinco e responsabilidade, ouvindo os Governadores,
Parlamentares, índios, comunidade envolvida, técni
cos responsáveis e patriotas, mas afastando decidi
damente da discussão os estrangeiros, que, travesti
dos de guardiôes, trazem o verme da discórdia e dos
interesses inconfessáveis das naçôes poderosas.

Não somos xenófobos, mas repudiamos a for
ma de interesse de cobiça com que a cada dia mais
se apresentam os paladinos da defesa de índios e
meio ambiente. O Brasil não precisa de Iiçôes de
quem foi incompetente para cuidar dos seus índios e
do seu meio ambiente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Novais, pelo Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a indignação do Deputado Clementino Coe
lho não é sem razão. Esta semana em Brasília talvez
tenha sido das mais difíceis.

Fui Vereador por dez anos em Fortaleza e nunca
havia presenciado o que vi em Brasília esta semana no
âmbito do Parlamento. O que aconteceu no Senado Fe
deral é de causar espanto e indignação em qualquer bra
sileiro que pensa nos seus filhos, que pensa que este é
um País poderoso e que terá seu destino acertado. É
triste essa seqüência de fatos que estão ocorrendo no
Brasil, como o escândalo Paulo Maluf, Nicéa Pitta e Cel
so Pitta, em São Paulo, que se desdobrou nesse escân
dalo no Senado Federal, em que o SenadorAntonio Car
los Magalhães diz possuir um dossiê de 250 documentos
acusando o Senador Jader Barbalho de corrupção a
mais desavergonhada. Esses documentos são relativos
à época em que ele era Govemador do Estado do Pará,
passando pela época em que ocupava os Ministérios da
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Previdência Social e da Reforma Agrária. Já o Senador
Jader Sarbalho vai à tribuna e diz que tem mais de 4 mil
páginas, acusando o Senador Antonio Carlos Maga
lhães de corretor de uma construtora, a OAS, e de sócio
do Senador Gilberto Miranda.

Sinceramente, isso é de indignar o povo brasileiro
e nós, Parlamentares, que não viemos a esta Casa no
rastro da corrupção dessa elite, que não viemos a esta
Casa para presenciar o que estamos vendo aqui. Isso é
de causar muita tristeza. Se isso causa tristeza a nós que
estamos aqui e temos uma vida pública - fui Vereador
por dez anos, como disse, o que me propiciou certa con
vivência com o Parlamento brasileiro -, imaginem à po
pulação que está assistindo a essa situação pela televi
são, seja a TV Câmara, seja a TV Senado.

É pouca a atitude tomada pelo Senador Geraldo
Melo, Vice-Presidente do Senado, de encaminhar ao
Ministério Público e à Comissão de Ética os docu
mentos dos Senadores Jader Sarbalho e Antonio
Carlos Magalhães. Da mesma forma que foi derrota
da rapidamente a tentativa de trazer o caso Nicéa Pit
ta a esta Casa, deveríamos criar uma Comissão Par
lamentar Mista para investigar essa situação extre
mamente delicada do Senado. O povo precisa de
uma resposta, sob pena de dizerem que o que está
acontecendo no Congresso Nacional com os Sena
dores Antonio Carlos Magalhães e Jader Sarbalho
acontece com os 594 Parlamentares. E isso não é
verdade. Tem uma banda podre no Congresso Nacio
nal, mas também tem uma sadia, eleita sem corrup
ção, sem esquema e que luta dia e noite para que não
aconteçam outros fatos como esse.

Outra notícia desagradável que tivemos esta se
mana foi o desaparecimento do processo do Banco Na
cional, que levou 13 bilhões da economia popular. Como
pode desaparecer um processo de 4 ou 5 mil páginas? O
Presidente do Banco Central, Sr. Arminio Fraga, e seus
antecessores estão completamente sob suspeita. Sr.
Presidente, há um elo ligando tudo isso. O Ministro Pedro
Malan também não passou a semana em branco. Prime
iro disse que o salário mínimo sobrava e era o maior da
história, mentindo para o povo brasileiro. O maior salário
mínimo da história valia em tomo de R$ 530,00 e não R$
151,00, que ele está afirmando ser o pico do salário míni
mo. Isso não é verdade.

Esta semana, portanto, foi repleta de aconteci
mentos.

Infelizmente, o elo que liga tudo isso é o do Go
verno Fernando Henrique Cardoso, Antonio Carlos
Magalhães e Paulo Maluf, que esta semana esteva
na Câmara. Gostaria que V. Exas. o tivessem visto

passeando pelos corredores da Casa como se nada
houvesse contra ele, como se nada estivesse aconte
cendo. Fiquei imaginando: será que é ele mesmo, al
moçando no restaurante da Câmara?

Sinceramente, isso é de espantar e de indignar
aqueles que pensam na política como meio de vida,
como forma de estar nessa lama. Mas há aqueles que
pensam no povo brasileiro, na sua dignidade, que que
rem um país que aponte para a justiça social, apesar
desses maus momentos que estamos atravessando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dando

continuidade às Comunicações Parlamentares, con
cedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin, pelo
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. S.Exa. dispõe de
cinco minutos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoS-AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, antes de iniciar o assunto que
me traz ao plenário hoje, gostaria também, rapidamente,
de abordar os acontecimentos que marcaram esta Casa,
o Congresso Nacional durante a semana, assunto já
mencionado por vários Parlamentares, inclusive pelo
Deputado Sérgio Novais, que me antecedeu.

Sr. Presidente, se esses acontecimentos assustam
a nós, Parlamentares brasileiros, imagino o quanto não
deve assustar a sociedade brasileira, homens e mulhe
res, a agilidade, a presteza, a naturalidade com que os
Srs. Senadores Jader Barbalho e Antonio Carlos Maga
lhães fizeram acusações um contra o outro.

Quanta naturalidade, Sr. Presidente! E não são
simples acusações, apesar de não serem novas. Um acu
sou o outro de utilização do dinheiro público, da máquina
pública, do Poder Público em benefício pessoal. É o pro
blema da privatização do Excef Econômico. Da compra do
Banco Econômico pelo Banco Excel. É o problema de de
saprbpriação de terras no Estado do Pará. É o problema
que envolve bancos estaduais do Pará e da Bahia. E não
vimos em nenhum dos dois Senadores a tentativa, se
quer, de se defenderem das acusações. Pelo contrário, a
tática de defesa utilizada por ambos foi o ataque. Um era
denunciado de corrupto, de ladrão - estes foram os ter
mos utilizados por ambos-, e o outro, ao invés de se de
fender e mostrar que não havia praticado aquelas barbari
dades, assacava acusações no mesmo nível.

Trata-se do Presidente do Senado, do Presiden
te do Congresso Nacional. Por isso, os Deputados
que abordaram o assunto têm razão. O povo brasilei
ro merece uma explicação. Do contrário, parecerá
que essa prática é adotada pela maioria ou, se não,
pela totalidade dos Parlamentares, que não têm uma
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boa imagem perante a opinião pública. E por que nós,
Parlamentares brasileiros, não temos uma boa ima
gem perante a opinião pública? Porque a população
sabe que o que aconteceu ontem no Senado da Re
pública acontece todos os dias, há muitos anos.

Portanto, está na hora, sim, de esta Casa, de o
Congresso Nacional entender que é preciso resgatar
a dignidade, a credibilidade do Poder Legislativo,
mesmo que represente a investigação profunda da
vida não só de políticos importantes como também de
pessoas que ocuparam e ocupam cargos fundamen
tais no Governo brasileiro. Estou referindo-me a dois
Senadores pertencentes a dois partidos que nesta
Casa representam o Governo de Fernando Henrique
Cardoso! Não pretendo, desse modo, eximir nem
mesmo I,) Presidente da -República de todas essas
acusações e de todo esse mar de lama derramado
ontem no plenário do Senado Federal.

Sr. Presidente, nesse pouco tempo que me res
ta, desejo falar da privatização da companhia de
águas da cidade de Manaus. No Estado do Amazo
nas havia a COSAMA - Companhia de Saneamento
do Amazonas, que o Governo Estadual quebrou, cin
diu, dividiu em duas empresas: a COSAMA, para o in
terior do Estado, e a Manaus Saneamento, para a Ca
pital do Estado do Amazonas, Manaus. Essa cisão
ocorreu com o único objetivo de levar a cabo a privati
zação das águas na cidade de Manaus.

O leilão, que estava marcado para o dia 4, por
força de liminar concedida pela Justiça, foi suspenso
e ainda não tem data marcada para se realizar. Ape
sar de o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
ser tão incapaz de julgar assuntos importantes, nesse
caso demonstrou agilidade recorde e derrubou as li
minares concedidas por juízes da cidade de Manaus
- liminares essas e ações provocadas não só pelo
Sindicato dos Urbanitários como pelo Ministério PÚ
blico, que aponta inúmeras irregularidades.

E cito uma: o leilão de privatização da
COSAMA, empresa que recebeu aporte do Governo
do Estado superior a 300 milhões nos últimos cinco
anos e está para ser vendida por somente 180 mi
lhões, ou seja, a metade do que foi investido de di
nheiro público só nos últimos cmco anos. Mas vejam
V.Exas., um dos pontos do leilão diz que mesmo a
empresa privatizada, o Governo do Estado poderá in
tervir alocando recursos públicos para a compra de
equipamentos e expansão da estrutura.

Ora, Sr. Presidente, assim é fácil privatizar. Pri
meiro, com dinheiro público, porque o BNDES vai fi
nanciar 50% dessa privatização dos compradores in-

gleses, franceses e argentinos, que querem comprar
a Manaus Saneamento. Segundo, o Governo diz que
colocará, durante esses mais de trinta anos, dinheiro
público para melhorar os equipamentos.

Sr. Presidente, é um absurdo! E não podería
mos fazer outra coisa senão protestar e esperar a
nova decisão da Justiça que vem pela frente para
acabar de uma vez por todas com essa privatização
que, além de incorreta, é ilegal e imoral.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Parabe

nizo a Deputada Vanessa Grazziotin pelo pronuncia
mento sobre tão importante assunto. É mais um mergu
lho que o capital internacional faz em um setor funda
mentai da economia nacional. Também em Cuiabá
acontece coisa parecida. Esse é um assunto sério. O
Deputado Sérgio Novais, na Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, vem tratando com seriedade o
assunto, e é algo que merece todo o cuidado da socieda
de brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a
palavra o Deputado Edinho Bez, que falará pelo Blo
co Parlamentar PMDB/PST/PTN. S.Exa. dispõe de
cinco minutos, que dividirá com os DeputadosAlceste
Almeida e Wilson Santos.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com enorme satisfação que ocupo a tri
buna para ressaltar a excelente atuação do ilustre
Prefeito, Sr. Genésio de Souza Goulart, à frente da ci
dade de Tubarão, sul de Santa Catarina.

O Município de Tubarão, localizado a aproxima
damente 130 quilômetros da Capital, Florianópolis, foi
considerado pela ONU - Organizações das Nações
Unidas a vigésima melhor cidade do Brasil em qualida
de de vida. Para chegar ao ranking das melhores cida
des do País, a ONU levou em consideração níveis soci
oeconômicos, como o saneamento básico, atendimen
to à saúde, educação e distribuição de renda.

Na área da educação, Tubarão foi apontada
como uma das cidades com menor índice de analfa
betismo e de crianças fora da escola. Os alunos rece
bem transporte gratuito, merenda e o currículo esco
lar é voltado para a cidadania. Outro ponto destacado
pela ONU é a ampliação do atendimento de saúde na
unidades municipais.

Essas são algumas das ações da administração
do Prefeito Genésio que fizeram de seu Município um
lugar melhor para o povo tubaronense viver.

Como visto, a atuação do ilustre Prefeito é
exemplar. A busca pela seriedade e pela moralidade
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na administração pública de Tubarão demonstra a
qualidade política desse Prefeito e da região.

Nobres colegas, como representante legítimo
da região sul do Estado e, em especial, da cidade de
Tubarão, na qual tenho minha base eleitoral, é que
mostro através de pesquisa/avaliação realizada junto
ao povo tubaronense o desempenho da administra
ção do Prefeito Genésio, que peço a V. Exa, Sr. Presi
dente, faça parte dos Anais da Casa.

Como visto, a aceitação da administração pelo
povo tubaronense é excelente, mostrando ainda que
este País possui muitos e potenciais administradores
que obtêm respaldo de sua comunidade.

Vou além, a cidade de Tubarão é a segunda do
Brasil com menor índice de mortalidade infantil 
este dado foi colhido do jornal Folha de S. Paulo, em
sua edição de 8 de agosto de 1999. A cada mil nasci
dos vivos no Município de Tubarão ocorrem 8,10 mor
tes até o primeiro ano de vida. A mortalidade média
no País, em 1998, foi de 36,1 por mil nascidos vivos.

Temos também dados do SINE - Sistema Nacio
nal de Emprego, em que a cidade de Tubarão foi consi
derada o Município catarinense com melhor percentual
de abertura de novos empregos, 5,71 % no ano de 1999.

Enfim, poderia ficar nesta tribuna por muito tempo
enumerando as obras feitas pelo Prefeito Genésio e
sua equipe, na cidade de Tubarão. Vale lembrar que a
Câmara Municipal tem respaldado suas iniciativas.

Parabéns, Prefeito Genésio, pela sua admirável
administração; parabéns aos seus assessores, funcioná
rios, enfim, a todos que fazem realidade o que falo nesta
tribuna.

Não poderia deixar de parabenizar o povo tuba
ronense que reconhece o excelente trabalho realiza
do no Município. Sinto-me orgulhoso em saber que a
administração municipal do Prefeito Genésio Goulart
é tão admirada. Esse reconhecimento mantém, com
certeza, nosso Prefeito motivado.

Era o que tinha a dizer.
AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Avaliação de Desempenho:

Educação
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dando
continuidade às Comunicações Parlamentares, pelo
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, concedo a pala
vra ao Deputado Alceste Almeida, por três minutos.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB-RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nesta Casa
legislativa a presença, em Brasília, de um dos mais
qualificados grupos vocais do Brasil, Canarinhos da
Amazônia, da mais longínqua unidade federativa do
País, o Estado de RORAIMA.

A notável apresentação, na noite de ontem, foi
promovida pela TCO e NBT, empresas de telefonia,
que "bancaram", em viagem aérea, no maior percurso
nacional distanciado desta Capital Federal, a vinda
de 55 coralistas e de mais dez outras pessoas relacio
nadas ao apoiamento técnico. A apresentação con
templou, de forma emocionante, os ouvidos e cora
ções dos que tiveram oportunidade de assistir ao me
morável recital.

O evento foi alusivo ao alcance de elevado nú
mero de assinantes na holding TCO/NBT, o que faz
constatar ser uma das raras privatizações que deu
certo, mormente quando se trata de empreendimento
total e genuinamente brasileiro.

Deu-se a oportunidade dessa apresentação em
Brasília, por decorrência de uma "surpreendente tra
ma" - entre aspas -, no bom sentido, do Sr. Antônio
Airton Oliveira Dias, Presidente do Sistema FECOR,
que carreou os dirigentes das citadas empresas, sem
que se dessem conta, a um "ensaio" - entre aspas
do referido coral em Boa Vista, Capital do Estado,
quando lá se implantava a NBT.

A emoção e o reconhecimento à grandiosa arte
assistida pelos nobres dirigentes foi de tal proporção
que naquele mesmo instante decidiram patrocinar a
apresentação do grupo musical em Brasília, o que
acabou acontecendo.

O magnífico coral Canarinhos da Amazônia é
composto de jovens e crianças oriundos das mais va-
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riadas classes sociais, entre as quais, carentes.
Põem-se, contudo, todos no mesmo platô, sob a
grande harmonia de suas vozes, fazendo acordes ou
uníssonos que elevam suas existências e equipara
mos seus convívios.

Vale ressaltar o trabalho da maestrina Míriam e
do jovem arranjador Marinho, destacando-se, ainda,
afora a afinada harmonia do grupo, significativo nú
mero de exímios solistas, que brindaram, com suas
vozes e interpretações, o cancioneiro clássico e po
pular regional, nacional e internacional, trazendo aos
ouvintes um repertório eclético, composto de compo
sições de Carlos Gomes, Milton Nascimento, Ari Bar
roso, Pixinguinha, Ivan Lins, Antônio Carlos Jobim e
outros importantes nomes brasileiros e europeus.

