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N2 804/99 - Do Senhor Deputado Dilceu
Sperafico, Presidente da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, comunicando que a referida
Comissão aprovou o parecer contrário do Relator
ao PLnl! 1.518/99 07135

Nll 808/99 - Do Senhor Deputado Dilceu
Sperafico, Presidente da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, comunicando que a referida
Comissão aprovou, unanimemente o parecer fa-
vorável do Relator ao PL n2 928/99. 07135

Nl! 809/99 - Do Senhor Deputado Dilceu
Sperafico, Presidente da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, comunicando que a referida
Comissão aprovou unanimente o parecer com
plementar favorável com emenda, da Relatora
ao PL n24.389/98. 07136

N2 21/00 - Do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nll
366/99, apreciado pela referida Comissão. 07136

Nll 337/99 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o PL nll
675/99. 07136

N2 342/99 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minoras, comuni
cando que referida Comissão apreciou o PL nl!
4.648-A/98. 07136

N2 449/99 - Do Senhor Deputado Aloizio
Mercadante, Presidente da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, comunicando que a
referida Comissão apreciou o PL n2 1.507/99. ...... 07136

N!! 466/99 - Da Senhora Deputada Maria
Elvira, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando que a referida
Comissão aprovou o PL n2 1.588/99. 07137

Nl! 467/99 - Da Senhora Deputada Maria
Elvira, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando que a referida
Comissão aprovou o PL n2 1.639/99, do Senado
Federal. 07137

Nl! 468/99 - Do Senhora Deputada Maria
Elvira, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando que a referida
Comissão rejeitou o PL n2 540/99. 07137

Nl! 194/99 - Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Pannunzio, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, co
municando que a referida Comissão apreciou o
PL nl! 1.860/99. 07137

Nl! 238/99 - Do Senhor Deputado José Mú
cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o PL n2

502195 e seu apensado. 07137

N2 243/99 - Do Senhor Deputado José Mú
cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o PL nl!
727/99. 07138

Nl! 256/99 - Do Senhor Deputado José Mú
07139cio Monteiro, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
comunicando que a referida Comissão apreciou o
PL n2 1.443/99. 07138

N2262199 - Do Senhor Deputado José Mú-
cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, comuni-
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cando que a referida Comissão apreciou o PL n2

1.071/99................................................................. 07138

N2 204/00 - Do Senhor Deputado Marcelo
Teixeira, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL n2 1.603199. .. 07138

REQUERIMENTO
- Do Senhor Deputado Paulo Roberto Ma

tos, Presidente do PHS, solicitando a alteração
no Painel Eletrônico da sigla do seu partido de
PHDBS para PHS. 07138

ERRATAS
Projeto de Lei nlI1.48OI99.......................... 07147

Projeto de lei n2 1.536199.......................... 07147

SESSÃO ORDINÁRIA DE 8-2·2000

IV - Pequeno Expediente
ENIO BACCI (PDT - RS) - Combate ao

cartel da indústria farmacêutica no País. Imediata
comercialização de medicamentos genéricos.
Descaso do Governo Fernando Henrique Cardoso
com a área social. 07148

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Regulamen
tação da Lei Estadual n2 2.988, de 1998, sobre
concessão, pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, de prioridade na tramitação de
processos ajuizados por pessoas acima de 65
anos de idade, bem como da isenção do paga
mento de custas judiciais aos idosos com renda
mensal de até dez salários mínimos. Anúncio de
apresentação de projeto de lei extensivo dos be
nefícios da referida lei no âmbito da Justiça Fe
deral. Desistência de acompanhamento, pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de
processos sobre revisão de proventos em trami-
tação do Superior Tribunal de Justiça. 07148

IVANIO GUERRA (PFL - PR) - Resultado
positivo do funcionamento em tempo integral da
rede pública de ensino no Município de Pato
Branco, Estado do Paraná. 07149

MARCONDES GADELHA (PFL - PB) 
Necessidade de punição de integrantes de grupo
sldnhe8ds conhecido por "Carecas do ABC", por
prática de assassinato, em São Paulo, Estado de
São Paulo. Combate às ações de extremistas
contra grupos minoritários. 07150

ALDO REBELO (Bloco/PedoB - SP) 
Importância da defesa da Amazônia brasileira.
Necessidade de adequada preparação das For·
ças Armadas do Pafs para a manutenção do ter
ritório nacional. Artigo "Os militares e a defesa da
Amazônia", de autoria do Sr. Manuel Cambeses
Júnior, publicado no jornal O Globo. 07151

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - De
núncia de venda irregular de bingos no País,
pela Internet. 07153

RICARDO FERRAÇQ (PSDB - ES) 
Importância do Prevarna Brasil Empreendedor Rural.. 07154

CELCITA PINHEIRO (PFL - MT) 
Participação da oradora em cerimônia de formatura
de profissionais ela educação da Universidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Considerações
acerca do discurso proferido pela oradora ela turma.
Precária situação do setor educacional no País. ....... 07155

PAULO PAIM (PT - RS) - Defesa da cria-
ção, pela Casa, de Comissão Especial para de-
bate do reajuste do salário mínimo. 07156

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) - Ne
cessidade de destinação de recursos orçamentá
rios suficientes ao setor de saúde para continui
dade dos programas de assistência à população.
Artigo "A dor dos remédios", de autoria do Minis
tro da Saúde, José Serra, publicado na Folha de
S.Paulo, sobre a questão dos medicamentos no
País. 07157

PASTOR VALDECI PAIVA (S. Parto - RJ)
- Preocupação do orador com a ocorrência de
acidentes ambientais na baía de Guanabara e na
lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de
Janeiro. Necessidade de punição dos responsá
veis por acidentes em decorrência de negligência
da empresa Flumitrens, concessionária do trans
porte ferroviário no Estado do Rio de Janeiro.
Falta de providências para coibir a ação de crimi-
nosos no estado. 07161

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Reco
nhecimento internacional à atuação da Prefeitura
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nos
setores de educação, saúde, atendimento à cri
ança e gestão plJblica do orçamento. Promoção,
pelo Foro Nacional de Entidades Públicas, de
campanha unificada em defesa do serviço públi-
co, do salário e da previdência pública. 07161

BEN-HUR FERREIRA (PT - MS) - Trans-
curso do 202 aniversário de fundação do Partido
dos Trabalhadores. 07175

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Defesa de re·
formulação do projeto de construção da Usina
Hidrelétrica de Itapebi, no rio Jequitinhonha,
Estado de Minas Gerais. 07175

DR. HÉLIO (PDT - SP) - Transcurso do
2()Q aniversário de fundação do Partido dos Traba
lhadores - PT. Assassinato de assistente social
por integrantes do grupo skinheads, em São
Paulo, Estado de São Paulo. Solicitação ao Mi·
nistério da Justiça, pela Frente Parlamentar pela
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Cultura da paz e Não-Violência, de coibição das
ações de extremistas .

EDUARDO BARBOSA {PSDB - MG} 
Avanços da legislação atinente aos direitos dos
portadores de deficiência. Protesto contra impe
dimento, pela agência matriz do Banco do Brasil
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, de
abertura de conta corrente por deficiente visual.
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorie
dade de adequação de serviços bancários às ne-
cessidades dos deficientes .

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Recla
mação sobre demora na concessão de benefícios
aos pensionistas do Ministério dos Transportes
pelo Núcleo de Concessão de Pensões do órgão
- NUCON .

DA. HELENO (PSDB - RJ) - Elogio ao
empenho do Presidente Fernando Henrique Car
doso junto aos Ministros Pedro Malan e José
Serra, das Pastas da Fazenda e da Saúde, res
pectivamente, para solução do problema do au
mento abusivo dos preços dos medicamentos.
Louvor à atuação do Deputado Paulo Feijó em
benefrcio do Município de Campos dos Goytaca-
zes, Estado do Rio de Janeiro ..

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE)
Pesar pelo falecimento da jomalista Sandra Cor-
reia .

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Escolha
do Programa Vila dos Ofícios, do Município de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, para
participação no prêmio "Caixa Melhores Práti
cas", instituído pela Caixa Econômica Federal 
CEF. Seleção do referido programa habitacional
no evento "Melhores Práticas e Uderanças Locais",
promovido pela Organização das Nações Unidas
-ONU ..

EURfpEDES MIRANDA {PDT - RO} - Arti
go "Brasil 500 anos - Nada a Festejar", do Prof.
Abnael Machado de Lima, publicado no jornal
Alto Madeira, de Porto Velho, Estado de Ron-
dOnia ..

SERAFIM VENZON {PDT - SC} - Solicita
ção aos Parlamentares de apoio a pleito do Pre
feito Municipal Valdir Baumgartner, de Brusque,
Estado de Santa Catarina .

PAULO FEIJ6 (PSDB - RJ) -Importância
das obras de recuperação da BR-101, especial
mente no trecho entre os Municípios de Rio Boni
to e Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de
Janeiro. Defesa de agilização do processo de pri
vatização da rodovia no trecho entre a ponte

07176

07177

07178

07178

07179

07180

07181

07181

Rio-Niterói e o Município de Campos dos Goyta-
cazes. 07184

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Assassi
nato de João Elísio, ex-Presidente do PT do Mu
nicípio de Águas Undas de Goiás, Estado de Go
iás. Necessidade de combate à desertificação
na região Nordeste. 07185

RITA CAMATA {PMDB - ES} - Nota ofici
ai do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão contraditória ao anúncio do porta-voz da
Presidência da República sobre estudos relativos
à concessão de aumento salarial aos funcionários
civis e militares da União. Defesa da necessida-
de de concessão do referido aumento. 07186

FRANCISCO SILVA {BlocoIPST - RJ} 
Correspondência encaminhada aos Parlamentares
pelo Presidente da Petrobras sobre providências
destinadas a minimizar os efeitos do desastre
ecológico causado pelo derramamento de óleo na
baía de Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. ........ 07187

FEU ROSA (PSDB - ES) - Problemática
da distribuição de alimentos à população carente
do País. 07188

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Recupe
ração da economia brasileira. Conveniência de
maiores investimentos em educação e de estí-
mulo à poupança interna no País.......................... 07189

Luís EDUARDO (PDT - RJ) - Início da
fase de execução do Pólo Gás-Químico do
Estado do Rio de Janeiro..................................... 07190

CORNÉLlO RIBEIRO {PDT - RJ} - Ne
cessidade de conclusão do Hospital Público do
Município de Queimados, Estado do Rio de Ja-
neiro. Precariedade do atendimento médi
co-hospitalar na região da Baixada Fluminense. 07190

REMI TRINTA {Bloco/PST - MA} - Dados
demonstrativos da situação de descalabro do se-
tor de saúde no País. Descaracterização do Sis-
tema Único de Saúde - SUS, pelo descaso do
Governo Federal com a assistência médi
co-hospitalar e com a prevenção de doenças....... 07191

ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES) - Incremento
das exportações de frutas, rochas amamentais e
chocolates pelo Estado do Espírito santo. 07193

MARCELO BARBIERI {PMDB - SP} 
Transcurso do centenário da família Barbieri, da
região de Araraquara, Estado de São Paulo. Tra
jetória profissional do arquiteto e engenheiro Nel-
son Barbieri. 07193

NELSON MARQUEZELLI {PTB - SP} 
Ineficácia do Programa de Revitalização de Coo
perativas de Produção Agropecuária - RECOOP. 07194
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LAEL VARELLA (PFL - MG) - Defesa da
garantia do direito de porte de arma ao cidadão
brasileiro. 07195

ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM) - Reedi
ção, pelo Governo Fed~ral, da Medida Provisória
n2 1.988, de 2000, referente à reformulação dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, visando à
superação dos desequilfbrios de desenvolvimen-
to regionais. . 07197

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) -
Alerta sobre o perigo de recrudescimento de do-
enças endêmicas nas Regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Sudeste........................................ 07209

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE) - Trans
curso do 15Sl aniversário de emancipação poHtica
do Municlpio de Forquilha, Estado do Ceará.......... 07209

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - lança
mento da Campanha Salarial 2000 de reivindica
ção de reajuste dos salários dos servidores públi-
cos da União.......................................................... 07209

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ne
cessidade de melhorias nas instalações da rede
pública de ensino do Estado de Goiás. 07210

V- Grande Expediente
DA. EVILÁSIO (BlocolPSB - SP) - Consi

derações sobre o problema da violência, particu
larmente nos grandes centros urbanos. Dados
sobre a violência na cidade de São Paulo, Esta
do de São Paulo. Causas econômicas e sociais
do aumento da violência no PaIs. 07211

MÁRCIO MATOS (PT - PR) -Importância
da Comissão Parlamentar de Inquérito institulda
para investigação da falsificação de medicamen
tos e reajustes abusivos nos seus preços. Desin
teresse do Ministério da Fazenda no controle e
monitoramento dos preços de fármacos. Inefi
ciência de órgãos governamentais na prevenção
e aplicação de penalidades aos abusos contra a
economia popular e a livre concorrência. Formação
de carteI pela indústria farmacêutica internacional,
em detrimento dos laboratórios nacionais. Necessi
dade de distribuição. pelo Governo Federal, de
medicamentos às populações carentes. Reexa
me do ensino de farmacologia no Pars. Pedido
de apoio para a criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito - CPI destinada ao exame
da conveniência de extinção do Seguro Obrigató
rio de Danos Pessoais Causados por Velculos
Automotores de Via Terrestre - DPVAT. Regozi
jo do orador pela filiação ao Partido dos Traba-
lhadores- PT. 07215

JOSÉ ALEKSANDRO (PFL - AC. Pela or
dem.) - Natureza tendenciosa de matéria publi
cada pelo jornal O Globo acerca de falsificação
de documento pelo orador. 07219

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Problemática do transporte coleti-
vo alternativo no País. 07223

PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG.
Pela ordem.) - Abertura, pelo Governo do Esta
do de Minas Gerais, de processo contra adqui
rentes de ações da CEMIG - Centrais Elétricas
de Minas Gerais. 07223

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 07224

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Denúncia de fraude em ofícios encaminhados
aos Ministérios pelo Deputado José Aleksandro,
com posições contrárias ao Governo Jorge Via
na, do Estado do Acre. Necessidade de manifes
tação da Corregedoria-Geral da Casa acerca do
assunto. 07224

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicita
ção de comparecimento dos Deputados ao ple-
nário para inIcio da Ordem do Dia......................... 07225

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
ordem.) - Prejulzos causados ao programa de
combate à febre aftosa no Estado de Rondônia
pela polftica de demissão de servidores adotada
pelo Governo Estadual. 07225

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) 
Transcurso do 732 aniversário de fundação da
Rádio Gaúcha. de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. 07225

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 07226

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or
dem.) - Solicitação aos Deputados do PPB de
comparecimento ao plenário. Pedido à Presi
dência de encerramento dos trabalhos nas Co-
missões. 07226

URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Pela or-
dem.) - Ampliação do debate sobre o Projeto de
Transposição de Águas do Rio São Francisco. .... 07226

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encaminha
mento do discurso do Deputado Ursicino Queiroz
ao Grupo de Trabalho instituldo para exame do
referido projeto. 07227

FERNANDO CORUJA (PDT - se. Pela or-
dem.) - Constituição de Comissão Especial para
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exame da proposta de criação do Estatuto do
Idoso. 07227

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.)
Transcurso do Dia do Gráfico - 7 de fevereiro.
Dificuldades financeiras dos gráficos brasileiros
provocadas pela falta de investimentos na qualifi-
cação profissional da categoria. 07228

MILTON TEMER (PT - RJ. pela ordem.) 
Posicionamento contrário à venda do Banco do
Estado de São Paulo S.A. - BANESPA para enti-
dade financeira de capital estrangeiro................... 07228

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Lançamento, pelo Instituto Teotônio Vi
lela, da publicação Cadernos 45. Denúncia de ir
regularidades praticadas pelo Prefeito Antônio
Casemiro Belinati, do Município de Londrina,
Estado do Paraná. 07229

SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Apoio ao Deputado Milton Temer, por
seu pronunciamento contrário à privatização do
Banco do Estado de São Paulo S.A. -
BANESPA.............................................................. 07230

ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Pela
ordem.) - Registro de encontro de Parlamenta
res com o Comandante do Exército, general Gle
uber Vieira, relacionado a obras do Departamen
to de Engenharia do Exército nos Estados de
Alagoas e Sergipe. 07230

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Como Líder.) - Audiência de parlamentares da
Casa com o Prefeito Celso Pitta e o Govemador
Mário Covas, em busca de solução negociada
para o problema dos trabalhadores perueiros da
cidade de São Paulo. 07231

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
da solicitação de comparecimento dos Deputados
ao plenário para início da Ordem do Dia. 07232

EDINHO BEZ (PMDB - se. Pela ordem.) 
Considerações acerca do aperfeiçoamento da
educação básica brasileira. 07232

DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Pela or
dem.) - Confronto entre guardas municipais e
condutores de lotações nas ruas de São Paulo,
Estado de São Paulo. 07233

DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) 
Indicação ao Ministério da Justiça em favor do
combate à violência contra minorias étnicas e re-
ligiosas no País. 07234

MANOEL CASTRO (PFL - BA. Pela or-
dem.) - Abusos praticados pelas administradoras
de cartões de crédito no País. 07234

OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pela ordem.)
- Agradecimento ao Ministro José Serra, da
Saúde, pelo fechamento da Clínica Cam~o
Belo, em Jacarepaguá, Estado do Rio de Ja
neiro. Continuidade da fiscalização, pelÓs
órgãos competentes, do funcionamento eie
clínicas de idosos no País :. 07235

JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento de urgência paré;l
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n2
349, de 2000, relativo à sustação do Decreto nl1
23, de 1999, sobre participação de sociedade es~

trangeira no capital social do Banco do Estado'
de São Paulo S.A. - BANESPA. Requerimento'
de informações ao Ministério da Fazenda sobre
laudos a respeito do valor econômico do Banes
pa realizados por consórcios liderados pelo Ban- '
co Fator e pelo Grupo Booz Allen & Hamilton do
Brasil Consultores Limitados ' 07235

BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Defesa de aprovação da proposta de '
emenda constitucional sobre vinculação de re- ,
cursos da União, dos Estados e dos Municípios à
saúde pública. 07236

MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or- I
dem.) - Apuração, pela Polícia Federal, de de- I

núncia de trabalho escravo no Município de Co- ;
modoro, Estado de Mato Grosso. Solicitação à
Presidência de inclusão na pauta da proposta de
emenda à Constituição sobre expropriação, para '
fins de reforma agrária, de propriedades rurais
envolvidas com trabalho escravo. '07236

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela ordem.)
- Anúncio de reinício dos trabalhos da Comissão
Par1amentar de Inquérito do Narcotráfico. 07236

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Como
Líder.) - Contrariedade à privatização do Banco
do Estado de São Paulo - BANESPA. Solicita
ção à Presidência de urgência no encaminha
mento de proposta de emenda à Constituição re-
ferente ao assunto....... 07237

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à solicitação do Deputado Aloizio Mercadante...... 07237

JOSÉ LOURENço (PFL - BA. Pela ordem.)
- Cumprimento ao Presidente da Casa, Deputado
Michel Temer, pelo apoio à proposta de emenda à
Constituição impeditiva da desnacionalização do
Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA.. 07239

VI- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Criação,
por Ato da Presidência, de Comissão destinada à
realização de estudos relativamente à fixação do
salário mínimo. 07243
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão
da redação do vencido em primeiro turno da Pro
posta de Emenda à Constituição na 7-C, de 1999,
que dá nova redação ao inciso XXIX do art. 79. e
revoga o art. 233 da Constituição Federal. 07244

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão. 07244

Votação e aprovação da redação para o
segundo turno da Proposta de Emenda à Consti-
tuição na 7-C, de 1999. 07244

Retomo da matéria à pauta após o interstf-
cio de cinco sessões. 07244

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n'l96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. .. 07244

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
votação da Emenda Aglutinativa na 15; do Desta
que n'I n; da Emenda Aglutinativa n'I 43 e do
Destaque n'l81. 07245

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n'l15. 07245

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR. .......... 07245

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 07245

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XERêz, ROBERTO ARGENTA,
LUCIANO BIVAR, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO, LUIZ ANTONIO
FLEURY, GERSON PERES, MARCELO DÉDA,
MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR,
INOCêNCIO OLIVEIRA, DUILIO PISANESCHI.... 07246

PEDRO CELSO (Pela ordem.) - Assassi
nato de João Elísio Lima Pessoa, membro do
Conselho de Segurança Pública da Cidade de
Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás. 07247

PAULO PAIM (Pela ordem.) - Cumprimen
to à Presidência da Casa pela iniciativa de insta
lação de Comissão destinada à discussão do va-
lor do salário mínimo. 07247

MORONI TORGAN (Pela ordem.) 
Cumprimento à Presidência da Casa pelo apoio
à reivindicação do orador de instalação de
Comissão Especial destinada à elaboração do
Estatuto do Idoso................................................... 07247

ENIO BACCI (Pela ordem.) - Necessidade
de agilização das obras de construção da nova

ponte sobre o rio Taquari, entre os Municípios de
Lajeado e Estrela, Estado do Rio Grande do Sul.. 07248

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AYRTON XER~................................................... 07248

PADRE ROQUE (Pela ordem.) - Inconsis
tência das criticas dirigidas pela imprensa ao de
sempenho da CPI do Narcotráfico. Apoio ao pros-
seguimento dos trabalhos da Comissão. 07248

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Aprovação da emenda. 07248

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimen
to de DesI:aque nQ 77, para votação em separado
dos arts. 105, 106 e 107, conslantes.cIo art. ~ da
Emenda nQ 44-CE, de 1999, para SlbsIitur;ão cio art.
103-0, constante cio art 18 cio substitutivo................. 07259

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados RICARDO
FIUZA, LUIZ CARLOS HAULY, MEDEIROS,
ROBERTO JEFFERSON, ARLINDO
CHINAGLJA, LÉO ALCÂNTARA, SALVADOR
ZIMBALDI, MURILO DOMINGOS, DARC[SIO
PERONDI, WELLINGTON DIAS. 07259

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO. 07259

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados DELFIM
NETTO, OSCAR ANDRADE, ALBÉRICO
CORDEIRO, EULER MORAIS, HAROLDO LIMA. 07260

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MARCELO DÉDA 07260

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO BARCELLOS. .. 07261

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 07261

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, AYRTON XERÊZ, BISPO
WANDERVAL, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO, ROBERTO
JEFFERSON, GERSON PERES, NELSON
PELLEGRINO, MENDES RIBEIRO FILHO,
JUTAHY JUNIOR, INOcêNCIO OLIVEIRA,
DUILlO PISANESCHI, MARCELO DÉDA. 07264

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados DOMICIANO
CABRAL, BADU PICANÇO, ANTONIO PALOCCI,
EVANDRO MILHOMEN, MÚCIO SÁ. 07266

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO. 07266

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NELSON OTOCH. .......... 07266
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, NELSON OTOCH...................... 07266

Usaram da palavra pela 0Idem, para registro de
\/00), os Srs. Depulados VALDIR GANZER, MILTON
TEMER, RONALDO VASCONCELLOS, ANTONIO
CARLOS PANNUNZlO, MARINHA RAUPP................ 07266

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Pela ordem.)
- Recrudescimento das endemias no País. 07266

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO....... 07267

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados SILAS
CÂMARA, RAFAEL GUERRA. 07267

DARCfslO PERONDI (Pela ordem.) - Anún-
cio de reunião da Frente Parlamentar da Saúde
para discussão sobre o montante de recursos or
çamentários destinados ao setor de saúde pública.. 07267

BABÁ (Pela ordem.) - Anúncio de
lançamento, pelos servidores públicos federais;
de campanha por reajuste salarial. :... 07267

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados CARLOS
MELLES, INÁCIO ARRUDA, ALEX CANZIANI. .... 07267

PEDRO WILSON (Pela ordem.) - Reunião
de Deputados com o Govemador do Estado de Go
iás para acompanhamento da apuração do assassi
nato do Sr. João Elísio Uma Pessoa, líder comunitá-
rio da cidade goiana de Águas Undas de Goiás. ...... 07267

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO MAGNO. 07268

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Convite aos Parlamentares para comparecimen
to à sessão solene em homenagem ao Partido
dos Trabalhadores, pelo transcurso de seu 2()ll
aniversário de fundação. 07268

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FRANCISTÓNIO PINTO. .. 07268

POMPEO DE MAnOS (Pela ordem.) -
Propósito da CPI do Narcotráfico de
aprofundamento de suas investigações. 07268

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BISPO RODRIGUES. ..•.. 07269

ANTÓNIO GERALDO (Pela ordem.) 
Louvor à atuação do Banco do Nordeste do
Brasil em socorro a comerciantes vítimas de
incêndio no Município de Caruaru, Estado de
Pernambuco. Registro de voto. 07269

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BISPO RODRIGUES. ..... 07269

DR. ROSINHA (Pela ordem.) - Elogio à
atuação do Sr. Carlos Marés de Souza Filho à
frente da Fundação Nacional do fndio - FUNAI.... 07269

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados NEY LOPES,
MARIA ELVIRA, VICENTE CAROPRESO. 07269

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Convite
aos Parlamentares para o lançamento do Prêmio
Darcy Ribeiro de Educação :.... 07270

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO KANDIR......... 07270

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ODELMO LEÃO :... 07270

AUGUSTO NARDES (Pela on::Iem.) - Prop6sjto
da Frente Parlamentar da AgriculbJra e da Frente
PaJ1amentar do Ccq:leralivismo - FRENCOOP, cte
reMndicação de prorrogação do prazo para
pagamento dos débitos junto ao Programa de
Saneamento Financeiro dos Agricultores - PESA
e de liberação de recursos para as cooperativas·
agrícolas do País. 07270

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ELlSEU RESENDE. ...... ~ 07270

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) ...:
Encerramento da votação. Rejeição da emenda.. 07270

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NELSON MARCHEZAN. : 07282

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação' '
da Emenda Aglutinativa nJl43. 07282

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 07282

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados I

FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ, L1NCOLN
PORTELA, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ ROBERTO',
BATOCHIO, LUIZ ANTONIO FLEURY, MENDES:
RIBEIRO FILHO, GERSON PERES, NELSON'
OTOCH, MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
DUILlO PISANESCHI, MARCELO DÉDA. 07282

Usaram da palavra, pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados GIVALDO CARIMBÃO, I

FREIRE JÚNIOR, JULIO SEMEGHINI..................... : 07284

ENIO BACCI (Pela ordem.) - Falecimento
do cantor nativista gaúcho Leopoldo Souza
Soares Rassier. 07284

WELLlNGTON DIAS (Pela ordem.) 
Expectativa de êxito em negociação para
impedimento de conflito entre colonos e
assentados no Projeto Lagoa do Piauí, Município
de Luzilândia, Estado do Piauí. Solidariedade à
família do líder comunitário João Elísio Lima
Pessoa, assassinado em Águas Lindas de
Goiás, Estado de Goiás. 07284

I

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO. . 07285
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CARLOS SANTANA (Peja ordem.) - Ocor
rência de acidente ferroviário no Estado do Rio
de Janeiro. 07285

HENRIQUE EDUARDO ALVES (Pela
ordem.) - Convite aos Parlamentares para palestra
sobre o Projeto de Transposição de Aguas do Rio
São Francisco e revitalização de seus afluentes. .... 07285

MILTON TEMER (Pela ordem.)
Falecimento do cantor natMsta gaúcho Leopoldo
Rassier. 07285

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem.) 
Falecimento do cantor nativista gaúcho Leopoldo
Rassier. 07285

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem.) 
Importância da participação da Agência Nacional
das Águas e da Secretaria de Recursos Hidricos
na discussão, no âmbito da Comissão Especial,
sobre o Projeto de Transposição de Águas do
Rio São Francisco. Registro de voto. 07286

Usou da palavra pela ordem, para ragistro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO BITTENCOURT.. 07286

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem.) 
Indignação com a decisão do juiz Daniel AccioIi, do
Estado de Alagoas, de concessão de liberdade ao
ex-Deputado Talvane Albuquerque, acusado do
assassinato da Deputada Ceci Cunha. 07286

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HÉLIO COSTA. 07286

RICARDO BERZOINI (Pela ordem.) 
Ajuizamento, pelo Ministério Público federal,
de ação cautelar de improbidade na Justiça Fe
deral, para suspensão do processo de privati
zação do Banco do Estado de São Paulo -
BANESPA. 07286

RENILDO LEAL (Pela ordem.) - Apresenta
ção de requerimentos de realização de sessões s0

lenes em comemoração do Dia do Exército brasile
iro, do 89R aniversário de fundação das Assembléi-
as de Deus e do Dia da Bfblia................................. 07286

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO VALADARES. ... 07287

CABO JÚLIO (Pela ordem.) - Legitimidade
da ação da Policia contra angolanos no Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 07287

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) 
Convite aos Parlamentares, assessores e joma
listas para sessão solene em homenagem ao
Partido dos Trabalhadores pelo transcurso de
seu 2QQ aniversário de fundação. 07287

PAULO PAIM (Pela ordem.) - Necessida-
de de pronta indicação, pelos Uderes partidários,
dos nomes dos Deputados para composição da

Comissão Especial destinada ao estudo do novo
valor do salário minimo. 07287

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer-
ramento da votação. 07287

Aprovação da emenda aglutinativa. 07287

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Reque-
rimento de Destaque nll 81, para supressão do
termo "recomendar" constante do inciso 111 do §
4ll do art. 103-C da Constituição, na redação
dada pelo art. 18 do substitutivo adotado pela
Comissão Especial. 07298

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada MIRIAM REID. 07298

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 07298

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CABO
JÚLIO, LUIZA ERUNDINA, AYRTON XER~,
LUIZA ERUNDINA, CABO JÚLIO, ENIO BACCI,
LUIZ ANTONIO FLEURY, MARCELO DÉDA,
ODELMO LEÃO, MENDES RIBEIRO FILHO,
NELSON OTOCH, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
DUILlO PISANESCHI. 07298

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os SIS. Deputados MILTON MONTI,
WERNER WANDERER, JOÃO CALDAS,
SANTOS FILHO, EULER MORAIS, DAMIÃO
FELlCIANO. 07299

BEN-HUR FERREIRA (Pela ordem.) - Arbitra
riedade praticada pela Polfcia contra angolanos
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 07299

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSMAR SERRAGLlO. ... 07299

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputa-
dos INOC~NCIO OLIVEIRA, MARCELO DÉDA... 07300

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Comuni
cação ao Plenário sobre cancelamento da ses
são extraordinária prevista para após o término
da sessão ordinária. 07300

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem.)
- Conveniência de suspensão dos efeitos da le
gislação sobre obrigatoriedade da permanência
de farmacêutico nas farmácias. 07300

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados AGNELO QUEIROZ,
DOMICIANO CABRAL, HENRIQUE FONTANA,
EFRAIM MORAIS, EDUARDO CAMPOS, ZÉ
GOMES DA ROCHA, WILSON SANTOS,
SAMPAIO DÓRIA. 07300
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ARY KARA (Pela ordem.) - Transcurso do
252 aniversário de fundação da Universidade de
Taubaté, Estado de São Paulo.............................. 07300

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO REIS,
LUIZ RIBEIRO. 07303

CORONEL GARCIA (Pela ordem.) - Legiti-
midade de operação policial contra angolanos no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 07303

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO NOVAIS,
NARCIO RODRIGUES, HERMES PARCIANELLO. .. 07303

GERALDO MAGELA (Pela ordem.) 
Oportuna solicitação, pelo Supremo Tribunal Fe
deral, de licença para abertura de processo con
tra o Senador Luiz Estevão, por prática de crime
de falsidade ideológica. Necessidade de reavali
ação, pela bancada do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro no Senado Federal, do
posicionamento contrário à instauração de pro
cesso de perda de mandato por quebra de deco-
ro parlamentar pelo envolvido. 07304

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados RICARDO BARROS,
FRANCISCO GARCIA, ELTON ROHNELT,
JOVAIR ARANTES, ALCESTE ALMEIDA,
MANOEL SALVIANO, BASfLlO VILLANI. 07304

DARCfslO PERONDI (Pela ordem.) - Reu
nião da Frente Parlamentar da Saúde para dis
cussão acerca dos recursos orçamentários desti-
nados à saúde pública brasileira. 07304

JOVAIR ARANTES (Pela ordem.) - Necessi
dade de ação conjunta dos Governos Federal, do
Estado de Goiás e do Distrito Federal para combate
à violência na região do entorno do DF. 07304

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer-
ramento da votação. 07304

Supressão da expressão destacada. 07304

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.) - Alto ín-
dice de aumento dos insumos do setor de cons-
trução civil no País. 07315

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PAULO LIMA, MAX
ROSENMANN, BARBOSA NETO, MEDEIROS. ...... 07315

Apresentação de proposições: IVANIO
GUERRA; PAULO PAIM; WERNER WANDERER;
EDUARDO BARBOSA; MARCOS CINTRA E
OUTROS; MARCOS CINTRA; PEDRO FERNANDES;
RONALDO VASCONCELLOS; FREIRE JÚNIOR;
CARLOS DUNGA; JOSÉ DIRCEU; JOSÉ DIRCEU
E OUTROS; DR. HÉLIO; CUNHA BUENO; JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO; JOSÉ CARLOS

COUTINHO; ALEX CANZIANI; UNCOLN PORTELA;
RUBENS BUENO; PAULO OCTÁVIO; RENILDO
LEAL; JANDIRA FEGHALI..................................... 07315