O nível do coral é dos mais elevados e, para sa
tisfação de todos, a TCO e a NBT mostraram que nâo
estão preocupadas apenas com lucros, mas também
com aspectos sociais e culturais dos mais relevantes.

A referida apresentação encheu de orgulho e,
por que não dizer, de vaidade quem vive ou viveu em
Roraima, ao constatar, nacionalmente, mais esse
destaque que atesta maior maturidade no desenvolvi
mento cultural alcançado pela unidade federativa
mais setentrional do País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Alceste
Almeida, o Sr. Wilson Santos, § 212 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. The
mfstocles Sampaio, § 2Q do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Wilson San
tos, pelo Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN. S.Exa.
dispõe de três minutos.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presi
dente.

Usamos da palavra nesta tarde para fazer um
apelo à Direção da Caixa Econômica Federal, em es
pecial ao seu Presidente, Dr. Emílio Carrazai, em
nome da mais antiga instituição de saúde do Cen
tro-Oeste, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá,
que tem 183 anos de história.

Somente no ano passado, Deputado Themísto
cles Sampaio, mais de 6 mil pessoas foram operadas
na Santa Casa de Cuiabá, vindas de Mato Grosso,
Rondônia, Acre e Bolívia, que têm nessa cidade um

centro de referência. A Santa Casa tem o melhor cor
po clínico de todo o Estado de Mato Grosso, possuin
do a mais ampla e equipada sala de cirurgia daquele
Estado, podendo realizar doze operações simultâne
as.

Essa instituição depende, e muito, de um em
préstimo de apenas 1 milhão e 500 mil reais junto à
Caixa Econômica Federal. Por isso, faço apelo ao
Presidente da Caixa Econômica Federal do Brasil, Sr.
Emílio Carazzai, que já tem em mão parecer definitivo
para a liberação desse empréstimo. A saúde financei
ra da Santa Casa está sendo colocada em ordem
pelo novo Superintendente, Sr. Luiz Felipe Sabóia,
que assumiu o cargo há três meses e deu novo dina
mismo, rapidez e agilidade àquela instituição, cortan
do custos e tornando-a muito mais eficiente.

Sr. Presidente, meu pronunciamento é curto,
mas extremamente profundo e de necessidade social
imensa, porque é a Santa Casa de Misericórdia de
Cuiabá que trata dos pequenos, do pobre. Tendo di
nheiro ou não, quem a procura é tratado. Há 183 anos
essa instituição trata de tudo e de todos em Mato
Grosso, atendendo também aos Estados de Rondô
nia, Acre e Bolívia.

Como Parlamentar de Mato Grosso, elevo mi
nha voz, em nome de toda a bancada daquele Esta
do, para que a Caixa Econômica, até a próxima quin
zena, autorize a liberação dos recursos que aquela
instituição hospitalar pleiteia há mais de um ano. Toda
a documentação encontra-se rigorosamente em situ
ação satisfatória para receber o empréstimo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Vas
concellos, pelo PFL de Minas Gerais, por dez minu
tos.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, lembro ao Plenário que, em 1993, o Con
gresso Nacional deu ao País uma lei para cuidar do
esporte, a Lei Zico, em homenagem ao competente
jogador de futebol, possibilitando o esporte ser ajuda
do pelos bingos.

Em 1998, este mesmo Congresso Nacional, to
mando como base a Lei Zico, modificando-a, ampli
ando-a, em certos pontos a melhorando e em outros a
piorando, deu à sociedade brasileira a Lei Pelé, assim
denominada em homenagem a esse grande jogador
de futebol, campeão do mundo, Atleta do Século.

A Lei Pelé, fruto do trabalho de Comissão que
teve como Presidente o ilustre Deputado Germano
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RigoUo, tem algumas imperfeições: dedica-se muito
ao futebol e não ao esporte como um todo. No futebol,
dedica-se sobremaneira ao atleta, embora tenhamos
que reconhecer seus diversos méritos, mas não po
demos esquecer que peca por algumas omissões e
imperfeições.

Há pouco tempo, atletas renomados do futebol
mudaram de clube, como Dida, goleiro do Cruzeiro
Esporte Clube e da Seleção Brasileira, que, aprovei
tando-se de brecha na legislação que os próprios De
putados Federais e Senadores votaram, acabou indo
para o Corinthians. Da mesma maneira, o jogador
Rincón saiu do Corinthians e foi para o Santos.
Ambas as transferências, reitero, foram feitas, em
principio, pautadas na legislação brasileira.

Souberam os atletas e seus procuradores traba
lhar com a lei, mas prejudicaram seus clubes de ori
gem. Esse prejuizo é maior quando jogadores e atle
tas estão em formação ou começam a desabrochar
no esporte especializado, até mesmo no futebol. O
clube que o forma e recebe, às vezes, com dois ou
três anos acaba prejudicado: gasta na formação do
atleta, do cidadão, do jovem, depois outro clube faz
uma "contratação" - entre aspas - e gasta recursos
com o atleta, mas não prestigia, não privilegia quem o
formou. De qualquer maneira, a Lei Zico e a Lei Pelé
têm seus méritos.

Estamos discutindo agora uma lei que, em pri
meiro lugar, não levará nome de nenhum atleta - to
mara até que não tenha nome nenhum. Uma Comis
são Mista, que tenho a honra de presidir, está deba
tendo os aperfeiçoamentos possiveis na Lei Pe/é. Na
semana retrasada, esgotaram-se as audiências pú
blicas, realizadas em processo democrático, aberto,
transparente. Ouvimos lideranças do mundo esporti
vo, e todas tiveram oportunidade de expressar suas
opiniões e idéias. Houve debates calorosos, tensos e
nervosos, muitas vezes, outros não tão tensos nem
nervosos, mas proficuos.

É importante que a Comissão dê ao Plenário do
Congresso Nacional projeto de conversão competen
te e moderno, mas, acima de tudo, rigoroso, principal
mente com relação à prática dos bingos. Tenho cora
gem de dizer publicamente que pessoal e politica
mente sou favorável à permanência dos bingos no
Brasil, mas com controle rigoroso. O próprio Governo
Federal está um tanto dúbio na questão.

As primeiras edições das medidas provisórias
estabeleciam que o credenciamento, a autorização e
a fiscalização seriam feitas pelo Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto.

A última versão da medida, de 28 de março de
2000, deixa o credenciamento no INDESP, mas pas
sa a autorização e a fiscalização para a Caixa Econô
mica Federal, que, do ponto de vista do controle, é um
avanço, temos que reconhecer. Mas há Deputados
que defendem, por exemplo, que essas atividades
sejam autorizadas, controladas e fiscalizadas pelas
loterias estaduais. É questão que vamos discutir.

Convido os nobres Deputados a participarem
conosco dessa definição na Comissão Mista, que se
vai dar a partir da próxima terça-feira, 11 de abril,
quando o Senador Maguito Vilela vai apresentar seu
relatório às 14h30min, até chegarmos ao debate no
Congresso Nacional, ou, se for o caso, até mesmo
antes da apresentação do relatório final, que não de
verá ser integralmente o do Senador Maguito Vilela,
que tem acompanhado com muita competência, pre
sença e discernimento todos os trabalhos, mas algu
mas mudanças deverão acontecer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse
projeto envolve muito dinheiro, muito mesmo, muito
mais do que se pensa. Para que tenham idéia, a taxa
mensal do bingo fixo é de 6 mil reais - quantos bin
gos fixos há no Brasil? - e a do bingo eventual é de 4
mil reais. Mas, com a nova mudança de fiscalização e
autorização por parte da Caixa Econômica Federal,
esses valores deverão ser mudados.

Quanto ao futebol, já citei dois exemplos, que
preocupam os dirigentes esportivos, e ainda há o do
jogador do Grêmio, Ronaldinho, estrela que desponta
e que, pela legislação atual, em pouco tempo vai ter
passe livre, deixando o clube que o cuidou, tratou,
educou e o fez atleta e cidadão sem direito a nada.

É preciso definir não apenas a questão do pas
se, mas o que vem a ser controle e influência em time
de futebol, porque a medida provisória proibe termi
nantemente que qualquer empresa comercial ou eco
nômica controle, administre ou tenha influência sobre
time de futebol. A palavra influência é muito forte,
pois, na medida em que se conversa com alguém, in
fluencia-se a pessoa. Então, essa palavra deve ser
mudada, por ser muito abrangente e difusa.

Sr. Presidente, a Comissão trabalhou aberta
mente, ouviu diversas lideranças do mundo esportivo,
federações, sindicatos, associações, atletas - inclusi
ve Zico -, jornalistas, administradores de bingo, re
presentantes de clubes e até o Presidente da CBF.
Realizamos um bom trabalho. Agora não haverá mais
audiências públicas, partiremos para os debates in
ternos. Precisamos oferecer ao Pais uma legislação
moderna, porém rigorosa.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa a palavra.
O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PSDB - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fale
ceu ontem na Bahia o Dr. Euclides Teixeira Neto. Foi
sepultado hoje na cidade de Ipiaú.

O Dr. Euclides Neto foi um ideólogo, escritor, um
dos grandes homens do País, uma das grandes figu
ras do Brasil, não só da Bahia ou de Ipiaú. Era um
brasileiro que gostava do povo. Foi Prefeito de Ipiaú
de 1963 a 1967, onde fez uma grande administração,
com idéias inovadoras. Criou a Fazenda do Povo,
pois era entusiasta da reforma agrária. Como Secre
tário de Reforma Agrária, implantou diversos núcleos
na Bahia. Era um admirador do povo pobre e humilde
e queria resgatá-lo da miséria em que vivia.

O Dr. Euclides Neto honrou a Bahia, honrou sua
terra, Ipiaú, e honrou o Brasil. É um exemplo a ser se
guido.

Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa a palavra.
O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS - AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
protocolando hoje projeto de lei que visa premiar
aqueles que não cometem infração no transito, de
acordo com o Código de Transito instituído em 1977,
que trouxe várias vantagens. Se alguns defeitos exis
tem é porque afrouxou-se o cuidado com a legisla
ção. É preciso premiar os que não cometem infração.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
O projeto de V. Ex8 será recebido de acordo com o
Regimento Interno.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, volto à tribuna para comentar o velho e sempre
atual problema das drogas e do álcool, que tantos
problemas criou e tem criado em nossa sociedade.

Tudo que se disser sobre o momentoso assunto
ainda é pouco, comparado aos males advindos do
uso desses produtos, embora se deva reconhecer em

ambos indicação médica sob rigoroso controle, em
casos excepcionais.

Tendo localizado artigo resumido, porém de pro
fundo conteúdo médico sobre o assunto, passo a fa
zer sua leitura, para que fique nos Anais de nossa
Casa.

Trata-se de artigo do Dr. Flávio Rotman, a quem
envio cumprimentos pelo alerta oferecido aos usuári
os de drogas:

O álcool é um depressor do sistema
nervoso central. Perturba o trabalho que re
quer atenção, raciocínio e concentração
mental. Dificulta a memória e o poder da in
trospecção.

Concentrações sangüíneas de álcool
superiores a 400 miligramas por cento estão
associadas à depressão da função respira
tória (ação nervosa central).

O álcool provoca um retardo do ritmo
da onda cerebral, gerando eletroencefalo
gramas anormais, não só durante a intoxica
ção aguda, como também nos alcoólatras
crônicos, portadores ou não de estado psi
cótico.

A associação álcool-cocaína é, por as
sim dizer, a grande facilitadora previsível de
distúrbios mentais, tanto de caráter agudo
como crônico.

Após o efeito estimulante da cocaína
no corpo, o indivíduo pode se sentir debilita
do, inquieto e irritado. Os sintomas franca
mente psicóticos são freqüentes entre os
usuários de grandes doses de cocaína, e
mais ainda naqueles casos onde predomina
a associação álcool-cocaína, ou álco
ol-morfina.

Do quadro psicótico gerado pela cocaí
na, destacamos como importantes as se
guintes características clínicas:

Constante inquietação e irritabilidade.
Ansiedade muito freqOente.
Insônia.
Inapetência, com emagrecimento pro

gressivo.
Alucinações visuais aterradoras.
Começa-se a suspeitar de tudo e de

todos.
São freqüentes as idéias delirantes.
São também freqOentes as idéias de

perseguição..
Sensação de formigamentos na pele.
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Freqüentes crises de medo e anima-
ção

Freqüentes alucinações auditivas no
turnas.

Freqüentes alucinações táteis nas
mãos ou sobre todo o corpo (sensação de
vermes, insetos, piolhos, formigas, eletrici
dade, cristais de cocarna). O viciado em co
carna poderá não só sentir, como ver, estas
alucinações. A realidade destas alucinações
psicóticas poderá atingir um liminar muito
perigoso, criando inclusive a possibilidade
destes indivrduos furarem a pele com agu
lhas para retirar os corpos estranhos invisr
veis.

O dellrio da psicose da cocafna é pa
recido com o quadr.o clinico do delirium tre
mens do alcoolismo. Na psicose por cocaí
na, as alucinações são mais pessoais, mais
centralizadas em si mesmas, os tremores
são menos grosseiros, e as alucinações-au
ditivas são mais freqüentes do que nos al
coólatras.

É comum o estado de violência.

Também é comum a impotência se
xual.

Com a supressão completa da cocar
na, estes sintomas psicóticos tendem a de
saparecer.

Por tudo o que foi dito, apoiamos todas as cam
panhas antidrogas levadas a efeito por organizações
oficiais ou não, bem como louvamos o trabalho dos
Alcoólicos Anônimos, aos quais nos juntamos com o
objetivo precípuo de reduzir os malefícios que tanto
degradam o ser humano.

Hoje, temos no Brasil mais de 20 milhões de de
pendentes de álcool, pessoas que já não conseguem
viver sem ele. As autoridades brasileiras precisam to
mar providências, principalmente inibindo a propa
ganda do álcool nos horários nobres de televisão.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja transcrito no Jornal da Câmara e divulgado no
programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Luis Carlos Heinze
que falará pelo PPB. S.Exa dispõe de dez minutos.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero deixar registrada nesta Casa uma de
núncia que eu havia feito semana passada.

Está acabando, por um acordo no Rio Grande
do Sul, em reunião realizada ontem na Secretaria da
Agricultura, a polêmica sobre a febre aftosa. Havia
um verdadeiro carnaval realizado pelo Secretário da
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que es
tava ameaçando denunciar para a Organização Inter
nacional de Epizootias o nosso Estado e, por conse
qÜência, o Estado de Santa Catarina, os dois primei
ros Estados brasileiros que estão para receber o certi
ficado de zona livre de febre aftosa.

Foi necessário que o Ministro da Agricultura
Pratini de Moraes interferisse junto ao Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, Ollvio Dutra, para que
esse fato se tornasse realidade.

O Rio Grande do Sul, que está hoje com esse
certificado sobre febre aftosa, há mais de trinta anos
está investindo recursos numa grande campanha de
erradicação da doença.

Os produtores rurais, o Governo de Estado, o
Governo Federal, a sociedade como um todo levaram
mais de trinta anos para conquistar esse certificado, e
o Secretário da Agricultura estava para denunciar
esse convênio à Organização Internacional de Epizo
otias. Felizmente, o bom senso imperou. Esse acordo
foi assinado ontem e hoje está sendo encaminhada
ao Ministério da Agricultura a solicitação de declara
ção de zona livre de febre aftosa sem vacinação.

Não podemos mais conviver com fatos dessa
natureza. O Brasil tem hoje cerca de 150 milhões de
cabeça de gado bovino. É um dos países que tem
grande potencialidade. Os outros Estados estão bus
cando o que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina já
têm. O Rio Grande tem um rebanho de 12 milhões de
cabeças e Santa Catarina, 3 milhões. Ambos têm
grandes potencialidades e perspectivas de exporta
ção de produto.

Uma delegação norte-americana e outras de
outros países já estão procurando nosso Estado para
comprar carne, e o Secretário de Agricultura queria
fazer essa denúncia à Organização Internacional de
Epizootias e, com isso, gerar mais três ou quatro anos
de atraso. Não só o Rio Grande do Sul e Santa Catari
na seriam prejudicados, mas sobretudo todo o Brasil.