VII - Encerramento

ATOS DO PRESIDENTE

a) Apostila: João Pereira dos Santos, Ma-
riza Barbosa de Almeida Sampaio. 07324

b) Exoneração: Ana Lúcia Dias Palácio,
Ana Maria Ribeiro de Almeida, Anderson Carva
lho Porteia, Dilma Maria Freitas Lins, Humberto
Fernandes Garcia, Maria Acione Barros Santos,
Maria de Fátima Barboza Cardozo, Maria de
Lourdes Rodrigues dos Santos, Marilene Castro
Terto Vilas Boas, Milton Marques de Araújo, Ri
cardo Horta de Alvarenga, Roberto Ivo Maia,
Sandra dos Santos Bastos. 07324

c) Dispensa: Leine Oliveira Daltrozo Mu-
nhoz, Paulo Martins Robinson. 07326

d) Torna sem efeito Nomeação: Bruno
Silva Braga, Fabrícia Soares Lima, Júlio Apareci-
do Bittencourt. 07327

e) Nomeação: Cristiane Rodrigues de
Souza, Elaine do Carmo da Silva Oliveira, Ivaldi
na Ferreira Barros, Janilde Brito Fernandes, João
Paulo Ferreira de Souza de Viveiro, José Reinal
do Abreu Pestana, Lindalva Borges Ribeiro, Luiz
Fernando Marão Felix, Maria Antonieta Saldanha
Godinho, Rachei Luzia Silva Trinta, Simone Fa
gundes Fausto Correia, Vicente Luiz Carvalho de
Alencar, Virgínia Bacellar Magalhães.................... 07327

f) Designação por acesso: Leine Oliveira
Daltrozo Munhoz, Paulo Martins Robinson. ........•. 07329

g) Designação: Daisy Leão Coelho Berquó,
Graciete Oliveira Pedreira, Jorge Vargas Filho,
Marli Mustefaga Guaraciaba e Henrique Rodri
gues Netto, Odon Ferreira Lima, Patrícia Cristina
Borges Maciel, Wanessa de Melo Franco Silva. .... 07329

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

Redação, 51 Reunião (Ordinária), em 8-2-2000. .. 07331

b) Comissão de Relação Exteriores e de
Defesa Nacional, 11 Reunião (Ordinária), em
12-1-2000, 21 Reunião (Ordinária), em
19-1-2000,31 Reunião (Ordinária), 26-1-2000. 4·
Reunião (Ordinária), em 27-1-2000 e 51 Reunião
(Ordinária), em 2-2-2000. 07331

4-MESA
5 - LíDERES E VICE-LíDERES
6 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
7 - COMISSÕES
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Ata da aO! Sessão, da Câmara dos Deputados, da
21 Sessão Legislativa Extraordinária, da 50! Legislatura,

em 8 de fevereiro de 2000
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 2!J Vice-Presidente;

Gonzaga Patriota, 4R Suplente de Secretário; Enio Sacci, Marçal Filho,
§ 2!J do artigo 18 do Regimento Interno

As 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

RORAIMA

Almir Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Preeentes de Roraima: 2

Sérgio Carvalho PSOB
Presentes de Rondônia: 5

ACRE

João Tota PPB
Marcos Afonso PT
Sérgio Barros PSDB
Presentes do Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Presentes do Tocantins: 3

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
José Antonio PSB
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinm PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 9

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Antonio José Mota PMDB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Leo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de MatosPSDB

Bloco

AMAPÁ

PSDB

AMAZONAS

PFL
PFL
PFL
PTB
PCdoB

Antonio Feijão
Presentes do Amapá: 1

PARÁ

PT
PPB
PT

Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Luciano Castro
Gonzaga Patriota

Partido

Babá
Gerson Peres
Paulo Rocha
Presentes do Pará: 3

Presentes do Amazonas: 5

RONDÔNiA

PDT
PFL
PTB
PFL

Átila Lins
José Melo
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

Eurípedes Miranda
Expedito Júnior
Nilton Capixaba
08car Andrade
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Sérgio Novais PSB Jorge Alberto PMDB
Vicente Arruda PSDB José Teles PSDB
Presentes do Ceará: 12 Marcelo Déda PT

PIAuí
Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 6

B.Sá PSDB BAHIA
Mussa Demes PFL

Aroldo Cedraz PFL
Paes Landim PFL
Themistocles Sampaio PMDB

Claudio Cajado PFL

Wellington Dias PT
Coriolano Sales PMDB
Felíx Mendonça PTB

Presentes do Piauí: 5
Francistônio Pinto PMDB

RIO GRANDE DO NORTE Geddel Vieira Lima PMDB

Betinho Rosado PFL Geraldo Simões PT

Ibere Ferreira PPB Jairo Carneiro PFL

Presentes do Rio Grande do Norte: 2 João Leão PSDB

PARMBA
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL

Armando Abílio PMDB José Rocha PFL
Avenzoar Arruda PT Jutahy Júnior PSDB
Damião Feliciano PMDB Luiz Moreira PFL
Enivaldo Ribeiro PPB Manoel Castro PFL
Inaldo Leitão PSDB Mário Negromonte PSDB
Marcondes Gadelha PFL Nelson Pellegrino PT
Ricardo Rique PSDB Nilo Coelho PSDB
Wilson Braga PFL Paulo Magalhães PFL
Presentes da Paraíba: 8 Pedro Irujo PMDB

PERNAMBUCO
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL

Antonio Geraldo PFL Saulo Pedrosa PSDB
Carlos Batata PSDB Ursicino Queiroz PFL
Djalma Paes PSB Waldir Pires PT
Fernando Ferro PT Walter Pinheiro PT
Inocêncio Oliveira PFL Presentes da Bahia: 26
Joel de Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL MINAS GERAIS

Luiz Piauhylino PSDB Antonio do Valle PMDB
Marcos de Jesus S.PART. Carlos Mosconi PSDB
Pedro Eugênio PPS Eduardo Barbosa PSDB
Presentes de Pernambuco: 10 Eliseu Resende PFL

ALAGOAS
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB

Alberico Cordeiro PTB João Fassarella PT
Regis Cavalcante PPS Lincoln Portela PSL
Presentes de Alagoas: 2 Mareio Reinaldo Moreira PPB

SERGIPE
Narcio Rodrigues PSDB
Philemon Rodrigues PMDB

Adelson Ribeiro PSC Sérgio Miranda PCdoB
Augusoto Franco PSDB Presentes de Minas Gerais: 12
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GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PFL

PARANÁ

PSDB
PT
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB
PPB

Robson Tuma PFL
Silvio Torres PSDB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 33

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6

Barbosa Neto
Euler Morais
Juquinha
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Presentes de Goiás: 7

Chico da Princesa
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Nelson Meurer

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 3

SAOPAULO

PSOB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PT
PSOB
PPB
PFL
PPB
PSB
PTB
PPS
PT
PDT
PT
PT
PMDB
PT
PDT
PTB
PSB
PFL
PL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PT

EspíRITO SANTO
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Bispo Rodrigues PL
Dr. Helena PSDB
Francisco Silva PST
Mareio Fortes PSDB
Pastor Valdeci Paiva S. PART.
Paulo Baltazar PSB
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 8

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Corauci Sobrinho
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Fernando Zuppo
Iara Bernardi
José Genoíno
José fndio
José Machado
José Roberto Batochio
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
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Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Parailá: 14

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Darcisio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Pompeo de Mattos PDT
Valdeci de Oliveira PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 15

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 218 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

o SR. CAIO RIELA, servindo como 2Q Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE(Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. êNIO BACCI, servindo como 1QSecretá
rio, procede à leitura do seguinte.

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Dilceu Sperafico, Presiden
te da Comissão de Agricultura e Política Rural nos
seguintes termos:

OFíCIO NQ 804/99

Brasília, 1Qde dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Interno

desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
reunião ordinária realizada hoje, esta Comissão
aprovou o parecer contrário do Deputado Silas Bra
sileiro, designado Relator do vencedor, ao Projeto
de Lei n2 1.518/99, contra os votos dos Deputados
Adão Pretto, Geraldo Simões, João Grandão, José
Pimentel, Valdir Ganzer, Helenildo Ribeiro, e, em
separado, do Deputado Themístocles Sampaio. O
Deputado Adão Pretto apresentou voto em separa
do.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Respeitosamente, - Deputado Dilceu Sperafi
co, Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 808/99

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58 do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, na
presente data, esta Comissão aprovou, unanime
mente, o parecer favorável do Relator, Deputado
Danilo de Castro, ao Projeto de Lei nQ928/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Respeitosamente, - Deputado Dilceu Sperafi
co, Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer,Presi
dente.
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OFfclO Na 809/99

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58 do Regimento Intemo
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, na
presente data, esta Comissão aprovou, unanime
mente, o parecer complementar favorável, com
emenda, da Relatora, Deputada Zila Bezerra, ao
Projeto de Lei nS! 4.389/98. O Deputado Carlos Bata
ta apresentou voto em separado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu
blicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Dllceu Sperafi
co, Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, PresI
dente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF NR 21-P/200 - CCJR

Brasília, 2 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 366/99, apreciado por este órgão Téc·
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

Publlque-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi·
dente.

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, nos seguintes temos:

DF. TP N2 337/99

Brasília, 29 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em compri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,

a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 675/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Respeitosamente, - Deputado Flávio Derzi,
Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

OF. TP N2342/99

Brasília, 6 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em compri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 4.648-A/98.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofereci
do.

Respeitosamente, - Deputado Flávio Derzi,
Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Alolzio Mercadante, Presi
dente da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, nos seguintes termos:

Ofício-Preso n2 449/99

Brasília, 12 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto do Projeto de Lei n2 1.507/99,
por este Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Da Srt Deputada Maria Elvira, Presidenta da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos
seguintes termos:
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OFíCIO N2 P-466/99

Brasília, 9 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter
no, que a Comissão de Educação, Cultura e Des
porto aprovou o Projeto de Lei nº 1.588/99, do Sr.
Luiz Sérgio, que "declara feriado nacional o Dia da
Consciência Negra a ser celebrado, anualmente,
na data de 20 de novembro, em alusão à morte do
Líder Zumbi dos Palmares" e rejeitou o Projeto de
Lei n!2 1.686/99, apensado, para publicação da refe
rida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira,
Presidenta.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

OFíCIO N2 P-467/99

Brasília, 9 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter
no, que a Comissão de Educação, Cultura e Des
porto aprovou o Projeto de Lei nQ 1.639/99, do Se
nado Federal (PLS n2 98/99), que "acrescenta inciso
ao art. 473 do Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio
de 1943, que "dispõe sobre a Consolidação das Leis
do Trabalho e dá outras providências" e rejeitou o
Projeto de Lei n!2 1.764/99, apensado, para publica
ção da referida proposição e do parecer a ela ofere
cida.

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira,
Presidenta.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer Presi
dente.

OFíCIO N2 P-468/99

Brasília, 9 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter
no, que a Comissão de Educação, Cultura e Des
porto rejeitou o Projeto de Lei n2 540/99, do Sr. Pa
ulo José Gouvêa, que "acrescenta dispositivo à Lei

n2 8.242, de 12 de outubro de 1991, destinando
dois por cento da arrecadação das loterias ao Fun
do Nacional para a criança e o Adolescente" e
aprovou o Projeto de Lei n2570/99, apensado, para
publicação da referida proposição e do parecer a
ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira Pre
sidenta.

Publique-se.

Em 8-2·2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Antonio Carlos Pannun
zio, Presidente da Comissão de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional, nos seguintes ter
mos:

OF.CREDN/P-194/99

Brasília, 16 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exll, em cumprimento ao dis
posto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n2
1.860/99.

Solicito a V. Exll, autorizar a publicação do re
ferido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Antonio Carlos
Pannuzio. Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro,
Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, nos seguintes ter
mos:

OFíCIO N2 238/99

Brasília, 7 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 502/95 e do Projeto de Lei n2 541/95, apen
sado.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio
Monteiro, Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

OFfclO N9. 243/99

Brasília, 7 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter
no, a apreciação, por este Órgão Técnico, do Proje
to de Lei n2 727, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio
Monteiro, Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente. ,

OFfclO N2 256/99

Brasília, 10 de dezembro de 1999,
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter
no, a apreciação, por este Órgão Técnico, do Proje
to de Lei n2 1.443, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu
blicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio
Monteiro, Presidente.

Publique-se.

Em .8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

OFfclO N2 262/99

Brasília, 15 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter-

no, a apreciação, por este Órgão Técnico, do Proje
to de Lei n2 1.701, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu
blicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio
Monteiro, Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

OF. P-204/99

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no artigo 58, ca
put, do Regimento Interno, comunico a V. Ex" que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião or
dinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nR

1.603/99 - do Sr. Coronel Garcia - que "altera o ar
tigo 239 da Lei n2 9.503, de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro".

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Teixei
ra, Presidente.

Publique-se.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

REQUERIMENTO

Do Sr. Paulo Roberto Matos, Presidente do
PHS, nos seguintes termos:

Brasília, 19 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito res
peitosamente à essa Presidência, a alteração no pa
inel eletrônico, da sigla do nosso partido de PHDBS
para PHS - Partido Humanista da Solidariedade,
conforme decisão da Convenção Nacional realizada
no último dia 9.

Atenciosamente, - Paulo Roberto Matos,
Presidente do PHS.

Registre-se a mudança. Publique-S8.

Em 8-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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ATADACONVENÇAO NACIONAL DO PARTIDO HUMANIISTADA",
SOLIDARIEDADE - PHS - REALIZADA EM SALVADOR NO DIA

09.01.2000
Às nove horas e trinta minutos, de nove de janeiro- de dois mil, solicitou o
Presidente Paulo Roberto Matos aos Convencionais presentes quisessem
ocupar os seus assentos. Solicitou a seguir que o Presidente Vasco de Azevedo
Neto, Presidente de Honra do Partido, o doutor Sadi Coube Bogado, Vice
Presidente de Honra, o Dr. Hucley Garcia Coelho, Presidente do Conselho
Nacional de Ética, o Senhor Onofre Borges; Presidente do Conselho Nacional
de, digo Conselho Fiscat Nacional, e o Deputado Federal Roberto Argenta
quisessem ocupar lugar à mesa diretora dos trabalhos, designando então ao
Senhor Philippe Guedon como secretário ad hoc. Pediu ao senhor Philippe
Guedon que fizesse a invocação ao Senhor, o que foi feito com base nas
palavras de São Francisco: "Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz". Por
ordem do Presidente, Secretário requereu que os delegados e outros dirigentes
habilitados à voto quisessem assinar a lista de presenças, e a seguir, todos os
demais filiados presentes, registrando-se a presença de cinquenta e sete
participantes. Os convencionais habilitados ao voto receberam o crachá que o
facultará. O Senhor Presidente informou que todas as Regionais presentes
encontravam-se em dia com seus compromissos financeiros para com a
Nacional, fosse através de pagamentos efetuados, fosse através de acordos
para a recuperação de atrasos. O delegado do RJ, Reginaldo Barros Neto
levantou uma questão de ordem, informando que era autor de numerosas
questões- junto ao Conselho Nacional de Ética, Justiça Comum e Justiça
Eleitoral e considerava a questão do nome do Partido, decidida por escassa
margem na Convenção de 29 de agosto, como "sub - judice" , desejava saber
se a Executiva Nacional respeitava a condição legal do "sub - Judice", ao que
o Presidente respondeu que assim era procedido. Fez então o senhor
Presidente uso da palavra, da seguinte maneira: Senhores e senhoras
convencionais, companheiras e companheiros; e sobretudo, minhas irmãs e
meus irmãos: preciso abrir esta convenção de 09 de janeiro de 2.000 por
algumas, verdadeiramente, breves palavras. Em primeiro lugar, para agradecer
a fidalguia e o carinho da recepção de nosso anfitrião, o Presidente Vasco de
Azevedo Neto, pelo qual tenho mais respeito do que tive por meu pai, com
quem por pouco tempo convivi, nesta Salvador hospitaleira e carregada de
História. E onde vamos, à nossa maneira modesta, escrever mais um capítulo
de trabalho e concórdia. Peço desculpas pelo trabalho acarretado e realizado
com tanta dedicação, mas a Bahia de Vasco Neto tinha de sediar o grande
reencontro partidário. Não poderia haver outra opção. Tinha que ser aqui...
Quero, a seguir, registrar momentos de um episódio que hoje se irá encerrar, e

=- di (~JY=-~

\ \
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que se inscreve na saga da construção deste grande Partido Pohbco que tem t

por meta, jamais perdida de vista, a transformação de noska sociedadé-ã-luz-fuf
Dootrina Soeial Cristã, que o Padre Ávila, escreve que bem poderia ter-se
chamado "Humanismo Cristão lt Nesta nossa já comprida caminhada, iniciada
em 1987, ambicionamos ser a expressão do Solidarismo Comunitário, no
campo da política. Solidarismo Comunitário, Humanismo Cristão,
transformação da Sociedade (que vemos insuportavelmente injusta a nossa
volta) permanente invocação ao Senhor Deus: essas são as razões de ser, essa
é a essência, esse sempre foi o fulcro, a justificar tantos esforços, tanto
sacrificios, tanta disponibilidade. Vamos ao episódio da grande caminhada ao
qual quero me referir nesta abertura, pois ele hoje se encerra como acabam
todos os sofrimentos cristãos: na concórdia, na mútua compreensão, na
fraternidade e na convergência. ,Onze dias após ter sido eleito Presidente da
Executiva Nacional, recebi em meu escritório de Brasília a visita de duas
pessoas que não conhecia e que hoje são nossos companheiros integrados na
marcha comum: Marcelo Martins e Murilo Faria. A partir daquele encontro,
quando sentimos a possibilidade de aproximar os integrantes do movimento
que integrava, digo, organizava o PHD Brasil (Partido Humanista
Democrático Brasil) aos que acabavam se vencer o primeira etapa da
implantação do Partido Solidarista Nacional com a conquista de seu registro
nacional definitivo junto ao TSE, as reuniões de contato multiplicaram-se em
Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro,
Curitiba... E a integração completou-se na Convenção Nacional de 29 de
agosto de 1999, dois meses e treze dias após a visita de Marcelo e Murilo à
Sede de minha pequena empresa, em Brasília, e menos de três meses
transcorridos desde a minha posse na Presidência do Partido. Na oportunidade,
além de concretizar diversos sonhos, quais sejam: a integração de excelentes
companheiros ao Partido, um novo e generoso sangue a correr em nossas veias
além de recepcionannos o nosso primeiro Deputado Federal, nosso
Companheiro Roberto Argenta, a quem saúdo pela paciência e tolerância, e
pelo estrito respeito à palavra empenhada, inclusive em detalhes
aparentemente irrelevantes; além de termos a satisfação de ouvir que as idéias
do Padre Ávila "eram aquilo que haviam desejado os Humanistas expressar e
não haviam conseguido com igual clarezalt

; além de viabilizar o nosso projeto,
frente à vergonhosa cláusula de barreira, injusta e mal formulada, nas eleições
de 2002; além de virarmos as costas ao desânimo que assaltara muitos de nós
após as eleições gerais de 1998 ( e que parece ter sido completamente
esquecido, pois o Partido nunca conheceu fase tão vibrante) também
resolvemos adotar um novo nome o terceiro de nosso Partido, que quase fora
Partido do Humanismo Cristão, nascera Partido Solidarista Nacional, tomara-

===--0i~
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se Partido da Solidariedade Nacional e, a partir de 29 de 'agosto, pela vontade !

da mais escassa das maiorias - um voto de diferença - passava a chamar-se
Partido Humanista Democrático Brasil Solidariedade, PHDBS. Para que não
se elaborem versões diferentes da História realmente ocorrida reafIrmo de
público que o movimento do PHD Brasil nada exigiu, não colocou nenhuma
condição para o ingresso de seus membrds no PSN; o erro que cometemos,
todos nós, ao adotar um nome excessivamente longo, foi fluto de nossa
inabilidade em lidar com clima de intransigência e agressividade que nunca
conhecêramos. Abro um parêntese necessário: Sobre o tema essencial, sobre a
nossa Doutrina, já foi referendado o tranqüilo apoio de nossos novos
Companheiros aos conceit()S- e verdades que defendemos, como a Dra. Áulia
Esper e o nossos Vice Presidente de Formação Política puderam reafirmar.
Poderia citar aqui dezenas de casos onde' equívocos foram corrigidos, no
Partido, em ambiente de mútua compreensão e desejo de superar dificuldades.
Não preciso elencar essa relação maçante, pois todos os presentes conhecem
casos de falhas de um Companheiro, ou de uma unidade partidária, reparadas
pela fraterna colaboração de outros dirigentes ou instâncias. Quaisquer que
fossem os erros cometidos no episódio a que me refiro, reais ou assim vistos
subjetivamente, afmno que nada mesmo, poderia justificar no todo ou mesmo
em parte, as práticas que foram introduzidas no Partido. Mas, sabiamente, a
imensa maioria do Partido nunca aceitou 6 convite ao rancor. Num primeiro
momento, em O8 de setembro de 99, apenas dez dias após a Convenção, a
Executiva Nacional, com oito membros presentes além de um suplente sem
voto mas, graças a Deus, com muita voz, sinalizou no sentido da realização de
uma Convenção Nacional em 09 de Janeiro de 2.000 - ou seja, hoje - quando
seria referendado o nome de Partido Humanista da Solidariedade, com a
possível sigla PHDS. Entre 08 de Setembro de 1999 e 09 de Janeiro de 2.000,
usaríamos o nome consensual, ressalvadas necessidades legais. Vejam,
portanto, que decorridos escassos 10 dias da Convenção, em clima de
convergência, já se tinha clareza do caminho a percorrer para superação de
uma decisão equivocada. Isso é Solidarismo, isso é Humanismo. O intento
maior de voltar-se à paz geral não foi alcançada daquela feita; não em função
da permanência de modos diversos de pensar, o que é salutar, mas com a
continuidade da prática de agressões, assinadas e anônimas, que já haviam
gerado tantas cicatrizes às vésperas da Convenção de agosto de 99. Não se
deve remoer fatos amargos mas convém, como para holocausto, que não se
perca a memória de ocorrências vis, para que nunca mais tomem a ocorrer em
nosso meio. Companheiros e companheiras, quatro cartas anônimas circulam
no país, antes, e depois da Convenção de 29 de agosto. Cartas anônimas e
telefonemas de duvidosíssima origem, formas covardes de maledicência,
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foram redigidas e transitaram, foram passados e ouvidos: entre nós, idealistas '
a serviço da Doutrina Social Cristã. Essas e outras manifestações, pouco
menos indignas, ocorreram no Partido e quase nos levam a perder o rumo
certo, a ordem adequada das prioridades. Quase pennitimos que sentimentos
de rancor tivessem ganho de causa sobre o debate civilizado entre óticas
diversas... "Quase" é uma ressalva importante mais uma vez marcou uma
diferença essencial. A Alemanha nazista, quase invadiu a Inglaterra, e o
Cristianismo perseguido quase perdeu-se... O nosso Partido quase perdeu de
vista os objetivos maiores que geraram a caminhada. Mas aí, a Providência
atenta fez com que ocupassem a cena algumas de nossas lideranças; por
iniciativa do Dr. Hucley Garcia Coelho, Presidente do Conselho Nacional de
Ética e em seu nome falando, foi proposto- e acordado um pacto de reencontro,
embasado de maneira singela em apenas três pontos: um, a Convenção
Nacional de 09 de Janeiro de 2.000 seria realizada em Salvador, como símbolo
da unidade plenamente restaurada, dois, os Presidentes do Conselho Nacional
de Ética e cada Executiva Nacional sentariam lado· a lado, chamando junto a si
o Presidente e o Vice Presidente de Honra assim como o Presidente do
Conselho Fiscal Nacional. A. mesa representaria assim, aos olhos do Partido
reunido, a grande união, a coesão total, que não pode nem deve ser confundida
com unanimidades constantes e pouco inteligentes, muito menos com
hegemonias, mas pode e deve ser entendida como clara mensagem de
desestímulo aos semeadores da cizânia sem propósito do ódio sem ética. E
três, a pauta da Convenção, além de ajustar pontos do Código Nacional de
Ética, somente abordaria um ponto, apenas um: a ratificação do- nome "Partido
Humanista da Solidariedade'~; sigla PHS, número eleitorat 31. Um belo,
expressivo e apropriado nome, fruto de contribuições, erros, acertos e
sofrimentos. Todos os pontos do pacto firmado, reitero, que por iniciativa do
Presidente do Conselho Nacional de Ética do Partido, que foram
rigorosamente respeitados. Pessoalmente, registro aqui a minha felicidade ao
constatar como o Partido soube reencontrar o seu rumo, dizendo um sonoro
"NÃO" às propostas que nos fariam esquecer as nossas razões de ser, para nos
transformar em especialistas em arruaças internas. Não quero citar os nomes
daqueles que deram de si para proporcionar-nos a paz e para reconstruir a
unidade, pois não agiram para aparecer mas em defesa do ideal do qual nunca
se desviaram. Muito menos quero citar quem não curvou-se diante da vontade
da maioria desejosa dessa paz e unidade. Peço perdão a quem ofendi; asseguro
que já perdoei a todos que, consciente ou inconscientemente, magoaram-me e
aos que me são caros. Permitam que, ao abraçar Vasco Neto, Sadi Bogado e
Hucley Garcia Coelho, eu simbolize o abraço que gostaria de levar a cada um
dos filiados de nosso Partido. Somos mais de 20.000 hoje, sonhCf~tos o
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mesmo sonho, e prontos para construir ombro a ombro, o!p~om, defesa do l
Solidarismo Comunitário, do Humanismo Cristão, da universalidade do amor I 7 ,

entre as pessoas humanas. Salve, mais uma vez! Que felicidade, a de poder
viver este momento! "As palavras do Presidente foram aplaudidas de pé e
longamente pelo plenário. A seguir, requereu o Presidente fosse lida a
convocação pelo secretário, sendo procedida a leitura em voz alta do texto a
seguir, publicado pelo "Solidarismo em Marcha ", Boletim Oficial do Partido,
edição 45, 17 de Dezembro de 1.999, 2.3 Edição Corrigida: "Partido
Humanista- Democrático Brasil Solidariedade - ex Partido da SolidarieQade
Nacional - Edital de Convocação. O Presidente da Comissão Executiva
Nacional nos termos estatutários, convoca os membros da referida CEN, o
Deputado Federal do Partido, os Delegados eleitos pela Convenções
Regionais, os representantes credenciados pelas CDRPs e os Presidentes dos
ConseJhes. Nacionais de Ética e Fiscal, a participar da Convenção Nacional
que será realizada no dia 09 de Janeiro de 2.000 no Centro de Convenções da
Bahia na rua da Armação SIN, 4.° Piso, auditório Xangô, Jardim Armação,
Salvador / BA, em primeira Convocação às 08 horas e 30 minutos e, em
segunda Convocação uma hora após, com término previsto às 14 horas,
interessando a discussão e votação da seguinte pauta, excepcionalmente
definida em consenso com o Conselho Nacional Ética: a) a reflexão e votação
sobre o nome "Partido Humanista da Solidariedade" e da sigla PHS~ b) a
reflexão e votação sobre adequações e alterações a serem introduzidas no
Código Nacional de Ética conforme reunião de 06.11.99 do referido conselho.
Brasília, 15 de Dezembro de 1999, Paulo Roberto Matos, Presidente da CEN,
PHDBS." Referiu-se, então, o Presidente, à reunião ocorrida na véspera,
Sábado 08 de Janeiro na Casa de Retiro São Francisco quando fora calocado
por diversos Companheiros do Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe a
conveniência de se autorizar a opção entre dois nomes: Partido da
Solidariedade Nacional e Partido Humanista da Solidariedade, pois assegurada
tal abertura o resultado final representaria uma definitiva opção democrática
que seria por todos respeitada, sem mais pendências nem questionamentos.
Usaram da palavra diversos Convencionais, entre os quais Caminha (CE) para
fornecer esclarecimentos Antônio Costa (RJ) para propor que a votação fosse
secreta e a pauta invertida, Valter Vianna (PR) para defender o voto aberto,
adulto, responsável. O presidente colocou em votação a proposta da inversão
da pauta, que mereceu 4 (quatro) votos a favor e 1 (uma) abstenção todos os
demais Convencionais pronunciando-se pela manutenção da ordem da
Convocação. Quanto à proposta da votação secreta, apenas 6 (votos) a favor
foram registrados e nenhuma abstenção, senq.o repudiada a sugestão por todos
os demais Convencionais. Entrando no primeiro item da pa~ o Preside~te

~7~ ..~



07144 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

I

I 11 arI~I~ . ~~IlIA
I REGISTRD CIVIL DAS PESSOAS ·JURrDICAS\-------,-----
IFICDU ~RQUIVADQ COPIA EM MICROfILME SOB

esclareceu que, não havendo objeção do Plenário, colod9.dR3Xfã<estão sob a
seguinte forma: "O Consenso é PSN ou o Consenso é PHS " cada quaC
votando pela opção de sua preferência. Aprovada a proposta, a discussão
inicial foi submetida à limitação de tempo, por 3 votos contrários, uma
abstenção e o apoio maciço dos demais. Por proposta do Delegado Dalla
Piccola (RS) o tempo seria repartido igualmente entre os defensores de cada
proposta, o que foi aprovado por quase todos os Convencionais que apenas 5
(vot, digo, cinco) votaram contra registrando-se zero abstenções. Após
discussão sobre o tempo concedido aos defensores de cada tese, prevaleceu a
proposta defendida pelo Presidente, concedendo 30 minutos para essas
intervenções sendo quinze para os partidários de cada tese, falando
alternadamente. Defenderam o consenso em tomo de PSN, os Companheiros
Convencionais Antônio Costa, Reginaldo, Nadeje e Adelmo, e o consenso em
tomo de PHS, os Convencionais Medeiros, Adivincula, Francisco, Marcelo,
DaIla Piccola, Caminha, Helena, Irineu e Valter. O Presidente do Conselho
Naeiooal de Ética viu-se conceder tempo livre, pelo Plenário para esclarecer o
que julgasse oportuno. Com efeitos, termmadas todas as exposições com
tempo rigorosamente cronometrado pela mesa, o Dr. Hucley Garcia declarou:
"A lei mata, o espírito vivifica. Após a "fatídica reunião de 29 de agosto
recebeu diversas representações ora em julgamento, e em fase final. O
Conselho de Ética desejava que esta Convenção fosse realizada em dezembro,
mas verificou que PE, PR, MG e outros não estariam presentes. Ressaltou que
era PSN de carteirinha, mas que as pessoas já estavam cansadas e queriam o
"caminho do meio", E o .conselho queria acolher os irmãos do PHD. Assim
propôs o acordo. Convenção em Salvador, sentado ao lado do Presidente da
Executiva para assegurar os amplos direitos de todos e caminharmos no
sentido da organização e do trabalho. Em continuação, o Presidente colocou a
questão em votação, registrando-se a favor do "consenso em tomo de PSN": 4
votos de Alagoas, 1 da Bahia, 4 do Rio de Janeiro, 4 de SerbTipe totalizando 13
(treze). A favor do "consenso em tomo de PHS", registraram-se 2 votos do
Amazonas, 3 da Bahia, 4 do Distrito Federal 2 do Espírito Santo, 1 de Goiás, I
do Maranhão, 1 do Mato Grosso do Sul, 2 do Paraná, 2 do Rio de Janeiro, 4
do Rio Grande do Norte, I de Santa Catarina, 4 de São Paulo, 2 do Rio
Grande do Sul, 4 da Paraíba, 1 do Mato Grosso, 2 do Ceará, I do Presidente
do Conselho Nacional de Ética, 1 do Presidente do Conselho Fiscal Nacional,
2 do Deputado Federal e membro da Executiva Nacional, totalizando 40
votos. Assim, pela ampla maioria de 27 votos (40 a 13) ficou oficializado o
grande reencontro partidário em torno do nome Partido Humanista da
Solidariedade, PHS, não havendo mais qualquer dúvidas quanto à vontade dos
Convencionais e, respeitada a palavra empenhada na vé~a pelos
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Companheiros, havendo a certeza que a paz retornaria aqr;~~~Ii~~,Ef1&ICROfIUIE soe
interesse Geral, sem vencidos nem vencedores. Após algumas cOIlsidetaçOes
adicionais, passou-se ao segundo item da pauta, qual sejam, as adequações do
Código- Nacional de Ética ao- novo Estatuto de Junho de 1.999. O Plenário
deliberou um tempo de 6' para discussões, eis que apenas três oradores se
apresentaram para debater pontos a partir da clara exposição do Dr. Hucley
Garcia Coelho a respeito da matéria. Perdendo o auto controle e de maneira
deseducada, o DI. Reginaldo Barros Neto, um dos oradores inscritos, retirou-
se do recinto, gerando uma preocupação fraterna por seus sucessivos atos
descontrolados e agressivos. Passando-se à votação da matéria, foram as
modificações aprovadas sem manifestações contrárias, ficando o texto a seguir
oficializado- pela Convenção- Nacional: "O Conselho Nacional de Ética, em
reunião realizada no dia 06 de novembro de 1.999" aprovou, por unanimidade,
as- adaptações- do Código de Ética às- nonnas- es-tatutárias vigentes conforme
seguem: 1) no artigo 10 é acrescido o item: "XVII acionamento da Justiça
Comum ou Eleitoral antes de pronunciado o julgamento final de uma causa
pela instâncias partidárias previstas no Estatuto"; 2 - passa a Ter a seguinte
redação o Art. 12 - sem prejuízo da apreciação pelos Conselhos- de Ética, que
levarão em conta as circunstâncias atenuantes, poderão ser punidas com a
expulsão do Partido e, se for o caso, com a cassação do mandato público, as
infrações de que trata os incisos de IX a XIV, (XIV, digo XVII a) digo,
novamente XVI e XVII do Art. 10, bem como as reincidências em falta
semelhante já punida anteriormente (nesse ponto foi observado que não cabe
ao Partido cassar um mandato público sendo retirado a menção inócua); 3
nova redação ao art. 18. Recehída a representação, por escrito pelo Presidente
do Conselho este, imediatamente, dará ciência aos demais conselheiros dos
termos da denúncia. Parágrafo primeiro, na mesma oportunidade, designará
um relator que remeterá ao denunciado em, no máximo 5 (dias) de sua
designação, através de carta postal registrada com AR, cópia da denúncia e de
outros documentos, caso apensados com esta, para que apresente defesa
escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, contados
a partir da devolução do AR"; 4) nova redação ao "Art. 19. Os julgamentos do
Conselho, nos procedimentos de oficio e na apreciação dos recursos, serão
remetidos à Comissão Executiva de âmbito correspondente à ocorrência, para
aplicação da pena ou arquivamento"; 5 - ao Parag. 2 do Art. 20 - a
interposição de recurso implicará o efeito suspensivo da pena"; 6) ao Art. 30.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva Nacional, sujeita
as- suas- decisões à revisão pelo Conselho Nacional de Ética. "Por solicitação
da Delegada Flávia Camargo da Silva, de S~ foi lido por Caminha um texto
proposta de "Carta de Salvador" que será remetido pelaCors~



07146 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

eco

i 1. ~fICI~ -~A~ILIA
I REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
I -

N . al d R" M b d C . - IFICOU ARQUlVAOO fOPIA 8i llICROFll.ME soeaClOn a to as as eglOnals e em res a omlssaoHl~mmrNaCIOnal
para leitura, reflexão e retomo de seus comentários no prazo de 15 dias, para ~--.

elaboração do documento fmal, submetido à adesão de todas as instâncias
partidárias. Definida essa questão, o Presidente passou a palavra ao Deputado
Roberto Argenta que, em palavras fortes, indagou se havia desmerecido em
algum momento ou praticado ato equivocado ou reprovável, não se
registrando nenhum questionamento pertinente de qualquer Convencional. O
Deputado, ao fim de seu pronunciamento foi aplaudido de pé e longamente,
ainda falando, digo, ecoando as suas palavras: "Ouvi belas afirmações mas
quero vê-las traduzidas em atos; serei doravante igualmente exigente, está na
hora de construirmos". O Presidente pronunciou uma invocação de
encerramento, encerrando-se a Convenção pelo Hino Nacional Brasileiro.
Determinou o Senhor Presidente que fosse lavrada a presente ata o que fiz;
após lida, determinou o Presidente que se acrescentasse ter sido a apuração
dos votos procedida pelo Secretário ad hoc sob a fiscalização do Delegado
Caminha (CE) não se tendo apresentado outro Fiscal apesar dos reiterados
conVItes da Mesa. Lida então e achada conforme a presente Ata, vai por mim
Secretário ad hoc, Philippe Guedon e pelo Presidente assinada e pelos
Convencionais que desejarem apor a sua fwuP-. Feito e passado em Salvador,
Bahia, em 09 de Janeiro.d::~OOO:' ,/J ./1 I

. -- 41/-----;;;;;;--.--..---- .

I
',,; Ii 'C Philippe Guedon, Secretário ad hoc

, X idente CEN
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(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente)

ONDE SE LÊ:
PROJETO DE LEI N° 1.480, DE 1999

(DO SR. SIMÃO SESSIM)

Denomina "Viaduto Jefferson Cavalcanti Tricano" o viaduto no quilômetro 82 da rodovia BR-116, na
cidade de Teresópolis - RJ.

(DEVOLVA-SE A PROPOSiÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 61, § 1°, INCISO li, ALlNEA "e", DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL. OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇÃO
(ART. 113 DO RICO). PUBLIQUE-SE.)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N° 1.480, DE 1999
(DO SR. SIMÃO SESSIM)

Denomina "Viaduto Jefferson Cavalcanti Tricano" o viaduto no quilômetro 82 da rodovia BR-116, na
cidade de Teresópolis - RJ.

(ÀS COMISSÓES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente)

ONDE SE LÊ:
PROJETO DE LEI N° 1.536, DE 1999

(DO SR. DOMICIANO CABRAL)

Denomina "Rodovia Humberto Lucena" o trecho da rodovia BR-230 entre João Pessoa e Capina
Grande, no Estado da Paraíba.

(ÀS COMISSÓES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO (ART 54) - ART. 24,11)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N° 1.536, DE 1999
(DO SR. DOMICIANO CABRAL)

Denomina "Rodovia Humberto Lucena" o trecho da rodovia BR-230 entre João Pessoa e Capina
Grande, no Estado da Paraíba.

(ÀS COMISSÓES DE VIAÇÃO E TRANSPORTESS; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54) - ART. 24,11)



07148 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

o SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Enio Bacci.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa
dos, se é fato, se já se sabe da existência do cartel, e
não é de agora, porque até hoje as autoridades brasi
leiras não tomaram uma atitude, não fizeram nada
quanto ao aumento abusivo dos remédios no Brasil?

Tudo aqui vira modismo. Hoje fala-se muito no
genérico, é genérico para cá, genérico para lá, mas o
cartel não é de agora, a bandalheira já domina o mero
cada há muito tempo. E não só em relação aos remé
dios. Os combustíveis continuam sendo falsificados, e
a mídia deixa de lado esse assunto, que é tão grave,
quanto ao problema dos laboratórios e fica munician
do 'um único tema. Os combustíveis continuam adul
terados, e o "otário" do consumidor brasileiro sendo
prejudicado, como sempre, por um cartel de canalhas
desonestos que deveriam estar na cadeia. Mas até
agora não vi ninguém sendo preso, ninguém sendo
chamado a responder por essas irresponsabilidades.
Os remédios já foram e continuam sendo falsificados
por pessoas desonestas.

A nova onda agora é o genérico, que os labora
tórios, em uma concorrência desleal, desonesta e co
varde, não deixam que seja vendido aos consumido
res, pois os BO (Bons para Otários) são de um lucro
extraordinário, fabuloso, tanto para os laboratórios
quanto para donos e balconistas de farmácias espa
lhadas por este País afora, que na sua grande maioria
recebem comissões dos laboratórios para a "empur
roterapia" - e não quero falar aqui sobre os médicos
canalhas que se beneficiam dos lucros dessas em
presas, participando de congressos e viagens de la
zer pagos pelas mesmas.

Há grandes absurdos na diferença de preços.
Uma caixa com vinte comprimidos de Ranitidina do
laboratório paulista EMS é vendida por 13 reais e 97
centavos nas farmácias; o Antak - também com vinte
comprimidos -, que contém o mesmo principio ativo,
para tratamento de úlcera, fabricado pelo laboratório
Glaxo, é vendido por 24 reais e 20 centavos. A dife
rença é de 42,27%. Esse é só um dos milhares de
exemplos da bandalheira no Brasil atualmente.

Na terceira idade, já aposentada, a pessoa pas
sa naturalmente a consumir mais medicamentos, que
poderiam e deveriam ser dados pelo Governo, pois o
aposentado já lutou, já deu seu sangue para susten-

tar a nossa Pátria, já suou a camisa para engrandecer
o País. Só que hoje, neste momento, além de ser ex
plorado, ainda é abandonado e maltratado pelo Esta
do, peja Pátria, que lhe deve muito.

A minha grande preocupação é com o futuro do
Brasil, pois o País está sendo entregue de mão beija
da. São as estradas intransitáveis, escolas e hospitais
destruídos, moradia e trabalho negados aos cida
dãos, o povo a cada dia mais miserável e o Governo
de olhos vendados, não querendo enxergar a realida
de que assola os lares de todos brasileiros.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs.
Deputados, o Estado do Rio de Janeiro acaba de nos
dar um magnffico exemplo de civilidade em sinal de
respeito e consideração a uma categoria de pessoas
que muito nos sensibiliza, que é a chamada terceira
idade. Trata-se da regulamentação da Lei nll2.988, de
autoria do Deputado Estadual Sérgio Cabral, que pri
oriza, a partir de agora, os processos no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio envolvendo pessoas com 65
anos de idade ou mais. Além disso, se o beneficiário
da medida ganhar até dez salários mfnimos, ou seja,
1.360 reais, também não terá de pagar as custas judi
ciais.

Pela nova lei, no Rio de Janeiro os processos de
idosos com 65 anos ou mais em que for pedido o be
neffcio terão na capa a identificação de prioritários e
passarão a frente das demais ações judiciais. É bem
verdade que, até ser regulamentada - dois anos de
pois de sua sanção, em junho de 1988 -, a Lei n2

2.988 também caminhou a passos de tartaruga. Mas
não faz mal. Melhor tarde do que nunca. Agora, ela
está af com todas as suas letras e capítulos, para ser
executada e respeitada, pelo menos é o que espera
mos.

Isto, prezados colegas, é o que eu classificaria
de polidez, urbanidade, delicadeza e cortesia, há tan
to reivindicado pelos idosos deste Pafs afora. Res
ta-nos, portanto, como membros do Congresso Naci
onal e despidos de qualquer sentimento partidá
rio-ideológico, seguir o exemplo de sensibilidade, res
peito e carinho tão bem demonstrado pelo jovem De
putado carioca.

Brevemente apresentarei projeto de lei esten
dendo essa prerrogativa em nível de Justiça Federal.
É o mínimo que podemos fazer para não ficarmos
atrás da história contemporânea, que nos sinaliza
uma mudança de comportamento e de mentalidade
sobre questões elementares de respeito à vida e às
pessoas que já deram sua contribuição para que este



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 07149

País fosse mais justo e humano. Afinal de contas, to
dos estamos a caminho da velhice, cujo destino a nos
ser reservado pode ser um labirinto de embaraços, de
dificuldades, de impedimentos, de estorvos, de em
pecilhos, de barreiras intransponíveis para o cansaço
da vida.

Fiquei extremamente feliz, sábado passado,
quando tomei conhecimento, pela imprensa, de que o
Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deve
também abrir mão de, pelo menos, 20 mil ações judi
ciais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça.
São, na verdade, processos que acabariam em derro
tas para o Governo, mas que inexplicavelmente vi
nham congestionando a pauta daquele órgão do Po
der Judiciário e infernizando a vida de quem reivindi
ca apenas justiça.

Vejam, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados,
que a grande maioria dessas ações pede apenas um
direito elementar do aposentado ou da pensionista,
qual seja, o de ter os valores de seus benefícios revis
tos, de forma a que tenham, da mesma forma, direito
a uma vida mais digna e mais decente, se é que as
sim se permite a quem já deu suor e sangue por este
País. Como já fora dito, são pelo menos 20 mil pesso
as, a grande maioria formada por idosos, que se ar
rastam literalmente pelos malditos corredores da bu
rocracia da máquina estatal em busca de justiça,
nada mais que isso. Mas, o universo de pessoas na
mesma situação pode chegar à casa dos 120 mil pre
videnciários.

Afinal, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados,
qual a finalidade da Previdência Social, senão a de
constituir um conjunto de normas de proteção e defe
sa do trabalhador ou do funcionário, mediante apo
sentadoria, amparo, montepio etc.? Quem não viu,
domingo passado, no Fantástico, a peregrinação ou
via-crúeis de um pobre e infeliz aposentado, sendo
destratado nos corredores tortuosos da ineficácia do
serviço público. Quanto desprezo e desamor por
quem tanto fez por todos nós e por um Brasil melhor...

Quero, portanto, congratular-me com o Presi
dente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Antô
nio de Pádua Ribeiro, e com o Procurador-Geral do
INSS, Sr. Marcos Maia, pela iniciativa de respeitar
pelo menos 20 mil cidadãos que estão atualmente de
pendendo de justiça no sentido mais amplo da pala
vra.

Como bem citou o jovem Deputado Sérgio Ca
bral Filho, a demora no julgamento dos processos não
éapenas um problema de ordem burocrática. Mais do
que isso, a lentidão da Justiça afeta diretamente o co-

tidiano dos idosos, que são justamente os que menos
podem esperar. Como bem disse, não foram poucos
os casos de pessoas que morreram sem ver seus
processos julgados.

Muito obrigado.
O SR. IVANIO GUERRA (PFL - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, em Pato Branco não há mais meninos de
rua. As crianças estão na escola de tempo integral.

Em janeiro de 1999, o jornalista Mário Moreira
Alves já escrevia no jornal O Globo:

Há no Sudoeste do Paraná, perto das
fronteiras da Argentina e de Santa Catarina,
um Município onde todas as crianças estão
em escolas de tempo integral, logo não há
mais crianças na rua. Vale lembrar que ne
nhum estudante se evadiu das aulas em
1998 e o índice de repetência no ensino bá
sico foi de apenas 0,8%. A comunidade par
ticipa do esforço educacional, discute, ajuda
e dele se orgulha.

A proposta inicial da implantação do tempo inte
grai em todas as escolas municipais seria em dez
anos. Os professores da rede de ensino, empolgados
com a idéia do tempo integral, dispuseram-se, num
esforço concentrado, a contemplar os mais de 12 mil
alunos da rede pública.

Vale salientar que a solicitação feita ao Prefeito
Municipal foi somente transporte escolar e alimenta
ção.

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, os núme
ros falam por si. A administração do Prefeito Alceni
Guerra, dispondo do tempo integral nas escolas, al
cançou, em 1998, a meta de mais de 2 milhões, 543
mil, 283 refeições servidas aos alunos, o que equivale
a 282 mil, 587 refeições mensais.

Vejamos os números, Sr. Presidente, quanto à
aprovação: no Brasil, em 1996, houve um índice de
aprovação de 73,3%, sendo que no Paraná foi de
80,8% e em Pato Branco, de 96,29%; em 1997, a
aprovação no Brasil já foi de 76,7%, no Paraná foi de
85,1% e em Pato Branco, de 98,16%; em 1998, a
aprovação em Pato Branco foi de 99,15%.

Quanto à evasão das escolas, Sr. Presidente,
em 1996, foi de 11,9% no Brasil, 5,8% no Paraná e
3,15% em Pato Branco; em 1997, no Brasil a evasão
foi de 10,5%, sendo que no Paraná foi de 3,2% e em
Pato Branco, 0,7%; em 1998, a evasão em Pato Bran
co foi de 0%.
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Quanto ao acesso, em 1997, 1998 e 1999 o per
centual apresentado por Pato Branco foi de 100%.

Dados estatísticos confirmam que a criminalida
de diminuiu consideravelmente e que, em contraparti
da, a renda familiar obteve sensível melhora com a di
minuição dos custos com a alimentação.

Mas, SrAs e Srs. Deputados, os números não pa
ram de mostrar a importância da educação. Afinal, em
recente pesquisa em âmbito municipal, fomos infor
mados de que 94% das mães dizem que tiveram mais
tempo e tranqüilidade para se integrarem ao mercado
de trabalho; 86% declararam que houve economia em
casa; 83% notaram mudanças comportamentais po
sitivas nas crianças; e de que, sobretudo, 91 % dos
pais asseguram que os filhos, agora, demonstram
mais interesse pela escola.

Os projetos que as crianças fazem, além das
matérias normais do currículo escolar estadual, são
dezessete no ensino de tempo integral. Começamos
pela Informática na Educação, que possibilita aos alu
nos a utilização da informática como instrumento de
construção de conhecimentos, como o Little Duck,
que é o inglês para as crianças desde a educação in
fantil, a Arte Culinária, além dos Projetos de Musicali
zação, Xadrez, Dança, Artesanato, De Olho na Leitu
ra, Teatro, Esporte e Recreação.

Mas a grande revelação foi o projeto Patinho
Empreendedor, que despertou nas crianças e adoles
centes o interesse pela Comunicação, Auto-Estima,
Cidadania, Ecologia, Educação para a Saúde, Educa
ção para o Trânsito e o Trabalho como Fator de
Emprego e de Negócio.

Ao professor coube a grande responsabilidade
pela qualidade e altos índices de aprovação. Afinal
são oito horas diárias à disposição do aluno; e mais,
os professores estão em constante atualização, aper
feiçoando seus conhecimentos com modernas e efici
entes técnicas pedagógicas.

Através da campanha Adote um Professor para
oTempo Integral, as empresas contrataram os profes
sores que faltavam, sem onerar os cofres públicos,
em prol de um futuro melhor para as crianças e ado
lescentes de Pato Branco.

Ao finalizar, quero lembrar que hoje, realmente,
todos podemos dizer: Pato Branco é o pato que virou
cisne.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - A
Mesa parabeniza o povo de Pato Branco por dar tanto
incentivo à educação.

o SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls
e Srs. Deputados, por mais ridículos que possam pa
recer, como cópia kitsch ou pastiche tupiniquim de
grupos de extrema direita europeus, esses skinhe
ads ou carecas do ABC precisam ser levados a sério.
Não porque sejam porta-vozes ou ideólogos ou agen
tes ativos de alguma interpretação viciosa da História,
ou sequer possam ser associados à ascensão de Jo
erg Haider, na Áustria, como alguns apressadamente
supõem. Na verdade, esses senhores parecem ter a
cabeça tão desprovida por dentro quanto por fora.

Ainda assim precisam ser levados a sério. No
mínimo porque não podemos compactuar com a ba
nalização da violência, com o desrespeito à vida, com
a agressão pela agressão, pelo gosto sádico e gratui
to de agredir. Mas há outra razão para se prestaraten
ção aos carecas do ABC e a outros grupos similares e
que dizem respeito não ao que representam ou pro
curam representar, mas ao que efetivamente são: sin
tomas. Sintomas de uma doença preexistente, uma
doença que se alastra subjacente aos níveis de con
trole da sociedade e que envolve a deterioração de
determinados padrões de comportamento, o abando
no de princípios fundamentais à convivência social e
a sua substituição pelo ódio, a intolerância, a discrimi
nação, o racismo e tudo quanto é avesso à nossa for
mação e à imagem que temos do Brasil.

Mata-se um homem por "parecer homossexual".
Mata-se um índio por parecer mendigo. Poder-se-ia
matar um mendigo por parecer nordestino, ou matar
um nordestino por parecer judeu, ou matar um judeu
por parecer homossexual, ou matar um homossexual
por parecer índio, ou matar um índio por parecer par
do, ou matar um pardo por parecer preto.

Não são situações fortuitas nem meras hipóte
ses especulativas os elos desta ciranda de ódio que
acabamos de montar. Não, Sr. Presidente! Segundo
expediente encaminhado à Comissão de Combate à
Violência, da qual sou Presidente, pelo Grupo Gay, da
Bahia, a cada dois dias um homossexual é assassina
do no País. A intensidade é menor, mas a freqüência
da violência é muito maior quando se trata de outros
grupos minoritários. A cada hora um caso de discrimi
nação racial, a cada instante, a cada momento, há um
gesto de aversão contra migrantes.

Há uma visível maré montante de intolerância, e
ela não alcança somente o ABC e seus carecas ou o
Distrito Federal com suas patrulhas étnicas. É difusa,
onímoda e não respeita faixa etária, nível de renda ou
escolaridade.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 07151

Neste ponto cabe a analogia com o ressurgi
mento do nazismo na Áustria. O que preocupa não é
o poder de fogo do Sr. Joerg Haider, mas o fato de ser
ele um sintoma, a exteriorização de uma doença pre
existente que acomete toda a Europa. Uma intolerân
cia social mais do que racial crescente, detectada no
início dos anos 80, e que agora começa a entrar em
paroxismo. Há intolerância contra africanos, balcâni
cos, latinos, asiáticos, sem contar outras idiossincra
sias religiosas, econômicas e políticas.

A Europa não conseguiu engendrar anticorpos
a tempo contra esta doença e agora vive um pesade
lo.

Mas a História, através de uma lição trágica, nos
dá a oportunidade de revertermos esta tendência te
merária. Mas é preciso punir agora. Primeiro punir
exemplarmente, e com todo o rigor, este crime bárba
ro perpetrado com todos os requintes de perversida
de e covardia, que nos leva a uma reflexão sobre os
fundamentos éticos.

Devemos assumir de agora em diante uma pos
tura crítica, refletir sobre os desígnios do País no que
diz respeito à convivência social, no que diz respeito
aos seus pressupostos éticos, ao respeito às minorias,
ao respeito às dissidências, ao respeito às divergênci
as, à tolerância social, enfim, precisamos, de uma vez
por todas, assumir no vivenciamento diário e não ape
nas no papel, e não apenas na Constituição, esta ima
gem que até aqui postulamos de um País generoso e
cordial.

Durante o discurso do Sr. Marcondes
Gadelha, o Sr. Gonzaga Patriota, 49 Suplen
te de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Enio Bacci,
§ 2!J do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ouvi o pronunciamento do Deputado Mar
condes Gadelha, da Paraíba, e quero dizer que não
apenas sou solidário a S. EXª, partilho do conteúdo do
seu pronunciamento e da forma veemente com que
se manifestou sobre esse episódio envolvendo os
chamados carecas dos subúrbios de São Paulo, mas
acrescentaria ao seu discurso a necessidade de rigo
rosa investigação da Polícia Federal, já que o tipo de
crime praticado, principalmente as razões dos crimi
nosos, é capitulado e condenado por legislação
federal.

Sr. Presidente, o tema que me traz à tribuna é,
mais uma vez, a preocupação com a defesa e a segu
rança da Amazônia brasileira.

Em várias ocasiões, tive a possibilidade de per
correr essa região, quase que abandonada e deserta,
do território nacional. Compreende um desafio para o
nosso País a defesa, a preservação e a manutenção
da Amazônia como parte integrante do nosso territó
rio.

A particularidade do meu pronunciamento é so
bre a nossa capacidade militar, capacidade de dissu
asão às ameaças e aos perigos recorrentes a que é
submetida essa região.

Vários estadistas estrangeiros - da França, da
Inglaterra, dos Estados Unidos, o ex-Presidente Mit
terrand, a ex-Primeira-Ministra Margaret Thatcher,
ex-Presidentes norte-americanos e o atual Vi
ce-Presidente AI Gore, que inclusive visitou a região
amazônica, embora nunca tenha passado por Brasí
lia - já manifestaram a necessidade do estabele
cimento de uma soberania limitada e relativa do Bra
sil sobre a Amazônia.

Isso se completou quando, há alguns anos, o
ex-Secretário de Defesa norte-americano, Robert Me
Namara, passou por aqui e aconselhou não somente
o Brasil, mas os demais países do Terceiro Mundo a
abdicarem possuir força de dissuasão, força armada
própria para defesa de seu território. Ele gostaria de
ver as Forças Armadas brasileiras transformadas em
guarda de narcotráfico para ajudar a proteger as fron
teiras norte-americanas, a partir do nosso território,
da presença da droga, que assola a sociedade dos
Estados Unidos.

A propósito desse problema, recentemente, em
3 de fevereiro, o Sr. Manuel Cambeses Júnior, mem
bro do corpo permanente da Escola Superior de Gu
erra, publicou artigo no jornal O Globo intitulado "Os
militares e a defesa da Amazônia", chamando aten
ção exatamente para o processo de desmantelamen
to das Forças Armadas brasileiras a partir do término
da bipolaridade, ou seja, da Guerra Fria. Segundo o
autor, a nova doutrina do Pentágono tenta desviar as
forças armadas dos países latino-americanos das no
bres funções de proteção dos seus Estados.

A sociedade e os militares sabem que a violên
cia no Rio de Janeiro, por exemplo, para a qual muitas
vezes se convoca a intervenção militar, tem causas
econômicas, sociais, culturais, psicológicas, que não
podem ser resolvidas com a intervenção de uma tro
pa preparada para o combate de morte, para a guer
ra. Tentar mergulhar as Forças Armadas no combate
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ao narcotráfico, mesmo em operações como a que re
centemente foi protagonizada no interior de Pernam
buco, é aventura e beira a irresponsabilidade.

As Forças Armadas devem ser preparadas,
adestradas, equipadas e ter profundo vínculo com a
sociedade, porque em países de Terceiro Mundo,
como o Brasil, que não é uma nação imperialista, que
não pode operar a partir, nem independentemente, da
vontade do seu povo, têm de estar ligadas às aspira
ções da população, a fim de desempenhar seu papel
de defender com conseqüência e êxito, têm de estar
presas aos conceitos de democracia, de soberania
nacional e de justiça social. São forças armadas des
se tipo que precisamos proteger e equipar, e não
transformá-Ias em instrumento policial, a serviço de
organizações não-governamentais, por sua vez, a
serviço dos países centrais, principalmente dos Esta
dos Unidos.

Sr. Presidente, gostaria que fosse transcrito nos
Anais da Casa o referido artigo do Sr. Manuel Cambe
ses Júnior, intitulado "Os militares e a defesa da Ama
zônia", publicado no jornal O Globo, de 3 de fevereiro
último.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

OS MILITARES E A DEFESA DA AMAZONIA

O processo de desmantelamento das Forças
Armadas brasileiras tornou-se evidente a partir do
término da biopolaridade. A nova doutrina do Pentá
gono tenta desviar as Forças Armadas de países lati
no-americano de suas nobres funções protetoras de
seus Estados, ocupando-as em sustentar uma possí
vel vocação de mobilidade das fronteiras americanas.
Tal fato torna-se evidente quanto ao alto nível de acei
tação dessas forças, em relação ao ambíguo papel
que lhes foi imputado no combate ao narcotráfico e na
diminuição da violência.

A sociedade e os militares sabem que a violên
cia, não somente no Rio de Janeiro, mas no País intei
ro, provém principalmente da injustiça social, da con
centração de riquezas, do desemprego e os baixos
salários. A entrada de armas pesadas e de tóxicos re
sulta da inoperância do Governo Federal.

No Brasil, a redução drástica do papel das For
ças Armadas atinge níveis altamente preocupantes.
Além dos mecanismos impostos pelo novo ordena
mento internacional, permanecem latentes, ainda, al
gumas reminiscências de revanchismo relativas ao
longo período em que os militares ocuparam o poder.

A desastrosa administração Collor, àquela épo
ca, já recebia orientação alienígena sobre a importân-

cia do esvaziamento do papel das Forças Armadas,
em que pese o engodo de ter promulgada a Lei Com
plementar nSl 69, de 13 de julho de 1991, que atribuía
ao segmento militar importante parcela de participa
ção no desenvolvimento nacional.

No momento, a delicada questão de parcerias,
pleiteada pela Secretaria de Comércio Americano, no
que respeita ao monopólio das comunicações e do
petróleo, caminha a braços com as propostas de
emenda da Constituição. Estes fatos, aos coincidirem
com possível monitoração externa da Amazônia - em
que se planeja a presença física de tropas na região,
sob o pretexto de proteção a grupos indígenas - obri
gam o Brasil a reverter a situação caótica e de penúria
das nossas Forças Armadas, antes que seja tarde.

Não podemos deixar as nossas Forças Arma
das transformarem-se em milícias populares, guarda
costeira e aviação sem força, atendendo aos interes
ses do Primeiro Mundo.

Neste ano decisivo para o destino da Nação bra
sileira, em que o segmento militar preocupa-se com a
recente criação do Ministério da Defesa, com orça
mento reduzido, menores do que o recomendável
para garantir a manutenção de relativa soberania, o
que poderá ocorrer? O seu desmantelamento irrever
sível, frontalmente contrário ao Brasil novo que tanto
almejamos construir.

Há que se refletir sobre o esboço de princípio
fundamental que a nova ordem mundial apresenta,
quanto ao estabelecimento de um sistema de sobera
nia limitada sobre as áreas do planeta e sob os mais
variados pretextos, o qual implica a destruição do
conceito de Estado Nacional Soberano. Neste cená
rio, a Amazônia e seus vastos recursos naturais pas
sariam a ser considerados como Patrimônio da Hu
manidade. Ora, a lição de Chiapas aplica-se perfeita
mente em nosso País, dada a relação que guarda
com os problemas da região lanomâmi.

Diversos grupos de antropólogos, etnólogos,
ecologistas e indigenistas, em comunhão com os cen
turiões da Wall Street, principais articuladores das
ONG, buscam encetar a idéia-força de fragmentação
dos estados. Estes grupos apregoam que os atuais
estados devem ser divididos de acordo com rastros
raciais e étnicos, de forma a vulnerabilizar a sangria
das riquezas nacionais por potências estrangeiras.

A demarcação da área ianomâmi, imposta ao
então Presidente Collor após uma negociação com o
FMI, causa até hoje grande indignação no meio mili
tar. O subsolo daquela região, além de conter jazidas
de ouro, diamante, estànho, cassiterita, zinco, cobre,
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chumbo e fosfato, detém o privilégio de possuir o rafi
um e o itrium, minerais de altíssimo valor estratégico.

A Counterpunch, conhecida por divulgar docu
mentos comprometedores do establishment, revela
que o Chase Manhattan sugeriu ao Governo mexica
no a eliminação dos zapatistas, rebeldes indígenas
de Chiapas - região que concentra as maiores reser
vas de petróleo daquele país - como meio de recupe
rar a confiança dos investidores.

A questão ianomâmi, em conjunto com a enfa
donha polêmica de aquisição de equipamentos para
o Sivam e o enfraquecimento do Projeto Calha Norte,
merece uma reflexão profunda.

Sob os mantos generosos da ONU, é bem pos
sível que, dentro em breve, os rambos resolvam pro
mover exercícios na região enclave, por eles denomi
nada Nação lanomâmi.

A Nação brasileira não deseja, por certo, exaurir
cerca de US$1 trilhão das reservas minerais da re
gião lanomâmi, montante suficiente para pagar o
equivalente a sete vezes o valor de nossa dívida ex
terna. Não podemos permitir que ocorra a desvalori
zação do real, semelhante ao que ocorreu com o
peso mexicano, e que se expropriarem as riquezas da
região lanomâmi, como aconteceu em Chiapas. Já
estamos escaldados, historicamente, quando promo
veram a desnacionalização abismal da moeda brasi
leira frente à moeda inglesa, acompanhada da espoli
ação de nosso ouro.

O povo brasileiro não quer e não aceita trilhar o
episódio de Chiapas. Se necessário for, vamos nos
lembrar dos exemplos das guerras do século, trava
das na selva (China, Pacífico e Vietnam) que não fo
ram vencidas pelos que dispunham de maior panóplia
militar, mas sim pelos que conquistaram o coração e a
mente de seus habitantes. O reduzido potencial que
ainda resta de nossas Forças Armadas deve perma
necer alerta para a Frente Estratégica Amazônica.
Nesse sentido, torna-se necessário aumentar a quan
tidade de organizações militares naquela área, com
contingentes bem armados e treinados.

O Brasil deve demonstrar ao mundo que a segu
rança do território e do espaço aéreo sobrejacente da
Amazônia é perfeitamente compatível com a prote
ção do meio ambiente e o respeito às área indígenas.
Afinal de contas, a ecologia e o índio constituem-se,
inalienavelmente, elementos essenciais de nossa na
cionalidade.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Depu
tados, denunciamos, na semana passada, a empresa

de empreendimentos de diversões Alfa, de Minas Ge
rais, cuja página na Internet tinha nome bem sugesti
vo, Mil Prazeres, com endereço e ficha cadastral para
inscrição, que oferecia máquinas caça-níqueis, proi
bidas no Brasil. Além de os jogos de azar serem total
mente ilegais, pelo que temos percebido, têm servido
para lavar dinheiro.

Bom, a página sumiu, mas está ocorrendo uma
contenda: parece-me que em Minas Gerais a loteria
local é que autoriza a instalação dessas máquinas, fa
zendo disputa com a legislação nacional.

Segundo o Deputado Gilmar Machado, nosso
representante na Comissão relativa aos bingos, está
havendo denúncia intensa a respeito de bingos ilega
is, que não têm a contrapartida jurídica conformada e
não estão totalmente organizados e articulados. As
entidades desportivas que são criadas não têm ne
nhum parâmetro, nenhuma base real de sustentação.
Esse procedimento tem proporcionado a abertura de
muitas casas de bingo por todos os cantos do País.
Há ruas em Santo André, minha cidade, que possuem
três, quatro. Contudo, estão tentando apurar quais ca
sas estão em situação legal.

Pesquisando na Internet, vejam o que encon
tramos: legalização dos bingos. Um produto sendo
vendido.

O que faz essa empresa? Obtém o credencia
mento da entidade desportiva, a autorização para o
funcionamento da sala de bingo permanente e de vi
deobingo junto ao Indesp, em Brasília. Portanto, ven
de esses serviços. Se o interessado, porventura, não
tiver a entidade desportiva - que é o motor, o in ício, a
mola propulsora da instalação do bingo, que, aliás,
tem a função precípua de ajudar o esporte amador
em geral -, não há problema; basta ligar para essa
empresa, mesmo que não represente nenhuma enti
dade desportiva, que lhe será fornecido esse serviço.

Vejam V. EXªs: fornecemos, quando necessário, a
entidade desportiva devidamente credenciada pelo
Indesp para parcerias. A entidade tem na sua prateleira
todo o credenciamento de entidades. A pessoa, ao ad
quirir seus serviços, pode adquirir junto a entidade já
credenciada no Indesp. Como isso é possível? Bingo
serviria para ajudar o esporte amador. Mas, para haver
a legalização da entidade desportiva, já há empresa
vendendo pacotes que, além de credenciarem e autori
iarem o funcionamento do bingo no Indesp, fornecem a
entidade, caso o interessado necessite.

Se há dificuldade de fiscalização por parte da Po
lícia Federal ou do Ministério do Esporte e Turismo, pa
rece-me que basta determinar a um assessor que pes-
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quise as páginas da Internet, onde há vários serviços
dessa natureza sendo vendidos, como se fosse a coi
sa mais natural do mundo.

A informação que tínhamos a passar era essa,
que está à disposição de todos que a queiram consul
tar.

O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e
Srs. Deputados, o Presidente da República lançou no
último dia 20 de janeiro, um pacote de medidas que,
se concretizadas em sua plenitude, poderá, a médio
prazo, tirar a agricultura e os agronegócios brasileiros
de seu atual estágio de letargia e complexidade pro
blemática, para um patamar de desenvolvimento que
há muito este País não conhece.

Trata-se do Programa Brasil Empreendedor Ru
ral, que visa transformar o campo brasileiro, com uma
agricultura forte, moderna ecompetitiva em âmbito in
ternacional, melhorando a rentabilidade e a Iiquidez
do produtor e transformando para melhor as condi
ções de vida no campo.

O Presidente demonstrou que neste início de
terceiro milênio, o Brasil precisa dar saltos quantitati
vos e qualitativos para superar suas inúmeras dificulda
des e que a partir da agricultura, da agroindústria e dos
agronegócios, esse passo fundamental poderá ser
iniciado.

A própria balança comercial agrícola do ano
passado já demonstra a importância do setor para a
economia nacional. A agricultura e conexos represen
taram 41 % do total de exportações nacionais, num
movimento de 48,014 bilhões de dólares. Mesmo com
todas as crises climáticas, de crédito e de mudanças
de câmbio e de comércio internacional, o Brasil ex
portou 19,806 bilhões em 1999, importando 6,362 bi
lhões e acumulando um superávit no balanço de pa
gamentos de 13,4 bilhões de dólares. Esses dados
evidenciam a importância do programa lançado pelo
Presidente da República.

Vale ressaltar que o programa tem vários eixos
de execução, mas que seus principais objetivos são o
aumento do valor agregado de nossa produção, da
competitividade a nível inclusive internacional e gera
ção de mais emprego e renda no campo. Isto, indubi
tavelmente, refletira em um maior desenvolvimento
de toda a economia brasileira. A facilitação do crédito
rural, a ampliação da área coberta com o seguro rural
privado e a revisão das leis de classificação de produ
tos agrícolas e de armazenagem, ao lado da revisão
de procedimentos de despacho aduaneiro, são ques
tões aparentemente simples, que serão agora altera-

do, mas que vinham sufocando a agricultura e os
agronegócios brasileiros.