Por isso quero registar que essa polêmica, que
já vinha ocorrendo há algumas semanas, acabou on
tem. Esse acordo foi selado entre o Secretário de
Agricultura, a Assembléia Legislativa e as organiza
ções representantes dos produtores e da indústria da
carne do Rio Grande do Sul.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. EXS a palavra.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Governo do emi
nente Presidente Fernando Henrique Cardoso o setor
energético do Piauí vem sendo altamente privilegia
do. O setor era o mais nevrálgico do meu Estado 
claro que não se pode falar em quadro dramático dei
xando de lado a educação e a saúde. A energia,
como disse muito bem o Presidente Fernando Henri
que Cardoso por ocasião do lançamento do Progra
ma Luz no Campo, tem um efeito multiplicador em to
dos os aspectos, em todos os quadrantes da vida hu
mana, com implicações que levam à formação da ci
dadania.

Nesse setor, tivemos o privilégio de conseguir e
acompanhar a ida a São João do Piauí do ex-Ministro
Raimundo Brito, que lá assinou a ordem de serviço
para construção da linha de transmissão de energia
entre São João do Piauí e Eliseu Martins, a fim de
possibilitar ao cerrado piauiense uma estrutura ener
gética adequada para propulsionar seu desenvolvi
mento. Nessa mesma oportunidade, o então Ministro
de Minas e Energia também anunciou a construção
da linha de transmissão de energia elétrica de São
João do Piauí a Dom Inocêncio, obra posteriormente
concluída.

O processo de federalização da Companhia
Energética do Piauí, ao contrário do que se previa,
engendrou um rol imensurável de benefícios para
todo o Estado. Basta dizer a V. EXS, Deputado The
místocles Sampaio, que é do Piauí e que preside os
trabalhos neste momento, que algumas cidades do
norte do Estado - não falo nem da Capital, mas
União, Campo Maior, José de Freitas - tinham um
percentual de rede de distribuição de energia maior
do que todo o sudeste e o cerrado do Piauí, tal a dis
criminação que o grande semi-árido e o grande cerra
do sofriam das administrações anteriores da CEPISA,
sem falar na grande confusão com que era feita a im
plementação dessas políticas pela empresa energéti
ca do Estado.

Sr. Presidente, antes da Luz no Campo, o Presi
dente da ELETROBRÁS, Firmino Sampaio Neto, lan
çou o Programa Acende Piauí, que representou uma
verdadeira revolução. Comunidades que jamais so
nharam com energia, cerca de trinta e tantos Municí
pios, foram beneficiados por esse programa, imple-

mentado com recursos exclusivos do Governo Fede
ral.

Antes disso, Sr. Presidente, como falei anterior
mente, tinha obtido do Ministro Raimundo Brito autori
zação para a construção da linha de transmissão de
São João do Piauí a Dom Inocêncio e, graças a um
erro técnico, proposital ou não, da CEPISA - ainda
sob o controle do Governo Estadual-, que superesti
mou o valor da obra, pudemos em razão da sobra
desses recursos iluminar as cidades de Lagoa do
Barro do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo e Capitão
Gervásio Oliveira, obras totalmente construídas e ina
uguradas após a federalização da empresa.

Estou certo, Sr. Presidente, de que com o Pro
grama Luz no Campo, o setor rural e o interior dos
Estados nordestinos vão passar por um verdadeiro
progresso cultural, social e econômico, ainda não
previsível.

Trata-se de um programa a ser executado em
parceria com os _~stados. E devo reconhecer que,
graças a essa figura extraordinária de Firmino Sam
paio Neto à frente da ELETROBRÁS, contando com o
respaldo, claro, do competente Ministro de Minas e
Energia, Dr. Rodolpho Tourinho - e destaco aqui que
o Nordeste nunca foi tão bem servido como agora,
quando tem uma equipe de nordestinos na ELETRO
BRÁS e no Ministério - estamos conseguindo os êxi
tos que o País não está percebendo e que, talvez em
razão da modéstia do Ministro Tourinho e do Dr. Firmi
no, não se tem dado a devida dimensão.

Sr. Presidente, estamos agora enfrentando o
problema de o Estado do Piauí não ter condições de
dar a devida contrapartida para execução do Progra
ma Luz no Campo. Em face disso, a própria ELETRO
BRÁS solicitou ao Relator do Orçamento Geral da
União que dentro de sua rubrica destinasse 30 mi
lhões de reais especificamente para o mencionado
programa no Piauí, o que consiste num privilégio real
mente espetacular e que nos remete a uma gratidão
ao reconhecimento, à grande atenção que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso vem prestando ao
Piauí nessa área.

Igualmente, graças ao Presidente Firmino Sam
paio foi solicitado ao Relator do OGU 2000 que do or
çamento da ELETROBRÁS fossem destacados 6 mi
lhões de reais somente para atender à região mais
crítica do meu Estado, puxando a linha de transmis
são São João do Piauí-São Raimundo Nonato, a fim
de suprir a demanda de todos os Municípios circun
dantes à grande região de São Raimundo Nonato, in-
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clusive com a construção de uma subestação nessa
progressista cidade do sertão piauiense.

No entanto, houve um pequeno descuido ou fa
lha da Relatoria e esses recursos não foram incluí
dos. Porém, reitero aqui o apelo que fiz ao grande
Presidente Firmino Sampaio Neto, a fim de que, por
meio de outros recursos da própria ELETROBRÁS,
não deixe de atender a essa reivindicação importante
para São Raimundo Nonato, grande pólo de turismo
ecológico do nosso Estado, visitado pelo Sr. Presi
dente da República em 26 de novembro do ano próxi
mo passado, ocasião em que também foi visitado por
essa extraordinária, dinâmica, indescritível Meriam
Ohana, Presidente da CEPISA, uma das mulheres
mais extraordinárias que tive oportunidade de conhe
cer na administração pública do País, que enriquece
e enriquecerá os quadros de qualquer repartição ou
empresa pública ou do setor privado do Brasil.

Sr. Presidente, estamos certos de que a reunião
que a Presidente da CEPISA realizou com os Prefei
tos de toda a região de São Raimundo Nonato no dia
26 de novembro de 1999, foi definitiva para a consci
entização da importância dessa linha de transmissão
de São João do Piauí a São Raimundo Nonato, inclu
sive com a construção da subestação já mencionada.

Foi nesse sentido que me dirigi ao Presidente
da ELETROBRÁS pedindo-lhe a adoção das medi
das necessárias à regularização do sistema de distri
buição de energia elétrica naquela região, duramente
afetada pela contumácia com que se registram a que
da de tensão da rede, os curtos-circuitos, as paralisa
ções repentinas no fornecimento de energia etc., epi
sódios que recorrentemente geram prejuízos e cons
trangimentos a seus consumidores.

Bom remarcar que, a partir da energia transmiti
da a São Raimundo Nonato, são abastecidos outros
dez Municípios de sua microrregião, assim como o
Município de Campo Alegre de Lourdes - com seus
treze povoados -, no vizinho Estado da Bahia.

Sublinho também que, consoante estudos técni
cos realizados, haveria necessidade da construção
de uma linha de transmissão de 69 KV de São João
do Piauí a São Raimundo Nonato, junto à construção
de uma subestação de 69/34,5/13,8 KV na própria ci
dade de São Raimundo Nonato.

Dessa forma, a superação dos problemas aci
ma descritos é de transcenc,iental importância para
dotar São Raimundo Nonato da infra-estrutura neces
sária à viabilização da indústria do turismo, numa re
gião que recebeu da natureza duas dádivas exube
rantes: o conhecido Parque Nacional da Serra da Ca-

pivara e o recém-criado - e não menos belo - Par
que Nacional da Serra das Confusões, localizado a
oitenta quilômetros do primeiro, ambos com proble
mas gravíssimos de demandas elétricas, atrapalhan
do sensivermente as atividades dos centros de edu
cação ambiental (escolas de 12 grau), inclusive o
Centro de Educação Ambiental Marco Maciel, que
proporciona ensino para 200 jovens, em regime de
semi-internato, no interior do Parque Nacional da Ser
ra da Capivara. Escolas essas, Sr. Presidente, cria
das pela Fundação Museu do Homem Americano e
dirigidas por essa extraordinária cientista e lutadora
pelo meio ambiente do nosso País, a Dra. Niéde Gui
dono

Sr. Presidente, eu disse ao grande Presidente
da ELETROBRÁS que até mesmo o Programa Co
munidade Solidária destacou, em seus relatórios,
a gravidade desse problema na região, sobretudo
no Município de Bonfim do Piauí, distante trinta
quilômetros de São Raimundo Nonato, onde os
alunos da Universidade Salgado de Oliveira, do
Estado do Rio Janeiro, por lá já estiveram em dois
períodos de férias, dentro das ações do Programa
Alfabetização Solidária, e foram obrigados, por di
versas vezes, a cancelar sua programação notur
na, educacional, teatral, em decorrência da preca
riedade do fornecimento de energia elétrica mono
fásica àquele Município.

Portanto, Sr. Presidente, certo de que o Presi
dente Firmino Ferreira Sampaio Neto, tendo à frente
da ELETROBRÁS um desempenho que orgulha a to
dos nós, nordestinos, juntamente com essa extraordi
nária operadora, uma manager por excelência, que é
Meriam Ohana, saberão favorecer nosso Estado com
o Luz no Campo e proporcionar a São Raimundo No
nato essa perspectiva de dotar a cidade de uma in
fra-estrutura que vai transformá-Ia no grande centro
irradiador de progresso, bem-estar, de desenvolvi
mento cultural e turístico do sertão piauiense.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Heleno,
pelo Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, pelo menos, em sendo o último orador, não
tenho tanta reclamação a fazer. Peço a meus pares
que conduzamos nossa instituição num clima de cole
guismo, porque o inferno não pode crescer quando
de fato o fogo está em algum lugar.
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o que está se passando no Congresso Nacional
talvez seja falta de auto-análise. Se cada um de nós
pudéssemos analisar nossas vidas, veriamos que no
fundo temos alguma coisa errada. E não podemos
corrigir ou mesmo apontar o erro dos outros, porque
nossa missão como ser humano é procurar primeiro
amenizar. Não é esconder, absolutamente. Aqui no
Congresso, temos de ser Hmpidos, cristalinos, temos
de ser gente acima de tudo. Não admito que dos 513
Deputados escolhidos por Deus tenhamos aqui uma
máquina só de acusação, que o delírio da acusação
paira entre nós de forma galopante, risonha, onde
aquilo é vitória. Não considero isso vitória! Meu dever
como Parlamentar no Congresso Nacional é que, na
situação de qualquer colega, seja ela qual for, tenho
de estar primeiro junto dele, para saber se, de fato,
está havendo justiça.

Sabemos que, nas cenas de teatro plantadas
aqui, coloca-se primeiro a filosofia, levanta-se a ban
deira, mas se esquece da raiz da amizade. Não sei
trabalhar desse jeito. Queira Deus que eu não mude.
Lembro do primeiro pronunciamento que fiz quando
falei que, apesar dos mais de 140 mil votos recebidos
em minha terra, dou mais atenção à amizade do que
propriamente à poHtica. Por isso hoje, quinta-feira,
sinto saudades da minha terra e, na segunda-feira, já
estarei sentindo saudades de Brasllia e dos meus
amigos. Mas consigo dosar esse sentimento.

Peço aos meus colegas que coloquem um freio
nisso, que tenham uma conduta agradável, de
não-acusação. Esse deHrio tem de sumir. Todos co
metemos erros, uns maiores que os outros. Mas que
ro ver quem irá jogar a primeira pedra após fazer uma
auto-análise. Esta Casa tem de ser consagrada, res
peitada, porque toda autoridade emana de Deus.

É com prazer que falo do meu Estado, o Rio de
Janeiro, cidade que era a Capital da cultura, mas que
está a caminho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
é o maior pais da América Latina, o 511 maior do mun
do em extensão territorial e o 611 em população abso
luta, tendo um PIS que o coloca como a 8a economia
do mundo. Só esses dados, por si só, são mais que
suficientes para demonstrar que o Brasil é um dos
principais mercados de países emergentes com um
potencial que poderá transformá-lo na economia de
maior destaque do mundo no terceiro milênio. É isso
que temos de falar. Vamos dar cinco passos à frente e
não três para trás.

Contudo, para concretizar irtegralmente o seu
potencial econômico e social, ele precisa expandir

cada vez mais sua economia no mercado global.
Como o comércio internacional e o desenvolvimento
econômico estão diretamente ligados ao custo da
movimentação dos produtos, o crescimento do Brasil
irá depender de uma infra-estrutura de logística de
alto desempenho e baixo custo. E para isso é preciso
união.

Por essa razão, gostaria de parabenizar o traba
lho realizado pelo Presidente da Companhia Docas
do Rio de Janeiro, Sr. Francisco Pinto, que vem ado
tando uma série de adequadas medidas com vistas à
conclusão do saneamento financeiro da companhia,
para que ela venha ser, na prática, o que já era, segun
do determinação da Lei nll 8.680/93, uma autoridade
portuária e não apenas uma operadora de portos.

Gostaria de, num breve relato, apresentaraos no
bres colegas a real situação da Companhia Docas do
Rio de Janeiro, bem como as providências que vêm
sendo tomadas para a solução de seus problemas.

Em 1997, segundo o seu Presidente, o passivo
da Companhia Docas do Rio de Janeiro era da ordem
de R$ 500 milhões. Ao final de 1999, esse valor já ha
via descido para um pouco mais de R$ 200 milhões,
dos quais R$ 100 milhões referindo-se a passivos tra
balhistas remanescentes das décadas de 70 e 80 e o
restante dividido entre Impostos Sobre Serviços 
ISS, num montante de R$ 80 milhões, e obrigações
junto ao Tesouro Nacional, para a cobertura de uma
dívida externa contraida para construir a primeira par
te do Porto de Sepetiba, o Terminal de Carvão, divi
dindo com fornecedores obrigações fiscais e traba
lhistas de 1999 e complementação de aposentadori
as pagas, com recursos próprios, a 1.400 inativos.

Uma maneira inteligente que a companhia en
controu para eliminar o passivo financeiro foi a nego
ciação através da troca de crédito de arrendamentos,
receblveis ao longo prazo de 25 anos, por Letras Fi
nanceiras do Tesouro, que seriam vendidas para sal
dar os débitos trabalhistas, proposta esta que já se
encontra aprovada pelo Conselho Nacional de De
sestatização, devendo agora ser examinada pela Co
missão de Controle Fiscal do Ministério da Fazenda.

Com relação ao débito referente ao ISS, a Com
panhia Docas do Rio de Janeiro pretende encaminhar
à Prefeitura do Rio de Janeiro uma proposta de nego
ciação, englobando a troca de imóveis da companhia,
localizados na região portuária, pela divida. Dessa
forma, a companhia Iivrar-se-ia dos débitos e a Prefei
tura teria o espaço que precisa para a implantação do
Projeto Mundo do Samba, justamente para alocar as
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escolas de samba do Rio de Janeiro, onde temos o
maior espetáculo da terra.

O processo de transferência paulatina da opera
ção dos portos para empresas arrendatárias foi outro
marco importante para o equilíbrio da empresa. Tal
processo acha-se concluído nos Portos de Sepetiba e
Angra dos Reis. No Porto do Rio de Janeiro encon
tra-se em fase de conclusão final e no de Niterói será
iniciado brevemente.

No tocante à arrecadação, a companhia regis
trou em fevereiro uma receita total de R$ 2,67 mi
lhões, sendo R$ 1,36 milhões oriundos de contratos
de arrendamentos e R$1,31 milhões referentes à ati
vidade portuária direta. Segundo o seu presidente,
este e o próximo mês serão ainda de dificuldades,
tendo em vista que toda essa receita está comprome
tida devido a débitos trabalhistas. Às vezes até o sal
do em conta corrente é bloqueado, afirmou o presi
dente.

Além das medidas já tomadas com vistas a um
total saneamento das finanças da Cia. Docas do Rio
de Janeiro, contamos também com o crescimento
da receita, devido ao aumento da movimentação de
cargas nos Portos de Sepetiba e do Rio de Janeiro
e ao cumprimento qos' compromissos assumidos
com os arrendatários.·

Outras metas a serem atingidas pela Cia Do
cas do Rio de Janeiro são as seguintes:

1) No Porto de Sepetiba - implementação de
obras de modo que o mesmo possa receber navios
de até 230 mil toneladas (hoje recebe apenas navi
os de 120 mil toneladas) a fim de transformá-lo num
ponto concentrador de cargas no Oceano Atlântico,
conforme deseja o Governo Federal, uma vez que
ele tem excelente localização econômica, possui
acesso terrestre privilegiado, é servido por rodovias
e ferrovia, além de possuir uma retroárea bastante
ampla, com 10 milhões de metros quadrados, sem
pressão urbana.