Outro eixo do programa que se refletirá além
campo, atingindo também a indústria de máquinas,
equipamentos e tratores, é o estímulo à mecanização
e à renovação do maquinário agrícola.

Nesse último item, o Governo inclusive já deter
minou ao BNDES acriação de linha de crédito especi
al para aquisição de máquinas e equipamentos, que
estão ultrapassados e com média de uso de 12 a 18
anos, a juros abaixo do mercado e facilitando o aces
so aos pequenos e médios produtores. São alvissare
iras as perspectivas para o País com a implantação
deste programa.

A criação da Cédula de Produto Rural com li
quidação Financeira é, ao lado da atração de investi
dores estrangeiros nas operações em bolsas de futu
ros agrícolas, um avanço que, não tenho dúvida, colo
cará o Brasil na vanguarda dos financiamentos e dos
negócios da área. Há também a perspectiva de mo
dernização da legislação, possibilitando o incremento
de recursos privados, internos e externos para finan
ciar a agricultura. Com isso, creio que terminam as la
múrias dos produtores e a excessiva carga financia
dora para o Banco do Brasil, por exemplo.

Eu, que venho de um Estado onde até pouco
tempo tinha na monocultura do café um dos seus pila
res econômicos e de desenvolvimento e que hoje
passa por uma transformação e uma diversificação
no seu meio rural, não poderia deixar de me animar e
exultar com essas medidas do Governo Federal. Re
duzir os custos da produção agrícola, ampliar os me
canismos de crédito rural, contribuir para o aumento
da produção e da renda e gerar e manter 4 milhões de
postos de trabalho e ocupação produtiva, não pode
deixar de ser exultado.

Resta agora, que o Congresso Nacional, eaí me
esforçarei para dar minha contribuição, aprove os pro
jetos que adaptam o programa a uma nova legislação,
principalmente no que tange ao armazenamento e à
classificação de produtos.

Espero que com a implementação desse pro
grama, as transformações por que passa o Espírito
Santo nessa área avancem ainda mais. Afinal, a agri
cultura no Estado representa quase 12% do Produto
Interno Bruto e emprega cerca de 31 % da
mão-de-obra economicamente ativa e em 84% dos
Municípios essa é a principal atividade econômica.
Com créditos facilitados, máquinas e equipamentos
novos e maiores possibilidades de comercialização, a
agricultura capixaba dará um salto em pouco tempo.
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Juntando os esforços dos agricultores e suas
entidades de classe, dos Governos Federal e Estadu
al, podemos aprimorar nossa cafeicultura que hoje já
é a se..Qunda em produção no Brasil, melhorando a
qualidade de nosso produto e ampliando a área plan
tada, assim como garantirmos créditos, armazena
mento e preços. Podemos ainda ampliar a diversifica
ção agrícola no Espírito Santo, que hoje já tem na fru
ticultura um negócio compensador, que produz 800
mil toneladas ao ano em 65 mil hectares, gerando cer
ca de 100 mil empregos e renda acima de 200 mi
lhões de reais.

Isso pode crescer ainda mais com as condições
criadas pelo Programa Brasil Empreendedor Rural e
outro mais antigo, mas ainda muito útil, como o de
Apoio e Desenvolvimento da Fruticultura irrigada do
Nordeste, que acaba beneficiando o Espírito Santo,
por este ter uma grande área ao norte integrada aos
programas da Sudene.

A fruticultura tende, criadas as condições, a
igualar-se à cafeicultura em competitividade econô
mica e geradora de renda e emprego. Nesse campo, o
Brasil e o Espírito Santo têm muito a avançar e a ga
nhar. Afinal, estamos atrás do Chile, Argentina e prin
cipalmente Israel, na produção, armazenamento e ex
portação de frutas. E observem, que nosso País e
nosso Estado, principalmente, têm as condições cli
máticas de solo e até de mão-de-obra objetivamente
preparados para ser um dos maiores produtores de
frutas do mundo. Com todas as deficiências, já somos
o maior produtor e exportador de mamão papaia do
Brasil e temos um grande rendimento nas plantações
de coco, noz-macadâmia, abacaxi, banana, morango,
abacate e maracujá, entre outras frutas. Temos, é cla
ro, de investir mais, notadamente na capacitação dos
fruticultores, controle de pragas e resíduos químicos,
além da difusão de tecnologias, promoção de nossos
produtos, principalmente no exterior.

Mas ainda poderemos, ancorados em progra
mas como o recentemente lançado pelo Governo Fe
deral e outros que o próprio Estado e as entidades
que agregam os produtores, poderão gerar e desen
volver, ampliar nossa diversificação de produção ru
ral. Temos a silvicultura, que no Espírito Santo já tem
uma história que poderá desenvolver-se e crescer, a
bovinocultura, também já arraigada e que precisa de
mais apoio e a olericultura, que já rende 87 milhões
de reais ao ano para o Estado e gera 20 mil empregos
em mais de 3 mil pequenas propriedades rurais.
Essas são culturas extremamente democráticas e so-

cialmente avançadas, por gerar emprego e renda em
pequenas porções de terra.

O Espírito Santo é também abençoado pela sua
costa marítima, ainda mal aproveitado para a pesca e
aqüicultura. O potencial de pesca de qualidade com
camarões, lagosta, garoupas, atuns e outros peixes é
imenso na costa capixaba. Falta apoio e um programa
que envolva desde a pesca artesanal, até a industrial,
o armazenamento, créditos e investimentos em fábri
cas e embarcações. Ou seja, há muito a ser feito, mas
caminhamos para a redenção da agricultura e do
agronegócio nacional. O Governo Federal fez sua
parte com o Programa Brasil Empreendedor Rural, os
Estados podem cumprir sua parte, diminuindo por
exemplo o ICMS na aquisição de máquinas e equipa
mentos e adequando seus programas de incentivo à
agricultura e ao projeto nacional.

Era o que tínhamos a dizer.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, participei em Cuiabá, no último dia
25 de janeiro, de uma cerimônia de formatura de pro
fissionais da educação da Universidade de Cuiabá.

Em meio às solenidades próprias do aconteci
mento, num ambiente de muita alegria e emoção dos
formandos e das famílias, pude ouvir o discurso
proferido pela oradora da turma, que aproveitou a
ocasião para externar, junto com seus agradecimen
tos aos pais e professores e votos aos colegas de cur
so, as suas preocupações a respeito do ensino no
País.

Com muita propriedade, ela analisou o sistema
educacional, começando por dizer que, naquela ceri
mônia de colação de grau e recebimento do tão alme
jado diploma, "nem tudo era festa", porque "a situação
do ensino hoje não é muito animadora". Disse que, ao
término do curso, chegava à conclusão de que, ape
sar de o campo educacional ser imenso e necessitar
de muitos profissionais habilitados, nos dias de hoje
ele está restrito devido à falta de conscientização e de
profissionalismo das pessoas e à péssima remunera
ção dos professores.

No entanto, os que acreditam na educação e
têm como ideal de vida trabalharem nessa área, mes
mo conhecendo todas as dificuldades que lhe são
inerentes, não desistem da carreira. No dizer da ora
dora, eles têm "a audácia de sonhar com um País re
almente voltado para a área de educação", mas dese
jariam que os Governos Federal e Estaduais e as uni
versidades públicas e particulares passassem a con
siderar "os cursos da área de educação não como
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cursos freqüentados por pessoas pertencentes à
classe menos privilegiada, e sim como uma gradua
ção tão importante ou mais que qualquer outra".

Ora, uma confissão dessas, na hora da formatu
ra, só pode denotar a enorme decepção daqueles
alunos com o tratamento dado à carreira que escolhe
ram. No entanto, a formanda concita seus colegas a
crerem no futuro e a lutarem por dias melhores para o
professor. Ponderou que, "se o presente não convida
a comemorações", o futuro lhes pertencia e nada os
faria desacreditar no êxito profissional que teriam e
na realização pessoal de cada um deles, o que os mo
veu a fazer aquele curso de educadores.

Completando, a oradora da turma exortou os
colegas a se sentirem "compromissados com o seu
tempo" e "responsáveis por promover mudanças"
para "se orgulharem do País e da profissão que esco·
Iheram". Confesso que fiquei impressionada com o
entusiasmo da aluna, mas muito preocupada, já que
ele vinha sublinhado de decepção na atualidade. O
que a movia e, com certeza, a seus colegas era a fé
que a juventude tem no futuro e na sua própria capa
cidade de mudar o mundo.

Mais preocupada fiquei, no entanto, por ter cer
teza de que a formanda não dizia nem mentiras nem
novidades para nós. Realmente a área educacional
do País sempre foi muito ruim, mas nesta oportunida
de está uma lástima, levando as próprias pessoas
que estão ingressando nela, que deveriam estar chei
as de otimismo e confiança, a já se sentirem decepci
onadas, sabendo que depararão com entraves que
lhes dificultarão a marcha.

Sr. Presidente, fiquei realmente sensibilizada
com as declarações da oradora dos formandos de
1999 do meu Estado, as quais procurei traduzir neste
relato.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigada.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa
dos, o Congresso Nacional não vota há cinco anos re·
ajuste para o salário mínimo, embora a urgência ur
gentíssima para a matéria tenha sido aprovada há
dois anos.

E porque não vota? Porque neste País, infeliz
mente, parece que não há vontade de se distribuir
renda e combater a pobreza.

De acordo com Marcelo Neri, técnico do Ipea, a
cada 10% de reajuste no salário mínimo, diminui em
5% a pobreza.

o Brasil paga o menor salário mínimo do Merco
sul, 70 dólares, enquanto que o do Uruguai é de 180
dólares, o do Paraguai de 160 e o da Argentina de 200
dólares.

No mundo inteiro, somente Serra Leoa e Botsu
ana pagam um salário mínimo tão vergonhoso quanto
o nosso.

Que praga é essa que faz com que na maioria
dos países do mundo os trabalhadores tenham um
salário mínimo decente, e no nosso não?

Falam que o que emperra o aumento do salário
mínimo é a Previdência. Falácia. Conforme Lara Re
sende e Mendonça de Barros, ambos do PSDB, o Go·
verno deve cerca de 400 bilhões de reais para a Previ
dência. Inúmeras medidas provisórias retiram dinhei
ro da Previdência para outros fins. Recentemente o
Governo retirou mais 11,5 bilhões, através de propos
ta de emenda à Constituição aprovada nesta convo
cação extraordinária.

Poderíamos lembrar o ano de 1995, quando
esta Casa aprovou projeto, por nós relatado, em que
elevamos o salário mínimo de 65 para 100 dólares. E
qual foi o impacto? Foi só positivo: a Previdência ter·
minou o ano superavitária, não houve aumento da in·
fiação, não houve desemprego. Houve sim, distribui
ção de renda. Foi o ano do Governo FHC em que
ocorreu o maior aumento de renda per capita.

É preciso que todos entendam que o aumento
do salário mínimo terá reflexos no piso das categori
as, na política salarial das empresas, na reativação
do mercado interno, no seguro-desemprego, e no au
mento da arrecadação das contribuições previdenciá
rias. O salário mínimo tem sido valorizado em todos
os países, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru,
França, Inglaterra e até nos Estados Unidos da Amé
rica.

Dizem alguns que o salário mínimo interessa
somente a 3 milhões de brasileiros. Na verdade, inte
ressa a 100 milhões de brasileiros. É só lembrarmos
que cerca de 50 milhões deles ganham até um salário
mínimo. Se levarmos em conta somente um depeno
dente por família, estaremos chegando aos 100 mi
lhões.

O que estamos propondo hoje para resolver a
questão do salário mínimo é a formação de uma Co
missão Especial composta por Parlamentares de to
dos os partidos e que teria os meses de fevereiro,
março e abril para promover um debate entre Executi
vo, Legislativo, centrais dos trabalhadores e empresá
rios.
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o diálogo entre Comissão Especial e sociedade
organizada é mais importante, neste momento, do
que aprovar este ou aquele projeto, fruto da iniciativa
deste ou daquele partido. Acreditamos que somente
um projeto articulado, que nasça da vontade desta
Casa, é que poderá ser aprovado e sancionado.

É fundamental deixarmos de lado as questões
de interesse eminentemente pessoal e até mesmo da
disputa político-partidária, para somarmos forças na
aprovação de um projeto que beneficiará milhões de
brasileiros.

A proposta que surgir desse debate não deverá
estar vinculada a nada e a ninguém, a não ser aos in
teresses dos trabalhadores em geral, aposentados e
pensionistas.

Era o que tinha a dizer.

DARCfslO PERONDI (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, gostaria de abordar dois assuntos. Primeiro, a
necessidade de todos os Parlamentares se preocu
parem com o Sistema Único de Saúde e com o aten
dimento a 163 milhões de brasileiros. É preciso que
sejam remanejados 1 bilhão e 800 milhões de reais
do Orçamento, a fim de que haja dinheiro para a pre
venção e cura de doenças que afligem o nosso povo e
também para o cumprimento da LDO 2000 votada
pelo Congresso Nacional.

Está havendo sensibilidade por parte do Rela~

tor-Chefe, Deputado Caio Riela, está sendo feito um
trabalho com o Ministro do Orçamento e Gestão, mas
peço aos Deputados que se manifestem neste micro
fone, que conversem com o Ministro do Orçamento e
Gestão, para que possa haver um Orçamento com
pleto, o mínimo necessário para que os programas
que estão melhorando os indicadores de saúde no
País continuem funcionando.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de
solicitar a V. Exª a transcrição nos Anais da Câmara
de artigo publicado na Folha de S.Paulo, de autoria
do Ministro José Serra, intitulado "A dor dos remédio
os", no qual é feita uma análise da questão dos medi~

camentos no País.
Faço parte da CPI do Remédio. Ontem estive

mos em São Paulo visitando dois laboratórios. A Fun
dação do Remédio Popular do Estado de São Paulo
distribui quarenta remédios para todos os Municípios
do Estado e eles custam 243% menos do que na far
mácia. Não se explica essa diferença brutal. Depois
fomos ao Hospital das Clínicas do Estado de São Pa
ulo, que produz 40% dos remédios de que necessita.
O diretor do hospital mostrou dois números estarrece-

dores. O lasix, cujo nome genérico é Furocemida,
produzido no laboratório do hospital, custa 42 vezes
menos do que o remédio vendido pelos laboratórios
privados para as farmácias. Evidentemente, o Hospi
tal das Clínicas não paga impostos, não tem despesa
com transporte, distribuição, marketing, mas não
existe explicação para uma diferença desse porte.

Há ainda o caso de um outro medicamento, cujo
nome comercial é Valium, do laboratório Roche, e o
nome genérico é Diazepan. A diferença de preço en~

tre o medicamento produzido no laboratório do Hospi
tal das Clínicas em relação ao do fabricante e da far
mácia - pasmem, srªs e Srs. Deputados - é de 202
vezes maior. Só há uma explicação para isso: o roubo,
a ganância dos laboratórios, que, em conluio com as
grandes distribuidoras e farmácias, dominam o mer
cado de distribuição de remédio~ no Brasil.

A CPI veio para mexer com esse mercado, foi
criada e estimulada pela base do Governo, uma gran
de iniciativa do Deputado gaúcho Nelson Marchezan,
e ela continua em atividade. Está difícil abrir essa cai
xa-preta, pois a política de remédios no País é compli
cada. O Governo brasileiro não tem a força regulado
ra do Governo inglês, por exemplo, que compra quase
todo remédio no mercado da Inglaterra, onde a medi
cina é praticamente estatal, não tem o poder de força
que têm nos Estados Unidos os planos de saúde, que
fornecem medicamentos a seus associados.

Existe, ademais, o controle vigiado de preços
que o Ministério da Fazenda presta aos laboratórios e
às farmácias, que não lhe fazem justiça. De igual
modo, não há controle por parte da sociedade. A CPI,
com o apoio do Ministério da Saúde, do Ministério da
Justiça e dos Deputados que estão trabalhando deste
midamente nessa área, vai trazer resultados ao abrir a
caixa-preta e melhorar a política de medicamentos já
existente no Governo Fernando Henrique Cardoso.

O Governo Federal aioca 160 milhões para o de
senvolvimento dessa política de medicamentos; os
Estados e Municípios precisam alocar mais.

Essa CPI trará resultados, sim, talvez não todos,
mas alguns resultados para tornar mais baratos os re
médios na ponta, a fim de acabar com a voracidade
dos laboratórios, distribuidoras e farmácias.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

A DOR DOS REMÉDIOS

José Serra
especial para a Folha

Por que tanto alvoroço em torno dos preço dos
remédios no Brasil? Por um motivo simples e claro:
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tais preços aumentaram, em média, nos últimos dez
anos (1989-1999), cerca de 54% acima da inflação.
São dados coletados pela Fipe, da Universidade de
São Paulo. Não é preciso recorrer a um filósofo do di
reito econômico para ter o direto de qualificar esse
desempenho como abusivo.

Aliás, mesmo sem conhecer ou analisar os
números da Fipe, a população conhece muito bem
o problema, pois afeta seu bolso e seu bem-estar:
em pesquisa recente da CNT-Vox Populi, 96· dos
entrevistados consideraram que o item do seu con
sumo cujos preços mais têm crescido são os "re
médios".

Há uma consideração adicional e relevante a fa
zer,ainda, em relação à evolução dos preços versus o
dispêndio das pessoas com remédios. Primeiro, a
média da indicação esconde o drama - como aliás
qualquer média - que envolve alguns preços específi
cos: por exemplo, nos últimos dez anos os preços dos
medicamentos para doenças cardiovasculares subi
ram 105% reais; para doenças respiratórias o salto foi
de 143% acima da inflação.

Segundo, há truques mercadológicos que dis
farçam a inflação verdadeira, por exemplo, quando
um laboratório acrescenta um "plus" a um colírio ou a
um antiácido e, junto, faz espetaculares reajustes de
preços. Um caso exemplar é o do colírio Lacrima, cujo
preço máximo ao consumidor é de R$4,64. O mesmo
produto, com acréscimo de um "plus" (Lacrima Plus)
saltou para R$8,65 (máximo). Evidentemente, não
seria o acréscimo de um pouco de lubrificante que
justificaria quase dobrar o preço do colírio.

De todo modo, mudou o produto (não essencial
mente), e o índice de preços deixa de registrar essa
inflação específica. O pesquisador de preços pode
até desconfiar da malandragem, mas não tem como
registrar o aumento - seria, formalmente, comparar
dois produtos heterogêneos.

Há ainda um terceiro problema - e aqui não há
truque - relacionado com a introdução de medica
mentos autenticamente novos e que trazem melhores
terapias para as pessoas. A troca de um antigo por
um novo, melhor e mais caro, também não é registra
da nos índices.

Um bom exemplo refere-se ao tratamento das
úlceras e gastrites, em que o Tagamet (cimetidina),
cujo custo diário de tratamento (400 mg) é de R$1,25,
foi sendo substituído por zilium (sanitidina),cujo custo
correspondente (300 mg) éde R$1 ,85, e este pelo Lo
sec (omeprazol), cujo custo diário (20 mg) é de R$4,2.
Fenômeno semelhante observa-se no caso dos anti-

inflamatórios -Voltaren (150 mg) e Celebra (200 mg),
cujos custos equivalem a R$O,81 e R$2,6, respectiva
mente.

Não é possível, porém, comparar os preços de
uns e de outros nem, portanto, registrar alguma infla
ção quando os produtos mudam. Embora destinados
ao mesmo tratamento,são medicamentos diferentes.
Porém, para oportador da doença, o tratamento novo,
embora melhor, será mais caro, a menos que ele pre
ferisse o antigo, situação difícil de aceitar ou com a
qual se conformar.

Por último, vale registrar dois truques típicos de
economistas para subestimarem níveis ou aumentos
de preços. Um, a escolha de períodos convenientes
para exibirem variações moderadas de preços - daí
a necessidade, sempre, de que os leigos exijam séri
es mais abrangentes no tempo, ao lado das mais
curtas.

Outro truque está na comparação dos preços
em dólares, para mostrar, eventualmente, que os pre
ços brasileiros são mais baixos do que em outros paí
ses. E daí? Isso não quer dizer nada, até porque a
desvalorização cambial distorce o significado desse
tipo de comparação. Além disso, apesar de que gos
tariam, os brasileiros não ganham em dólares.

De mais a mais, o componente em dólares dos
preços dos produtos farmacêuticos domésticos é pe
queno, pois há também materias-primas nacionais,
alto valor adicioinado local, gastos com distribuição,
propaganda e comercialização e amplas margens de
lucro nesses setores: ocusto das importações no pre
ço de farmácia dos medicamentos raramente ultra
passam os 10%.

Por último, os preços de mercado de alguns paí
ses como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá ou
França não são representativos dos que são pagos
de fato. Na Inglaterra, por exemplo, o mercado livre
deve representar menos de 5% do volume de medica
mentos. O resto é comparado (ou reembolsado) pelo
poder público, direta ou indiretamente, a preços me
nores, até porque existe controle governamental so
bre as margens de lucro do setor. Se estão muito al
tas, o governo induz as empresas a reduzirem os pre
ços, ameaçando retirar seus produtos da lista de
compras. Aliás, é interessante notar que nem o furor
neolibereal e pró-mercado de Margaret Thatecher
mudou radicalmente esse modelo, pois ela manteve a
forte intervenção do governo no setor.

Já nos Estados Unidos o mercado livre é limita
do, nesse caso pelo poder contrabalançeador do pró
prio setor privado, além do governo (Medicaid). Os
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planos de saúde que congregam grande parte da po
pulação, fazem reembolso de compra de medicamen
tos, negociando com os laboratórios, pois dispõem da
arma da exclusão ou troca de medicamentos nas
suas listas de referência.

Evoluções e complicações
Vejam com mais detalhe o que tem acontecido

no mercado brasileiro de medicamentos.
1 - O grande salto aconteceu quando foram eli

minados os controles de preços - por certo precários
e imperfeitos - após o Plano Collor 2. Depois do Plano
Real, os preços dos remédios não retrocederam em
termos reais no ritmo da sobrevalorização cambial,
crescendo mais do que o câmbio nominal, mas isso
não impediu que subissem rapidamente diante da
desvalorização de 1999.

2 - Note-se, também, que a ascensão dos pre
ços dos medicamentos não se deveu a um eventual
aumento de custos unitários de produção. Tanto é as
sim que, ao longo da última década, subiu bastante a
rentabilidade média do setor: foi mais de quatro vezes
superior à mediana do conjunto da indústria (31 seto
res).

3 - Na verdade, o mercado de medicamentos
não é complicado apenas no Brasil. Há característi
cas perversas que envolvem seu funcionamento em
qualquer lugar do mundo. A diferença entre nós e ou
tros é que até há pouco tempo não tivemos ações que
amenizassem a vulnerabilidade dos consumidores.

Mercado "imperfeito"
Essencialmente, trata-se de um mercado em

que a concorrência entre produtores opera muito pou
co. Por que? Em primeiro lugar, os consumidores não
detêm a informação, o conhecimento sobre os produ
tos - condição fundamental para que operem bem a
concorrência.

É diferente comprar um medicamento do que,
por exemplo, uma lata de ervilhas. Nesse caso, o
consumidor sabe bem o que esperar do produto,
compara preços, pode mudar de marca ou escolher
um sucedâneo. Mesmo quando compra um automó
vel, que é mais complexo, ele já se informou antes e
é capaz de avaliá-lo razoavelmente ao longo do tem
po. Já que no caso dos medicamentos a avaliação é
mais difícil, a possibilidade de trocar de marca é mí
nima e a substituição por sucedâneos, quase impos
sível.

Por isso tudo e em razão da maior essencialida
de do produto, a demanda por medicamentos tende a
ser inelástica ao preço: quando este sobe, as pessoas
não deixam de comprá-los nem reduzem o volume de

sua demanda proporcionalmente. Por último, há tam
bém barreiras tecnológicas, de escala e mercadológi
cas importantes que dificultam muito a entrada de no
vos produtores concorrentes no setor, que de outro
modo aumentariam a produção e forçariam os preços
para baixo.

Assim, na área de medicamentos, os preços
são '1eitos" pelos produtores. Mas isso não acontece
porque alguma empresa ou algum pequeno grupo do
mine uma fatia alta do conjunto de mercado. O domí
nio é exercido de outra forma: por classes terapêuti
cas. Ou seja, lima ou poucas empresas sempre domi
nam os "mercados" de determinadas doenças e tera
pias. Por exemplo, o laboratório Roche domina o mer
cado de vitaminas, o Alcon, o de colírios, o Schering,
o de anticoncepcionais.

Nos países mais desenvolvidos, há defesas ma
iores contra essas "imperfeições" do mercado de me
dicamentos, a começar pelo fato que, e neles, o poder
de compra é mais organizado, como vimos no caso
da Inglaterra e dos Estados Unidos e como prevalece
em tantos outros países, como Canadá, França e Ale
manha.

Consumidor indefeso
Já no Brasil, o poder de compra de medicamen

tos (que é o nono maior do mundo) é fragilmente or
ganizado, sendo mais difícil, assim, coibir os abusos
de preços da indústria farmacêutica em relação aos
consumidores. Essa é a questão mais essencial: en
tre nós, os poderes contrabalançeadores são frágeis.
Mas não são os laboratórios que irão reforçá-los. Eles
cumprem seu papel natural de produzir e ganhar di
nheiro. Cabe ao poder público e às forças da socieda
de organizarem a defesa dos consumidores, de modo
racional e firme.

Além disso, há fenômenos peculiares ao nOS
so mercado, a começar pela carga tributária. É pre
ciso reconhecer que, no Brasil, ela é elevadíssima.
Apenas o ICMS, que é o IVA (Imposto ao Valor Adi
cionado), caboclo, eleva-se a 22%, sendo de uma
vez e meia a duas vezes mais alto do que nos outros
países! Isso sem contar o PIS, o Cofins e a CPMF,
cuja incidência acumulada nos medicamentos não
é inferior a 10%. Falta, ainda, o imposto sobre im
portação. A carga tributária final sobre a cerveja,
por exemplo, deve ser mais ou menos o dobro. Mes
mo assim, tem cabimento uma diferença tão peque
na entre um medicamento para o coração e uma be
bida alcoólica?

Outros fatores conspiram a favor dos preços
altos, a começar pela notável fragmentação do co-
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mércio: no Brasil há 50 mil farmácias, quando 25 mil
poderiam dar conta do mercado, e a distribuição
atacadista é fortemente oligopolizada. Isso permite
que as margens de lucro nessa atividade sejam
60% mais altas no Brasil do que na média (aritméti
ca simples) de 12 outros países. No caso das farmá
cias, as tais margens são mais altas do que em to
dos esse países, com exceção da Suíça.

Por fim, temos as espetaculares despesas
com publicidade e marketing, cujas margens che
gam a representar até 40% do preço de fábrica de
muitos produtos, um custo exorbitante que reflete as
mesmas distorções do mercado; elevadíssimo auto
consumo de medicamentos, relações de clientelis
mo entre laboratórios e médicos, comissões extras
para as farmácias praticarem a "empurroterapia" etc.

o começo do começo

Há uma área em que o poder de compra de
medicamentos no Brasil está sendo rápida e eficaz
mente organizado: o das compras governamentais.
Elas servem como exemplo do que pode ser obtido
quando o poder em mãos dos compradores é exer·
cido de forma eficaz. Aliás, somente a organização
desse poder permitirá estabelecer formas compe
tentes de controle. Congelar preços, pura e simples
mente, seria ineficaz.

Em medicamentos, o Ministério da Saúde gas
tará diretamente cerca de RS$1,4 bilhão neste ano,
principalmente na área de medicamentos excepcio
nais, estratégicos e para transplantes.

Depois de fecharmos a Central de Medicamen
tos (CEME), foco de concorrências e compras duvido
sas, para dizer o menos, disciplinamos e adotamos
polfticas duras de redução de preços. A política é: não
satanizar os laboratórios, mas infernizar sua vida em
matéria de preços.

Assim, nos dois últimos anos, reduzimos os
preços das compras pelo Ministério em cerca de 40%
reais, isso é, descontada a inflação. Na área de vaci
nas, passamos a comprar no exterior via OPAS
(Organização Panamericana da Saúde), reduzindo,
por exemplo, o custo da vacina a contra hepatite de
US$3,5 para US$ 0,70 a dose. Depois de introduzir
mos, no ano passado, a vacina contra a gripe, impor
tada, induzimos a formação de uma associação entre
um laboratório estrangeiro e o Instituto Butantã, que
em cinco anos produzirá essa vacina integralmente
no Brasil. Por isso, e já neste ano, conseguimos redu
zir o seu preço de US$4,6 a US$1 ,8 a dose!

Foram criados até sites na Internet exibindo
os preços de compras de insumos e medicamentos
dos hospitais federais, para que a imprensa nos aju
dasse a controlar abusos e eventuais irregulariddes
nas entidades públicas.

Ainda na esfera das compras públicas criamos
o programa da Farmácia Básica e mais do que tripli
camos os recursos federais destinados à distribui
ção gratuita de medicamentos para a população
mais carente: cerca de RS$160 milhões por ano.
Lembre-se que 40% das famílias brasileiras dis
põem de uma renda mensal inferior ou igual três sa
lários mínimos, não tendo condição alguma de com
prar a maior parte dos medicamentos de que neces
sitam. Aqui, não há mercado perfeito ou imperfeito
que resolva. Os recursos federais vão para os esta
dos e municípios, que devem entrar também com
um montante equivalente de dinheiro e fazer suas
compras.

O grande estrangulamento da distribuição gra
tuita é a falta de oferta de produtos a baixo preço.
Por isso vamos investir US$15 milhões em cinco
laboratórios públicos estaduais, aumentando em
50% o volume de produção, para que abasteçam
todo o Brasil. No caso de Pernambuco, vamos criar
um pólo de produção para todo o Nordeste e o Nor
te do Brasil. A diferença de preços entre os produ
tos dos laboratórios públicos e dos privados chega
a ultrapassar 1.500%, como no caso de an
ti-hipertensivos (Captopril). Isso porque sobre seus
preços não incidem despesas de publicidade e
marketing, impostos, lucros de produtos, distribui-
dores, farmácias etc. .

Com vistas à faixa de consumo das farmácias e
dos hospitais, impulsionamos a implantação dos me
dicamentos genéricos. Quando assumi o Ministério
constatei que o projeto de lei que regulamentava o
assunto, de autoria do incansável Deputado Eduardo
Jorge, não caminhava. Apoiados pelo Presidente Fer·
nando Henrique, mobilizamos as forças do Governo e
conseguimos aprovar um substitutivo. A leí foi promul
gada há mais ou menos um ano e trabalhamos duran
te seis meses (prazo legal) na montagem do novo sis
tema, abrindo, em seguida, os pedidos de registro,
desde setembro.

Ao contrário do folclore nascente, não há atraso
algum na implantação dos genéricos. O processo é
que tem de ser rigoroso para que os médicos acredi
tem nos genéricos e os adotem em suas receitas. Do
contrário, o programa fracassará. Além disso é preci
so evitar o retorno das falsificações, duramente repri-



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAOOS Quarta-feira 9 07161

midas pelo Ministério da Saúde: pode ser mais fácil
falsificar um produto genérico novo do que uma mar
ca de fantasia conhecida.

É-pouco compreendido o fato de que a decisão
de produzir genéricos depende dos produtores priva
dos. Para facilitar, criamos laboratórios para análise
de qualidade e equivalência em universidades e insti
tuições públicas, além de permitirmos a realização de
testes em laboratórios qualificados no exterior. Muitas
empresas não só resistem a produzi-los em face das
menores margens de lucro (os preços serão entre
30% e 40% mais baratos), como fizeram até campa
nha contra. Mas quem produzir primeiro vai ganhar
mais dinheiro. A concorrência acabará prevalecendo
e pouco a pouco o volume de oferta de genéricos au
mentará. Em menos de cinco anos os genéricos po
derão absorver entre 30% e 40% do mercado.

Outro passo na direção da organização do mer
cado de medicamentos foi dado com a criação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seguindo o
modelo da FDA norte-americana, com funcionários
melhor remunerados, diretoria com mandato (aprova
da pelo Senado) e mais imune às pressões políticas.
Foram eliminadas de vez as tentações de "criar difi
culdades para vender facilidades", reforçadas as
ações contra propaganda enganosa, de controle da
qualidade dos produtos que afetam a saúde e de mo
nitoramento de preços.

Tal agência, que tem receitas próprias, reforçará
também a capacidade científica nacional na área de
medicamentos, pois contrata pesquisas e serviços de
institutos e universidades.

Os exemplos acima mostram o tremendo poten
cial da organização eficiente do poder de compra,
mas seu impacto em benefício dos consumidores (e
das finanças públicas) é ainda pequeno. O próximo
passo, tão mais essencial quanto complexo, será a or
ganização do mercado para pacientes atendidos pelo
SUS e que são clientes das farmácias - com uma lista
mínima de medicamentos básicos, a preços meno
res.

Dentro disso, há um primeiro movimento: come
çar por um conjunto de medicamentos básicos para
tratar as doenças crônicas, em um acordo que, se a
indústria farmacêutica vier a aceitar, terá tido o mérito
de reconhecer que fará bem a todos a introdução de
um pouco de ética em um dos mercados mais essen
ciais para a vida das pessoas.

O SR. PASTOR VALDECI PAIVA (Sem Partido 
RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, sempre que os nobres pares registram

acontecimentos como a questão dos medicamentos,
a que o nobre Deputado Darcísio Perondi acabou de
se referir, ficamos profundamente tristes. Houve o
caso também, em São Paulo, dos carecas do ABC.

Quero registrar nos Anais da Casa, Sr. Presi
dente, com bastante tristeza e amargura, a situação
que ultimamente enfrentamos no Rio de Janeiro. Hou
ve vários acidentes. Recentemente, ocorreu o vaza
mento de óleo de uma plataforma da Petrobrás; ago
ra, esta semana, o problema da Lagoa Rodrigo de
Freitas, onde houve um problema na Companhia
Estadual de Água e Esgotos - CEDAE e a lagoa está
poluída. Parece que uma nuvem negra paira sobre o
Estado do Rio de Janeiro.

Também esta semana, em um curto espaço de
tempo entre um e outro, tivemos dois acidentes de
trens. Dezenas de pessoas ficaram internadas e uma
criança morreu.

O que nos causa repúdio e indignação é o fato
de que as autoridades competentes - as quais con
sideramos incompetentes -, até a Flumitrens, foram
avisadas dos riscos. O Governo Estadual, as autori
dades do Governo Federal, os juízes, os desembar
gadores deveriam tomar providências o mais urgen
temente possível, a fim de que essas pessoas irres
ponsáveis e incapacitadas sejam apenadas por
suas irresponsabilidades. Ainda que as vítimas se
jam indenizadas, isso não lhes trará de volta os
seus entes queridos que morreram.

Se as autoridades não tomarem providências,
se o Governo não fizer pulso forte - aliás, para go
vernar o Rio de Janeiro há que se ter pulso forte -,
os bandidos continuarão agindo deliberadamente
como se fossem donos do Estado.

Recentemente aconteceu mais uma chacina.
Seis pessoas foram mortas e, segundo informações,
dentre elas estavam pessoas trabalhadoras, que
nada tinham a ver com o caso.

Portanto, Sr. Presidente, com muita tristeza re
gistro nos Anais desta Casa esses acontecimentos;
fatos alarmantes que vêm acontecendo no meu
Estado, o Rio de Janeiro.

S~s e Srs. Deputado, muito obrigado e que
Deus os abençoe.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, ao contrário do que vem alardeando a TV
Bahia, do Senador Antonio Carlos Magalhães, a
Prefeitura de Vitória da Conquista, administrada
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pelo Partido dos Trabalhadores, acaba de receber
mais uma distinção.

Depois de, no ano passado, receber cinco prê
mios, a Prefeitura de Vitória da Conquista foi convida
da para, no mês de março, ir a Quebec, Canadá 
esse convite foi estendido apenas a mais 29 Municípi
os brasileiros -, falar sobre sua experiência na área
da saúde no Município.

Vitória da Conquista, que hoje é excelência em
educação, saúde, atendimento à criança, gestão pú
blica do orçamento, acaba de receber mais uma dis
tinção, o que prova que o PT governa bem, mesmo
não tendo o apoio do Governo do Estado.

Sr. Presidente, gostaria de anunciar a esta
Casa que amanhã, às 9h30min, o Foro Nacional de
Entidades Públicas dará início à Campanha Nacio
nal Unificada em defesa do serviço público, do salá
rio e da previdência pública. Haverá no Espaço Cul
tural Zumbi dos Palmares, na Câmara dos Deputa
dos, uma grande manifestação, que contará com a
presença de entidades de servidores públicos de
todo o Brasil, de Parlamentares e de personalidade
da sociedade civil, dando início à campanha unifica
da. Trata-se de um ato em defesa do emprego e do
salário dos servidores públicos e de suas organiza
ções sindicais, que vêm sendo atacada por gover
nantes; é um ato em defesa da seguridade social,
da previdência pública, da educação pública, gratui
ta e de qualidade democrática. O foro reivindica ain
da que a data-base dos servidores seja fixada em lº
de maio. O Governo Fernando Henrique Cardoso,
bem como os Governos dos Estados e dos Municí
pios, por este País afora, não respeitam a data-base
de 12 janeiro inserta na Constituição Federal e nas
leis. O Governo Federal, desde que o Plano Real foi
editado, não reajusta os salários dos servidores pú
blicos. São seis anos sem salários reajustados, e as
perdas já estão sendo calculadas em torno 63,68%
pelo IBGE. Os servidores marcam o início dessa
campanha. Em março deverá acontecer uma nova
plenária em Brasília; em maio, se o Governo Fede
ral não se sentar para conversar com os servidores,
uma greve já está sendo anunciada para fazer a de
fesa do poder aquisitivo dos servidores, do serviço
público e da previdência.

Essa mobilização conta com pauta extensa,
dentre as quais ressaltamos a revisão e a suspen
são das medidas relacionadas com a reforma admi
nistrativa, particularmente no tocante à avaliação de
desempenho; legislação que limita os gastos com o
pessoal da União; disponibilidade e demissão de

servidores públicos estáveis e não estáveis; redução
da jornada de trabalho com redução de salários.
Esses dispositivos atentam contra os direitos dos
servidores.

Outros itens da pauta são: acesso aos cargos
públicos apenas por concurso público - os servido
res incluíram na sua pauta a necessidade de que os
cargos públicos só sejam preenchidos por concurso
público; reabertura dos processos de convocação
dos aprovados nos concursos já efetuados; defini
ção de um plano de cargos, carreiras e salários para
todos os trabalhadores dos diversos segmentos do
serviço público federal; implantação de políticas que
impeçam a discriminação de trabalhadores do servi
ço público por motivo de raça, gênero, idade, reli
gião, opção sexual, entre outras; acesso ao serviço,
também é fundamental; alocação de verba suficien
te para o atendimento qualificado do serviço público;
reintegração dos demitidos; assegurar a manuten
ção dos anistiados pela Lei n2 8.878, de 1994; reco
nhecimento da data-base dos servidores públicos
em 12 de maio; reposição imediata de todas as per
das salariais acumuladas desde janeiro a dezembro,
sem prejuízo das negociações sobre perdas anterio
res - de janeiro de 1995 até dezembro, as perdas
são de 63,68%; incorporação das gratificações por
exercícios de atividades ao vencimento do seu valor
mais alto; pagamento dos 28% - o Governo já foi
condenado no Supremo Tribunal Federal e insiste
em não fazer isso; pagamento integral dos valores
decorrentes de sentenças judiciais; pagamento ime
diato e integral dos 28%; os direitos sindicais: direito
à organização por local de trabalho, estabelecimen
to de espaço de negociação sindical permanente
nos diversos setores do serviço público federal; de
fesa da seguridade social - defender um orçamento
digno para a seguridade social e que sua utilização
seja apenas para a atividade social; garantir o re
passe ao Tesouro Nacional de todas as receitas ar
recadadas para a seguridade social, proibindo des
vios dessas verbas para outras finalidades.

Nosso tempo se encerra. Sr. Presidente, gos
taria que este documento fosse integralmente trans
crito e incorporado ao nosso pronunciamento.

Quero reforçar o convite para que, amanhã,
estejamos nesse ato para o fortalecimento dos ser
vidores públicos e para que recebam tratamento de
cente não só do Governo Federal, mas também dos
Governos Municipais e Estaduais.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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No dia 25 de agosto/S9, os representantes das entIdades que Integram a Cccrdenação

l'Jac:cnal c:as .=:;ticaces acs Servlcores Federais - CNESF, protocoliZEram cCC'.Jmento jurno

ao Minlsténo :0 planejamento) Orçamento d G,:stão contenda os eIxos básIcos c~ra o iníclo

cas negcc:a~es.

Nesta operlunrdace, estamos remetendo a Pauta Nacenal de Reivindicações.

Ecrovada tela CNESr= em reunião realizada roa Qla 01 c!= setemero/S9. per deiegação da

P!enána NaCIonal cos SPFs realizada no dia 28 ':e 3goSLO/99 que ccrnou com a presença de

295 deieçades reoresemando os Sindicatos de Servidores Pwblicos F-:aerals do país.

As relw:dic:aç:::es contIdas na pauta Incluem 3 cefesa do emprego, des salários. dos

:lireltCS de crçamzação SIr.C:QI. da defesa da seguncace sOCIal. da eoucaçáo pública. gratuita

a ae maIs aigumas reivlncicaç:::es específicas das enndades que integram a CNE5F.

Também seguem em 3r.exo. dOIS cocumenrcs cue subsidiaram as discussões feitas

pelos SPFs: As P-=fíticas 'ia Governo FHC para a Desmonte ca AdmInistração Pública.

elacorado pcr LUIZ Alberro cos Santos, Advogado. EspecIalista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental; A Situação Salanal dos Servidores Públicos Federais, estudo

elaborado pelO DIEESE - ESC'lténo Regional do DistrIto Federal/maio/S9.

É importante salientar que a Plenána N.ac:onal cas SPFs aprovou que o dia 14 de

setembro/S9. será marcado cor uma paralisação nac:cnal contra o Programa de Demissões

'Ioluntánas =:: ;cverno. bem ':omo que o dia CS oe cutubro/99 é a data lnoicariva para a

aerlagração da greve nacional dos Servidores c:aso não sejam atendidas as relvincicaçóes

contidas na ;;aufa. Os SFFs estarão reunrdos em nova plenána naconal no dia 26 de

setemcrc/99, :m Brasília/DF

Diame do excosto acima. soliCItamos a manrfestação com breVIdade co Ministério do

Planejamentc. Orçamento e Gestão.

Brasília. 13 de Setemcro de 1999
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COORDENAÇ.3.0 NACIONAL DAS ENTIDADeS DE SER'IICCRES FEDERAis
CNESF

ANDES-SN CONOSEF FASUBRA FENAFiSP FENAJUFE FENASPS 3iNA5EfE

UNAFISCO cnTSS

1. EMPREGOS

Revisão e suspensão das medidas reiacionadas a Retonna Administrativa,

particujannente no tocante a: avaHação de desempenho; legi.siaçãa que limita

gastos com pessaai da União; disponlbiiidade e demissão de servidores públicos

estáveis e não estáveis; redução da jornada de trabajho c~m redução de salários;

A refcrma ac:mmrsrTarNa ccnsubsranc:acJa na Emenda ConstItuc:onal n" 19198 carecs

de iegmmrdace ccnstItuc:cnal. !=m ,::mme!rD lugar, ,::arque o te:<ro aDrovada pela Senacc

F-:deral não é icénncc ao da Câmara. tendo sofrida "altera'iões de ccnreúdo que não

loram aprec:adas em novos lumos ce clscussão e l/oração. =-71 segundo, porque o

propno texro aprovaco na CJmara sofreu alterações no curso de sua tramitação que

atascam a sua legltímldac:e ccnsrrtuc:onal c::mo é o caso da alteração ao ;rcaput" do al!.

39, que acaocu c=m a congaronedade cc teglme Juridico único. Em terceIro, potr:{ue as

aiteraçées ao an.39. ../.1 =ao arr. 169 :a =.;nsrJtuiçâo afencem cláusulas pétress. ao

permrtir a recuçào sa/anal co func:cnalismo publica e 'lfsbliizar a disponrbilidade com

remuneraçào prcr;erc:cnal e a cemfssão ::0 servidar estável per excesso de cespesas

ou por insurfcfenc:a ae cesempenho..~ :'71enda Cansritucional nQ 19198, per não ter
preservado CireItos adquuidos e ates jurídicos perfeitcs, é ilegítima e inconstitucional.

Assif!1, não .=cde ser reguJamenrac!a, poste que lhe falta a validade juridica necesaária

para tanto.

Quanta à tecução ce /cmada cem recl:ç§.o ce salário, ~ !amcém inconstitucional a Lei

Camplemenrar .7" 96. que preve ral hipótese cerno meio para redução de despesas. a
ser imposra unilateralmente ao seMder. Fere o princípio da irredutibilidade de

vencfmenrcs. que decorre da nawreza do '/incuto do servtdor com a estado, seja eie

estatutário cu celetisra. é. quanto à hipótese canrida na MP nQ 1.917199, que ínstítuíu o

PDV, a 'licença incentIvada sem remuneração e a redução de jornada, a mesma é
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tamaém ilegítima. pors é maténa que não poae ser veiculada por Medida Provisória, em

face do arr. 2415 *:1a CF. -= tampouco é dado ao servidor, em virtude do principio da

indisaonrbriiaaae '10 mteresse ,oúblico. reduzir a sua ;omada de trabalho e.
J

::cnseauenremenre. reduzir ,'J oferra de servlt;as públiC::S por ele presrados ~s

usuános. Quem perde, em uitima instância, é o cidadão, que não poderáconrarc~m ~s

serviços público= ames prestaaos pcr .aquele servlaar. 1fuma srtuação em que ~ão

notónas as deficIências de pessoal nos órqãos pÚlJlicOS. '!:m tarias as áreas.

~cesso aos cargos do serviço público apenas através de concurso púbiico;

É fundamental reafirmar o pnnC/Dro constftuc:onal connao no afr. 37, li da CF, amda

mais :Juanco proliferam as situações de c=ntratação temporána ,cor exceDcional

,nreresse público - descarac:enzando-se a temporanecace pela sue.essrva prorrogação

ce c=nrrcrcs. =a excsDc:cnaJidace .oela sua canalização. :cnforme se '1enfiea na MP nw

1.887-45. '1ue está em sua 46- reedição. Além das aivers,ps i7/põteses de c;onrratação

nela contempladas. ac...escenradas às já previstas na La; n" 8. 7d!5t'93. vem sendo

:amcém aIJUSIVamenre un/izacas. para substituir pesseal c=ncursado, ou satisfazer

necesSJcaces que ce'lenam ser resolVidas media[1ce a nomeação de servidores

eferivos. ==nrraros cem empresas prestadoras de serllÇ) .=or meo das quais são

c::;nrraraccs sem concurso seMeares que. na maior parte c:cs casos, 'tem executando

:arefas tícrcas dos órgãos. a que contraria orientação do Tribunal de Contas da

União a decisões da Justiça F«ieraJ. ,=inalmenre) é absclutamenre perversa e

ccnrrána ao interesse IJúblieo a utIlização de convênios com organismos intemaconais,

ascec:aÍmenre o ?NUD. por melO dos auais têm sic:o ccnrrarados "consultores" e

"asSJSienres" vmcuiacos a projetoS' específicos cUSieados majontanamenre com

dotaç:es crçamentánas, onde são contratados sem canc:.rrso servidores que. muitas

vezes, permanecem vinculados durante vários anos a tais projetos. Tais fórmulas

aparentemente "regais" são, na verdade, fraudadoras da Constituição Federal, além de

demonstrarem claramente a -desvalonzação do servidor público, que _muitas vezes

receae remuneração fnfenor ado .oessoal contratado por essas formas irregulares.

Reacertura dos processos de convocação dos aprovados nos concursos jã

efetuados;

,J. suscensão da c::nvocac;ão ce candidatos aprovaaos em concursos públicos

determmada pelo Cac.~to nQ 2.983/99 é completamente desarrazoaaa e contrária ao
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intereS3S púbiic:J. 2nçessa7 sob Q ÚniCO argumento ce ':Iue é necessário redIJzir ou

c:::nrer o gasto cam pessoal. a nomeação de pessoai lá concursado para árHs

essenc:aís. assim cemo a rea/lzacão eie novos ;onC'J~S públicos. As unrversidades

feaeraIS ~ ~sccJas técrucas, àSSlm são caqa vez maiS forçadas ~ utilizar-se de

contratações -femparanas, de maneira fra(Jd.JI!rt.~t par:: satisfazer necessidaaes

permanentes. A ~ur:ao cJ~ 4:ddros ,.erifiesq. desde t9~9, por força de. poiiiicas

Similares, SUDera 250.000 c;elVldctes. que ~aje. 110 Poaer ~:.rIivo. são apenas pouca

rTf81S de 500.000. ;l7stJtulfiões C:Jmo o INSS, jNP/, }A{ntst~no da Saúde, agências

reguJaaoras e CUlTOS bmhém $éio 4;ucaieadas pr "Y7;:ô rhcorem ~ quadros

sufic:enres. ;: estarem ao mesmo :emca prelbldas c:e realizar c:;nc:.:rsos. ;l/ém de

imaedir.: Estaao de aparethar-se devlfJamenre oara cumpnr suas ohrigar;=es. a meaida

frusrra ::x:;ec:ativas .ocr pane cos c:dadàos que c:=nccrreram e Icgraram aprcvacào

.7esses c::ncurscs. e que aguarc:am a cnance ae assumir seus ca1'Ços e ayercsr suas

atnbwç=es. :antnbwndo para ,J descréaito quanao à seneaade cas concurses e dos

pfÔDnos érçàes que os promoveram.

• ::etinição de ?'ano de Cargos. Carreiras e Salários para os trabalhadores dos

diversos segmentos do Serviço ?tjbUco Feder3j;

A pciitic3. ee recursos humanos =efintda pelo P!ano Ciretcr =demaiS accumenros do

;xrinrc MARE. negou. até ·:nce :tl Implemenrac:a. :J direito de conJunro co

func:ena/ismo pública a um ,alana de catrelras aue ct:Jsefve as principies co mérito e da

:;rcfiss;enaIÍzacão. A granee ma/ena dos seMcares ,cermanece 'IÍncuiadas a ,Clanos de

=arços :Joseletos, sem quaiSQUer mcenovos ao cesenvolvlmento profissional. .4 ,coJítica

=e cacac:tacão rnstituída ~elo Decreta n,J 2. i94198. além :e inefetÍ'la • ücsto crua até o.' ,

momenrc .'1ào Implemenraca - é também ineficIente e inr::;nsistenre c:;m a .oremissa de

que a .=CJitica de desenvolvImento ceve ser assoc:ada à imD/antação de carreiras

estrururadas. com conteúdos atnbutivos amplas. e adequadas à natureza das

instituiçees públicas e suas competências. Da mesma forma impõe-se que sejBm

- estruturac:as c3rreiras cujas remuneraçdes obselvem aos crItérios esacçados pelo art

39. § 1° :a Cr, permitindo que observem a quaJitfcaçào dos seus membros e a

-:ampl8Xlcade das tarefas. garanrrnda atrariv1daae e rerençáo do sefvidor pública, e Art

40, § ao da CF, com estnJrura de remuneração que garanra a paridade dos venr:mentos

cios acosenrados e dos penSlomstas com os venCImentos dos ativos.
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• 'mplantação de pofíticas que impeçam a discriminação de trabalhadores do serviço

iJúblico par motivo ae raça, gênero, idade, reiigião, opção sexual, entre outras, no

acesso e prática do serviço;

O acesso aos cargos públicos. aSSIm como o seu desenvolvimento ~m carreiras. e o

acesso aos cargos ~ funÇÕes l'1e confianç3. =sye ter razão única o mérito. C annc/aio

aa IsonomIa (al!. ~ ':ia CF} náo aamrte diferencfa!Tóes r;m razão ce raç:l. ;!?mero..cace.

religIão. Opção ~exuaJ ou quaIsQuer outras. flçces dfirmaClvas e ccmpensatán'as no

senl1Co de promover o avança de gruDOS sociais de!lem ser ÚnpJementadas. sempre
com o senado de amplIar aporlumdactes para as gruDOS marqinaJlzados. nofadamenre

os defic:entes Tísicos. como alIás determma a CF em seu arirgo P, incIso VII/. PcrJsso.

não é ace:tável crue a redação caca ao art. 37, II e ao alT. 38, possa vIr 3 car margem a

qualauer medida legal ou regulamentar no sentido de propICIar discnmmação mediante

a fixação de "reqUlSlCos diferencIados de admIssão" ou realização de concursos

púbJic=s diferencIados "je acorco com d natureza e a complexidade do cargo".

• Alocação de 'lemas sufic:entes para o atendimento quaiificado do serviço cúblicc;

rÉ inaCEItável aue se Invíabrlize a prestacr:io ce servIços públicos ao cidadão parmelO da

destinação InsuficIence de '1eroas. A prcccsra ae Orçamento da União encamInhada ao

Cangresso Nac:onal para o ano 2CCO reaete a situação Já verificaoa nos anos

antenores: aiém de não contemplar qualQuer acréscImo nas dotações para pessoal e

encargos dec=rrenies de reaJuste cu re'llsão geral. há uma redução de 16% nos gastos

cam investimenrcs. E. emoora o gasro cam custero (ourras cespesas correnres) esteja

sendo e!evac:o ce RS t19 bllhces (19991 aara RS 142 biihces (2000), essa elevação

não tem Imolicaco em melhona da qualidade do gasto. uma '1ez que c=nrinuam os

órgãos e entidades re!:ebendo dotações insuficiences e permanentemenre sujeitas a

canringenc:amentos. c=m,eromerenco d cononwdade dos programas, projetos e

atividades.

• Reintegração das demitidas e assegurar a manutenção dos anistiados pela Lei

8878194;

A anrstia concsdida Dela Lei na 887ê1S4 foi O resultado de uma intensa luta dos

servidores para reverter '.Jma das maiores baroandaaes cometidas pelo Governo Callor.

No enranro, arbitranamenre fJ Governo Fernando Hennque não apenas suspendeu a
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reinregração aos demrtidos que tiveram seus processos aprec:ados pela Camrssãa de

Anima, como deterrmnou a reVlsáo ce :cdcJs os processos. cancelando trmhares de

anistias- já ccnceaidas. Cometeu. .:1SSIm. o duplo pecactc de errar duas V8DS~

penaJizsnao com uma :equnda demlssáo servtdores que Já haVIa sido ;rejudicados

pela dermssào aromna ~ Irresponsável no Governo Cal/cr. A remtegração dos

anistiaaos é questáo de Justiça que precisa ser reconhecida pelo Governo FHC, como

demcnsrração não apenas de ciVIlidade, c~mo também de respeilo à Lei.

2. SALÁRIOS

• Reconhecimento da data base dos Servidores Públicos Federais em 1° de maio;

A data-aase ao {unc:onalismo. J7xada em janetro de cada ano desde 1989, vem sendo

desconSIderada desae ~ 996 peta Governo FHC. .4 EC n~ 1-9198 reafirmou a

oongatoneaaae de uma c:ara-áase anual.' cem reVIsão geral sem revIsão de índices

para tocos os seMecres. =:sse comando consrituc:ona/, fruro ae uma necessidace

reccnnec:ca pelO Cungresso Nac:enal em razào da decrsão do STF que considerou

.nváfida a íeglSlaçào anrenor. .orec:sa ser regulamentado. Cesee junho de 1998 as

set'lidores aguardam o c:Jmpnmenrc CO ccmando cOlmdo no art. 37, X da C.~. 2. a

regulamentaçáo cesse eis;;oSléNo deve ser f'e1ía medíanre a fixação r::e uma dara-base

anual comc:cenre com a do reajuste do salário-mínimo. o dia 1° de maio, símbolo da

luta internacionai dos frabaihadoru peJo rectJnhecimento de seus direitos..4sSlm,

apiicada a data-base anual a partir da vlgenes da EC nO 19198, em malO de 1999 os

setVldores :enam seus 'Ienc:menrcs reaJuStados: e em maio de 2000, novamenre. :ssa
regularidace arende ao que cetermma a nova redação do art. 37, X da CP, e não

constitui favor ou benesse CO governo, mas o cumprimento da Constituição e da

vontade expressa pelo Congresso Nac:onaJ.

• Reposição imediata de todas as perdas salariais acumuladas desde janeiroi95 ate a

presente data, sem prejuízo de negociaçães sobre perdas anteriores. Desde janeiro

de 1995 até juiho de 1999. o acumuiado do ICV·OIEESE é de 5i,5jl'k.

A estabilidace monerána decorrente da implantação de Plano Real não se traduziu. ao

contránc do aue parece entender o Gaveme me, no tim da inflação. Embora a um

ritmo menor, a írrifação continua corroendo os salários dos servidores e de todos os

trabalhadores. Cam uma diferença fundamentai: os servidores não tem revisão gerai de

suas remuneraçées aesae janeiro ae 1995, quando os '/encimentos foram reajustacios
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em 22.07% para os serndores do E:cecutivo. 25.94% para os servidores da L~arivo.

Judiciário ; Militares. ~esde :::ntão. -3 ,ooiítica do governo FHC foi (70 sentido de

·::Jncsoer reaJusres parc:als para (] funconallsmo. asseguranao. .'1ara algumas carreiras.

repos;çóas per melO de novas faDe/as de venCImento e sratr/icscrces1 ICmDendo com a

isonomia e cnando discriminações co/osas. espeaalmente em vlSca do .argumento

falso de que o seNldor em geral rganha mais do que paga o mercado para as mesmas

tarefas. Essa comparação irreal t:Jesconhece. portanto. que desae ianeiro de 1995 até
jUlho ae 1999, a vanação do ICV-DIE'5E aponta para uma mflação acumulada e que

não fei reposra por meio ae revisões gerais de 57,5i'%, enquanto o /GP-OI acumulou

51.19%. o IGP-M ci'7egou a 51.72% e o INPC atingIu ./.8.92%. E'1tre 1995 e 19f}8.

snquanro a toralidade das receJéas correntes aumenrou em 57%. a despesa com

,cesseal =: encargos - InclusIve o impacto das aposentadonas e refarmas - aumenrcu

26,5%. ,Vo mesmo períedo. o percentual de c:;mprcmeomenro da recsita c:;rrente

.:íauiaa caJU de Sô,3% para 43% no ano.

evoluçào da Despesa com Pessoal e da Receita Corrente Total

'"'Jnre. ~ iN - vetrlOn::UBIIVOS l1a c.tecuç;;,o vIÇamf!tlrana til ",nanes/ta. ...CU 1995· . 9S9.

1995 1998 199811995
PESSOAL E ENCARGOS 37.389 -"'1.945 1.265407
RECEJTA CORRENTE 127.093 200.455 1.577231
%COMPRo REC. UQUIOA 55.31 43.01 0.763766- - - .. - - - - .

.4 aprovação da Lei C.;mplementar n~ 9â/99. revogando a Lsi Camara. rebaixou o

;ercenrual de c:mprcmetimento de 50% para 50% - {erma' peNersa de "aproximar' o

limite j;ermítido do que está sendo e:<ecutado. Mesmo aSSim, nas pnmeircs ô meses de

1999, o percentual de ccmpromerimenrc está em apenas 39%. Há marçem, portanto,

para que se opere a reVIsão geral, resgatando a dívida acumulada há mais de 55

meses com os servidores federais.

Incorporação das GratificaçõeS por Exercicio de Atividades ao vencimento no seu

vaiar mais afta;

A íncorpcraçãa ca GAE ao 'Ienc:mento básico se ímpõe como meaida de justiça,

eSDecialmente tendo em vista que o valor da tabela de venCImenéos básicos atualmente
I

em vigor "ão cumpre a sua função. permitindo. simplesmente. o achatamento das,

'Ianragens SODre ele inCIdentes. tais como o adicional por tempo de seNiço e adiconais de

pencuiosidade. Além disso, as medidas adotadas' para a reestruturação de poucas

CaTre/ras Indicam novamente -3 oportumdade ~ razoabIlidade dessa medida. por meio da
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ffxação ae taaeJas de '/encrmento realistas. por meIO da incorporação de algumas

vanragens. meaida Já aarcvada pela CJ/nara dos Deputados por meio da Resolução rr 28,

de 1S'9B. Ttata-se. -3/ém dI:u;o. rJe mP.dJda aprovada e f]ncamrnhada pela ComIssão de

GCCX:omia deEce 1993, ealé hrJje não t:umprida.

• Pagamento integrai dos vaiores decorrentes de sentenças judiciais;

No âmbito co Estado Cemocrático ae Ciretfo, 'J cumpnmento das dec:sões judiciais é

pedra de foaue. sendo Imputada d pena de crime de resconsabl/idade em caso de seu

.:umpnmemo. como reza ;:) arr. 85, VII da CF. TransItada em julgado. ou defenda em.

caráeer limrnar, a deasão juaic:aJ não admite cantemponzação, proreláção ou sujeição a

9uaJauer insfancra de juigamemo acmlnrstraitvo quanto a sua exscu!criedade. Assim. não

poee a orcem JUrÍdica convIver com o deSreSDelto e o 'cescumonmenro das decisões

/uaic:aJs. nem com as limrtações mfreduzídas pela Decreto n~ 2.839. de 6 de novembro de

1998.

• Pagamento imediato e integrai dos 28,36% concedidos aos militares, legisiativo e

judiciário:

A inregralizaç:io dos 28.86% às remuneraQÓes dos setvldcres eMs co Executivo é matéria

Já resoivlda ;;e/o STF, e aue a pré,ona MP 1904-1ô estendeu e reconheceu em parte,

desce Julho de 1998, aos serVidores. Essa exiénsão, no entanto, tanto em 'lista co seu

pares/amemo em 1 anos. quanto da dedução de reposicionamentos roncedidos {;eia Lei n"

8.827/93. se deu de forma íncampkca. subverrenao o pnncÍpio cf.:! cecisão do SrF que foi

de reconhecer Q direito ao reajuste de tabe/as~ o que não camporra a compensaç!o de

quaisquer repoS1cionamentos. aInda mais quando concedidos por lei para corrigir

distcrr;ees provocadas por leI anterior, come foi o caso da Lei nQ 8.627193. Analmente. a

;aramia co pagamenro em parte cos 28.86% aos ser~/dores que tenham aderido ao

Programa ce Desligamento Vcluntáno msrrtuído peja MP 1917 revela que há plenas

condições. ranto ffnancelras quanto políticas. para o seu pagamenrc integral a tccics os

servrdores.

3. DIREITOS SINDICAIS

• Direito à Organização por Local de Trabalho

Garantia ce acesso dos dirigentes e de reumões nos locais de trabalho:

Espaço ~ara diVulgação de materiais do slndtc:ric:
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., Uberação da rspresernanies por Jocal de iraoa/lio para paii~:ão em aiivreGdes

sindic:als:

., Escaço de negoCIarão Fermanente acarca de ~stàes IDeais:

• C:staDeiecimemo de es~ac;os de negocia4fd'o sinaicélt permanentes nos diversos

setores dos Servidores PúbHcos R!derais;

• Uberação de dirigentes smdicais com salários pagos pelos empregadores;

., Reccnnec:mento ca impol1ãnc:a 00 exerc:c:o da atIvIdade Sindical para o aperfeiçoamento

da democ:ac:a garantlnco a liberaç:3o dos dingentes c::m remuneração arcada pelos

empregadores:

• Garantia. confonne constituição federai. do desconto em roiha de mensalidades

e outras eventuais taxas aprovadas pela categoria. sem ônus para as entidades

sindicais;

4. DeFESA DA SEGURIDADE SOCIAL

• Defencer um orçamento digno para a Seguridade Soc:ai e que sua utilização seja

apenas na Seguridade Socia';

• Garantir o repasse do Tesouro Nacionai de todas as receitas arrecadadas para a

seguridade soc:al. proibindo o desvio dessas verbas para outras finalidades;

É absoiuramenfe macertávei a prática. ccmQuerra nos últimos a anos. de desvios de

recursos ca segundade soc:al. quer iJor meio do Fundo de e~aDliização Ffscal. quer por

meio da própria LSI Crçamentána, para v custeio de ativicades estranhas à seguridade

SOCIal. As receItas da segundade. definidas no art. 195 da CF. devem ser teta/mente

carreadas para a garantia de dirertos sociaiS e serViços nas áreas de saúde, assistl!ncfa e

previdênc:a. Não existe déficit na seguridade; as três áreas devem contar não apenas com

suas fonces de recursos especificas. mas também com dotaçees orçamenrárias do

Tesouro. =:Jmpensatónas dos deSVIOS de recursos '/eriffcac:os ao longo dos úlãmos 75

anos. como forma de capléaJizá-la para o cumpnmenco dos seus compromissos futuros.

decorrenres do envelhec:mento da população e da necessána ampliação da cobertura da

saúde. preVidência e aSSlst~ncla soaal.

• Criação im~diata de uma Camissão Paritária para gerir e fiscalizar os recu~as ela

Seguridade Social ;

• Reaiizar auditoria independente na Previdência Sociai assegurando o efetivo

comrcle da sociedade;
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• ,:uscensáo '! revisão dos r::onteúdos em cursa da Refonna da Previdência Social;

O caráler feMISD e exdudente da Emenda Constitucional nw 20198 e sua regulamentação

s'e leveis. em toda ã. sua el.lensáo: desde a Bdoç::io do c.~rio de tempo de contribuição

Iltl.'m fTromení:: histénco em que (] emprego fôrma' pas::a for séÍ1a çrise, a desemprega

estrutural e tecnoióqlcc pmauz fflllhi!es ria desempregados e a transição ':1emográiica.

aliada ao preconceilo "JIXiaJ1 produz um mfmero cada VP.Z maior de idosos que não lerão
inserção prcdutIva no mercac:o ae trabalho d. .ocr ISSO. não ,cederáo élc:::uinr seauer o

direito à aposentaacna. nas conaiçces ffxadas pela Emenda C.:nsrrtuc:onal. A fragliização

do regIme prevrcenc:áno c:os servidores públicos e traoalhadores das estataIs. pormeio da

mstitUIção furura ae funocs de pensão, Joga per terra conaUlsra ae 50 anos aos selV1dores

públicos. acacanco com a aposenrac:ona :nregrai e com a própna paridade enue arrvos e

aposentados s .nativos. ~ C."'1aç:io do Fator Pre'llcenciáno, proaosra peJo P!.- nw t.527J99) é

a pá de cal nos diredos acs trabalhaaores e fururcs servidores a uma aposenradona digna,

uma vez que acarretará ,cerdas gIganrescas a todos por melO da redução cos seus

preventos, aarmco camrnno para a pnvatJ%sção do segulÇJ socai.

• Revogaçáo da lei que institui o aumento do desconto para os servidores ativos e

cria a descemo para os s~rvidore5aposentados;

A La! n. o 9.783199. que ffxou alíauotas de até 25% de conrnbUJçào dos se~ndores CÍVls

para o CU5re!C cas aoosentadcnas e pensees. reveia-se amda mais perversa em iãce de

seu caráter arm-iSOnõmlCO. A extensão da ccorança aos aposenraaos e pensionistas. além

de fnconstituc:cnal, é perversa e mccerenre com o pfÓpno pnnciaio de que a previdência

deve ser susrentada aiuanalmenre por melO ::e ccntnbuiçCes co segurado: uma aiíquota

de 11% ao arivo, durante 35 anos ae canfnbuição, ac::;mpanhada de aiíquota

c::JmJspondenre a 2x1 da empregado-Estaca, é mais da que sunciente para, mediante

capitalização a juras de menos de 12% ao ano, sustentar beneficias integrais por mais de

35 anos de gozo. NI.o ti razoável nem moralmente jusJificável utilizar-se contribuição

progressiva para tenrar soluc:onar. no C:JlTO :razo. um eventual "c:éffclf' da previdência dos

ssrvídores. quando esse direIto sempre teve. até 1993, Q seu direIto assegurado peios

serviços presracos. Um SIstema contnbutivo justo. equânime e sacra/mente conrrcJado ti

suffc!ente para assegurar, a médio e longo prazo. a viabilidaae dos direItos garantidos aos

servidores e segurados do RGPS.
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• Manutenção da aposentadoria especia. para todos os traba.hadores expostos a

agentes noevos ã saúde e condiçóes insaJubres;

Desde 1998, os serVIdores públicos não têm dzreIto a aposentadoria especial. por falta de

requiamenraçác. A emenda C4Jnstrtuc:cnal ,,'" Z0I98 exige tel complementar para o trato

:1essa quesrão, tanto para o ser'lldor ,!uanfo para o segurado do RGFS. essa lei deve ser

insrrumento ef!:ttvo ,para " exercrén dá rjI;ellJ. ~ não um meio para Q seu cerceamenro. É
direito social 'tue ceve ser reslJelf<ldo e marenalizaao numa legrslação 1ecnré3mente

correta. preservando a saúde ao traaalhador, sela do seter público ou do setor pnvaaq. e

asseguranao a ciqmdade de .~ua eXistência.