Há previsão de uma parcela expressiva de in
vestimentos por parte da iniciativa privada para a rea
lização dessas obras. O Porto de Sepetiba, segundo
perspectivas da CDRJ deverá chegar a 30 berços 
atualmente possui apenas 3 -, dependendo da de
manda. Tudo isso poderá ser alcançado sem mais in
vestimentos extras.

No Porto do Rio de Janeiro - desencantar o pro
jeto de revitalização do porto que, segundo o presi
dente da CDRJ tem dado inúmeras voltas sem sair do

lugar. O projeto deve decolar desta vez, começando
pelo pier da Praça Mauá e seus quatro armazéns.

Com o propósito de viabilizar de fato a CDRJ
como autoridade portuária, Francisco Pinto admite
que este ano a companhia ainda não terá um resulta
do bom mas garante que, em 2001, esse resultado
será favorável e que o prejuízo de R$116 milhões, na
verdade, tem sua parte rrelacionada com questões
não-operacionais.

De acordo com o seu Diretor Financeiro, des
ses R$116 milhões, R$ 56,6 milhões são decorren
tes da sobrecarga imposta pela desvalorização do
real às dívidas da empresa contraídas em moedas
estrangeiras; R$ 23,3 milhões são relativos à exi
gência de provisão para cobrir causas trabalhistas;
R$ 11 milhões foram juros pagos ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico por um em
préstimo feito para realização de obras no Porto de
Sepetiba; R$ 14,8 milhões são relativos à aprecia
ção de ativos; e R$ 9,2 milhões foram pagos para
complementação da aposentadoria de inativos. Fei
ta as conté;1s, resta apenas R$ 1,1 milhão que, esse
sim, pode ser considerado prejuízo operacional, um
resultado suportável.

Diante de todo esse relato, chegamos à conclu
são de que a Companhia Docas do Rio de Janeiro está
no caminho certo e que, portanto, todas as metas pre
vistas serão fatalmente alcançadas. Para nós, que
sempre trouxemos ao debate nesta Casa a problemáti
ca dos portos nacionais, é bom saber que a Cia. Docas
está preocupada e busca a consecução desses objeti
vos.

Antevejo, portanto, um futuro bastante promis
sor para essa companhia, mormente agora que se
tem notícia de que a dotação orçamentária da em
presa sofreu um considerável acréscimo.

Isto só vem ratificar o apoio que o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso vem dando
à solução dos problemas nacionais, especialmente
de seus portos em todo o Brasil.

Parabéns, Docas do Rio de Janeiro, pelo bom
trabalho que vem realizando! Parabéns, Francisco Pin
to! Parabéns ao Presidente da República e parabéns
aos meus colegas que procuram de fato amenizar seus
é!lnimos para que esta Casa seja de fato uma referên
cia!

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. ExB a palavra.
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o SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Dia Mundial da Saúde, sempre
celebrado em 7 de abril, foi instituldo em homenagem à
data de fundação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e serve de fórum para a discussão das principais
questões de saúde que interessam aos 191 palses
membros das Nações Unidas.

Neste ano, com o tema liA Segurança do Sangue
Depende de Mim - Sangue Seguro Salva Vidas", preten
de-se despertar a consciência das Américas para a im
portância da segurança do sangue e incentivar todos os
palsas a criar programas nacionais de sangue e adotar
leis sobre segurança nessa área. Tal preocupação justifi
ca-se, em especial, pelo fato de, na região, ser muito re
duzido o percentual de sangue para transfusão obtido de
doadores voluntários não-remunerados, e sabe-se que o
risco de infecções transmitidas por transfusão é maior
quando os hemoderivados procedem de doadores re
munerados ou de reposição.

Portanto, convém estimular o aumento das doa
ções de sangue, firmando, em toda parte, a consciên
cia geral sobre a necessidade de sempre contar com
suprimento suficiente de sangue seguro.

Segundo o Dr. José R. Cruz, assessor regio
nal da Organização Pan-Americana da Saúde so
bre serviços de laboratório e sangue, uma providên
cia fundamental que deve ser tomada por todos os
hemocentros consiste na triagem de todo o sangue
doado, para detectar infecção por hepatite Be C, 51
filis, Trypanosoma cruzi (causador da doença de
Chagas) e o vlrus da imunodeficiência humana
(HIV).

Trata-se, com efeito, de reunir esforços para me
lhorar a segurança dos serviços de bancos de sangue,
procedendo à triagem de todo o sangue e fazendo com
que todos os hemocentros participem de programas de
controle de qualidade. Só é posslvel dispor de sangue
seguro, sem quaisquer agentes infecciosos, se o
sangu~ for submetido a triagem e testes adequa
dos, de forma que é preciso desenvolver a in
fra-estrutura necessária para administrar a coleta
e distribuição de sangue. Nesse sentido, exige-se,
pois, o máximo empenho do PaIs, das autoridades
sanitárias, dos hemocentros e da comunidade. Afi
nai, a segurança do sangue constitui um direito de
todo cidadão.

Aproveito ainda a passagem do Dia Mundial da
Saúde para focalizar outra questão que se inclui tam
bém entre os numerosose sérios problemas enfrentados
pelo Pars na área de saúde pública. Refiro-me à situação

que hoje se verifica no tocante à doação de órgãos. A
vida de milhares de brasileiros depende da doação e do
transplante de órgãos. Esta é uma necessidade que, de
fato, merece maior atenção por parte dos setores com
petentes, visando à prolTlOÇão de mais e melhores cam
panhas de estrmulo e esclarecimento e, sobretudo, ao
desenvolvimento do sistema de procura, captação e dis
tribuição de órgãos. Importa notarque a escassez de do
adores éum problema mundial. Mas, no caso do Brasil, a
dificuldade aumenta porque o Sistema Único de Saúde
(SUS) não dispõe de estrutura especIfica de apoio para
recebimento de órgãos e transplantes nos hospitais pú
blicos, nem nos conveniados, e o número de leitos é in
suficiente para atender a essa demanda. O transplante
de órgãos - cumpre ressaltar - é uma terapêutica que
conta com sólido embasamento cientIfico, sendo mundi
almente consagrada e identificada como o trata
mento ideal para diversas doenças crônicas.

A despeito de todas as dificuldades já aponta
das, prevalecem as razões inclusive para que, con
forme revelam as màis recentes pesquisas de opi
nião pública, a maioria da população seja favorável
à doação de órgãos.

Falta ainda, no entanto, implementar modifica
ções no SUS, com adequação de determinados pro
cedimentos, criação de estruturas especIficas para
aumentar o número de órgãos disponlveis para trans
plantes e capacitar os hospitais para receberem es
ses pacientes e oferecerem tratamento adequado
após o transplante.

A doação e o transplante de órgãos, assim como
a adoção de medidas relativas à segurança do sangue,
podem salvar milhões de vidas humanas.

Para concluir, ao celebrar o Dia Mundial da Saú
de, renovam-se, então, essas expectativas de que o
Brasil possa promover progressos mais efetivos na
área da saúde, a exemplo do que se pretende produzir
com as propostas e iniciativas sobre segu~nça do san
gue, enfatizando o devido empenho dos hemocentros,
efetuando campanhas educativas, defendendo e incen
tivando a triagem universal do sangue doado, a doação
por doadores não remunerados, o controle de qualida
de e o correto emprego do sangue.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão.

O SR:PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio)
Encerro a sessão, convocando outra para amanhã,
sexta-feira, dia 7, às 9 horas.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA DO PRAZO - ATO DA PRESIO~NCIA

N° 63/00 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA 00
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova a reforma do
Regimento Interno âa Câmara dos Deputados.

DECURSO: 158 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-04-00

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, "

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

PRAZO-PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

1.2 COM PARECERES. QUANTO AO MÉRITO.
CONTRÁRIOS (Ali, 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 230/99 (RUBENS BUENO) - Dispõe sobre o ensino
das disciplinas de Medicina Legal nos cursos
superiores de Direito. (E seu apensado: PL. n°
689/99. do Dep. Freire Júnior).

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

N° 637/99 (FLÁVIO ARNS) - Dispõe sobre o reajuste
das obrigações pecuniárias oriundas da
captação e da aplicação de recursos no âmbito
do Sistema da Habitação (SFH), do Sistema
Financeiro de Saneamento (S~S) e do Sistema
de Financiamento imobiliá'rio (SFI), e nos
débitos resultantes de decisões judiciais, e dá
outras providências. (E seu apensado: PL. nO
794/99, do Dep. Adolfo Marinho).

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

N° 4.543/98 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
- Dispõe sobre a criação de juntas de
Conciliação e Julgamento na 98 Regiêo da
Justiça do Trabalho, define jurisdições, cria
cargos e dá outras providências.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART
58, § 3° combinado com ART.132, § 2°

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 909/95 (RITA CAMATA) - Institui compensação
financeira pela exploração de recursos minerais
para fins de aproveitamento econômico e dá
outras providências.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

N° 3.956/97 (HUGO BIEHL) - Altera a Lei nO 8.870, de
15 d~ abrMjI~--19ft4,J~~ra acrescentar novos §§
1° e 2° ao art. 25, dispondo sobre a
compensação Q.e créditos resultantes da
contribuição do produtor rural devida à
seguridade social. (E seu apensado: PL. nO
4.559/98. do Dep. Valdir Collatto).

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

N° 4.320/98 ( CUNHA BUENO E HUGO BIEHL) 
Introduz alterações na Lei nO 9.393, de 19 de
dezembro de 1996.

DECURSO: 18 SESSÃÓ
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
-ART. 164,§1°

(SUJEITOS A DELIBÉRAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO
ART. 164, § 2° e § 3°)

PRAZO PARA APReSENTAçÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

PROJETOS DE LEI:

N° 1.835/99 (ENIO BACCI) - Prolbe a discrlminaçao,
sob qualquer forma, às mulheres.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-00
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSÇRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MES DE ABRIL

07 6il·feira 10:00 Marcos de Jesus
10:25 Paulo Paim
10:50 Damião Feliciano
11:15 Lincoln Portela
11 :40 José Antonio Almeida
12:05 Ubiratan Aguiar
12:30 Jorge Pinheiro
12:55 Sérgio Miranda
13:20

10 21· feira 15:00 Marinha Raupp
15:25 Joel de Hollanda
15:50 Pedro Chaves
16:15 Paulo Magalhães
16:40 Carlos Dunga
17:05 Dr. Benedito Dias
17:30 Márcio Bittar
17:55 Marcos Afonso
18:20 Pinheiro Landim

11 31·feira 15:00 Luiz Bittencourt
15:25 Gastão Vieira,

12 4a·feira 15:00 Bispo Rodrigues
15:25 João Coser

13 51·feira 15:00 Raimundo Colombo
15:25 Carlos Batata

14 6i ·feira 10:00 Alceste A1~da
JD15-José-Thômaz Nonô
10:50 Jandira Feghali
11 :15 Pedro Eugênio
11 :40 Julio Semeghini
12:05 Jaime Martins
12:30 Luiz Piauhylino
12:55 Wilson Santos
13:20 Nelson Meurer

17 21
• feira 15:00 Sérgio Carvalho

15:25 Ben·hur Ferreira
15:50 Luiz Mainardi
16:15 Germano Rigotto

16:40 Paulo Kobayashi
17:05 Efraim Morais
17:30 Júlio Redecker
17:55 Cabo Júlio
18:20 Geovan Freitas

18 31·feira 15:00 Fernando Coruja
15:25 João Almeida

19 41·feira 15:00 E5er Silva
15:25 Geraldo Simões

20 51 feira 15:00 Francisco Rodrigues
15:25 Regina/do Germano

24 21; feirc" 15:00 Satatiet-Carvalhõ
15:25 Antônio Canos Konder Reis
15:50 Nair Xavier Lobo
16:15 Pedro Canedo
16:40 Jorge Costa
17:05 Eunício Oliveira
17:30 Pedro Fernandes
17:55 Osvaldo Sobrtnho
18:20 Osvaldo Reis

25 31·feira 15:00 Eduardo Paes
15:25 Waldemir Moka

26 41·feira 15:00 Valdeci Oliveira
15:25 Jorge Alberto

2f SI·feira 15:00 Iberê Ferreira
15:25 Euripedes Miranda

28 61·feira 10:00 João Castelo
10:25 Airton Dipp
10:50 Antonio Pa/occi
11 :15 Márcio Matos
11:40 Clovis Volpi
12:05 zaire Rezende
12:30 Zulaiê Cobra
12:55 Dino Fernandes
13:20 Augusto Franco
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I•COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POLlTICA RURAL

AVISOS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4asessão
Última Sessão: 10104100.

Projetos de Lei (art. 119, Ie§1°)

PROJETO DE LEI N2 2.262/99 - do Sr. Moacir
tv!icheletto - que "dispõe sobre aredução dos encargos
financeiros incidentes sobre os financiamentos agrícolas
para os agricultores que utilizarem ométodo' do cuitivo
direto",
RELATOR: Deputado HELENILDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.545/2000 - do Sr. Fernando
Coruja· que Daltera dispositivos do Decreto-Lei nº 467,
de 13 de fevereiro de 1969, dispõe sobre autilização de
nomes genéricos em medicamentos de uso veterinário,
edá outras providênciasu

•

RELATOR: Deputado NELSON MEURER

Decurso: 28 sessão
Última Sessão: 12/04/00

Projetos de Lei (art. 119, Ie§1°)

PROJETO DE LEI Nº 2.563/00 - da Sra. Marinha Raupp
• que ·concede isenção de impostos para os produtos
derivados de petróleo, utilizados para pavimentação
asfá/tica de rodovias e vias públicas urbanas- nos
Estados e Municípios compreendidos na Amazônia
LegalD,

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,

INFORMATICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decur.so:28 sessão
Última Sessão: 12104100

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2.027/99 - do Sr. Uncoln Portela •
que "determina que o autor ou suspeito de praticar um
crime hediondo, deverá ser representado par.1
responder por ele junto a imprensa".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

PROJETO DE LEI N2 2.231/99 - do Sr. José Carlos
Elias - que "obriga os responsáveis por "sites"
provedores de informações na Internet a fornecer
classificação indicativa do conteúdo veiculado".
REI"ATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

PROJETO DE LEI N2 2.239199 - do Sr. Antônio do Valle
- que "modifica a Lei Nll 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, que "institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências". prevendo a
autorização para execução de serviço de radiodifusão
comunitária pelas Câmaras Municipais".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

PROJETO DE LEI Nl! 2.269/99 - do Sr. Walter Pinheiro •
que "dispõe sobre a utilização de programas abertos
pelos entes de di~it.9 póblico e de direito privado sob
controle acionário da adJ1linistTação pública."
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N2 2.458/2000 - do Sr. João
Hermann Neto - que "declara Barbosa Uma Sobrinho
Patrono da Imprensa Brasileira."
RELATORA: Deputada LUlZA ERUNDINA

PROJETO DE LEI Nl! 2.31412000 - do Sr. Aloízio
Mercadante - que " toma obrigatória para as emissoras
de rádio e televisão a difusão de comunicados da
Defesa CMI de alerta à população relativos à previsão
de catástrofes naturais e seus desdobramentos".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

PROJETO DE LEI N" 2.32412000 - do Sr. João Caldas 
que "dispõe sobre a comunicação de informações
relativas a objetos voadores não-identificados".
RELATOR: Deputado GESSIVALDO lSAIAS

PROJETO DE LEI N2 2.472/2000 • da Sra. Luíza
Erundina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de

mensagem estimuladora do exercício da cidadania na
publicidade dos serviços e obras realizados pelos
órgáos.públicos federais."
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 1.787/96 - do Poder Executivo·
que "dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual
de topografias de circuitos integrados'.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

PROJETO DE LEI NSI 04-A/99 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "estabelece penalidades pelo uso de telefone
celular em teatros, cinemas e auditórios."
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N2 428/99 - do Sr. Vicente Caropreso
• que 'vincula a veiculação de propaganda de produtos
e serviços, fo·..ados no sexo, à exibição de mensagens
educativas de interesse da Saúde Brasileira".
(Apensados: PL nl! 717/99,1.751/99 e 1.774194)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N!ó! 1.325/99 - do Sérgio Reis - que
"acrescenta dispositivos it Lei nS! 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 n" 8, de 1995".
RELATOR: Deputado SAMPAIO OÓRIA