• ~anutenção da Previdência Socia. PúbHca Estata••

• Garantia do C~ntroje Sociaj nas poUticas de Seguridade Social, com a revogação

dos artigos da Medida Provisória 1.199/99 que extinguem o C.Jnseiho Nacional de

Seguridade Socjaj e os Cansefhos Estaduais de Previdência Sociaf;

Além de ser maréna crue não .cede ser tratada por medida .crovlsóna. a extjnção dos

:onselhos é inaceltávei. uma vez que ccnrraha o princípio aonsrituc:cnalmente assegurado

a contemplado ,cela EC nW 20199 de que a gestão auaaripartite e democrática da

segundade secai é um dos aDjetivos a serem perseguidos ,oeio estado brasiieiro. .4

;xtinção desses r:=leçlados não acenas tolhe, a partici.lJação soaal cemo demonstra um

'Iiés autoritário, que vé .7a partic:cação e controle soc:al uma ,7Jrma c:e atuação política

antagõnica à democracia representativa. quando na verdade a democracia aireta é

complementar a ela. Ttata.se de concepção neolibera/. que precIsa ser rechaçada em

:âvor de um projeto de Escada que o(Jere na lógica da inclusão social e não da exclusão.

5. EDUCACÃO

• Manutenção do Sistema Educaciona. Federativo, PubUco, Gratuito de Quatidade e

com Compromisso Social, bem como os ~ursos atuatmente estabe'ecidas peja

Constituição Federat;

• Revogação do Oecreto Ministeriaf n.1I 22D8I97 e da Portaria n.1I 646 do MEC;
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• Manutenção do Sistema ~eraj de Er1~ino Superior PúbHco, Gratuito e Quaiidade

com CDmprcmisso Socim; defe~a da auto apUcabilidade do artigo 2r11 da

Constituição F1!deraj; a instajaÇào ~ Agenda Autonomia Universitária com a

participação de todas as entidade representativas da comunidade universitária; a

apUcação d.e no mínimo 75% dos recursos destinadas ã educação para o ensino

superior;

s. OUTRAS RE!NVIDICACOE5

, G.raniia da dcia~::o arçameni:Íria para o pagamento dos direitos já assegurados

tais como: indeniuci!es: auxílios ~e7 transporte, aHmentação e aaiat6ncía

médiC:l;

• Fim dos cortes no orçamento do Poder Judiciário e a garantia dos recursos para o

pagamemo dos beneficios (vale aHmentação. transporte, saúde, etc.), bem como das

diferenças sajariais devidas: retirada do Projeto de Lei de Reforma do Judiciário e a

ampja discussão com a sociedade civil;

• P3gamento dos anuênios conforme decisão do STF;



Fevaeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTAOOS Quarta-feira 9 07175

o SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo esta tribuna na tarde de hoje para regis
trar os vinte anos de existência do Partido dos Traba
lhadores. Faço isso com muita satisfação, porque nin
guém - Direita ou Esquerda - pode imaginar um Bra
sil contemporâneo sem a presença vibrante, apaixo
nada e incisiva do Partido dos Trabalhadores.

Sras. e Srs. Deputados, a história do Brasil, os
quinhentos anos de ocupação portuguesa, tem-se
notabilizado por algo muito triste. Este é um País rico
com um povo pobre, um País abençoado pela nature
za, que conseguiu trazer para cá diversas contribui
ções, civilizações e culturas, mas, infelizmente, desde
a ocupação portuguesa, desde a caravela, desde o
''terra à vista" de Caminha e Cabral, não houve uma
elite que tivesse um projeto nacional, que pensasse
nos "de baixo", como dizia o saudoso Florestan Fer
nandes.

Não é à toa, Sr. Presidente, que o símbolo dos
quinhentos anos de ocupação portuguesa é uma ca
ravela, por revelar o olhar da elite distante das terras
brasileiras, o que justifica, no momento atual, a sua
opção por uma subordinação aos ditames do capital
financeiro.

Mas é verdade, Sr. Presidente, que o Brasil, nes
ses quinhentos anos de ocupação portuguesa, tem
sido um País rico com um povo pobre. E a grande no
vidade desse final de século é o aparecimento de um
instrumento poderosíssimo para questionar o poder
das elites, que é o Partido dos Trabalhadores. Sem
desprezar a experiência histórica dos partidos comu
nistas, o PT é herdeiro dos quilombolas, da utopia pal
marina do século XVII na Serra da Barriga. Inegavel
mente, o PT transformou-se no maior instrumento de
luta da classe trabalhadora, dos excluídos, dos po
bres, daqueles que têm um projeto para o País.

Aos 20 anos, o PT está cheio de desafios, tem
enormes responsabilidades, mas ninguém pode ne
gar que esse partido tem contribuído, e muito, para
consolidar a democracia em solo brasileiro. O Partido
dos Trabalhadores conseguiu, a meu ver, sem arro
gância, entender a alma do povo brasileiro. O PT é o
partido de esquerda que conseguiu fazer com que as
pessoas percebessem que o grande instrumento de
transformação social é a organização da sociedade.
Mas resta, Sr. Presidente, nesses vinte anos, inúme
ros desafios ao Partido dos Trabalhadores, que tem
de incorporar de vez a questão racial como elemento
importante para se compreender a realidade brasilei
ra.

É pela articulação, raça, classe e gênero que o
PT vai ter condições de ser um partido que enfrentará
a dominação e a exploração, desde o machismo coti
diano até a opressão racial.

É nesse sentido que, como Deputado do PT e
coordenador da Frente Parlamentar Brasil-África, la
mento publicamente o que ocorreu no Rio de Janeiro
na tarde de ontem. A Polícia carioca, baseada em
suspeitas até agora não comprovadas, ocupou um
morro no Rio de Janeiro, alegando que angolanos es
tavam fazendo treinamento de guerrilha, humilhando
pessoas às quais o Brasil deve muito da sua história.

Nada mais irônico. Nos quinhentos anos de
ocupação portuguesa, a nossa Polícia dá um sinal de
despreparo. Baseada em suspeitas, invade lares,
prende cidadãos, pondo por terra a generosidade do
povo brasileiro.

Esse é um assunto que o PT, nos seus vinte
anos, tem de incorporar de vez, porque a dominação
não é só de classes, mas também tem um conteúdo
de raça. Basta ler o brilhante pronunciamento feito
nesta tarde pelo Deputado Marcondes Gadelha, do
PFL da Paraíba, que faz menção à intolerância e cita
o exemplo dos carecas no ABC paulista.

Portanto, Sr. Presidente, com esse ânimo do PT,
cobro mais uma vez o requerimento que fiz há um ano
no sentido de que esta Casa crie uma Comissão
Especial para analisar os projetos referentes às etni
as - negros, índios, mulheres -, para que possamos,
aí sim, comemorar os quinhentos anos com uma le
gislação moderna.

Infelizmente, optou-se por uma exposição de
trajes quinhentistas portugueses. Nada contra a ex
posição de trajes, mas me parece que a função funda
mentai deste Parlamento é constituir uma legislação
moderna de combate ao racismo e ao machismo. E
essa, sem dúvida alguma, é a grande contribuição do
Partido dos Trabalhadores para a democracia brasile
ira. Alargamos os horizontes da democracia nesses
vinte anos. Cheio de raças, se Deus quiser, vamos
conquistar o poder em 2002.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a privatização dos rios, promovida de forma
antipatriótica pelo Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, vem causando revolta e indigna
ção nos cidadãos brasileiros, tanto nos que moram
nas cidades grandes, como na população que vive no
interior do País e que muitas vezes depende única e
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exclusivamente dos rios, riachos e cachoeiras como
fontes de riqueza econômica, cultural e social.

Mais um exemplo dessa atitude desrespeitosa,
desumana, anti-social e degradante vem ameaçando
a comunidade do Município de Salto da Divisa, no
Estado de Minas Gerais, que faz fronteira com a Ba
hia. Naquela pequena cidade do interior, o rio Jequiti
nhonha representa tradição, integração e inspiração
para milhares de pessoas que usufruem benefica
mente da pesca em uma paisagem exuberante e poé
tica, das mais belas da região. Trata-se de um lugar
que pode tornar-se, em breve, apenas mais um car
tão postal para se guardar. A construção da Usina Hi
droelétrica de Itapebi, no rio Jequitinhonha, logo aci
ma de Salto da Divisa, ameaça desalojar centenas de
famrlias, além de inundar as belíssimas cachoeiras
denominadas Salto do Tombo e Cantagalo, conside
radas pela comunidade local verdadeiros patrimônios
da natureza, que devem ser preservadas e respeita
das pelo homem de todas as maneiras. '

O que é mais incrível, Sr. Presidente, é que a co
munidade de Salto da Divisa não se é totalmente con
trária à construção da barragem de Itapebi, vista
como fator de desenvolvimento para aquela região,
marcada pela miséria e a pobreza, e onde residem
pessoas dignas, de valores e tradições culturais au
tênticas. O que a população de Salto da Divisa não
aceita é a imposição de projetos hidroelétricos que
coloquem em risco a sobrevivência daquela gente,
promovendo, com a autorização do Governo Federal,
a exploração dos recursos naturais por grupos nacio
nais e estrangeiros, sem levar em consideração a pre
servação do meio ambiente e da vida humana.

Para conhecimento de todos os Srs. Deputados,
a polêmica que envolve a construção da Usina de Ita
pebi começou há quase três anos, quando o Grupo
Odebrecht apresentou ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e
à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) o
projeto de construção da barragem no rio Jequitinho
nha, a ser administrada pela Companhia de Eletrici·
dade do Estado da Bahia (COELBA). Pelo projeto ori
ginai, a obra visava à geração de 375 megawatts de
energia elétrica destinada às empresas do Pólo Pe
troquímico de Camaçari, na Bahia. Três cidades baia
nas e cerca de cinqüenta famílias de Salto da Divisa
seriam atingidas em função do represamento da
água, sem comprometimento das cachoeiras que es
tão integradas ao ambiente da cidade mineira.

No ano passado, porém, técnicos da Feam e da
Coelba admitiram, em audiência pública realizada na

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que o proje
to original fora alterado após a elaboração dos Rela
tórios de Impacto Ambiental (RIMA) pelo Ibama. Com
a estranha aprovação do órgão federal, que deveria
estar atento aos danos causados em nosso meio amo
biente, a nova barragem de Itapebi vai implicar o de
salojamento de mais de cem famílias que moram na
zona urbana de Salto da Divisa, além de inundar por
completo as Cachoeiras Tombo da Fumaça e Canta
galo.

Com o apoio de ambientalistas, de famílias que
poderão ser atingidas pelas águas do lago artificial,
de deputados estaduais, da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente de Minas Gerais e da comunidade de
Salto da Divisa, estamos solicitando ao Ibama que es
clareça à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias desta Casa os pontos polêmicos
sobre a Usina de Itapebi, pois não é possível permitir
que os interesses gerais do povo mineiro sejam, mais
uma vez, desrespeitados pelo Governo Federal, em
nome de negociatas que ferem a autonomia e identi
dade da nossa população.

Como manifesta-se o Movimento S.O.S. Tombo
da Fumaça: "Queremos que o projeto de construção
da Usina de Itapebi seja reformulado, de forma a pre
servar as cachoeiras e garantir os direitos sociais da
comunidade. Somos por um desenvolvimento susten
tável, com justiça social e que represente benefícios
reais para a região, pois estamos cansados de ser
usados em projetos que, ao invés de desenvolver,
atrasam e aprofundam a miséria do Vale do Jequiti
nhonha."

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen
to seja publicado no programa A Voz do Brasil e no
Jornal da Câmara.

Era o que tinha dizer.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro parabenizar o Partido dos Trabalhadores pelos
seus vinte anos de existência. Assumo publicamente
que esse partido tem contribuído para o reforço da
democracia brasileira, lutando permanentemente
contra qualquer tipo de discriminação social, racial,
de gênero, étnica e religiosa neste País.

Parabéns ao Deputado Ben-Hur Ferreira, em
nome de quem cumprimento todos os deputados, li
deranças e militantes do PT em âmbito nacional. Pa
rabéns pelo papel que o PT tem representado neste
País na luta permanente a favor da democracia brasi
leira.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta úl
tima semana, um rapaz de um pouco mais de 35
anos, com um sonho de ser um futuro universitário,
um assistente social, perdeu a vida por parecer ho
mossexual.

Salman Rushdie, autor de Versos Satânicos,
previu o futuro quando afirmou que "a cadela que pa
riu Hitler está novamente no cio", referindo-se ao sur
gimento do neonazismo, com a vitória de Haider, na
Áustria.

Aqui no Brasil, no ABC Paulista, já nasceu esse
produto incestuoso. Jovens com um vazio na cabeça,
os skinheads, espancam e matam um jovem. O sim
ples fato de não concordar com sua crença, cor de
pele, gestos ou opção sexual faz com que se desen
cadeiem atos de violência e morte, emergindo o vul
cão adormecido na sociedade do preconceito e da
discriminação de gênero, religiosa ou racial.

Exemplos acumulados aqui e ali, como o da
Espanha atualmente, no envolvimento e morte de imi
grantes marroquinos e muçulmanos, e também no
Brasil, fazem com que passemos da simples atitude
de choques de opiniões e sentimentos para atitudes
públicas em favor da dignidade humana, do respeito à
vida e da solidariedade a negros, nordestinos, judeus,
homossexuais, prostitutas e outros representantes
sociais.

A Frente Parlamentar pela Cultura de Paz e não
Violência, constituída por mais de cem parlamenta
res, encaminha hoje requerimento ao Ministério da
Justiça, por intermédio desta Casa, com pedido de
acompanhamento e de máximo esforço da Polícia Fe
deral, junto às Secretarias de Segurança Pública dos
Estados, no sentido de atuar de forma severa e exem
plar contra quaisquer atos de violência e discrimina
ção, mesmo porque nos sites hoje existentes na
Internet há estímulos para tais condutas.

A participação do Ministério da Justiça e da Polí
cia Federal tem como objetivo maior assumir posição
de soberania, de respeito integral aos direitos huma
nos. E o Brasil é signatário do Tratado de Costa Rica.

A União, como guardiã dos tratados internacio
nais para os direitos humanos, e nós, parlamentares
desta Casa, somos responsáveis pela prática e fisca
lização do cumprimento desses tratados e da própria
Constituição brasileira, que não admite qualquer ato'
de discriminação, seja étnico, seja religioso, seja de
outro gênero. Temos a obrigação de exigir providênci
as que signifiquem ação não só preventiva, mas tam
bém coibitiva e dura, para que fatos lamentáveis
como estes não ocorram, estancando essa hemorra-

gia, suturando essa ferida do ódio, do rancor e do do
entio preconceito em nosso meio.

Sr. Presidente, é responsabilidade deste Parla
mento zelar pelo respeito ao ser humano, sobretudo
aos tratados internacionais.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, de acordo com a Constituição Federal, é
garantido a todas as pessoas o direito à igualdade e à
autonomia. Regulamentando o direito constitucional,
o Brasil dispõe de inúmeros dispositivos legais que
rejeitam qualquer tipo de discriminação.

Além da legislação brasileira em vigor, o Brasil é
signatário de inúmeros tratados e convenções inter
nacionais que visam ao combate de qualquer tipo de
discriminação e, sobretudo, executa o Programa Na
cional de Direitos Humanos, que adota o conceito de
direitos humanos como direitos fundamentais de to
das as pessoas, inclusive das portadoras de deficiên
cia.

No caso específico das pessoas portadoras de
deficiência, a Lei n2 7.853, de 24 de outubro de 1989,
regulamentada pelo Decreto n2 3.298, de 20 de de
zembro de 1999, assegura às pessoas portadoras de
deficiência o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais e sua efetiva integração social.

Por meio da regulamentação da Lei n2 7.853, fi
cou garantida às pessoas portadoras de deficiência a
acessibilidade e a utilização de bens e serviços, a eli
minação de barreiras arquitetônicas e obstáculos e
de barreiras na comunicação.

Por isso é necessário destacar a necessidade
de se adequar os serviços públicos e o sistema ban
cário nacional às necessidades das pessoas portado
ras de deficiência. É preciso também que as formas
menos tutelares possíveis sejam utilizadas garantin
do um processo de autonomia e independência da
quelas pessoas.

Não obstante o aparato legal existente, vimos
acompanhando pela imprensa casos de discrimina
ção explícita. Por isso estamos apresentando projeto
de lei neste sentido, e, para o cumprimento da nossa
proposição no que se refere, por exemplo, às pessoas
cegas, existem inúmeras formas de as instituições se
adequarem para fazer cumprir a lei. Podemos citar o
Programa Doswox para Windows, desenvolvido pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria
com o Instituto Benjamin Constant, que torna possível
a pessoa cega acessar extratos bancários, podendo
conferi-los sem dificuldades por meio de um sistema
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de áudio. Existem inúmeros outros recursos e a viabi
lidade deste é comprovada, uma vez que já está im
plantado em uma rede privada de bancos.

Por isso é intolerável assistir as pessoas sendo
submetidas a situações constrangedoras e vexatórias
por bancos, uma vez que é público e notório o privilégio
que essas instituições gozam em nosso País, com
lucros estupendos e negociações absurdas de suas
dívidas, junto ao próprio Governo brasileiro, organismo
máximo na função de defesa dos direitos da população.

Ainda há duas semanas, um cidadão portador
de deficiência visual não conseguiu abrir uma conta
bancária na agência matriz do Banco do Brasil, em
Belo Horizonte. Todas as nossas conquistas no que
se refere à garantia a tais pessoas dos direitos indivi
duais caíram por terra quando esse cidadão, formado
em História pela Universidade Federal de Minas Ge
rais e servidor público da Prefeitura Municipal de Con
tagem, foi impedido de movimentar uma conta bancá
ria, onde pretendia depositar a remuneração que re
cebe pelo seu próprio trabalho.

Em Belo Horizonte, os movimentos sociais liga
dos aos portadores de deficiência repudiaram publi
camente essa atitude, manifestação amplamente di·
vulgada pela imprensa do estado. E aproveito esta
oportunidade para manifestar minha solidariedade a
tal movimento de protesto contra o Banco da Brasil.

Outros bancos, a exemplo do Bradesoo, já con·
tam com mais de 2.100 cegos no seu quadro de clien
tes, utilizando programas informatizados para aten
dê-Ias de forma adequada. Sendo assim, ê inaceitá
vel que um banco oficial impeça pessoa portadora de
deficiência de movimentar uma conta bancária. De
acordo com a lei brasileira, discriminação é crime.

Por fim, Sr. Presidente, encaminho à Mesa pro
jeto de lei que obriga o sistema bancário do Pais a
adequar os seus serviços de forma a atender os por
tadores d,e deficiênd8,

Muito obrigado.
O SFt, AVEN'ZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re

vi,slo do orador,) - Sr. Presidente, 8ras. e Srs. Depu
~ venhc a &$ta tribuna demonstrar como o Minis
ttrio dos Tll1Mportes vem tratando seus servidores,
~Imente OS pensionistas.

Tenho um exemplo que chega a ser chocante:
ano passado. uma viúva que precisava da pensão,
deu entrada no processo, mas o Núcleo de Conces
~ de Pensões do Ministério dos Transportes 
NUCON, desde então vem protelando propositada
menU. a concessão do benefício. Na verdade, desres
peita de propósito a lei ao negar o direito à pensianis-

ta, causando prejuízos irreparáveis para uma família
inteira, que necessita dessa pensão para sobreviver.

Procurei saber as razões de tamanha demora.
Mesmo no núcleo não se fornece explicação razoável
para essa situação. Diversas desculpas são apresen~

tadas. Em alguns casos, sequer o telefone daquele
órgão funciona, para se obter informações.

Veja, Sr. Presidente, que não estou falando aqui
de uma dívida muito elevada, algo que pudesse com
prometer o Erário. Nada disso. Estou apenas tratando
do direito do servidor público e, é claro, de um proble
ma que poderia ter sido resolvido - e já deveria ter
sido resolvido - rapidamente.

Sr. Presidente, sabe o que aconteceu quando
acionamos a Assessoria Parlamentar do Ministério
dos Transportes e pedimos um encaminhamento
mais rápido para um caso tão simples como esse?
Descobrimos que existem vários casos como esse.
Isso é uma vergonha, não é possível. O Governo vem
protelando esse direito a cada dia. Parece até que vai
arrecadar mais mantendo esse recurso, que não é
dele, em caixa, e diversas famnias terão prejuízo.

Não podemos aceitar uma situação dessas, Sr.
Presidente. E quero dizer mais: se fossem precatórios,
aí, sim, o Ministério já teria resolvido. Como não são,
como se trata de um processo administrativo, não re
solve. Tenho a impressão de que esse problema não
ocorre apenas no Ministério dos Transportes. Esse di
reito está sendo negado aos servidores públicos de
propósito por este Governo, para fazer economia não
sei da quanto.

Infelizmente, como se trata de direito de servi
dores, esse caso não serve como mais um escândalo
para a Nação. Porém, aquelas pessoas sabem muito
bem as necessidades que vêm passando. É muito
grave ficar, como estão aquelas pessoas, sem rece
ber o seu sustento há um ano - e é uma verba de ca
ráter alimentar, a pensão tem caráter alimentar -,
simplesmente porque o Governo não quer conceder
aquele benefício e vem protelando o seu pagamento
por todos os meios.

O Ministério dos Transportes fica devendo uma
explicação a esta Casa e ao povo brasileiro.

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo mais uma vez esta tribuna para falar dos au
mentos absurdos e escandalosos dos remédios. Des
ta feita venho com um pouco mais de esperança, uma
vez que começamos a caminhada para dar um basta
a esta situação.
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Gostaria de parabenizar, inicialmente, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que, numa inter
venção direta, solicitou aos Ministros Pedro Malan, da
Fazenda, e José Serra, da Saúde, que encontrassem
uma solução para o problema.

O meu companheiro de partido Deputado Nelson
Marchezan, Presidente da CPI dos Medicamentos,
junto aos seus pares, tem acelerado as tomadas de
depoimento, para que se chegue a uma conclusão.

Uma posição é certa: o lobby é fortíssimo, as in
fluências circulam pelos corredores e gabinetes. Não
condeno os lobistas, afinal são pagos para exercerem
essas funções. Só não posso concordar é com o co
mércio que está sendo estabelecido - congressos,
sorteios de carro -, cujo custo estoura sempre na
ponta, onde se encontra o consumidor, elevando-se
sobremaneira os preços. Preços que estão impedindo
que milhares de brasileiros se tratem, os quais dei
xam de procurar a cura de suas doenças por falta de
recursos. A conseqüência disso são hospitais cada
vez mais abarrotados de doentes.

Com grande alegria deparamos, na edição de 3
de fevereiro do Jornal do Brasil, com a seguinte
manchete: "Competição barateia remédios". O assunto
abordava a chegada dos genéricos às farmácias.

Há quanto tempo o povo brasileiro esperava por
uma notícia como essa! Afinal, os genéricos têm o
mesmo princípio ativo dos remédios de marca e são
mais baratos.

O Diário Oficial já publicou a relação dos pri
meiros remédios genéricos. Por enquanto são pou
cos, representando um pingo no oceano. No entanto,
tenho certeza de que, se continuarmos com a mesma
pressão, com todos trabalhando em torno do baratea
mento, a queda de preços será uma conseqüência.

Vou citar alguns exemplos: o Antak, medica
mento que combate doenças do estômago, já tem o
seu concorrente genérico nas farmácias. Enquanto o
genérico Ranitidina custa 10 reais e 70 centavos, o
Antak custa 24 reais e 15 centavos. Moral da história:
hoje já se vende seis vezes mais o genérico do que o
tradicional.

Outro exemplo muito conhecido é o antibiótico
Binotal, que custa 19 reais e 75 centavos, enquanto o
seu correspondente genérico, Ampicilina, custa 11 re
ais e 40 centavos. Outros exemplos começam a sur
gir, daí minha esperança.

É claro que a solução definitiva ainda não está
dada. O universo de remédios é muito grande, e sabe
mos que os grandes laboratórios, com sua força, seu
prestigio, seu poderoso marketing, não vão ficar pa-

rados. É necessário muita vigilância. Temos que con
tinuar lutando.

Outra boa notícia nos foi dada pelo nosso com
panheiro de partido Deputado Nelson Marchezan.
Como Presidente da CPI dos Medicamentos, preten
de propor a redução de impostos de importação de
genéricos, caso as indústrias instaladas no País re
sistam em produzir genéricos no Brasil. Pelo poder
dos laboratórios, essa providência fatalmente deverá
ser tomada, porque envolve muitos milhões de reais.

O Jornal do Brasil publica ainda a notícia de
que, após três meses do último aumento, os laborató
rios pretendem já, em fevereiro, atacar os bolsos dos
consumidores com um novo aumento de preços dos
medicamentos. Gostaria de saber qual a desculpa
desta vez.

O Conselho Regional de Farmácia do Distrito
Federal, que presta um grande serviço fazendo levan
tamentos mensais de preços de remédios, informou
que, nos 350 medicamentos mais vendidos no País,
houve um aumento de 12% em relação ao mês pas
sado.

A verdade, Sr. Presidente é que eles são muito
abusados. Nem mesmo a escalada de preços questi
onada pela CPI dos Medicamentos foi capaz de frear
a nova variação. Conclui-se, por conseguinte, que a
insensibilidade dos laboratórios não conhece a po
breza; a falta de recursos das pessoas que, doentes,
não têm dinheiro suficiente para comprar remédios
que os levarão à cura.

Cada vez mais tem sido difícil comprar remédi
os. Daí o nosso apelo final e dramático: vamos acele
rar o incentivo à fabricação dos genéricos, a única sa
ída para estancar o abusivo e escandaloso aumento
dos remédios.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
fazer um último registro. Refiro-me àquela notícia que
sai do Congresso para todo o Brasil. Desejo parabeni
zar o meu colega Deputado Paulo Feijó, que está aqui
ao meu lado, pelo trabalho que vem realizando em
Campos. S. Exa. é um grande companheiro.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, morre precocemente Sandra Correia.

Os meios de comunicação de Pernambuco per
deram sua musa, Sandra Correia. Baiana de Juazei
ro, na flor da idade, 33 anos, repórter especial do Diá
rio de Pernambuco, faleceu nesse domingo, em Re
cife.
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Sandra fez parte dos quadros da Folha de Per
nambuco e do Jornal do Commercio, onde traba
lhou nos edítJriais de Economia e Suplementos. Du
rante toda a tarde de ontem, o movimento de jornalis
tas, amigos e familiares foi intenso na Capela do Hos
pital Português, onde o corpo estava sendo velado.

Sandra Correia formou-se em 1992, pela Uni
versidade Católica de Pernambuco. A jornalista inici
ou sua carreira na antiga versão da Folha de Per
nambuco, onde trabalhou na primeira equipe de re
portagem policial formada só por mulheres no Estado.
Depois da Folha, trabalhou no Jornal do Commer
cio até dezembro de 1996. Após um curto período de
trabalho no Diário de Pernambuco, passou mais de
um ano na Inglaterra, fazendo cursos de especializa
ção. Ao retornar, voltou a fazer parte dos quadros do
Diário de Pernambuco, como repórter especial.

Trabalhando há dois anos no Diário de Per
nambuco, Sandra foi uma das finalistas do Prêmio
Cristina Tavares de Jornalismo em 1999, com a série
de reportagens "Fome, o mal que mata em silêncio",
em parceria com Glauce Gouveia. Além da indicação
para o Cristina Tavares, Sandra Correia recebeu o
Prêmio Sinduscom, promovido pelo Sindicato da
Construção Civil, em 1998.

A imprensade Pernambuco perdeu uma guerreira.
Hipotecamos nossa solidariedade aos seus fa

miliares e colegas de trabalho.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, por algumas vezes ocupei esta tribuna
para ressaltar os benefícios do Programa Vila dos
Ofícios, implantado em meu Município, Dourados, no
Mato Grosso do Sul.

Hoje, para confirmar tudo aquilo que falei, tenho
a alegria de registrar dois importantes reconhecimen
tos ao projeto: primeiro, a seleção, em âmbito nacio
nal, por um júri da Caixa Econômica Federal, do Pro
grama Vila dos Ofícios para concorrer ao Prêmio Cai
xa Melhores Práticas, que em sua etapa final escolhe
rá as dez melhores experiências na área habitacional
de todo o País, dentre 149 projetos já selecionados.
Segundo, o Vila dos Ofícios também está selecionado
para participar do evento internacional Melhores Prá
ticas e Lideranças Locais, modelo das Nações Unidas
que segue o prêmio também lançado pela Caixa, no
ano passado.

Na Vila dos Ofícios, além de assegurado o direi
to à moradia às famflias de baixa renda, são propicia
das as verdadeiras condições do morador montarseu
pequeno negócio dentro da sua própria casa, contri-

buindo decisivamente para a complementação de
renda de inúmeras famílias e para o aquecimento do
comércio nos bairros, ao formar uma nova cadeia de
consumo.

Com seus cinco núcleos em Dourados, a Vila
dos Ofícios se destaca, nacionalmente, pela oportuni
dade concedida à dona de casa de montar o seu pró
prio salão de beleza, ao pai de família de montar uma
sapataria, uma doceria, uma minipadaria, uma loja de
roupas e até mesmo ao artesão de montar sua pró
pria oficina. Enfim, é um enorme leque de alternativas
produtivas oferecidas ao morador de trabalhar em
sua própria residência, uma tendência mundial que já
deixou de ser apenas futurista, principalmente com o
advento da informatização e da globalização.

Além de oferecer alternativa de ganhos e mora
dia a profissionais cujas atMdades estejam inviabiliza
das no mercado formal, a Vila dos Ofícios contribui, ain
da, Sr. Presidente, para a urbanização das regiões onde
estão sendo implantadas, com recursos financeiros do
Habitar Brasil, por mim viabilizados, inicialmente junto ao
Ministério do Planejamento e posteriormente junto à Se
cretaria Especial de Desenvolvimento Urbano.

Muito me honra, Sr. Presidente, no meu exercício
de Deputado Federal, ter conseguido viabilizar um pro
jeto da envergadura da Vila dos Ofícios, uma iniciativa
que, de forma prática e objetiva, promove a erradicação
do desemprego, da miséria e da pobreza em nosso
País, combatendo a exclusão social e amenizando os
graves problemas sociais enfrentados por nossa popu
lação, principalmente os menos aquinhoados.

Muito me honra, Sr. Presidente, como Parla
mentar eleito pelo povo do meu estado, viabilizar, com
minha participação séria e proveitosa, ações conjun
tas entre os Governos Federal e Municipal. Como já
afirmei em oportunidades anteriores, Sras. e Srs. De
putados, a verdadeira luta contra a exclusão social
não se pode ater ao terreno das abstrações teóricas e
burocráticas, muito menos aos debates acalorados,
como quase sempre acontece.

As conquistas palpáveis, como a Vila dos Ofíci
os, é que de fato possibilitam a melhoria da qualidade
de vida de nossa gente e contribuem para a verdadei
ra superação desse vergonhoso quadro de desigual
dade social que ainda existe no Brasil.

Desta tribuna, Sr. Presidente, parabenizo todos os
moradores da Vila dos Ofícios, a minha querida Doura
dos e a Caixa Econômica Federal, importante parceira
no projeto, não só pelo reconhecimento internacional,
mas também pelas importantes conquistas sociais na
execução do projeto, como o respeito ao cidadão e a
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consolidação dos valores sociais e culturais de nossa
comunidade.

Independentemente da premiação final, a sele
ção da Vila dos Ofícios é a prova maior do seu suces
so.

Encerro, Sr. Presidente, reafirmando e reassegurando
ao povo do meu estado que continuarei na incessante busca
de melhores soluções para atender aos interesses da
Nação e do povo sul-mato-grossense, que me elegeu,
por duas vezes consecutivas, como seu legítimo
representante no Congresso Nacional.

Muito obrigado.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, deixo registrada
nos Anais desta Casa matéria publicada no jornal
Alto Madeira, edição no dia 31 de dezembro de
1999, intitulada "Brasil 500 anos - Nada a Festejar",
de autoria do Prof. Abnael Machado de Lima, Conse
lheiro Estadual da Educação e Conselheiro do Con
selho-Diretor da Universidade Federal de Rondônia.

Trata-se de uma retrospectiva histórica da traje
tória de quinhentos anos do Brasil, com ênfase no
atual modelo econômico adotado pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que recebeu o País em
equilibrada situação econômica e com sua política
neoliberal subordinou o Governo brasileiro às ordens
de organismos financeiros internacionais.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

BRASIL 500 ANOS

NADA A FESTEJAR

No próximo ano dois mil, faltando apenas um
ano para o início de um novo século, o XXI, no dia 22
de abril, o Brasil completa 500 anos de ocupação eu
ropéia a partir da chegada das caravelas portugue
sas, no ano de 1.500, no litoral do atual Estado da Ba
hia, ante os habitantes da terra Pindorama, pasmos
de admiração. Hipnotizados sem esboçar qualquer
reação, assistiram do desembarque dos marinheiros
lusos, a construção de uma grande cruz, seu ergui
mento e fixação no solo simbolizando a posse daque
las terras por Portugal. A celebração das missas que
atentos assistiram imitando os gestos do celebrante
Frei Henrique de Coimbra julgando ser uma espécie
de pagelância daquela gente, finalmente o reembar
que e o desaparecimento das naus na linha do hori
zonte deixando em terra os degregados e os deserto
res, por eles (os índios) adotados.