PROJETO DE LEI N12 1.817/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
Lei nll 5.250, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado MALULY NETIO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 1010412000)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSrçOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldicidade e Mérito
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A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, ~)

PROJETO DE LEI NI! 2.40S-Al1991 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a instituição do Selo Verde,
destinado a atestar a qualidade dos produtos elou suas
origens quanto aos cuidados para a conservação do
meio ambiente',
RELATOR Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N2 3.073-B/1997 - do Sr. Hugo Biehl
que "acrescenta dispositivo à Lei n9 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, e dá outras providências·.
(Apensado PL n23.515/1997) A

RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N2 3,752-Al1997 - do Sr. Amaldo
Faria de Sá - que 'cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais dos Despachantes e dá outras
providências'. ,
RELATOR: Deputado JOSE RONALDO

PROJETO DE LEI NQ 4.355-Al1998 - do Sr. Coriolano
Sales - que 'altera a Lei n2 9.503, de 23 de setembro de
1997, que 'Institui o Código de Trânsito
Brasileiro",
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

DE PROJETO DE LEI N2 4.733·Al1998 - do Sr. Marcelo
Déda - que 'institui o dia 8 de julho como Dia Nacional
da Ciência e dá outras providências',
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

Projetos de Lei (art. 119, I)

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 642·A/1999 • do Poder Executivo·
que 'acresce dispositivos à Lei n29.020, de 30 de março
de 1995, que dispõe sobre a implantação, em caráter
emergencial e provisório, da Defensoria Pública da
União'.
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI f.,jº 2.689/96 -, do Poder Executivo
(MSC n2 1.455196) - que "altera as Leis nºs. 8.437, de
30 de junho de 1992, e 5. 869, de 11 de janeiro de 1973,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI Nº 3.970-8/1997 - do Sr. Valdir
Colalto - que "altera a Lei nQ7.408, de 25 de novembro
de 1985". (Apensados os PLs nºs 4.059/98; 4.061/98 e
4.294/98)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

Decurso:3a Sessão
Última sessão: 11/0412000

Projetos de Lei (art. 119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nº 9-A/1999 • do Sr. Paulo Paim 
que 'altera a Lei n° 8.009, de 29 de março de 1990, que
'dispõe sobre a impenh9rabilida~e do bem de famma·.
RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N2 295/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
'Regulamenta a exibição, em júri, de fotografias
sensacionalistas e dá outras providências'. (Ap3!nsado o
PL n2 296/1999)
RELATOR: Deputado lÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI N2 785/1999 - do Sr. Ubiratan Aguiar
- que 'dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de pequeno
valor pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal".
(Apensados os PLs n2s~ 860/1999 e 1.442/1999)
RELATOR: Deputado IEDIO ROSA

PROJETO DE LEI N2 35-Al1999 - do Sr. Paulo Rocha 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis,
pousadas, pensões e congêneres colocarem à
disposição de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes, folders, panfletos e outros) sobre
Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS em suas
dependências'. , A

RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N2 147-A/1999 - do Sr. Enio Bacci 
que 'altera o art. 180 dO,Código Nacional de Trânsito'.
RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N2 272-Al1999 - do Sr, Enio Bacci •
que 'dispõe sobre o funcionamento de lojas de
conveniências e congêneres junto a postos de
comercialização de combustíveis e dá outras
providências' ,
RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE L:EI N2 566-Al1999 - do Sr. Reginaldo de
Jesus - que "dispõe sobre a v~iculação, pelas empresas
concessionárias de distribuição, de instruções aos
consumidores de energia elétrica no verso das contas
de luz'.
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI N2 651·Al1999 - do Sr. Ademir Lucas
- que "acrescenta inciso e parágrafos ao art. 14 da Lei
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n!.: ;";:';;'.', d<: 20 d~ d~z~rrrtJtf) de '19&6, que "estabelece
á;, -:.í(êtnze~e bal..ElS da Cdm::ação Nacional".
;-'!ELAT,:}R; DefJlilado Lr.::C" ALCI\NTARA

PROJETO DE L~l N~ 675/1999 do Sr. Adolfo Marinho
que "':R::r6e sobre a. gestão da Área de Proteção
AmbieíHE,l (APA) Jericoacoara, e dá outras
providülclas·,
RF.LATOR: Denotada LÉO ALCANTARA

FFV,lJt.:l0 DE LEI Nlól 782-A/1999 - do Sr. Ursicino
Ouelícl - que ~insütui c dia 2 de julho como Dia da
:"ibortacão do Brasil".
REtAiOH: Deputado JOSÉ Af'.nONIO ALMEIDA

PF!O.iETO DE lEI Nll 996-A11999 - do Senado Federal
'lUé "dIspõe sobre a criação do "Dia Nacional do Choro"
" 0:, 'Jutr'!lS providências". (Apensado o PL n2906/1999)
P.~LATi IF,; Deputado AYRTON XEREZ

iJe(;urso; 541 Sessão
Última sessão: 07/04/2000

Substitutivos (art.119, 11 e § 1D)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade e
.Iuridicidade (art. 54, I)

PRnJETO DE LE! N" 526-A11995 - do Sr. Feu Rosa
que "a::;segura 1'10 idoso com oitenta anos ele idade, em
esiado de carência o benefício que especifica".
RELATOR: Deputado BiSPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N!l 2.424-A11996 - do Sr. José
Pimentel .~ que "dá nova redação aos artlgos 402 e 403
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para
aum<!ntar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mínima de ingresso do menor no mercado ele trabalho".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise dal Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 64, I)

PFlOJE:TO DE LEl NIl95th/V1999 - do Sr. IOOio Rosa
que "dispõe sobre a irnltituição do Dia Nacional da
Oefensoria "'üblica".
RELATOR D.,;putado: INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N~ 1,Of.2-AJ1999 - do senado
Fe..ieral • que "altera a Lei nQ 9.691, de 22 de julho dê
1~&o, que "altera ti Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da InstaláÇáo por Estação, objeto do Anexo
li! da Lei n2 9.~72, de 16 de julho de 1997. que dispõe
$(1)1'1:1 a orgamzação dos órgãos regulador e outros
aspt';<:}to.; institucionais, nos termos da Emenda
Con:::ti1:ucional nO< a, de 1995", e dl$pÕe sobre as taxas
ü.? iiscalizacão dê ~nstalação e de funcionamento de
~"!ivi'fos de radiodifusão de sons e imagens educativa",
RELAroR Oeputado. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4· Sessão
Última Sessão: 10/04/00

Projetos de Lei (art.119, I e § l'

PROJETO DE LEI N2 3.794-A11997 - do Sr. Paulo Paim
- que "dispõe sobre o sobrestamento de matrículas em
estabelecimentos de ensino e dá outras providências".
(Apensado: PL nR2.45412000)
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO

PROJETO DE LEI N!! 988/1999 - do Sr. Cunha Bueno 
que "dispõe sobre a venda de pneus para veículos
automotores de duas ou mais rodas". (Apensados: PL's
nlls 1.610/99 e 1.677/99) ,
RELATOR: Deputado PEDRO BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N2 1.250-A11999 - do Sr. Evilásio
Farias - que "estabelece limites para ruído dos
brinquedos".
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO

PROJETO DE LEI N21.612-A11999-do Sr. Enio Bacci
que -obriga a colocação de cartazes indicativos que se
refiram a validade do produto perecível exposto em
promoção e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NR 2.020/1999 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "Obriga divulgação de mensagens
sobre medicamentos genéricos, nos anúncios de
remédios e similares". (Apensado: PL nSl 2.548/00)
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI N22.13811999-do Sr. Marçal Fllho
que "dispõe sobre o pagamento da indenização nos
sinistros ele veículos automotores de vias terrestres não
conduzidos pelos próprios ssegurados".
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI NSl 2.162/1999 - 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 ele taxis, e dá outras providências".
(Apensado: PL nSl 2.214/99)
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N2 2.18611999 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "institui o Dia Nacional do Cerrado".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
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PROJETO DE LEI N2 2.197/1999 - do Sr. Airton Dipp
que "altera a Lei n2 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 N2 2.221/1999 - do Senado Federal
- que "altera a redação da Lei n2 6.463, de 9 de
novembro de 1977, que 'toma obrigatória a declaração
de preço total nas vendas a prestação, e dá outras
providências', e a Lei n2 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 N2 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
realização de estudo prévio de auto-sustentabilidade
para implantação de asentamentos em programas de
reforma agrária e dá out~s providências".
RELATOR: Deputado MARCia BITIAR

PROJETO DE LEI N2 2.264/1999 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera a Lei n2 9.615, de 24 de março de
1998, que 'institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências",
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 10/0412000)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 4.746/98 - do Sr Arnaldo Faria de
Sá - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
Pedagogo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ATlLA LIRA

PROJETO DE LEI N2 924-A/99 - do Sr. Clementino
Coelho - que "denomina 'Aeroporto de Petrolina - Dr.
Pacífico da Luz' o aeroporto do município de Petrolina,
Estado de Pernambuco'. Apensados: PLs nRs 1.334199
e 1.702199
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI N2 2.521/2000 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "isenta do Imposto de Importação os

bens de valor cultural, quando destinados às entidades
que específica".
Relator: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N2 2.54212000 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "institui a segunda-feira de camaval
Dia Nacional de Oração'.
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI

PROJETO DE LEI N" 2.453/2000 - do Sr. Robério
Araújo - que "Acrescenta inciso IV ao § 2" do art. 13 da
Lei nll 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e
dá outras providências', e inciso VII ao art. 12 da Lei nll

9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ALBERTO MOUR~O

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão:12/04/00

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SSAO

PROJETO DE LEI N2 1.037/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que 'revoga os arts. 59, 50, 61, 62, 63, 64,
65,68,70,71, § 4", 72, 73 e 74, da Lei n" 9.615, de 24
de março de 1988', Apensados: PLs n!ls 1.266/99,
2.195/99 e 2.124/99.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N2 1.337/99 - do Sr. Ronaldo 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 e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA

PROJETO DE LEI NR 1.404199 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre incentivo fiscal a viagens de
intercâmbio cultural".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

Decurso: 58 Sessão
áltima Sessão: 07/04/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° )

PROJETO DE LEI N2 2.174199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "institui o Dia do Hoteleiro, nas
condições que especifica".
RELATOR: Deputado WAlFRIDO MARES GUIA
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Decurso: 5- Sessão
O/timo dia: 07/04100

PROJETO DE LEI N2 2.562/2000 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera dispositivos da Lei n29.615, de 24 de março
de 1998, que 'institui nonnas gerais sobre desportos'"•
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI NO 2.55612000 - do senado Federal
(PLS na 491199)- que -altera a redação do art. 912 da Lei
n1l 9.615, de 24 de março de 1998, destinado ao Comitê
OIfmpico BraslIeiro e ao Comitê Paraolfmplco Braeileiro
os recursos dos concursos de prognósticos e loterias
federais e simUares que especifica".
RELATOR: Deputado EBER SILVA

Decurso: 18 Sessão
Último dia: 13/04100_

Substitutivo (8rt. 119, 11 e § 1°)

A PROPOS/çAO ABA/XO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMJssAO

A - Da Análise da Adequaçio Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nll 3.657/97 - do Sr. Paulo Paim •
que "dispõe sobre o controle e a transparência da
arrecadação e destino da Contribuição Provisória sobre
a Movimentação Financeira - CPMF e dá outras
providências.". (Apensado: PL nll 1.924/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI NI2 4.530-N98 • do Sr. Luiz Carios
Hauly - que "extingue os Conselhos de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e dispõe sobre o processo
administrativo fiscal".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI Nll 1.138-N99 - 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-N99 - dos Srs. Geraldo
Magela e Marcala Deda - que "institui a permissão para
dedução de percentual da dívida dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, a ser a-pOcado em programa de
combate à fome e à miséria, que especifica, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N2 3.902-B/97 - do Senado Federal
(PLS nll 31,197) • que "autoriza a inclusão do Banco
Meridional do Brasil S.A como participação brasileira na
estrutura de organização do Banco do Mercosul.".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTIO

PROJETO DE LEI Nll 4.446-Al98 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre impedimento aos bancos de
efetuarem lançamentos atrasados a débito ou a crédito
nas contas de depósito".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°) ,

PROJETO DE LEI Nll 2.238199· do Sr. Waldir Pires 
que "institui o Programa Permanente de Combate à
Beca • PROSECA."
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 10/0412000)

DE
(5

FASE
EMENDAS

EM
DE

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

Projetos de Lei (art.119,1 e § 1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N2 4.155-A/98 - do Sr. Ivan Valente e
Outros - que "aprova o Plano Nacional de Educação ".
(Apensado: PL n2 4.173/98)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N2 2.243/99 - da Srt Miriam Reiel 
que "altera dispositivos da Lei n12 9.478, de 06 de agosto
de 1997, especialmente no que refere a distribuição das
parcelas dos valores devidos a título de royalties
excedentes e especiais, destinando-os aos Municípios
para incentivar programas no setor pesqueiro."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO

PROJETO DE LEI Nll 2.250/99 • do Sr. Edinho Bez 
que "altera a redação do parágrafo único do art. ~ do
Decreto-Lei nll 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a
1&dação dada pelo art. 12 da Lei n12 9.827, de 27 de
agosto de 1999."
RELATOR: Deputado OLíMPIO PIRES
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PROJETO DE LEI N2 2.253199 •do Sr. Sérgio Novais •
que 'acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, que 'Dispõe sobre oregime de
concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências"
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI Nº 2.263/99 - do Sr. Clementino
Coelho e outros • que 'institui o Plano Nacional de
Hidrovias edá outras providências.'
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI N2 2.399/2000 • do Sr. Luciano
Pizzatto - que 'acrescenta artigo à Lei n!2 9.478, de 6de
agosto de 1997..
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

Decurso: 5' Sessão
Última sessão: 07104100

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, Ie§1°)

PROJETO DE LEI Nº 533·N99 •do Sr. Enio Bacci •que
llimRa alienação ou concessão de terras públicas na
faixa de fronteira edá outras providências'
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO

PROJETO DE LEI Nº 1.023-A 199 •do Sr. Eduardo Paes
- que 'dá nova redação ao § 12 do art. 61l da Lei nº
9.519, de 26 de novembro de 1997·.
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

PROJETO DE LEI Nº 2.097/99 • do Sr. MÁRIO
NEGROMONTE • que ucria o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização eRepressão ao Furto eRoubo
de Veículos eCargas, edá outras providências·.
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

PROJETO DE LEI NR 2.35212000 - do Sr. NEUTON
LIMA - que ·dispõe sobre valores de gratificação aser
paga apoliciais pela apreensão de annas de fogo',
-RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

.PROJETO DE LEI N2 2.401/2000 - do Sr. JOSÉ
RONALDO • que ' acrescenta o art. 182-A à Lei nº
9.472, de 16 de"julho de 1997u

•

RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

NOTA:

FORMULAitiO pAq/\ Dviti~lJAS DISPONíVEL
'1 ~ ':' :,,--_. r~ 1"" SDAS COMISSO-ES!'.. ··.v 0c\..;Hr ,,..,nlA . ,

l..J-~;nll"\ '"'c f'I() (\I\~"""" ",... - ,,...,...,... ~""'18 30
"UHMr\IU: ;';i- w\iV K':> fLUU t 1.:5:.:5U fl..:> :

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 11 minu
tos.)
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ATO DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1~,

item I, alfnea a, do Ato da Mesa n0205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o
artigo 35, item I, da Lei nll. 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, SI NVAL SALES FIGUEIRA, ponto n~

13036, do cargo de AssistenteTécnico de Comis
são Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão
da Amazônia e deDesenvolvimento Regional, da
Coordenação de ComissõesPermanentes, do De
partamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 6 de abril de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O Deputado EVANDRO MILHOMEN, Presiden
te desta Comissão, fez a seguinte

Distribuição nll 1/2000

Em 6-4-00

Ao Deputado JURANDIL JUAREZ
Projeto de Lei n~2.563/00 - da Sra. Marinha Ra

upp - que "Concede isenção de impostos para os pro
dutos derivados de petróleo, utilizados para pavimen
tação asfáltica de rodovias e vias públicas urbanas
nos Estados e Municfpios compreendidos na Amazô
nia Legal".

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - pl
James Lewis Gorman Júnior - Secretário.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Santos Filho, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

Distribuição nll 2/2000

Em 6-4-2000

Ao Deputado DR. H~L10

Projeto de Lei nll 2.472/2000 - da Sra. Luiza
Erundina - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem estimuladora do exerclcio da cidadania

na publicidade dos serviços e obras realizados pelos
órgãos públicos federais".

Ao Deputado GESSIVALDO ISAIAS - Projeto
de Lei nll. 2.324/2000 - Do Sr. João Caldas - que
"Dispõe sobre a comunicação de informações relati
vas a objetos voadores não-identificados".

Ao Deputado HERMES PARCIANELLO - Pro
jeto de Lei n1l 2.314/2000 - do Sr. Aloizio Mercadan
te - que "Torna obrigatória para as emissoras de rá
dio e televisão a difusão de comunicados da Defesa
Civil de alerta à população relativos à previsão de
catástrofes naturais e seus desdobramentos".

Ao Deputado JOÃO ALMEIDA - Projeto de Lei
nº- 2.027/99 - do Sr. Lincoln Portela - que "Determi
na que o autor ou suspeito de praticar um crime he
diondo deverá ser representado para responder por
ele junto à imprensa".

ADeputada LUIZA ERUNDINA - Projeto de Lei
n~2.458/2000 - do Sr. João Hermann Neto _ que "De
clara Barbosa Lima Sobrinho Patrono da Imprensa
Brasileira".

Ao Deputado MALULY NETTO - Projeto de
Lei nll 2.239/99 - do Sr. Antônio do Valle _ que "Mo
difica a Lei nll 9.612, de 19 'de fevereiro de 1998,
que 'institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária
e dá outras providências', prevendo a autorização
para execução de serviço de radiodifusão comunitá
ria pelas Câmaras Municipais".

Ao Deputado NÁRCIO RODRIGUES - Projeto
de Lei nll 2.269/99 - do Sr. Walter Pinheiro _ que
"Dispõe sobre a utilização de programas abertos pe
los entes de direito público e de direito privado sob
controle acionário da administração pública".

Ao Deputado NELSON PELLEGRINO - Proje
to de Lei nll 2.231/99 - do Sr. José Carlos Elias _
que "Obriga os responsáveis por sites provedores
de informações na internet a fornecer classificação
indicativa do conteúdo veiculado".

Maria Ivone do Espírito Santo - Secretária.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

O Presidente da Comissão, Deputado ENIO
BACCI, fez a seguinte:

Distribuição nll 2/2000

Em 6-4-2000
Ao Deputado GERSON GABRIELLI, - Projeto

de Lei Complementar n~ 110/2000 - do Sr.: Bispo Ro-



Abril de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 14927

drigues - que "Dispõe sobre a tributação relativa ao
ato cooperativo".

Ao Deputado JOÃO SAMPAIO - Projeto de Lei
n2 2.543/2000 - do Sr. Wellington Dias e Outros 
que "Altera a Lei nÍ1. 9.491, de 9 de setembro de
1997, e dá outras providências".

Ao Deputado JÚLIO REDECKER - Projeto
de Decreto Legislativo n.9. 414/2000 - da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC n.9. 621/99) - que "Aprova o texto do Acordo
sobre Arbitragem Comercial Internacional do
Mercosul, conclurdo em Buenos Aires, aos 23 de
julho de '1998".

A Deputada MARIA ABADIA - Projeto de Lei
nSl. 2.555/2000 - do Sr.. Paes Landim - que "Acres
centa dispositivo ao art. 12 da Lei nQ 8.399, de 7 de
janeiro de 1992, que especifica a destinação dos re
cursos originados por adicional tarifário criado pela
Lei n2 7.920, de 12 de dezembro de 1989".

Ao Deputado PAULO OCTÁVIO - Projeto de
Lei n2 2.529/2000 - do Sr. Augusto Nardes - que
"Permite a inclusão d~s creches no Simples, previs
to na Lei nSl. 9.317, de 5 de dezembro de 1996".

Projeto de Lei n2 2.55012000 - do Poder Exe
cutivo (MSC n2 272/2000) - que "Dispõe sobre as
ações ordinárias e preferenciais não reclamadas
correspondentes a participação acionária em socie
dades anônimas de capital aberto".

Projeto de Lei nP. 2.559/2000 - do Sr. Ronal
do Vasconcellos - que "Dispõe sobre a inclusão
de hospitais no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES".

Projeto de Lei nQ 2.56012000 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "Dispõe sobre a inclusão de clu
bes de futebol no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES".

Ao Deputado RUBEM MEDINA - Projeto de
Lei n° 889199 - do Sr. Feu Rosa - que "Dispõe so
bre a padronização de numeração dos chassis dos
vefculos automotores fabricados ou montados no
Brasil para a comercialização no mercado interno e
Mercosul e dá outras providências".

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária da Comissão.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
O Deputado SANTOS FILHO, Presidente desta

Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição nP. 1/2000

Em 6-4-2000
A Deputada ANGELA GUADAGNIN - Mensa

gem n1l 1.678/98, do Poder Executivo, que "Submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n1l 287, de 9 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Fundação Padre Antônio Bezerra de Me
nezes, para executar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de ItapipoC8, Estado do Ceará".

Ao Deputado ÁTILA LIRA - Mensagem n2

1.098/98 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 111 de setembro de 1998, que 'renova a
concessão da Rádio Novo Mundo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de São Paulo, Estado de São Paulo'''.

Ao Deputado BISPO RODRIGUES - Mensagem
nll 1.162/99 - do Poder Executivo _ que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria na 106, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Morro Redondo
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Morro Redondo, Estado do Rio Grande
do Sul".

Ao Deputado DR. EVILÁSIO - Mensagem r,o
1.144/99 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 104, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia 
CARFLOR, a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na localidade de Florânia, Estado do Rio Grande do
Norte".

Ao Deputado FRANCISCO COELHO - Mensa
gem nP. 815/99 - do Poder Executivo - que "Submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 16 de junho de 1999, que 'outorga con
cessão à TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
localidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais"'.

Ao Deputado GERSON GABRIELLJ - Mensa
gem n1l 1.679/98 - do Poder Executivo - que "Subme-
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te à apreciação do Congresso NacIonal o ato cons
tante da Portaria nll 286, de 9 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Fundação Cultural de Radi
odifusáo Educativa Dolores Alcântara, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Cascavel, Estado do Ceará".

Ao Deputado HÉLIO COSTA - Mensagem nll

1.420/99 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n1l 138, de 31 de agosto de 1999, que ou
torga permissão à Fundação Joáo Paulo 11 para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo".

Ao Deputado IRIS SIMÕES - Projeto de Lei nll

5.942/90 - do Senado Federal- que "Declara de utili
dade pública os serviços de radioamador e de radioci
dadão". (Apensado: PL n1l 3.767/89.)

Ao Deputado JOÃO HERRMANN NETO - Men
sagem n1l 1.653/98 - do Poder Executivo - que "Sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 251, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à Rádio Estação FM
Ltda;, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul".

Ao Deputado JORGE WILSON - Mensagem n.Q
1.159/99 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n1l88, de 30 de julho de 1999, que autoriza
a Associação ComunitárIa Dom Oscar Romero a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi-

vidade, serviço de radiodifusão comunitária na locali
dade de Santa Luzia, Estado do Maranhão".

Ao Deputado JOSÉ JANENE - Mensagem nJl
1.661/98 - do Poder Executivo - que "Submete à apreci
ação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nJl263, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permis
são à VL Radiodifusão S/C Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na locali
dade de ltaituba, Estado do Pará".

Ao Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA 
Mensagem nJl 1.464199 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nJl144, de 2 setembro de 1999,
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
de Salinas aexecutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Salinas, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado JÚLIO SEMEGHINI - Mensagem
n1l 1.165/99 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria n.Q116, de 11 de agosto de 1999, que auto
riza a ACCNR - Associação Comunitária Centro Nor
te de Rádio e Difusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na localidade de CoJrder, Estado
de Mato Grosso".

Ao Deputado ROBERTO ROCHA - Mensagem
n.Q 484/99 - do Poder Executivo - que "Submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 6 de abril de 1999, que renova a con
cessão outorgada à Liberdade Empresa De Radiodi
fusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais".

Maria Ivone do Espirito Santo, Secretária.
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Roraima

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida •••••••.••••••••• PMDB
Almir Sá .......•...••..•...•.... PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues •..•••....•.. PFL
Luciano Castro •.•••..••••••..••• PFL
Luis Barbosa•.•....•...•........ PFL
Robério Araújo •••••••••.•.•••••• PL

Amapá
Antonio Feijão ...•....•••......• PST
Badu Picanço .•••.•......•....... PSDB
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
Giovanni Queiroz •.....•••••..••• PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante .............•...... PMDB
Josué Bengtson •.•••••••••••••••• PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto .•.•••.........•.... P5DB
Paulo Rocha .•.•..•.•••.•••••••.• PT
Raimundo Santos ••••••••••••••••• PfL
Renildo Leal ...•.•....•.•.....••PTB
Valdir Ganzer ..•.•••.•.••••••.•• PT
vic Pires Franco ••••••.••••••.•. PFL
Zenaldo Coutinho ..•.•....•...... PSDB

Amazonas
Arthur Virgilio •...•.••.•••.•••. PSDB
Átila Lins •.••..•..•......••.... PFL
Euler Ribeiro ••••••••••••••••.•• PFL
Francisco Garcia •••••••••••••••• PFL
Luiz 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 ••••••••••••••••• PSL
Márcio Bittar•••...••..••••..... PPS
Marcos Afonso .•...............•. PT
Nilson Movrão ••••••••..•••..•.•. PT
Sérgio Barro~••••.•••••••••.•... PSDB
Zila Bezerra•.•...•............. PFL

Tocantins
António Jorge •••••.•••••••.••••. PTB
Darci Coelho ..••.•.......•...•.. PFL
Igor Avelino •••••.••.•••••...... PMDB
João Ribeiro •••••••.••••••••.•.. PFL
Kátia Abreu ..•..........•....... PFL
Osvaldo Reis ••••.•••.••.••••••.. PMDB
Paulo MourãO •••••••••••••••••••• PSDB
Udson Bandeira ...•......•.•..•.. PMDB

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 •••••••.•••..•••••••• PST
Roberto Rocha •••••••••••••.••.•• PSDB
Sebastião Madeira •........•...•. PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus .•..•.••.•...... PL
Anibal Gomes •••••••.•••••••••••• PMDB
Antonio Cambraia •••••••••••••••• PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra •••••...•.•.••..•.. PSDB
Chiquinho Feitosa ••.••••••.••..• P8DB
Eunicio Oliveira••.•...•......•. PMDB
Inácio Arruda ••••........••.•.•. PCdoB
José Linhares ••••••••..•.•.....• PPB
José Pimentel •••• '•••.....•..•... PT
Léo Alcântara •.................. P8DB
Manoe18alviano •••.••......•.••. PSDB
Mauro Benevides •.•.•••..•......•PMDB
Moroni Torgan ••. _.....•....••... PFL
Nelson Otoch •••••••••••••.••••• ~PSDB

Pinheiro Landim••..••.•••.••.•.. PMDB
Raimundo Gomes de Matos~ pSDn
Rommel Feij6 .•••••...••••.•....• PSDB



Sérgio Novais ..•................PSB
Ubiratan Aguiar •......•......... PSDB
Vicente Arruda •••••••••••••••••• PSDB

Piaui
Átila Lira : PSDB
B. Sá •....................•...•• PSDB
Ciro Nogueira •••.••.•••••••••••• PFL
Gessivaldo Isaias •.............. PMDB
Heráclito Fortes .•..•••••••.•••• PFL
João Henrique •..•.•..••••••••••• PMDB
Mussa Demes ...••........•.....•. PFL
Paes Landim••••••.••....•••..... PFL
Themistocles sampaio •.•••••.•••• PMDB
Wellington Dias ••.......•....... PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina •••••••••••••••••••• PMDB
Betinho Rosado .•.............••. PFL
Henrique Eduardo Alves •••...•••• PMDB
Iberê Ferreira •••••••....•••.••• PPB
Laire Rosado •...............•... PMDB
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
Domiciano Cabral ...•...•......•. PMDB
Efraim Morais ••••• '•.•••••••••••• PFL
Enivaldo Ribeiro .••••..•••.••••• PPB
Inaldo Leitão .............•..... PSDB
Marcondes Gadelha •.•......•...•• PFL
Ricardo Rique ••••••••••••••.•••• PSDB
Wilson Braga .......•.......•.... PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo ....•••....••..•• PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata ••••••••••••••••••• PSDB
Clementino Coelho •••.••••••••••• PPS
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 Bívar ••••••••.•••••••••• PSL
Luiz Piàuhylino ......•.......... PSDB
Marcos de Jesus .•..........•.•.. PSDB
Osvaldo Coelho •• '•.••••••••••.... PFL

Pedro Corrêa•.••....•..•........ PPB
Pedro Eugênio •.•••...•...•.•...• PPS
Ricardo Fiuza••••••••••••••..••• PFL
Salatiel Carvalho .•...........•. PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti ••••••••••••• PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro .......•....... PTB
Augusto Farias ••••••••••••..•.•• PPB
Helenildo RibeirO ••••.•...•..•.. PSDB
João Caldas .•.•...............•. PL
Joaquim Brito••...............•. PT
José Thomaz Nonô •.•••••••..•••.• PFL
Luiz Dantas •...•................ PST
Olavo Calheiros •.••.••••••..••.. PMDB
Regis Cavalcante •••••••••••••.•• PPs

Sergipe
~delson Ribeiro ••••.•••••.••.••• FSC-
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 Caj ado •••••••..••••••••• PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simães .•................ 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 ••.•.•....•.•.... o., •••• PFL
Ja1ro Carneiro •.••........•..... PFL
Jaques Wagner ••••••.••.••••..••• PT
João Almeida •••••••••••••••••••• PSDB
João Leão ...••..••............•. PSDB
Jonival Lucas Juniôr •..••..•..•. PFL
Jorge Khoury•••••••••..•.•.•.••. PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço •••••••............ PFL
José Rocha ••.•••..••.•.......... PFL
José Ronaldo •••...••......•..... PFL
Jutahy Junior ...•..•............ P$DB
Leur Lomanto ••••••••••...•...•.. PFL
Luiz
More1ra •.•••.•.... ,. S. PART .
Manoel Cas tro ••••••••••• '0' •••••• P-FL
Mário Negromonte ..•.•........... PSDB
Nelson Pellegrino ....•.......... PT
Nilo Coelho .••••.••••..•........ PSDB



r
Paulo Braga ......••......•.....• PFL
Paulo Magalhães ••.•.••.•••....•. PFL
Pedro IrujO •.••••••••.••••.....• 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 Júl io .....•................ PL
Carlos Melles •••.••••.•••..•..•• PFL
Carlos Mosconi •..•••.••••••...•• PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro .•......••.•.... PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa ..•......•......• PSDB
Eliseu Resende •.....•......•...• PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado .•......•....•.... PT
Glycon Terra Pinto •••••••••.•••• PMDB
Hélio Costa••............•.•.... PMDB
Herculano Anghinetti ...•..... : .. PPB
Ibrahim Abi-ackel ............••. PPB
Jaime Martins .••••••••.•..••...• PFL
João Fassarella :~T
João Magalhães .•••.•..•.•.••...• PMDB
João Magno ••••..•.••••.•••••••.. PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado •.•••••••••.••..... PMDB
Lael Varella •••••••••••...•••••• PFL
Lincoln Portela .........••..•... PSL
Márcio Reinaldo Moreira •••....•• PPB
Marcos Lima •.•••••••••••••.•.••• PMDB
Maria do Carmo Lara ......•...... PT
Maria Elvira ••••••.•..••..•••..• PMDB
Mário de Oliveira ••••...•.•.•... PMDB
Narcio Rodrigues .•••............ PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão ...••................ PPB
Olimpio Pires ......•............ PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado ••••.•.•••••.•.•..• PT
Philemon Rodrigues ..•...•....... PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant ••....••..••.••.... PFL
Romel Ani zio ..........•.•..•...• 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
Aloizio Santos •..•••....••..••.. PSDB
Feu Rosa .••••...•.............•. PSDB
João Coser ••.•••.........•..•... PT
José Carlos Elias .•.•••.••.....• PTB
Magno Malta•..........•.•....•.• PTB
Marcus Vicente •••••••••.•••..•.• PSDB
Max Mauro ••••••••••••.•••••••••• PTB
Nilton Baiano ........•...••....• PPB
Ricardo Ferraço ••••••••••••••••• PSDB
Rita Camata••..•••.•..•.••.••••. PMDB