A partir desse dia sem consulta e sem consenti
mento os nativos da Pindorama tornaram-se súditos

do EI Rei de Portugal Dom Manuel I, O Venturoso. Da
mesma forma, sem plebiscito sua terra foi redenomi
nada, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e por
fim Brasil.

Nos 322 anos de domínio português o Brasil foi
loteado e doado aos apaniguados do rei, os
donatários vitalícios das Capitanias Hereditárias.
Fracassando esse sistema de colonização foi
instituído o Governo Geral centralizado na Bahia e
posteriormente devido a grande extensão geográfica
da Colônia, esta foi dividida em duas porções
administradas por dois governadores, um sediado na
Bahia e o outro no Maranhão. Os colonos fixados no
litoral dedicando-se ao extrativismo da madeira e à
cultura da cana-de-açúcar, deram início a expansão
territorial empreendendo a expedições denominadas
Entradas e Bandeiras, em seus rastros seguiam os
padres em seu trabalho catequético de conquistar
mais almas para Deus, mais súditos e terra para Por
tugal. Seguiam os mascates e tropeiros abrindo no
vas trilhas e caminhos de abastecimento às frente
mineradoras agrícolas e pecuárias. Os criadores de
gado alcançaram o vale do rio São Francisco (o rio
dos Currais) expandindo-se pelo sertão nordestino.

A Colônia passou para o domínio da Espanha
sofreu invasões pelos franceses, holandeses e ingle
ses expulsos pelos lusos-brasileiros, os quais se fixa
ram na foz do rio Amazonas se apossando do seu
imenso vale estendendo os limites dos domínios por
tugueses até os primeiros contrafortes dos Andes.

A economia tinha por suporte o extrativismo mi
neral (ouro e pedras preciosas), extrativismo vegetal
(madeira e especiarias - as drogas do sertão), agri
cultura, principalmente a cana-de-açúcar, pecuária
(gado bovino) e agroindústria empregando como for
ça de trabalho a mão-de-obra de milhões de escravos
importados da África.

Ocorreu transmigração da família real portugue
sa para o Brasil, passando o Rio de Janeiro a ser a
sede do Império, tendo sido aberto os portos brasilei
ros às nações amigas (leia-se Inglaterra), criado o
Banco do Brasil, a fábrica de pólvora, o jardim Botâni
co, o ensino superior e outros importantes benefícios.

A Colônia foi elevada ao status político-administrativo
de Reino Unido a Portugal e A1garves.

Neste longo período de regimes de Colônia, Vi
ce-Reino e Reino o Brasil sempre se manteve em ex
pansão e crescimento econômico.

O Brasil separou-se de Portugal tornando-se
um estado soberano adotando como regime político a
monarquia constitucional a qual durou 67 anos, no
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seu transcurso o governo imperial enfrentou as rebe
liões internas de caráter separatistas, as guerras con
tra as repúblicas da Argentina, Uruguai e Paraguai.
Porém, essas dificuldades não impediram o seu cres
cimento econômico desenvolvendo-se a agricultura
(café, cana-de-açúcar, algodão), a pecuária, o extrati
vismo vegetal (borracha) a construção civil, a constru
ção naval, o comércio, a construção e expansão das
ferrovias e instalações de indústrias mantendo-se o
crescimento do produto interno bruto real em uma
taxa de 2,39% ao ano no período de 1851 a 1889.

Um golpe militar em 1889, substituiu o regime
monárquico pelo republicano atravessando este os
períodos de consolidação (República da Espada),
República Velha, Estado Novo, Redemocratização,
Ditadura Militar, Nova República, em todos esses
ocorreram crise de ordem política, algumas desgene
rando em luta armada, de ordem econômica a desva
lorização dos produtos nacionais de exportação no
mercado internacional, participação do País nas duas
guerras mundiais. Porém não impediram, que hou
vesse crescimento do Produto Interno Bruto nas se
guintes taxas: 2,97% no período de 1890 a 1913; de
4,68% no período de 1914 a 1939; 3,9% no período
de 1930 a 1945; de 6,43% no período de 1946 a 1964;
de 8,02% no período de 1965 a 1980, tendo sido
mantida uma taxa média de crescimento de 7,15% no
período de 1946 a 1980. Houve uma diminuição de
crescimento caindo a taxa para 1,90% no período de
1981 a 1990 (conhecido como a década perdida).

Em 1995 assumiu a Presidência da República o
senhor Fernando Henrique Cardoso, recebia o País
em equilibrada situação econômica como atestam os
seguintes indicadores: as contas públicas apresenta
vam um superávit operacional de 1,1 % do Produto
Interno Bruto - PIB; os juros reais líquidos pagos fo
ram da ordem de 3,9% do PIB; a balança comercial
apresentou um superávit de 10 bilhões de dólares; a
taxa de desemprego não atingia 5% e o crescimento
do PIB alcançou a cifra de 9,5% no último trimestre de
1994.

O presidente adota uma política neoliberal ten
do por meta a inserção do País na economia mundial
globalizada, para tanto se fazia necessário proceder
a desnacionalização da economia, bem como modifi
car a Constituição para a tornar permissível e conso
ante às regras e aos compromissos assumidos com o
empresariado internacional. Para viabilizar seu proje
to o Presidente mostrou-se ágil, em poucos meses con
seguiu aprovar as Emendas Constitucionais n2 6/95, eli
minando os mecanismos de defesa da empresa naci-

onal e as reservas previstas para a exploração de re
cursos minerais e as potencias de energia hidráulica;
n2 7/95, abriu a navegação da cabotagem e o trans
porte em geral ao capital estrangeiro; n2 8/95, viabili
zou a privatização das comunicações; n2 9/95, per
mitiu a quebra do monopólio sobre o petróleo, bem
como a privatização e ingresso de capitais estrangei
ros no setor petrolífero.

Essas emendas à Carta Magna lhe permitiu re
duzir as tarifas alfandegárias de importação da média
de 50% para 12% e eliminar todos os incentivos às
exportações, os créditos, as isenções de impostos, os
subsídios, impondo a estas uma série de impostos ir
recuperáveis (ICMS-PIS, Confins, CPMF, CSSL e ou
tros), acompanhados da instituição de juros altíssi
mos para a empresa de capital nacional. Permitiu o
crescimento de violenta e desleal concorrência entre
o empresariado nacional e estrangeiro resultando em
generalizado processo de insolvência e de alienação
do parque produtivo nacional aos investidores inter
nacionais. A privatização das empresas estatais ocor
reu mediante um processo de negociatas escabrosas
pela qual o Governo financiou os investidores estran
geiros na compra do patrimônio público.

As medidas adotadas resultaram na estagna
ção do País que pela primeira vez em toda sua histó
ria passou a descrecer, o superávit na balança co
merciai transformou-se em vultuoso déficit, os juros
reais líquidos pagos cresceram correspondendo a
5,2% do PIB e o déficit público operacional foi equiva
lente a 4,9% do PIB. Cresceram os índices de falência
de empresas e de desemprego.

Em 1996, novas emendas constitucionais foram
encaminhadas e aprovadas pelo Congresso Nacio
nal, a n21 0/96 transformou o Fundo Social e de Emer
gência em Fundo de Estabilização Fiscal; a nQ 12/96
prorrogou por mais dois anos a Contribuição Provisó
ria sobre Movimentação Financeira.

Em 1997, o Presidente da República e seus
acólitos relegaram a segundo plano à administração
do País, os interesses públicos e recuperação das fi
nanças, se dedicando à montagem de estratégias po
líticas a fim de ser conseguida a aprovação pelo Con
gresso Nacional da emenda que permitiria a possibili
dade de nova candidatura para cargos eletivos execu
tivos no período imediatamente subseqüente ao tér
mino do mandato, com direito à permanência inter
rupta no cargo, isto é, sem ser necessária a desin
compatibilização. Foi conseguida a aprovação por via
de deprimentes negociações, favorecimentos e con
cessões de vantagens, episódios que cercaram a vo-
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tação da Emenda Constitucional nº 16/97, do pleno
conhecimento do povo.

Foram aprovadas as Emendas Constitucionais
n2 18/97, 19/97 e 20/97, alterando os capítulos relati
vos aos servidores militares, civis e sistema previden
ciário, modificações impondo restrições de direitos e
garantias dos servidores e possibilitando a progressi
va redução de quadros de pessoal do serviço público
e de gastos nEcessários ao funcionamento da máqui
na administrativa.

Ao serem realizadas as eleições gerais de 4 de
outubro de 1998, o lógico era esperar que os eleitores
votassem nos candidatos da Oposição que haviam
denunciado as conseqüências danosas do modelo
político-econômico adotado e a incompetência admi
nistrativa do Governo para solucionar a grave situa
ção do País, que do início desse ano até o mês de se
tembro tinha perdido 30 bilhões de dólares de suas
reservas, a saída dessa moeda continuava em quan
tias cada vez maiores, o movimento comercial de
crescia, as grandes indústrias estavam paralisadas
em férias coletivas, cresciam os níveis de inadimplên
cia e de desemprego, com a probabilidade de cresce
ram muito mais. Os candidatos da Oposição apresen
taram uma série de propostas alternativas para tirar o
Brasil da crise. Porém o eleitor por falta de conscienti
zação política, induzido pela lavagem cerebral da mí
dia inoculando-o a fobia de que a não-reeleição impli
caria no retorno da inflação e da impossibilidade dos
pobres terem frango em suas refeições, não só reele
geu o Senhor Fernando Henrique Cardoso, como a
maioria dos deputados e senadores que tanto contri
buíram para colocar o País em situação permanente
de crise com a tendência de seu agravamento ao ser
vilmente aprovarem medidas favorecendo o capital
especulativo estrangeiro em detrimento dos interes
ses nacionais.

Reeleito o Senhor Fernando Henrique Cardoso,
manteve a sua política neoliberal mesmo diante da re
alidade do agravamento da crise, da desvalorização
do real, da retirada dos dólares do País pelos especu
ladores estrangeiros, redução das exportações e das
reservas cambiais, a qual tenta reverter recorrendo a
empréstimos do Fundo Monetário Internacional, com
prometendo-se a não mudar a política cambial, não
restabelecer os controles de câmbio e submeter-se
às imposições do FMI que exigem austeridade fiscal,
contenção de gastos, aumento de carga tributária, re
cessão e desemprego, a fim de garantir prioridade ao
pagamento dos encargos financeiros aos banqueiros
agiotas do grupo do sete países mais ricos do mundo:

Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Itá
lia, Japão, e França, dos quais o FMI é porta-voz e fis
cal. Para tanto o Governo brasileiro se sujeita a um
permanente controle desse órgão financeiro e a cum
prir os programas e planos por esse elaborados im
pondo eliminar o déficit financeiro em curto prazo, re
verter de imediato, a situação deficitária da balança
comercial, manter uma equilibrada paridade do real
com o dólar, honrar a qualquer custo e nos prazos
acordados as amortizações das dívidas, utilizando-se
dos instrumentos de política monetária e de ju
ros.Assim a partir de janeiro de 1999, data da segun
da negociação com o FMI, o País deixou de ser inde
pendente, autônomo e soberano, passou a ser admi
nistrado pelo FMI e o Presidente de República ape
nas um seu pressuposto cumpridor das ordens ema
nadas desse órgão internacional.

Novos projetos de lei complementares, emen
das constitucionais e outros instrumentos de iniciativa
do Poder Executivo encontram-se uns no Congresso
Nacional e outros a caminho deste. Um deles, o proje
to de lei de responsabilidade, o qual não trata da mo
ralização do gerenciamento dos recursos públicos,
conforme sugere seu título, mas sim de imobilizar a
Administração no relativo ao endividamento, de res
tringir a possibilidade de qualquer operação financei
ra destinada ao desenvolvimento, de disciplinar e limi
tar os gastos com pessoal sem atentar para o risco de
gerar o colapso do serviço público e aumentar o nível
de desemprego e de garantir a prioridade do paga
mento do principal e encargos da dívida com a agiota
gem internacional da qual o FMI é representante. Re
duz a independência entre os três poderes e a auto
nomia dos Estados, transfere para o Poder Executivo
atribuições privativas do Senado. O projeto extrapola
os limites constitucionais e fere o princípio federativo
tendo por fim subordinar o País aos ditames da políti
ca monetária imposta pelo FMI. Outro projeto da re
forma tributária, o qual, tal como a Lei Kandir acarreta
rá prejuízos aos estados e municípios visto que propõe
transferir para o Governo Federal a competência de
centralizar e legislar sobre o ICMS e ISS, tributos das
alçadas restritas desses, constituindo-se em uma de
suas principais fontes de rendas. Este projeto também
desrespeita o princípio federativo, havendo em am
bas as propostas o propósito de enfraquecimento da
autonomia dos estados e municípios no contexto do
pacto federativo. Outro projeto penaliza o trabalhador
elevando os valores da alíquota de seguridade social
e obriga os aposentados a novamente pagá-Ia, o que
já fez ao longo de sua vida.
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Finalmente, se torna evidente a subordinação
do Governo brasileiro aos organismos financeiros in
ternacionais, é o fato de que o Plano Plurianual de
Ação/PPA, apresentado ao País, cujo diagnóstico do
Brasil para fins de planejamento econômico que ser
virá de suporte do Plano Plurianual de Investimento,
foi elaborado pela empresa norte-americana Booz
Allen a qual tem como testa-de-ferro no Brasil o con
sórcio privado Brasiliana.

Assim, nada temos a festejar como regozijo pe
los 500 anos da cheQada portuguesa sob o comando
do almirante Pedro Alvares Cabral no dia 22 de abril
de 1500, no litoral da Bahia, a não ser que sejam moti
vos de júbilos os aspectos seguintes:

* a perda da soberania nacional, hoje somos go
vernados pelo FMI, inseridos no contexto da globali
zação neoc%nial;

* o desmonte do patrimônio nacional repassado
aos agiotas internacionais;

* o crescimento das dívidas interna e externa;
* a desvalorização do real;

* Os elevados índices de desemprego e o cres
cimento dos bolsões de miséria e de marginalização;

* O crescimento da recessão e da inflação;

* O desequilíbrio da balança comercial que no
fim do primeiro semestre deste ano já acumulava
mais de 600 milhões de dólares de déficit;

* A crise econômica, a crise moral, a violência, a
falta de compromisso do Governo com a Nação, a fal
ta de compromisso político em prol da reversão do
quadro socioeconômico atual aproveitando o nosso
potencial natural e humano para superar a crise e a
falta de perspectiva do povo brasileiro descrente da
ação parlamentar e governamental.

* Abnael Machado de Lima, ex-professor de Geografia Econô
mica do curso de Economia da Fundação Universidade Federal
de Rondônia, Conselheiro Estadual da Educação, Conselheiro do
Conselho Diretor da UNIR.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, anuncio desta tribu
na a presença nesta Casa do Prefeito de Brusque,
Santa Catarina, Sr. Valdir Baumgartner, que está
acompanhado do Vereador Dagomar Carneiro e do
Assessor Renato Borba. Brusque é a capital dos teci
dos e da pronta entrega, graças ao entusiasmo nos
empreendimentos dos cidadãos brusquenses, que
está, sem dúvida, traduzido na personalidade do seu
Prefeito, Valdir Baumgartner, que neste mês, na con
dição de também Presidente da Câmara Municipal,
ocupa o cargo de Prefeito. Graça à lisura de todos os

Prefeitos que Brusque já teve, dos quais todos nós or
gulhamos, é o cargo público mais cobiçado.

Brusque, apesar de gozar de boa situação soci
oeconômica, é também uma das cidades catarinen
ses que mais contribui com ICMS, IPI, IR e demais im
posto, por isso é merecedora de parte do bolo tributá
rio federal.

A intenção do Prefeito é viabilizar parte dos re
cursos a que Brusque tem direito e por isso, desta tri
buna, peço o apoio desta Casa aos seus pleitos.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em inúmeras ocasiões tenho feito uso de mi
nhas prerrogativas para, neste plenário, cobrar do
Governo Federal empenho na tomada de decisões
que impliquem, de imediato, a recuperação da Rodo
via Federal BR-1 01, direcionando minhas críticas e
reivindicações mais especificamente para o trecho
compreendido entre os Municípios fluminenses de
Rio Bonito e Campos dos Goytacazes, até a divisa
com o Estado do Espírito Santo.

Estamos assistindo, Sr. Presidente, nobres cole
gas, a um sem-número de acidentes fatais a ocorre
rem ao longo dos últimos anos, ceifando centenas de
vidas, na BR-1 01, sem que, efetivamente, se promo
vam as ações necessárias para correção dos proble
mas existentes. Como cidadão fluminense, represen
tante dos interesses do norte, noroeste e centro-norte
do Estado do Rio de Janeiro, não posso aceitar mais
morosidade, falta de atenção para com este grave
quadro enfrentado pelos usuários da BR-1 01, no tre
cho entre a Capital e a cidade de Campos dos Goyta
cazes.

Como Deputado Federal, membro do PSDB, da
base fiel ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
tenho procurado entender as limitações do Governo
Federal, principalmente aquelas de ordem financeira.
Mas não posso me furtar de combater o descaso para
com a BR-1 01, uma rodovia federal que precisa ser
urgentemente reformada, modernizada, com duplica
ção de pistas, para fazer frente à demanda existente,
tornando-a mais segura para seus usuários.

Na condição de membro da Comissão Mista de
Orçamento do Congresso Nacional, estamos lutando
para assegurar os recursos previstos, da ordem de
R$ 187,5 milhões, para duplicação da rodovia federal.
A reforma da BR-101 é um dos principais pontos do
PPA (Plano Plurianual de Investimentos) apresentado
pelo Governo Federal para meu estado e minha re
gião. Isto por trazer em seu bojo, tal proposta, a solu-
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ção para milhares de brasileiros que dependem de
um dos principais corredores de ligação entre o Rio, o
Espírito Santo e os estados do Nordeste brasileiro.

O que exigimos, Sr. Presidente, neste pleito que
reforçamos, nesta cobrança que estamos renovando
no plenário desta egrégia Casa de leis, é respeito,
consideração para com o povo de uma das regiões
que mais contribuem para com o progresso não só do
Estado do Rio de Janeiro como de todo o Brasil. Te
mos que levar segurança para os usuários da BR-1 01
e tirar dela o estigma de ser mais um~ "rodovia da
morte", entre tantas outras, existentes no País, por
falta de investimentos para sua manutenção.

Faço questão, nesta exposição que ora faço, de
relembrar dados da Superintendência da Polícia Ro
doviária Federal, divulgadas pela mídia regional, que
apontam para o número de 358 mortes, decorrentes
de acidentes na BR-1 01, somente no primeiro semes
tre de 1999. Quantas mortes mais, questiono, deve
mos registrar para que se considere como crítico o
estado da rodovia, no trecho por mim citado. Quantas
famílias mais terão que conviver com a dor da perda
de filhos, irmãos, pais, até que se efetuem as medidas
que irão sanar a questão?

Por força deste instrumento, estamos com este
pronunciamento refazendo nossa cobrança ao Minis
tro dos Transportes, Eliseu Padilha, no sentido de que
seja acelerado o processo de privatização da
BR-1 01, no trecho entre a Ponte Rio-Niterói e o Muni
cípio de Campos, na divisa com o Estado do Espírito
Santo. Processo este que integra o Programa de Con
cessão de Rodovias Federais do Departamento Naci
onal de Estradas de Rodagem.

Faço questão ainda, aproveitando o uso da tri
buna, de reafirmar meu compromisso com o povo do
norte fluminense, no sentido de buscar o apoio do Go
verno Federal para que seja proporcionada a transpa
rência devida à privatização da BR-1 01, no que se re
fere à modelagem do processo, assegurando a con
sulta pública a respeito de fixação de tarifas de pedá
gio, de número e localização de postos de cobrança,
entre outros detalhes. Queremos ainda empenho
para que a concessionária do serviço, quando esta for
definida em processo licitatório, seja induzida a apli
car recursos, de imediato, na duplicação e recupera
ção da rodovia federal.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Feijó, o
Sr. Enio Bacci, §P do artigo 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2J! do artigo
18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Wellington Dias.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - Pio Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, inicialmente,
quero registrar, com muita tristeza, o assassinato do
ex-Presidente do PT de Águas Lindas de Goiás, João
Elísio. Sua esposa também foi atingida por dois tiros
nessa madrugada.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, nós, nor
destinos, convivemos há séculos com uma tragédia
cíclica, previsível e que já poderia ter sido contorna
da, caso houvesse vontade política para tanto. Refi
ro-me ao terrível flagelo da seca, fonte constante de
fome, dor e devastação.

Nos últimos anos, o Nordeste brasileiro tem sido
vítima de um fenômeno natural ainda mais cruel do
que as secas: o processo de desertificação, que des
trói definitivamente os parcos nutrientes responsáveis
pela sustentação da pobre vegetação semi-árida. A
paisagem reduz-se, então, à areia, a umas poucas
plantas espinhosas e a enormes buracos provocados
pela erosão, um cenário bastante semelhante ao de
grandes desertos.

O Nordeste, hoje, já tem mais de 18 mil quilôme
tros quadrados desertificados, ou seja, transforma
dos numa terra arenosa que água alguma consegue
tornar cultivável. E o mais grave, nobres colegas, é
que técnicos em meio ambiente já identificaram área
dez vezes maior em acelerado processo de desertifi
cação no Nordeste.

Este fenômeno é rápido, causa a perda anual de
dez toneladas de terra fértil por hectare, e apresenta
difícil reversão. Se a recuperação do solo desertifica
do for deixada por conta da natureza, ela não se dará
em menos de mil anos.

A desertificação é hoje um problema mundial.
Segundo as Nações Unidas, 60 mil quilômetros qua
drados de terras férteis são perdidos anualmente no
mundo em função deste fenômeno, que tem como
principais causas a ocupação desordenada e preda
tória de regiões ambientalmente frágeis.

Em mais de 30% das terras classificadas pelas
Nações Unidas como secas ou semi-áridas estão
ocorrendo processos de desertificação em ritmo ace
lerado. É assustador e preocupante saber que um
quarto da área total da superfície emersa do planeta
já está sendo diretamente afetada por processos de
degradação da terra e de desertificação.
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o combate à desertificação, Sr. Presidente,
Srls. e Srs. Deputados, é uma tarefa de extrema ur
gência e seriedade. Nós, parlamentares, desempe
nhamos papel fundamental neste desafio, pois a de
sertificação só será contida com a implementação de
políticas educacionais, científicas e culturais dura
douras, voltadas especificamente para esta finalida
de.

Na mesa-redonda de parlamentares, realizada
durante a Terceira Sessão da Conferência das Partes
da Convenção das Nações Unidas de Combate à De
sertificação, em novembro do ano passado, em Reci
fe, reafirmou-se a convicção de que a desertificação,
a pobreza, a fome, distúrbios sociais e políticos, guer
ras, migração e o deslocamento de grandes massas
populacionais são fenômenos freqüentemente interli
gados e que agravam os processos de degradação
ambiental.

As medidas específicas de combate à desertifi
cação não surtirão, pois, qualquer efeito, caso não se
jam acompanhadas por políticas mais amplas de
combate à pobreza e à desigualdade social, que pro
movam a distribuição de renda e o desenvolvimento
sustentado. Os parlamentares presentes ao encontro
manifestaram pleno apoio à premissa básica da Con
venção das Nações Unidas de Combate à Desertifi
cação, segundo a qual o desenvolvimento sustentá
vel só é viável se for claramente direcionado para o
atendimento dos interesses das populações afeta
das, tendo como principal objetivo a redução da po
breza.

Outro ponto de grande relevância debatido no
encontro foi a importância da participação das popu
lações afetadas e das comunidades locais na imple
mentação de medidas de proteção ao meio ambiente,
bem como nos esforços para a melhoria do manejo
dos recursos hídricos e terrestres, de modo a superar
ou remediar as principais causas da degradação da
terra e da desertificação.

A maior parte das técnicas agropecuárias prati
cadas atualmente no semi-árido nordestino, por
exemplo, contribuem muito para o avanço da deserti
ficação. São práticas extremamente danosas para o
meio ambiente, como a criação extensiva de bois e de
bodes, que comem a rala vegetação capaz de sobre
viver à estiagem prolongada e ainda pisoteiam mudas
e plantas rasteiras.

Isso se modifica, basicamente, com educação,
mas o processo é caro e lento. O Ministério do Meio
Ambiente estima que seriam necessários 2 bilhões

de dólares para reabilitar o semi-árido nordestino
num período de vinte anos.

As pressões da degradação da terra e da deser
tificação atingem mais fortemente as regiões pobres
do planeta, que são obrigadas, assim, a competir pe
los escassos recursos financeiros destinados aos
programas de recuperação da terra. É preciso, pois,
que a comunidade internacional desperte para a gra
vidade deste problema, oferecendo efetivo auxílio aos
países afetados por graves secas e desertificação.

Esperamos, Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputa
dos, que o ano 2000 torne-se o ponto de partida da
década de combate à desertificação, com a adesão
de todos os países que ainda não ratificaram a Con
venção das Nações Unidas sobre o tema.

Ressalto também a importância da participação
de todos os parlamentos dos países que ratificaram a
convenção na efetiva implantação dos termos do do
cumento, inclusive com a elaboração, aprovação e
aplicação de legislação destinada à luta pela preser
vação dos ecossistemas nos países afetados.

Consideramos de fundamental relevância a rea
lização de campanhas de conscientização sobre as
causas e os efeitos negativos da desertificação, bem
como a participação ativa da sociedade civil das co
munidades locais nos esforços de identificação de so
luções e de estratégias específicas para seus países
ou regiões.

A acelerada desertificação verificada hoje em
área equivalente a um quarto das terras do nosso pla
neta não é um problema exclusivo de determinadas
nações ou regiões. Este flagelo constitui seriíssima
ameaça ao crescimento econômico sustentável glo
bal e à segurança alimentar de toda a humanidade.

Como membros do Parlamento brasileiro temos
pela frente um grande desafio, de enorme responsabili
dade -lutar para que o eficaz combate à desertificação
torne-se uma realidade imediata, no Brasil e no mundo.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, parece que ainda não será desta vez que
o funcionalismo público civil e militar receberá au
mento salarial. O tão sonhado, justo e merecido rea
juste para toda a categoria dificilmente se concretiza
rá. O último aconteceu há quase seis anos.

No dia 12 de fevereiro tivemos a esperança de
que o Governo Federal faria justiça aos servidores,
quando o Porta-Voz da Presidência comunicou que
era estudada a possibilidade de dar aumento salarial
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aos funcionários civis e militares, mas parece que a
equipe econômica vetou essa possibilidade.

Em menos de 48 horas o Governo recuou, por
meio de nota oficial do Ministério do Orçamento e
Gestão. Apesar de não desmentir o Porta-Voz, Geor
ges Lamaziére, informa que não há prazo fixado para
concessão de reajuste salarial e muito menos que
será para todos; e mais, que "não está em estudo pro
posta de revisão geral de salários na administração
direta e indireta federal".

Nos últimos cinco anos, Sr. Presidente, vimos o
Governo Federal deflagrar uma série de medidas vi
sando a uma "reforma administrativa" que suposta
mente contribuiria para o saneamento de nossas con
tas públicas, mas que só atingiram o funcionalismo,
trazendo a angústia sobre o futuro a milhares de famí
lias. No final do ano passado, mais um duro golpe
contra os servidores públicos, que sempre sofrem as
conseqüências do desmonte do Estado patrocinado
pelo Governo: o Executivo lançou um pacote de redu
ção de gastos com a folha de pagamento de seus ser
vidores, que atingiu a casa dos 5 bilhões de reais; en
viou ao Legislativo projetos que permitem a demis
são, mesmo de funcionários estáveis, onde critérios
de demissão por insuficiência de desempenho, por
exemplo, não ficaram claros, dando margem tanto a
perseguições quanto como a clientelismos políticos.

O carro-chefe do pacote do Governo, no entan
to, foi um Programa de Demissão Voluntária - PDV,
anunciado com pompa e circunstância, mas que se
revelou um fracasso até mesmo para o Ministério do
Orçamento e Gestão, que esperava um número re
corde de adesões, já que oferecia "inúmeros benefíci
os". O descrédito das promessas do Governo, o medo
do desemprego, a experiência de colegas que aplica
ram os recursos de programas semelhantes em pe
quenos negócios e acabaram por falir devido ao baixo
desempenho da economia nacional, entre outros
exemplos, levaram menos de 5 mil servidores a aderi
rem ao PDV.

Os funcionários do Poder Executivo, os mais pe
nalizados, reivindicam um reajuste salarial de 70%,
índice que o Governo desconhece. Mas a Confedera
ção Nacional dos Funcionários Públicos Federais 
CONDSEF percorre todo o País com um abai
xo-assinado de servidores pedindo reajuste, o qual
será entregue aos Presidentes desta Casa e do Se
nado Federal na primeira quinzena de maio, durante
realização de ato público na Esplanada dos Ministéri
os. A Condsef espera colher mais de 200 mil assinatu-

ras, e enviará uma cópia do documento também ao
Palácio do Planalto.

Sabemos todos que já passou da hora de rea
justar os salários do funcionalismo público. Os baixos
índices de inflação anunciados pelos institutos de
pesquisa ligados ao Governo não podem servir de
justificativa para que o arrocho salarial continue.

Os aluguéis não estão congelados, as mensali
dades escolares também não, as contas de luz, água
e telefone, assim como o preço dos combustíveis e da
comida, não param de subir. Não se ouve falar em re
dução, ou mesmo congelamento de impostos.

Não há mais onde o trabalhador assalariado,
principalmente o servidor público, apertar o cinto. Ele
já tirou o filho da escola particular, mas tem que pas
sar noites em filas para conseguir vaga na escola pú
blica, que oferece ensino de qualidade inferior; ele
anda de ônibus para economizar gasolina, mas a
prestação do serviço é de péssima qualidade; ele
muda de endereço, para bairros mais afastados para
gastar menos com aluguel, mas não há serviços bási
cos de segurança pública, saneamento e saúde.
Onde estão os recursos que ele, com seu sacrifício,
está fazendo para melhorar o País? Sem sombra de
dúvida, não foram revertidos em educação, saúde,
cultura e segurança públicas. Em troca do seu empe
nho o funcionalismo só recebe a imposição da culpa
por todos os males do serviço público.

Quase seis anos sem aumento, ou mesmo repo
sição das perdas salariais. Esse quadro não pode
mais continuar, e é por isso que apelamos hoje às au
toridades competentes no sentido de que reparem
essa injustiça, dando aos servidores públicos, milita
res e civis, o reajuste salarial que eles pleiteiam.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recebi, como outros Parla
mentares devem ter recebido em seus gabinetes,
uma correspondência do Presidente da Petrobras di
rigida aos Parlamentares brasileiros expondo toda a
situação do derramamento de 1.292 toneladas de
óleo num dos mais bonitos cartões postais do Brasil,
a Baía de Guanabara.

No documento o presidente da Petrobras expli
ca todas as providências tomadas para minimizar os
efeitos do desastre e conter a mancha de óleo que se
espalha pelo mar, bem como para, amparar as famíli
as de pescadores que se sustentam com peixes e
crustáceos daquela região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gos
taria de dizer que é lamentável que nós, Parlamenta-
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res, recebamos uma carta dessa natureza, que se re
veste de verdadeiro pedido de desculpas à Nação.

Não é de hoje que as empresas de grande porte
se preocupam com o impacto ambiental de seus pro
jetos, e a Petrobras, pelo nível de excelência de seus
serviços, não poderia se permitir uma falha dessa
grandeza.

Os trabalhos de despoluição têm que ser sérios,
sim, e o amparo às famílias atingidas pelo desastre
tem que perdurar até quando houver prejuízo econô
mico às mesmas.

Não é um favor que se faz, mas uma obrigação
pela vergonhosa situação criada.

É preciso que se apure com rigor a responsabili
dade pelo acidente e se tome as medidas de preven
ção necessárias.

Acredito na seriedade do trabalho desenvolvido
pela Petrobras, e quero acreditar que todas as metas
traçadas em relação à impacto ambiental serão cum
pridas e muito bem fiscalizadas, para que aéidentes
como esse, que mancham a reputação de nosso Pars
e poluem nossas praias, não façam mais parte de
nossos noticiários nem de nossa biografia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero fazer um breve pronunciamento sobre
tema relacionado com a fome e a distribuição de ali
mentos no Brasil, produzidos no Sul, no Sudeste e no
Centro-Oeste e distribuídos com preços em regime
de mercado.

É bom repetir: alimentos com preços em regime
de mercado. Segundo o Ministério da Agricultura,
muitas vezes, o valor de transporte dos grãos exis
tentes no País é superior aos custos dos alimentos
em si.

Volto a alertar os nobres colegas para o proble
ma da distribuição de alimentos para desnutridos.
Estes, fora dos preços de mercado, terão custo de
transporte zero, conforme lei que foi aprovada em
1995. Se não for feito um programa de distribuição de
alimentos baseado em técnicas específicas, a distri
buição poderá ser muito mais custosa do que os pró
prios alimentos.

Grave é o problema da fome no Brasil, tão grave
que é mencionado nos programas de todos os parti
dos políticos o compromisso com o seu combate, tão
grave que faz parte de todos os programas de gover
no de todos aqueles que, periodicamente, postulam
chegar à Presidência da República. Ao mesmo tem
po, é um problema tão renitente que as promessas

acabam ficando sem solução e a fome continua pre
sente.

Um programa como o Comunidade Solidária
nada mais é do que a constatação, pelo Governo, de
que a fome e a miséria existem, que é urgente a ne
cessidade de se tomar medidas paliativas, visto que
as soluções definitivas podem demorar a se concreti
zar.

Paradoxalmente, o agropecuário brasileiro vem
mostrando produções sempre crescentes, benefício
que se reflete mais nos índices inflacionários do que
na redução dos níveis de miséria e de fome. Essa ve
rificação nos indica que não basta aumentar a produ
ção de alimentos para enfrentar o flagelo da fome. É
preciso, isto sim, modificarmos os desequilíbrios eco
nômicos que afligem a sociedade brasileira, porque
somente a incorporação de maior número de pessoas
ao processo produtivo poderá gerar emprego e renda,
elevando a base salarial que possibilita a compra de
alimentos que acabem com a fome no País.