Rio de Janei,ro
Alcione Athayde ................• PPB
Aldir Cabral .•.••••••.......•.•• PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos .....••••...•.•• PSDB
Almerinda de Carvalho •••••••..•• PFL
Antonio Carlos Bisca~a•..••..... PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz ••••••••••••.••.•••• PPS
Bispo Rodrigues ••••....••.•..... PL
Carlos Santana .•.•.............. PT
Cornélio Ribeiro •••••••......•.. PDT
Coronel Garcia •••••••••••••••••• PSDB
Dino Fernandes ••.•.•....•.••.... PSDB
Dr. Heleno •••.••.•.••.•••.••.... PSDB
Eber Silva .....•.•.............. PDT
Eduardo Paes •...••........•..... PTB
Eurico Miranda•••••••••.••••••.• PPB
Fernando Gabeira .•......•. v'••••• 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•................... PI;U'
Luiz Ribeiro ••••••••••••••••...• PSDB
Luiz Sérgio .••.•.••.••........•,. PT
Mareio Fortes ••.•••••........... ~SDB
Mattos Nascímento •••••..••••..•• PST
Mil ton T~mer••...•..•.•...•..... PT
Miriam Reid•..••••.•............ PDT
Miro Teixeira •••••••••••..••• ~:.PDT



Pastor Valdecl Paiva ...••••••.•. PSL
Paulo Baltazar .••.......•.••...• PSB
Paulo Feij6 ••••••••••••••••••••• PSDB
Roberto Jefferson ......•••.•.... PTB
Rodrigo Maia ....•......•.•••.... PTB
Ronaldo Cezar Coelho ••••••••.••• PSDB
Rubem Medina .••......••••••••••• PFL
Simão Sessim..............••.... PPB
vivaldo Barbosa ...•••....•.••••• PDT
Wanderley Martins •••.••••••••••• PDT

São Paulo
Alberto Goldman••••.•.•....•...• PSDB
Alberto Mourão ••.•••.•.•...•••.. PMDB
Aldo Rebelo •.•.•.......•.••••••• PCdoB
Aloizio Mercadante .........••••• PT
André Benassi ••••••••••••••••••• PSDB
Angela Guadagnin ..•.......••..•. PT
Antonio Carlos Pannunzio •••••••• PSDB
Antonio Kandír ••••••.••••••••••• PSDB
Antonio Palocci ............•.... PT
Arlindo Chinaglia ..........•...• PT
Arnaldo Faria de Sá ....•••••.•.• PPB
Arnaldo Madeira ............•.... PSDB
Ary Kara ~ .•.•..........•. PPB
Bispo Wanderval •••••..••..••.••• PL
Celso Giglio ..•..••........•.... ~TB
Celso Russomanna ..•............. PPB
Clovis Volpi •••.••••••.••••••••• PSDB
Corauci Sobrinho .....•.•...•...• PFL
Cunha Bueno ..•..•..........•••.. PPB
De Velasco .•••••••.•.•••...••••. PSL
Delfim Netto .•••••••••••••.•• ~ •• PPB
Dr. Evilásio •................•.• PSB
Dr. Hélio ••.••••••••••...•••. I • ••"PDT
Duilio pisaneschi. •.••••.•.•'•..• PTB
Edinho Araúj o PPS
Eduardo Jorge ••••••••••••••••••• PT
Emerson Kapaz •.••..........•.... PPS
Fernando Zuppa ............••••.• PDT
Gilberto Kassab •.....•••...••••. PFL
Iara Bernardi ••••.•..•.••••••.•• PT
Jair Meneguelli •...•...•.••••.•. PT
João Herrmann,Neto •.••.•••.••••• PPS
João Paulo •••:•• " •••••••••• •_~-•• • PT""
Jorge Tadeu Mudale~_~••....•.•. PMDB
José de Abreff........•.........• PTN
José Dirceu o • PT
José Genoíno••••.•••••.....•..•• PT
José índio ..•..••....•.........• PMDB
José Machado •••••••••••••••••••• PT
José Roberto Batachio .•••.••••.• PDT
Julio Semeghini •.....•••...•..•• PSDB
Lamartine Posella ••••••••••••••• PMDB
Luiz Antonio Fleury••••.••••.••. PTB
Luiza Erundina •••••.....•..•••.• PSB
Maluly Netto .••..•.•..•.•..•.•.. PFL

Marcelo Barbieri •.•••••••••••••• PMDB
Marcos Cintra .•••••••••••••.•••• PL
Medeiros • •••••••••••••..••...••• PFL
Michel Temer••.••.•.••..•.•..•.. PMDB
Milton Monti. .•.••.••.•.••.•.••• PMDB
Moreira Ferreira .•••••••..•••••• PFL
Nelo Rodolfo •••••••••••..•••.••• PMDB
Nelson Marquezelli .•..•..•...... PTB
Neuton Lima••••••••.•••....•.••• PFL
Paulo Kobayashi •••••••••••.••••• PSDB
Paulo Lima.••••..•...........•.. PMDB _
Professor Luizinho ••...•.•••••.• PT
Ricardo Berzoiní .•••.•...••••••. PT
Ricardo Izar .••••••.•••.••.••••• PMDB
Robson Tuma•••••••••••••••.••••• PFL
Rubens Furlan••••••••••••••••••• PPS
Salvador Zimbaldi •..•.••.....•.. PSDB
Sampaio Dória •••••••••..••.••••• P5DB
Silvio Torres ••••••••.••....•••• PSDB
TeIma de Souza••.•...........•.. PT
Vadão Gomes •...•...........••... PPB
Valdemar Costa Neto •.••......••• PL
Wagner Salustiano•.............. PPB
Xico Graziano .•••.•...•.•...•... PSDB
Zulaiê Cobra •••••••.••• ,..•••.••. PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheira .......•••....•• PFL
Lino Rojssi •••••••••••• ~ •••••.•• •PSDB
Osvaldo Sobrinho ••.•••••••..•••. PSDB
Pedro Henry .•.•..•••.••......••. PSDB
Ricarte de Freitas; ••.••••••.••• PSDB
Teté Bezerra ••••••••••• ! •••••••• PMDB
Welinton Fagundes •...•.......•.. PSDB
Wilson Santos ••••••••••••••••••• PMDB

Distrito Federal
Agnela Queiroz •...••.........••. PCdaB
Alberto Fraga ••••••••••••••.••.• PMDB
Geraldo Magela •.•.•• O' •••• a_' ••••• PT
Jorge Pinheiro •••..•..•••..•.••• PMDB
Maria Abadia •••••••••.••••.••••• PSDB
Paulo octávio •••••••••••.•••.••• PFL
Pedro_ .celso•.••••.••..••.....•.. PT
Wigberto Tartuce.; .•..••....••.• PPB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais •••..............•.. PMDB
Geovan Freitas ••••••.••.•••..•.. PMDB
Jovair Arantes ••• ',' ••••.•-•..•••• PSDB
Juquinha •••..•••••......••...... ~SDB
Lidia Quinan•••••••••••••••.•••• PSDB
Lúcia Vânia .••. ~ •••••••••••....• PSDB
Luiz Bittencaurt.1 ••••••.• ~ •.••• PMDB
Nair, Xavier Lobo ••••••••,•••••••• PMDB
Norberto Teixeira ••.•.•.••...•.• PMDB
Pedro Canedo ..••••••• ~ ....•..•.• PSDB
Pedro Chaves •••••..•..•••....•.• PMDB



Pedro Wilson........•........... PT
Roberto Balestra ...•..••......•. PPB
Ronaldo Caiado •••••••••••••••••• PFL
Vilmar Rocha .................•.. PFL
Zé Gomes da Rocha .......•....... PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira •••••••••••.•••• PT
Flávio Derzi •••..•.............. PMDB
João GrandãO •••••.•••••••••••••• PT
Marçal Filho •••••.••••••••••..•• PMDB
Marisa Serrano ••...•••.•..•...•. PSDB
Nelson Trad...•.••.••••...••.... PTB
Pedro Pedrossian•••••••••••••.•• PFL
Waldemir Moka .........•........• PMDB

Paraná'
Abelardo Lupion ••••••••••••••••• PFL
Affonso Camargo ,. __ PFL
Airton Roveda ••••••••••.•••••••• PSDB
Alex Canziani. ••..•••.•.•.•••••• PSDB
Chico da Princesa .....••.... ~ .•• PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha •••.••.••••••.••••••• PT
Flávio Arns ..•......•.......•.•• PSDB
Gustavo Fruet .•.•...•.•.....•..• PMDB
Hermes Parcianello ••..•...•..•.• PMDB
Iris S~mões 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
Odilio Balbinotti ••.•.•••••.•••• PSDB
Oliveira Filho .•••..•......•.... PSDB
Osmar Serraglio ..••......•.•.•.. PMDB
Padre Roque ••••••••••••••••••••• PT
Renato Silva •••••••••••••••••••• PSDB
Ricardo Barros •••........••....• PPB
Rubens Bueno •••••••••••••••••••• PPS
Santos Filho •••••••••••••••••••• PFL
Werner Wanderer ....•......•••.•. PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ••.••• PFL
Carlito Merss .•............•.... PT
Edinho Bez ....•...•.....•...•.•• PMDB
Edison Andrino •••••••••••••••••• PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva .•••...•••.•.•.••• PFL
Hugo Biehl •••••••••••••••••••••• PPB
João Matos ••....••..........•... PMDB
João Pizzolatti ..•..•.....••...• PPB
José Carlos Vieira ••••••••••.••• PFL

Luci Choinacki ...........•...... PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo ••..•••••••.•••• PFL
Renato Vianna ••••............... PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso ••.•.•..••••..• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ......••............. PT
Airton Dipp ••••.••••.••••.•••••• PDT
Alceu Collares •••••••.••.••..•.• PDT
Augusto Nardes .••..... ~ PPB
Caio Riela .••••......•.......... PTB
Cezar Schirmer •••••.••••••...... PMDB
Darcísio Perondi .......•........ PMDB
Enio Bacci •••••••••••••••••••••. PDT
Esther Grossi ••••••••••••••••••• PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior •••••••••••••.•.••• PPB
Germano Rigotto ••••••...•..•.... PMDB
Henrique Fontana ...•............ PT
Júlio Redecker .•................ PPB
Luis Carlos Heinze •••..•.......• PPB
Luiz Mainardi ...•••..•.....•.... PT
Marcos Rolim•....•••............ PT
Mendes Ribeiro Filho ••••••...... PMDB
Nelson Marchezan•.••..•••....... PSUB
Nelson Proença .••..•............ PMDB
Osvaldo Biolchi •••••.•••.••..••. PMDB
Paulo José Gouvêa •.............. PL
Paulo Paim•••••••.••....•......• PT
Pompeo de Mattos ••••••••••...••. PDT
Roberto Argenta •••.••••.•.•..•.•. PHS
Synval Guazzelli ..••............ PMDB
Telmo Kirst ••••••••••••••••••.•• PPB
Valdeci Oliveira ..•..•.•••...•.. PT
Waldir Schmidt .•...•............ PMDB
Waldomiro Fioravante •••••••••••• PT
Yeda Crusius .......• - 0 •••••• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL

1 vaga

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2° Vice-Presidente. Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local. Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PM9B,PST, PTN)

POT

PT

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

Ney Lopes
Paulo Mag!'llhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

1 vaga

Angela Guadagnin
AntOniO Carlos Blscala

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

PT

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Coraucl Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pellegrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Aldir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcãntara
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinte

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio DÓrla

Walfrido Mares Guia
Wellnton Fagundes

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gesslvaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parclanello José Prlante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Presidente: Santos Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3° Vice-Presidente: Iris Simões (PTB)
Titulares

AlbériCO Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
hino R-ossl
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldl
Silas Câmara

Alberto Fraga
Armando Abílio

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

4 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim FrancIsco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Almir Sá
Ary Kara

Fetier Júnior
Júlio Redecker
LUIZ Fernando
Vadão Gomes

Avenzoar Arruda
'Jair Meneguelll

JoaqUim Brito
LUIz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghinl

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PPB

PFL

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odillo Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Helnze
Telmo Kirst

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Carlos Dunga
Confúclo Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
LUIZ Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

João Tota (PPB)
Romel Anlzio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

João Caldas (PL)
1 vaga

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões

PPS
Rubens Bueno

Odelmo Leão
Oliveira Filho
Pauderney Avellno (PFL)
Robéno Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

PPB

PDT

José Janene
Nelson Meurer

Yvonllton Gonçalves
2 vagas

Vivaldo Barbosa
1 vaga



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Francisco Silva
Remi Trinta

Silas Brasileiro
2 vagas

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Inácio Arruda

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Fernando Coruja

Dr Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustíano

Alolzio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PFL

PPS

PPB

POT

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

PT

POT

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones· 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1° Vice-Presidente· Celso Russomanno (PPB)
2° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

FláVIO Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Sedu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Fernando Zuppo

Paulo Baltazar

Suplentes

Atila 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

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

2 vaga

PFL

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

PPS

Dr. Evilásio
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, 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)

Almeida de Jesus
BIspo Wanderval

Evandro Milhomen
Luiza Erundlna

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)
1° Vice-Presidente: lnaldo Leitão (PSDB)
2° Vice-Presidente: lédlo Rosa (PMDB)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
DarcI Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

André Benassl
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcãntara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Antonio Carlos Biscala
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

Edinho Araújo

Fax. 318-2146



Suplentes

Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Carneiro
MoroO! Torgan

RoJand Lavigne
Zila Bezerra

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Augusto Nardes
1 vaga

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Pedro Wilson

PT

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

João Caldas

Enio Bacci

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

João Pizzolatti
Júlio Redecker

PPB
José Linhares 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

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PFL

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Marcos Rolim
Nelson Pellegnno
Padre Roque

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
RIcardo Ferraço
Sérgio Guerra

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (POT) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Enio Bacci (POT)
1° Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
2° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Suplentes

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

1 vaga

Oanilo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Sloco (PSOB, PTS)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT

POT

PPB

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José indio (PMOB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
(30 Vice-Presidente:
Titulares

Gustavo Fruet
João Mendes
José indio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

4 vagas

Edson Andrino (PMOB)
1 vaga

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Heleno
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Sérgio Novais (PSB) Cornélio Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)
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 17073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° VIce-Presidente: Miriam Reid (POT)
3° Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)



PPS

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

Pauderney Avelino
1 vaga

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

PT

PFL

PPS

PPB

POT

Bloco (PL, PSL)

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)
Dr. Evilásio Eduardo Campos

Marcos Cintra

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demas
Roberto Brant
1 vaga

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Bloco (PMDB, 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

José MilitA0
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio D6na
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

Fernando Marconi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Unhares

PT

PFL

PDT

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)

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Eber Silva

Agnelo Queiroz

Bloco (PSDB, PTB)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Esther Grossi
Gllmar Machado
Pedro Wilson

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1°Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local. Anexo 11
Telefones: 318-702417026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Ademir Lucas
Átila Lira
BOnifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marlsa Serrano
Nilson PlOto

Suplentes

Gastão Vieira
Jorge Tadeu Mudalen

3 vagas

Dr. Heleno
João Almeida

João Leão
Josué Bengtson

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Anlbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Bloco (PSOB, PTB)
Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
2 vagas

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1°Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3° Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Iris Simões

Bloco (PSDB, 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)
1° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3° Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Cust6dio Mattos



Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzolni

1 vaga

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Dr. Hélio
1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
lldefonça Cordeiro

Ivanio Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Oarcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Albeoo
Jorge Costa
Osmãnio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Alceu Collares
Serafim Venzon

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco (PL, PSL)
Armando Abllio (PMDB)
PPS
Angela Guadagnln (PT)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Bloco (PSB,PC do B)

AntOniO Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Hennque Fontana
João Fassarella

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Or. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Airton Dipp

Haroldo Lima

1 vaga

Sérgio Novais

Dllceu Sperafico
1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Suplentes

Eliseu Resende
Medeiros

Pedro Bittencourt
2 vagas

Almeida de Jesus

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgflio Guimarães

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

PT

PFL

POT

PPB

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

Antônio Geraldo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma

1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PSOB, PTB)

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Lincoln Portela
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 4"s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Pedro Pedrossian

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo"
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

.. -COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

José Janene
Vadão Gomes
Yvonilton Gonçalves

Olimpio Pires
Bloco (PSB,PC.do B)

Alexandre Cardoso {

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSS)



Alceste Almeida
Ambal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Miriam Reid
Ollmpio Pires

Luiz Sérgio
MárcIo Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feijó

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Affonso Camargo
AntÔnio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

por

PFL

PPB

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Amuade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Comélio Ribeiro
Luis Eduardo

Carlos Santana
Damião FeliClano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunrcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Arthur Virgílio
José Mílitão
Lúcia Vâma

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

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1° Vice-Presidente. Nllton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3° Vice-Presidente: FrancIsco Silva (PST)
Titulares

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
1 vaga

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rlque

José Carlos Vieira
José Múclo Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

De Velasco

Jandlra Feghali

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

Airton Cascavel
PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)

Eujácio Simões

Gonzaga Patriota

Edinho Araújo
SecretáriO: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVI~ENTO REGIONAL

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas

Presidente: Evandro MllhorT1en (PSB)
1° Vice-Presidente. Vanessa\Grazziotin (pedoB)
2° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB.PTB)

Cabo Júlio

Suplentes

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Bloco PSDB,PTB
Alolzio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

PDT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel
Secretária: Anaméha Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3° Vice-Presidente. João Ribeiro (PFl)
Titulares



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

Ayrton Xerez

Dr. Helena (PSDB)

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genulno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
2 v~gas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSOB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

POT

PPB

PPS

PHS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Lujz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Non6
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Cabo Júlio

Airton Dipp
Neiva Moreira

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartilie PoseJla
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

João Herrmann Neto

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

Suplentes

Agnaldo Muniz

1 vaga

Luiz Fernando
I vaga

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
João Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch
Ricardo Rique

Sérgio Carvalho

PT

PFL

Bloco (PMDB,PST,PTN)

PPB
Dr Benedito Dias .
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PDT

PPS

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
1 vaga

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vlttorio Medioli (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorrnan Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Euripedes Miranda

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgillo
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° VIce-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio PaloCCl (pn
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (pn
3° Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo BerzoiOl
1 vaga

PMDB

PSDB

PT

PPB

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pentoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edlnho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldernir Moka
2 vaga

Alberto Goldrnan
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João FassareUa
Virgílio Guimarães

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Armando Abílio
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna
1 vaga

André Benassi
Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires

PFL

PMDB

PSDB

PT

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Raimundo Santos

Wilson Braga

. Gustavo Fruet
Osmar Serraglio

Zaire Rezende
3 vagas

Feu Rosa
Inaldo Leitão

Luiz Piauhylino
Marcus Vicente

Nelson Otoch
Zenaldo Coutinho

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Padre Roque
Paulo Rocha

Fetter Júnior
João Pizzolatli
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

PPB
Arnaldo Faria de Sá

Edmar Moreira
Iberê Ferreira

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PTB
Celso Giglio

Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PTB
Celso Giglio
(ris Simões

Bloco PSB • PCdoB
Eduardo Carnlpos Sérgio Miranda

'Bloco PL - PST· PMN • PSD • PSL
Marcos CintTa Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Fernando Coruja
PDT

José Roberto Batochio

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas De Velasco

Enio Bacci
Fernando Zuppo

PDT
Euripedes Miranda
1vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local- Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437 18418 Fax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



(*)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)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PFL

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1° Vice·Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice·Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

6 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PSDB

PMDB
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luis Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Márcio Matos
Padre Roque

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PPB

PSDB

PMDB

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Waldemir Moka
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro)

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Magno Malta

Wanderley Martins

PTB

PDT

Renildo Leal

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PPB
José Janene

Robério Araújo (PL)
1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

PDT
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 Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice·Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)

Paulo Baltazar
Bloco PSB • pedoB

José Antonio Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

PTB
Iris Simões

1 vaga

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros Relator: Aroldo Cedraz (PFL)



Titulares

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo AzI
Joel de Hollal'lda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

PFL

PMDS

PSDS

PT

PPS

PTS

Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzlo
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genolno
Paulo Delgado

Virgllio Guimarães

3 vagas

Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Ursicino Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vllmar Rocha

PMOS
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOS
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocei 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

PTS
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Callares Dr. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Sloco PSS - PCdoS

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIA~DESTINADA A
ANALISAR O PRO~ETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, D'E 1999, QUE "DISPO,E
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUIÇAo 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)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (pn
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB - pedoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇAo,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

POT

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (pn
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL
Gilberto Kassab
Paulo Braga

PFL
AntOnio Jorge (PTB) Jorge Khoury

Jaime Martins José Lourenço
Corauci Sobrinho

Francisco Rodrigues



Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoS

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Max Mauro
NUton Capixaba

4 vagas

Alexandre Santos
léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB - pedoB
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Enio Bacci

Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

André Senassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagasJoão Grandão

José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Pompeo de Mattos

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

Delfim Netto
Herculano Anghmetti

Márcio Reinaldo Moreira
PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Enio Bacci

Coriolano Sales
Edínho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
SalatIel Carvalho

Alex Canzianí
Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danllo de Castro
Manoel Sa/viano
Veda Crusius

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoim
Welhngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Rodrigo Maia
1 vaga

PFL
Almennd~çle Carvalho LUIZ Moreira
Átila LinS Marcondes Gadelha

Secretário SilvIo Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone' 318-7061

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
10 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
20 Vice-Presidente. Marcelo Déda (PT)
30 Vice-Presidente: Ary Karà (PPB)
Relator' Neuton Lima (PFL)

Titulares Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço

João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1 vaga

PFL

PSDB

PMDB

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Antonio Feijão (pSn

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1/
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (pSn
Titulares Suplentes

Sérgio Miranda

Autor: Senado FederalProposição' PEC 374/96

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Dja/ma Paes



Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN - PSO - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

João Grandão Celso Giglio
Padre Roque Max Mauro

Sebastião Madeira João Pizzolatti
Zenaldo Coutinho 1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Hugo Biehl
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Airton Cascavel (PPS)
PV

PTB

POT
Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS)

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

PT

PTB

PDT

PPB

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Renildo Leal

B. Sá
Nicias Ribeiro

Almir Sá
Oliveira Filho

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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

Suplentes

6 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magera

José Pimental
Waldir Pires

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Caio Riela

Celso Russomanno
2 vagas

Autor: Poder Executivo

PTB

PPB

PT

PSOB

PMOB

Proposição: PL 634175

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
(naldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Presidente: João Castelo (PSDB)
1°Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
20 Vice-Presidente: Iara Bernardi (pn
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PFL
Titulares

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Suplentes

Evandro Milhomen

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

4 vagas
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Antonio Joaquim Araújo Luiz Antonio Fleury

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

PPB

PT

PSOB

PMOB

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-8
Telefone: 318-7058

Vanessa Grazziotin

Cunha Bueno

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
JQsé Indio
Norberto Teixeira

Proposição: PEC 89/95

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nlcias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra'
Zulaiê .Cobra



Bloco PL • psr • PMN • PSO - PSL

Lincoln Portela João Caldas

PPS

Bloco PSB· PCdoB

Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

José Antonio

Ayrton Xerêz

por

Fernando Gonçalves

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

Airton Cascavel

lenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzo'ar 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)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Bloco PSB • pedoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS

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

Secretario. SílVIO Sousa da Silva
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° 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. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

PropOSIção: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Fernando Gabeira (PV) 1 vaga

Presldente:Rubens Furlan (PPS)
1° Vlce-Presidente:lenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
ExpedIto JÚnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMOB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartme Posella
Silas Brasileiro
laiTe Rezende

PSOB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda

Titulares
Suplentes PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira Jaime Martins

José Carlos Vieira Laura Carneiro
Luciano Pizzatto Leur Lomanto

Mauro Fecury Paes Landim
Ney Lopes Paulo Magalhães

Raimundo Colombo Vilmar Rocha
Rodrigo Maia (PTB)

PMOB

Oarcfsio Perondi Darcfsio Perondi

Osmar Serraglio Edison Andrino

Osvaldo Biolchi Elcione Barbalho

Themfstocles Sampaio Luiz Bittencourt

2 vagas Rita Camara
laire Rezende

PSOB

Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carlos Hauly

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
Marcio Fortes



Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa Dr. Hélio

PDT
Fernando Zuppo

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

PT
4 vagas

Bloco PSB - pedoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST • PMN • PSD· PSL
Linceln Portela João Caldas

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PPB
Júlio Redecker

NeIo Rodolfo (?MDB)
1 vaga

Secretária: Edla Calheiro Bispo .
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comis$des Especiais, AnelCO 11
Telefone: 318-8428

Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL· PST • PMN • PSD - PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DEslINADA A
ACOMPANHAR A APLlCAÇAo DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE lllNSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2" Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALêNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS"

Proposiçio: PL 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
30 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titula.... Suplentes

PFL
Gerson Gabrielli Adauto Pereira
Lavoisier Maia Expedito Júnior
Paulo Magalhles IIdefonço Cordeiro
Paulo OCtávio Luis Barbosa
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Rubem Medina 2 vagas
Rubens Furlan

PMDB
Joio Henrique Gastão Vieira
Joio Magalhles Mendes Ribeiro Filho

~- Osmânio Pereira
" lo Barbieri 3 vagas

Ido B/olchi
"Waldir Schmidt

PSDB
Ademir Lucas Anivaldo Vale
Chico da Princesa Nelson Otoch
Custódio Mattos Vicente Caropreso
Jovair Arantes Veda Crusius
Max Rosenmann 2 vagas
1 vaga

PT
Arlindo Chinaglia 4 vagas
Jair Meneguelfi
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Almir Sá
Ibrahim Abi-Ackel José Janene
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PTB
Duilio Pisaneschi 2 vagas
1 vaga

PDT
Fernando Coruja 1 vaga

3 vagas

José Cartas VÍêira
OsCar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

PT
Padre Roque

1 vaga
PPB

Joio Tota
1 vaga

PTB
1 vaga

PTB

PDT

PFL

PSDB

PMDB

Bloco PSB· PCdoB

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Fernando Gabeira

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Duilia Pisaneschi

Ary Kara
1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Proposição: Requerimento

Pedro Wilson
Wellington Dias

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho



Bloco PSB - PCdoB
Cfementino 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 ComissõEÍs 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 CONSTITUIÇAO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A RJ:DAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Titulares

PSDB

PMDB

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch

Suplentes

Hermes Parcianello
José Indio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
JoSé Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSOB

PMOB

Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice·Presidente: Joio Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

COMissAO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DAICONSTITUIÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PER(ODO
SUBSEQOENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OIJ SUBSTITUIDO NOS'SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Titulares

Augusto Franco
Or. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Antonio FeijAo (PST)
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Synval Guazelli
3 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PTB

POT

PPB

Proposição: PEC 151/95

PFL
Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

PT

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Euripedes Miranda

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Luiz Antonio Fleury

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Sérgio Carvalho José Borba
1 vaga Pedro Chaves

1 vaga

Silvio Torres
Vicente Arruda

PT
Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wallington Dias

PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Acl<el
Luiz Fernando

PTB
Celso Giglio

POT
José Roberto Bstochio

Bloco PSB • PCdoB
Dr. EviláslO

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

José Antonio

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PSOB

PT

PPB

PTB

Múcio Sá
Ricardo Izar

1 vaga

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
LUIz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

PPS

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 16B-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIANACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)

1° Vice-Presidente:

2" Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)

3° Vice-Presidente:

Relator: Eliseu Resende (PFL)

POT
Olfmpio Pires 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN - PSD - PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

1 vaga

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes

Werner Wanderer

Armando Abflio
PMDB

Bloco PSB· PCdoB
Jandira Feghali

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
10 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2" Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
30 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Duílio Pisaneschi

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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"

José Carlos AlelUia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros
Mussa Demas
Neuton Lima
Roland Lavigne

Armando Monteiro

Suplentes

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Oarcfsio Perondi

Regis Cavalcante

AtiJa Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

JoaquRn Francisco
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

Márcio Bittar

PFL

Titulares

PMOB

Proposição; PL 1 .615199

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique

Affonso Camargo
Aracely da Paula
EJiseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Nauton Lima
Oscar Andrade



Bloco PSB· pedoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Bispo Wanderval Robério Araújo

Iris Simões

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho Arnaldo Faria de Sá

3 vagas José Unhares

Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSOB

PT

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

PPB

PTB

POT

Celso Russomanno
Eurico Miranda

Renildo Leal

Fernando Zuppo

Arlindo Chinaglia
Gera/do Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Fernando Coruja

PPB

PTB

POT

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

1 vaga

Secretário: Valdlvino To/entino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-8
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Bloco PL - PST • PMN • PSD - PSL

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • PCdoB

PFL
José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Darcísio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: SI/vio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice·Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Raimundo Colombo
Robson Tuma
Wilson Braga

Gerson Peres
Romel Anízio

Yvonilton Gonçalves

Jutahy Júnior
Léo Alcãntara

Uno Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Henrique Fontana
José Genoíno

2 vagas

Sílas Câmara

Marçal Filho
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Celso Giglio

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Oéda

Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

José AntonioJandira Feghali



PPS

Euripedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB

Dr. Evílásio Jandira Feghali
Bloco PL - PST - PMN - 'PSO - PSL

Cabo Júlio " Paulo José Gouvêa

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLêNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSD8)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMD8)
Titulares Suplentes

João Tota
2 vagas

1 vaga

Serafim Venzon

4 vagas

6 vagas

Ciro Nogueira
Dêusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Wanderley Martins

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PPB

PDT

PT

PSD8

PMDB

PTB

PDT

Bloco PSB ~'PCdoB

Bloco PSB - PCdoB

Paulo Baltazar

Neiva Moreira

1 vaga

Neiva Moreira

Adio Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de CasJro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8428 'Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIÁi.:'DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇP.O N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposiçl:io: PEC 294/95 Autor; Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PP8)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSD8)
Relator: Jorge Wilson (PMD8)

Titulares Suplentes
PFL

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo 8arbieri
1 vaga

Coronel Garcia
Olno F.mlnde.
Or. H.I.no
H.l.nfldo Ribeiro
Rommel F.IJó
S6rglo R.I.

vaga

vaga

1 vaga

José Pimentel
3 vagas Almir Sá

Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobay.shl

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PDT

PPS

PPB

PTB

PSDB

PMOB

Walfrido Mares Guia

Alexandra Cardoso

Ary Kara
Gerson Peres
lbrahim Abi-Ackel

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Antonio Carlos 8iscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

Márcio Bittar

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Eujácio Sim6es Cabo Júlio Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066 .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA

CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (pn
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sI 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Paim (pn
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Proposição: PEC 472-D/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
20 Vice-Presidente: João Paulo (pn
3~ Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
R~lator: Roberto Brant (PFl)

Bloco PSB - pedeB

PTB

Bloco PSB - pedeB

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Caio Riela
Silas Cãmara

Atila Lins
Costa FerreIra 

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Eurípedes Miranda

Ana Catarina
Francisco Silva (pSn

Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo

2 vagas

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

Airton Cascavel (PPS)

PT

PFL

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco PL • PST - PMN • PSD - PSL

João Caldas De Velasco
PV

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefone: 318-7056

Pedro Eugênio (PPS)

Alceu Collares

Fernando Coruja

Sérgio Miranda

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

Suplentes

Bonifácio de Andrada
Ina/do Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Almerinda de Carvalho
Atila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Alcione Athayde
Antonio Joaquim AraÚjo

Wagner Salustiano

PT

PFL

PDT

PPB

PSOB

PMOB

Titulares

Armando Monteiro
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Affonso' CamargQ
José Ronald()
Paes Landim
Paulo' Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

José Antonio

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ng = 020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do BrasD,
Agência 3602-1, conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N" - BRASÍLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- -HOMOSSEXUAL

ISBN: 85-7365-088-5

R$2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISsAo DE DIREtTOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVE~SALIZAÇAo DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-0n·X

R$1,10

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 248 PÁGINAS