Àmedida que maiorvolume de empregos for cri
ado, a movimentação econômica daí decorrente inte
grará maiores parcelas da população ao mercado de
consumo; aumentado o consumo, as empresas terão
de ampliar sua produção, gerando maior volume de
empregos, num círculo de atividades conseqüentes
que somente trará benefícios. Antes do Governo Fer
nando Henrique Cardoso, não conseguíamos fazer
girar essa engrenagem, principalmente por causa de
índices inflacionários elevadíssimos e da grande inse
gurança daí decorrente, que fazia com que as empre
sas auferissem maior ganho no mercado financeiro
do que com sua operação fundamental: era mais fácil
aplicar recursos no mercado financeiro do que elevar
a produção, os ganhos eram maiores na especulação
do que na operação empresarial.

Hoje, com a conseqüente e brusca redução dos
índices inflacionários, as empresas já se podem pro
gramar para o futuro, planejar investimentos produti
vos e tirar da própria operação os lucros que a ativida
de privada busca como corolário de sua atuação. E
isso também porque a redução da inflação trouxe o
mercado financeiro a uma realidade mais consentâ
nea com a estabilização da economia.

O tamanho de nosso País sempre foi um obstá
culo à distribuição de bens de alimentação. O Sul,
grande produtor agrícola e pecuário, consegue abas
tecer o mercado com preços relativamente justos,
mas os mesmos produtos, transportados para Esta
dos mais distantes das áreas de produção, sofrem
elevações absurdas;onde não importa apenas o cus-
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to do transporte, mas também a ganância da especu
lação dos setores atacadistas.

Outro entrave ao barateamento dos custos da
alimentação é a estrutura tributária brasileira, um sis
tema perverso de impostos que intervém na produ
ção, no transporte, na industrialização e na comercia
lização de alimentos; desde os insumos até os produ
tos finais são tributados, e o Brasil é um dos países
com maior carga tributária, com os mais elevados im
postos, e isso considerando-se todos os países do
mundo. Ao comprar um produto num supermercado, o
consumidor está pagando um mínimo de 30% de ju
ros e 40% de impostos, custos maiores que os do pró
prio produto e de toda a cadeia que se deve remune
rar, desde o agricultor, ao industrial e ao lojista.
Enquanto isso, nos demais países do mundo, esse
percentual chega aos 8%!

Diante disso, é uma balela afirmar que protege
mos as classes mais baixas, porque nosso sistema
tributário incide sobre ela da mesma forma que incide
sobre as classes mais elevadas.

O desenvolvimento do Mercosul traz novo alen
to, quando menos porque a elevação das exporta
ções brasileiras poderá acarretar maior ingresso de
recursos para que o Governo faça frente às suas ne
cessidades orçamentárias, recursos novos que pode
rão ser empregados em programas diversos de de
senvolvimento.

A abertura aos mercados estrangeiros, possibi
litando as importações, tem seu aspecto positivo pelo
estímulo às empresas nacionais para que se moder
nizem para enfrentar a concorrência. Tentam conse
guir maior produtividade, investem na melhoria de
seus produtos, passam a trabalhar pela conquista de
consumidores mais exigentes, mais acostumados a
produtos melhores e mais modernos.

Tudo isso faz parte de um processo de moderni
zação que vem sendo conscientemente implementa
do, buscando conferir aos brasileiros melhor padrão
de vida. Se já se conseguiu algum resultado para a
classe média e para a pequena classe mais abastada
do País, é hora, então, de concentrar esforços para le
var à classe mais baixa, menos privilegiada, a possi
bilidade de uma vida melhor, de uma vida sem fome e
miséria, de uma vida em que sejam respeitados os di
reitos fundamentais da cidadania.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a reconquista da confiança no Brasil foi a
peça chave para a solução de problemas que julgáva-

mos insolúveis, como a estabilização das cotações
cambiais, a volta dos investimentos externos e inter
nos, a rolagem serena da dívida pública externa e in
terna.

Até mesmo a inflação permaneceu moderada,
embora tudo fosse feito em contrário, inclusive o au·
mento de custos dos produtos importados e os au
mentos inoportunos de tarifas públicas e re
cem-privatizadas. Esse conjunto de fatores está afas
tando os fluidos negativos que reinaram em 1999 e
configurando um ano otimista, que está começando a
salvar muitas empresas que estavam destinadas à
morte em razão das adversidades do ano que pas
sou. Não devemo-nos esquecer, no entanto, que to
dos esses fatores derivam da confiança reconquista
da que, por sua vez, é conseqüência do reconheci
mento de que os brasileiros - Governo e população 
estão cientes de sua responsabilidade e dispostos a
ajustar o País aos tempos que vivemos e corrigir pro
blemas que temos carregado há algumas décadas.

Se pararmos no esforço, por exemplo, de tomar
medidas efetivas para reduzir o Custo Brasil, para le
var à frente uma mudança ética no País - como a que
vem merecendo os esforços do Poder Legislativo - se
descuidarmos da necessidade de resgatar a imensa

I

dívida social ou deixarmos de adotar medidas que vi-
abilizem o gerenciamento da economia, como a refor
ma tributária, por exemplo, teremos de nos preparar
para novos sustos e novos riscos.

Caso prossigamos nestes esforços, o Brasil es
tará destinado a um papel internacional de grande im
portância, utilizando seu exemplo na condução de
toda a América do Sul ao encontro de um futuro me
Inor.

Caso nos desviemos deste esforço de transfor
mação do Pafs, tornar-se-á cada vez mais difícil elimi
nar a pobreza absoluta e integrar, pela educação, as
populações carentes do Brasil ao conhecimento acu
mulado da humanidade, tornando-as participantes da
ccmstrução do futuro.

A análise do que aconteceu em 1999 demonstra
que temos fortes chances de conseguir. Saímos de
uma situação de quase insolvência no início do ano
para a posição de meca dos investidores no final. Saí
mos de uma posição na qual somente os aventureiros
das finanças internacionais procuravam, para uma si
tuação atraente aos investidores em ativos fixos, vir
tualmente definitivos. Que falta ao Brasil para se tor
né.r um país desenvolvido? Falta alguns fatores, além
dos que temos conquistado nos últimos meses. Mas
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devo destacar dois: foco na educação e estímulo à
poupança interna.

Quando digo foco na educação, não me refiro
somente aos Governos Federal, Estaduais e Munici
pais, nem somente aos educadores profissionais,
mas a toda a sociedade brasileira - empresas e pes
soas físicas. Cada um precisa considerar que a meta
da educação não beneficia apenas os que forem sal
vos do analfabetismo e da ignorância, mas a todos. É
uma causa do País. Quanto ao estímulo à formação
de poupança interna, é um passo à frente, embora
mais lento do que seria lógico que fosse, a aprovação
pelo Legislativo da legislação complementar à previ
dência privada. Não se trata de uma panacéia que vai
criar riquezas do nada, mas será um importante fator
nesta direção. Os nacionalistas não perceberam que
a formação de poupanças internas é o único caminho
para reduzir nossa dependência de recursos do exte
rior. E que são fatos, e não slogans, que constroem
um caminho político para o País - tal como aconteceu
com as decisões econômico-financeiras que abafa
ram a crise do início de 1999.

Com menos velocidade do que gostaríamos,
com alguns ziguezagues e concessões, com grandes
incompreensões e algumas decepções, o Brasil vem
conseguindo recuperar algum tempo perdido, na ilu
são de que somente pelo fato de estar tudo ali escrito,
a Constituição de 1988 nos traria a felicidade. Ou o
tempo que perdemos para desenvolver tecnologia,
ou, no caso do Rio de Janeiro, proibindo a Polícia de
subir os morros para desbaratar as quadrilhas de tra
ficantes - como ocorreu em um dos Governos que ti
vemos.

Muito obrigado.
O SR. LUís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, depois de muitas marchas e contramarchas
que duraram quase doze anos, o Pólo Gás-Químico,
do Rio de Janeiro, sai finalmente do papel e entra em
execução em clima de ampla favorabilidade, compro
vando assim a eficiência do o atual Governador do
Estado, que tudo fez para que a iniciativa se tornasse
realidade. No dia 25 de janeiro último, em solenidade
realizada no Palácio do Planalto, que contou com a
presença da bancada Federal do Estado do Estado
do Rio de Janeiro e do Governador Anthony Garoti
nho, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
assistiu à assinatura dos primeiros contratos, desta
cou a importância do acontecimento, de alta relevân
cia para o desenvolvimento socioeconômico do nos
so Estado.

O Pólo, que será instalado próximo à refinaria
de Duque de Caxias, terá investimento financeiro da
ordem de 1 bilhão de dólares, sendo 40% de capital
próprio e 60% financiados. Sua capacidade de produ
ção será de 515 mil toneladas/ano de polietileno, ma
téria-prima largamente utilizada na produção de em
balagens, sacos plásticos, tampas e utensílios do
mésticos diversos. Os gases propano e etano, utiliza
dos na produção dos polietilenos serão fornecidos
pela Petrobras.

O projeto global vai atrair quatrocentas empre
sas, e contribuirá de maneira decisiva para a absor
ção da mão-de-obra ociosa do Estado do Rio de Ja
neiro, que é uma das mais elevadas do País.

Não é de hoje, Sr. Presidente, que o Estado do
Rio de Janeiro luta para fortalecer sua economia e re
tomar o desenvolvimento, tão defasado ao longo dos
últimos anos. Apesar de estar localizado no eixo de
maior expansão populacional do País, vinha perden
do terreno para outras Unidades da Federação que
ampliavam seus parques industriais através de incen
tivos fiscais e outros meios de captação de recursos.

Por ocasião da assinatura dos contratos, o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso anunciou sua
disposição de apoiar a proposta do Governador
Anthony Garotinho de construir um pólo da indústria
naval no Rio de Janeiro. E não é sem tempo, Sr. Presi
dente, se lavarmos em consideração que o Rio de Ja
neiro já teve uma das indústrias navais de maior ex
pressão no cenário mundial. Aqui estavam estaleiros
conhecidos mundialmente e a nossa produção de na
vios concentrava um contingente de operários espe
cializados que estão hoje desempregados ou se vi
ram na obrigação de deixar o País, na busca de ou
tros mercados de trabalho.

Desnecessário se torna destacar, Sr. Presiden
te, a importância dessas medidas para a revitalização
da economia fluminense. Milhares de empregos se
rão criados, num contexto que já não suporta protela
ção. Temos milhares de quilômetros de costas e
águas interiores, onde o transporte de carga ainda se
apresenta sem maior expressão. Não podemos dei
xar de reconhecer que, em economia de escala, a ca
botagem é a atividade que desloca maior volume de
toneladas a baixo custo.

Era o que tinha a dizer.
e SR. CORNÉUe RIBEIRO (PDT - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nestes últimos dias temos ouvido falar
com bastante freqüência do vazamento de óleo na Bahia
de Guanabara, um dos maiores desastres ecológicos
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do nosso Estado. A imprensa tem dado destaque ao
assunto, mostrando à população brasileira e mundial
a gravidade do vazamento, as conseqüências, os ma
lefícios e os prejuízos ecológicos e financeiros por ele
provocados, a ponto de o seu causador, a Petrobras,
implantar um programa emergencial para cobrir finan
ceiramente a população mais afetada, pelo que apla
udimos a iniciativa, sem contudo minimizar a sua cul
pa por tão grave problema. Estamos esperando a im
plantação do restante das ações reparadoras dos da
nos causados, para que o povo carioca e fluminense
tenha de volta suas atividades normais, afinal, é com
este trabalho que a população diretamente envolvida
garante o sustento de suas famílias, pois só o traba
lho dignifica o homem. E aqui reproduzimos uma das
frases do nordestino Luiz Gonzaga, tirada de uma
das suas inúmeras músicas, que mais se ajusta ao
momento: "Meu senhor, uma esmola, para um ho
mem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o ci
dadão".

Sr. Presidente, a imprensa não tem dado este
mesmo destaque - não sei se por rotina ou cansaço
do assunto ?- a um desastre ecológico infinitamente
maior. Trata-se do atendimento à saúde do bicho ho
mem na minha querida região, a Baixada Fluminense.
É comum vermos nas linhas de acesso à Baixada,
ambulâncias de todos os municípios transportando
seus doentes em busca de um melhor atendimento,
transporte este que às vezes excede aos 100 quilô
metros de distância, expondo esses mesmos pacien
tes a riscos de acidentes de trânsito, sem falar no des
conforte da viagem em si a que são submetidos. E aí,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, me vem auto
maticamente a ponderação: é fácil falar sobre assun
tos pendentes em nosso País, não só pela sua com
plexidade como pelo seu volume, sem contudo dar
aos mesmos soluções, senão para resolvê-los em de
finitivo, pelo menos para minimizá-los. Esses doentes
transportados - ou pelo menos uma grande parcela 
poderiam ser atendidos em um hospital da Baixada
que há muito teve sua construção iniciada e até hoje
não foi concluído. Trata-se do Hospital Público do Mu
nicípio de Queimados. Dinheiro jogado pelo ralo da in
competência política de alguns homens públicos. Mas
este assunto cabe aos órgãos competentes; a estes
cabe resolvê-lo. A nossa intenção não é procurar cul
pados, e sim, soluções. Sabemos que a saúde no
Brasil não tem preço, mas tem custo. E é este custo,
Sr. Presidente, que vimos pleitear junto ao Ministro da
Saúde, o Dr. José Serra, para que, mediante estudo
técnico, venha a concluir em definitivo aquele hospi-

tal, e que a população da Baixada, em especial aque
la população de Municípios vizinhos, se beneficiem
com este novo atendimento. Não importa se o hospi
tal irá ser gerido pelo Estado ou pelo Município. O que
importa é que teremos um lugar digno para atendi
mento à população mais carente da Baixada, com
meios de acesso fácil, e local privilegiado, pois se en
contra em um Município que tem como vizinha a po
pulação de maior necessidade de saúde da Baixada
Fluminense.

Esperamos, Sr. Presidente, que não sejamos
obrigados a comparar as necessidades do homem à
dos pássaros ou peixes mortos pelo desastre ecológi
co na Bahia de Guanabara. Não queremos chegar ao
ponto de, em uma capa de jornal, termos uma ave
morta pelo derramamento de óleo e, em sua contra
capa, a morte de uma criança, velho, mãe ou de qual
quer outro cidadão pelo crime ecológico da
não-construção de um hospital para atendimento a
estas pessoas. Os dois são de extrema importância,
mas, como cristão e como pessoa humana, quero dar
prioridade à saúde da população mais carente, à saú
de da Baixada Fluminense, à saúde do meu povo.

Sr. Presidente, peço que este discurso seja di
vulgado no programa A Voz do Brasil.

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

OSR. REMI TRINTA (Bloco/PST - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o motivo que me traz a esta tribuna é a
preocupação com a saúde do povo brasileiro - amea
çada e fragilizada por um modelo econômico extre
mamente injusto, que marginaliza, cada vez mais, os
brasileiros, concentrando toda a nossa riqueza em
um número cada vez menor de pessoas - mas é tam
bém com a verdadeira calamidade em que o Sistema
Único de Saúde foi transformado.

Palco de fraudes e corrupções e emblema do
descaso e desrespeito de sucessivos Governos para
com a saúde, o Sistema Único de Saúde paga o preço
de ser um projeto voltado à imensa maioria dos brasi
leiros, igualando todos na sua necessidade de cuida
dos com a saúde.

São rotineiras em nossos meios de comunica
ção, as notícias de mau atendimento, de falta de va
gas na periferia das grandes cidades, de pacientes in
ternados pelos corredores dos hospitais, de Santas
Casas em situação de insolvência, de servidores pes
simamente remunerados e descontentes com a falta
de condições de trabalho, da falta de recursos e dos
baixos valores praticados pelo sistema.
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Além destes problemas, deparamo-nos com no
tícias que agravam nossa preocupação: surto de ma
lária no Pará; recrudescimento da dengue em vários
Estados; emergência de vírus altamente patogênicos
como o Hanta, Sabia e Rossio, capazes de causar fe
bres hemorrágicas e encefalites até então desconhe
cidas; o perigo de chegada até nós do vírus Ebola,
com sua incrível capacidade de destruição, e assim
por diante

Nem vamos falar da desnutrição, das epidemi
as, dos acidentes de trânsito e de trabalho, das doen
ças ocupacionais, todas a exigir um sistema de saúde
mais eficiente.

Vamos apenas mencionar a degradarão do
meio ambiente, e seu grande potencial causador de
graves problemas à saúde.

As ações propagandistas do Governo no dia do
Meio Ambiente contrastam, por exemplo, com sua to
tal passividade frente à contaminação dos rios do
Norte e Centro-Oeste, com altos níveis de mercúrio,
metal altamente tóxico ao sistema nervoso e que hoje
é encontrado, em doses até dez vezes maiores que a
máxima permitida, em peixes dos rios da região de
Santarém, no Pará, e em outras regiões da Amazônia
e do Centro-Oeste; peixes que são consumidos por
toda a população.

A primeira missão do Sistema Único de Saúde
seria prevenir as doenças e agravos à saúde. Deveria
ser sua ação mais nobre, mais importante, pois ela
evitaria imensos problemas e prejuízos aos indivídu
os e à Nação.

Mas não é isto que vemos. O Ministério da
Saúde manifesta reiteradamente a necessidade de
maior financiamento para fazer frente às despesas
assistenciais e melhorar a remuneração dos hospitais
conveniados.

O Sistema Único de Saúde merece nosso apoio
e nossa preocupação. Ele representa a superação de
um sistema de saúde estratificado, excludente, que
atendia somente àqueles formalmente empregados,
que eram minoria, e deixava a cargo ou de Prefeituras
e Governos Estaduais paupérrimos, ou da beneme
rência, o atendimento à imensa população desempre
gada, subempregada e de trabalhadores rurais.

De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o SUS representa a conquista de um direito que só
existia para alguns. Representa um passo significati
vo para o reconhecimento da cidadania de todos os
brasileiros.

Sim, todos têm direito à saúde. E o Sistema Úni
co de Saúde é importantíssimo para nós, Sr. Presi-

dente, porque a maioria absoluta da nossa população
não tem como acessar serviços de saúde de nenhu
ma forma. E, sem saúde, com um povo doente e sem
assistência, não podemos esperar nada de uma Na
ção. Não podemos esperar desenvolvimento, porque
doença é aflição e tristeza; é degenerescência do cor
po e da alma; é falta de perspectiva e depressão.

Cabe ao SUS minorar a aflição e o sofrimento,
superar a depressão e a doença; restaurar, enfim, a
saúde e a esperança. A saúde é um dos
pré-requisitos essenciais para que um povo se desen
volva. Por isso, repito, o SUS não é somente impor
tante porque reconhece a cidadania de cada brasilei
ro, mas também porque é fundamental ao nosso de
senvolvimento.

E o Sistema Único de Saúde, Sras. e Srs. Depu
tados, foi concebido em nossa Carta Magna dentro do
princípio da Seguridade Social, que estabelece a sa
úde, a previdência e a assistência social como um
conjunto integrado de ações baseadas no primado do
trabalho e tendo como objetivo o bem-estar e a justiça
social.

Por isso, manifesto aqui o meu mais firme propó
sito de que esta Casa venha a ter maior cuidado em
preservar esse princípio da Seguridade Social no Ca
pítulo da Ordem Social da nossa Constituição e em tra
balhar para que o SUS se concretize tal como ele está
planejado: universal, gratuito e descentralizado, por
que nele estão encerradas as idéias da solidariedade,
da distributividade e proteção social aos eventos e ad
versidades inerentes à vida e ao trabalho, além da au
tonomia e valorização dos governos locais.

No entanto, os dados de investimento per capita
na área da saúde situa o Brasil entre os últimos colo
cados na América do Sul. Enquanto nós gastamos
aproximadamente ao dólares por ano, a Argentina
gasta 95; a Guatemala, 125, e o Uruguai, 130, países
que possuem economias bem mais modestas que a
do Brasil. Só para a informação dos nobres colegas
desta Casa, a Itália investe 720 dólares por habitante
por ano; a Suécia, 1.700; os EUA, 2.600; e a Suíça,
quase 3.200.

O Fundo Social de Emergência, chancelado por
esta Casa para socorrer as áreas sociais, tornou-se
instrumento de custeio de coisas como cortinas e ali
mentos para o Palácio do Planalto, de viagens e mu
danças de diplomatas para o exterior e de medalhas
que são distribuídas a personalidades agraciadas
com comendas pelo Poder Público.

Não adianta colocar na Constituição e no con
junto das leis que a regulamentam a construção da ci-
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dadania para todos os brasileiros se, na prática, não
se garante os recursos necessários. Agindo assim, o
Governo faz o que sempre fez em matéria de saúde:
deixa entregue a sua própria sorte os marginalizados,
os destituídos, os mais necessitados, os "menos cida
dãos".

O povo brasileiro conquistou o reconhecimento
do seu direito de ser tratado, pelos Governos, como
cidadãos. rodos os brasileiros e não só alguns, que,
destarte, sempre tiveram esse reconhecimento. O
Estado, para eles, sempre existiu e colaborou.

Conclamo os meus pares e toda esta Casa a lu
tarmos para que o Sistema Único de Saúde estrutu
re-se tal como foi concebido, porque só assim estare
mos reconhecendo e garantindo a saúde como direito
do cidadão brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. ALOfzJO SANTOS (PSDB - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para registrar um fa
tor positivo que acontece no Estado do Espírito Santo.
Atualmente, sendo o 612. Estado brasileiro que mais ex
porta, exportou em 1999 cerca de US$2,4 bilhões e
participou com 5,1% do total exportado pelo País.

Os setores de fruticultura, rochas ornamentais e
chocolates estão otimistas e apostando no incremen
to das exportações neste ano. O setor de mármore e
granito exportou o equivalente a US$81 milhões, res
pondendo por 46% das exportações do País.

O Estado responde por 39% do total das expor
tações brasileiras de rocha ornamental, incluindo a
ardósia, que é exportada em grande volume por Mi
nas Gerais. A expectativa do setor é um incremento
da ordem de 20% nas exportações.

As exportações de chocolate renderam
US$1 0,13 milhões no ano passado. A Chocolates Ga
roto, que é a maior exportadora de chocolates do Bra
sil, exportou no ano passado cerca de 7.737 toneladas.
Os produtos da Garoto são vendidos para 40 países,
entre eles os do Mercosul, os Estados Unidos, México,
Austrália, Japão, Coréia e Oriente Médio. Este ano de
verão ser vendidas ao mercado externo cerca de 4 mi
lhões de unidades de ovos de páscoa.

Já o setor de fruticultura - como os mamões pa
paias, vendidos ao mercado externo - gerou receita
de US$1 0,21 milhões, com mais de 11 mil toneladas,
sendo o Espírito Santo, o Estado que mais exporta
mamão papaia no País.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun
ciamento em todos os meios de comunicação desta
Casa.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
registrar os cem anos da família Barbieri, da região de
Araraquara, e a trajetória de Nelson Barbieri.

"Barbieri de Araraquara". Era assim que ele
gostava de frisar sua origem.

Nelson Barbieri nasceu em Araraquara no dia
19 de agosto de 1925. Seus pais eram Domingos
Barbieri e Romilda Taparelli Barbieri. Era o terceiro
filho entre seis homens: seus irmãos José, Waldo,
Wilmon, Benito e Arnaldo. Moravam todos em cima da
"loja", a Casa Barbieri. Eram duas casas conjugadas;
do outro lado da porta moravam seus tios Rafael e
Aída e os cinco primos.

Cursou o primário no Colégio Progresso de Ara
raquara e partiu para um longo período de estudos no
Rio de Janeiro, que começou como interno no então
famoso Colégio Lafayette, concluindo com a faculda
de, na Escola Nacional de Arquitetura. A paixão pela
arquitetura, sua profissão, se equiparava ao prazer de
viajar. A primeira experiência em que reuniu as duas,
deu-se no último ano de faculdade, quando foi para a
Europa com seu querido professor Vladimir (que dele
mereceu menções durante a vida toda) e um grupo de
colegas, para fazer, em Paris, uma exposição sobre a
Arquitetu ra brasileira. Apesar do longo período na Ca
pital Federal, que tanto deslumbrava o pessoal do in
terior, nunca cogitou de mudar sua meta de voltar a
Araraquara. Não se imaginava morando em outra ci
dade. Dizia que num futuro próximo o paraíso, que
muitos julgavam estar nas grandes cidades, se deslo
caria para cidades como a sua. Seu desejo era se unir
à família, ajudando-a na condução de seus negócios.
Sempre valorizou a tradição do comércio que absor
via a maioria de seus parentes.

Casou-se em 1951 com Maria Ruth Fortes Bar
bieri, de família também araraquarense. Teve cinco fi
lhos: Maria Cecília, arquiteta paisagista, casada com
Michel Gorski; Nelson, engenheiro civil; Marcelo, De
putado Federal, casado com Maria Helena Moda
Francisco; Renato, cineasta, casado com Marilda Do
natelli, e Maria Stela, artista plástica e arte educado
ra, casada com Alexandre Lucato. Seria hoje avô de
onze netos.

A arquitetura como profissão autônoma estava
ainda nos seus primeiros anos. Acabava de se sepa-
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rar da engenharia civil quando se diplomou arquiteto.
Foi então dos primeiros arquitetos, e não mais enge
nheiro-arquiteto, a atuar na cidade.

Aos poucos, acabou assumindo algumas atribu
ições de engenheiro, quando passou a construir e,
depois de algum tempo, a dirigir a Construtora Nelson
Barbieri, na qual executou mais de mil obras. A come
moração da inauguração de sua milésima obra se
deu pouco antes de sua morte, ocorrida em 14 de se
tembro de 1984. Participou de várias associações de
classe e foi delegado do CREA e presidente da Asso
ciação de Engenharia.

Estava sempre bastante sintonizado com os
problemas da cidade, seu patrimônio e sua evolução
urbanística, daí engajar-se no grupo de cidadãos que
discutiam o Plano Diretor da Cidade.

Chegou a ser convidado por uma comissão de
membros representativos da comunidade a se candi
datar a Prefeito de Araraquara, atitude que muito o
sensibilizou; na época, estando bastante atribulado
em meio às suas atividades teve que declinar do con
vite, sem, no entanto, descartá-lo em definitivo.
"Quem sabe ainda prestarei este serviço à minha ci
dade?" - conjeturava ele.

Cultivou muitas amizades em âmbitos diversos.
No Rotary, era ativo associado tendo sido presidente
da entidade. Foi vice-presidente do Clube Araraqua
rense, quando era o presidente seu amigo Jorge
Affonso. Participou, como um dos articuladores e
membro do júri do concurso de projetos arquitetôni
cos para a sede esportiva do Clube Araraquarense.

Dedicou-se com prazer a projetos e respectiva
administração, como voluntário, de algumas entida
des como Casa do Médico, Maternidade e Gota de
Leite, Hospital Caibar Schutel e Maternidade e anexo
da Santa Casa, onde foi vice-provedor.

Era católico, porém sempre manteve boas relações
com fiéis de outros credos. Atendia à Igreja Católica, fa
zendo, por exemplo, a reforma da Igreja Santa Cruz, mas
atendia, da mesma forma, à Igreja Presbiteriana com a
doação do projeto para sua unidade na Vila Xavier.

A Câmara Municipal homenageou seus atos de
dedicação a sua cidade natal concedendo-lhe o título
de Cidadão Benemérito de Araraquara, o que o dei
xou muito comovido e orgulhoso de sua participação
na afirmação da postura de cidadania.

Na última gestão de Clodoaldo Medina como
Prefeito, Nelson Barbieri teve sua memória enaltecida
quando a rodovia que liga Araraquara a Gavião Peixo
to recebeu seu nome. Não poderia receber meloor reve-

rência que a de estar presente num quinhão de seu
tão querido território.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, as cooperativas agropecuárias brasilei
ras vinham desde muito tempo sofrendo um processo
de deterioração e se afogando em dívidas. Em função
inclusive da importância que têm na geração de empre
gos edivisas, havia a necessidade de serem elas socor
ridas no sentido da revitalização de suas atividades.

O RECOOP - Programa de Revitalização das
Cooperativas de Produção Agropecuária - lançado
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em Se
tembro de 1998, trouxe, na época, uma esperança mu
ito grande de apoio do Governo Federal aos coopera
dos, que acreditaram no programa lançado pelo Presi
dente e dedicaram seus esforços e seus parcos recur
sos para cumprir todas as pesadas exigências impos
tas para o enquadramento no RECOOp, intento infeliz
mente não atingido por todas as interessadas, em fun
ção principalmente do pouco tempo disponível para a
elaboração dos documentos solicitados.

Depois de muita luta, apenas 322 cooperativas
conseguiram ter seus projetos aprovados pelo Comi
tê Executivo do Recoop, e parecia que enfim havia
chegado o momento de as cooperativas iniciarem a
sua caminhada rumo à melhoria de sua capacidade
de competição e da sua auto-sustentação.

Passaram-se dezoito meses e, apesar do esfor
ço dos líderes cooperativistas e Parlamentares da
Frencoop, o Recoop ainda não passa de uma pro
messa, que de concreto só tem trazido novas exigên
cias para as cooperativas aprovadas, algumas exi
gências completamente absurdas, sem considerar o
enfoque de revitalização aprovado pelo Comitê Exe
cutivo. De concreto, até o momento, somente as dívi
das com os bancos serão alongados, porém dinheiro
novo para capital de giro, Investimentos, pagamentos
de fornecedores, etc. não existe.

Sr. Presidente e nobres Deputados, de nada adi
anta alongar as dívidas com os bancos se nossas coo
perativas não forem saneadas, revitalizadas e adquiri
rem condições para pagar estas dívidas alongadas.

O cenário atual das cooperativas agropecuárias
brasileiras não é nada animador. É preciso que o
RECOOP saia do terreno das intenções e que se efe
tive em suas ações, caso contrário, milhares de coo
perados poderão deixar o campo, pessoas perderão
o emprego, renda d~ixará de ser gerada, impostos
deixarão de ser recolhidos, preços de produtos au-
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mentarão, enfim, várias são as conseqüências nega
tivas que poderão acontecer.

O Governo brasileiro tem-se mostrado moroso
na efetivação do Recoop, e é por esta razão que hoje
ocupo esta tribuna para alertar nossas autoridades li
gadas a este problema que busquem uma solução ur
gente, tanto para as cooperativas aprovadas ~o p,:?
grama, como para aquelas que por alguma razao nao
conseguirem enquadrar-se nas regras estipuladas.

Espero, Sr. Presidente, que este meu alerta seja
ouvido, e o mais cedo possível, o Recoop comece re
almente a operar e a trazer os resultados que, sem
dúvida nenhuma, irá contribuir, e muito, com o desen
volvimento nacional.

Muito obrigado.
OSR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De~
putados, é muito preocupante o rumo para o qual esta
sendo encaminhado o projeto de desarmamento das
pessoas honestas, depois da reação do público~ i~

dignado com a possibilidade de ter um dos seus dIreI
tos individuais violados, ou seja, o direito básico de le
gítima defesa. Querem adotar uma fórmula interme
diária de permitir a posse, mas proibir o porte.

Ora, Sr. Presidente, em matéria de vida e segu
rança, não há meio termo. Se não fizermos uma análi
se séria, buscarmos as experiências conhecidas, po
deremos adotar uma política desastrosa, como a que
já vem sendo aplicada, tornando impossível devolver
as vidas ceifadas pelo aumento da violência.

Não pretendo tratar das causas da violência e
dos malefícios da lei do desarmamento, por já tê-lo fe
ito em pronunciamentos anteriores, mas apenas des
tacar os benefícios e as vantagens para a segurança
pública e pessoal, da garantia de um direito individual:
a liberdade de opção pelo porte de arma.

Vejamos alguns exemplos, começando por São
Paulo.

No Governo Luiz Antonio Fleury (1991 a 1994),
havia 69 mil pessoas com porte de arma. Era um con
tingente civil armado, a custo zero, de mais da meta
de do efetivo da Polícia Militar do Estado. Com o Go
vernador Mário Covas seguindo essa política antiar
mas, esse número foi reduzido para 2.200 portes.
Com que resultado? Pelas estatísticas oficiais da polí
cia paulista, no quadriênio 91-94 houve uma média
anual de 5.760 homicídios e 49.758 roubos na cidade
de São Paulo, representando respectivamente um to
tal de 23.041 e 199.032 delitos.

No quadriênio 95-98, a média anual de homicí
dios aumentou para 7.824, com um total de 31.297

mortes - um incremento de 8.256 ou 35,8% a mais -,
e a média anual de roubos passou para 70.418, num
total de 281.672, representando uma variação per
centual de 41,5%.

Essas 8.256 mortes a mais, em quatro anos, foi
o preço dessa política antiarmas. Agora, eu pergunto:
quem devolverá essas vidas? Por acaso o Governo
Covas?

Repito: esse período coincidiu com a ~rástica

redução da emissão de portes de armas em Sao Pau
lo, de 69 mil, em 1994, para cerca de 2.200, em 1998.

Como bem assinala o Dr. Luiz Afonso Santos
em seu livro l1\rmas de fogo, Cidadania e Banditismo,
o outro lado do desarmamento civil":

Independentemente de outros fatores,
foi a falta de reação por parte da vítima que
contribuiu muito para a banalização do rou
bo, meio caminho para o latrocínio e o homi
cídio, que parecem ter-se tornado uma for
ma de "lazer" para muitos indivíduos.

Sempre bem informados, os marginais
sabem que hoje basta uma arma na cintura
para conseguir um bom resultado. Agem rapi
damente, evitando com facilidade a ação re
pressiva da polícia, e só eventualmente se dão
mal, ao tentar o roubo a um policial, a um dos
raros cidadãos armados ou ainda quando en
contram uma viatura policial pelo caminho. É a
exceção, a regra é o roubo bem-sucedido.

Uma pesquisa conduzida pelos profes
sores James Wright e Peter Rossi para orien
tação de um estudo oficial, patrocinado pelo
Departamento de Justiça americano, apontou
o cidadão armado como o mais eficiente meio
de impedimento do crime da nação. Wright e
Rossi entrevistaram mais de 1.800 bandidos
aprisionados pelo país e constataram que
81 % afirmam que "criminosos espertos" ten
tam antes saber se a potencial vítima está ar
mada; 74% sentem que ladrões evitam resi
dências ocupadas por medo de serem balea
dos; 80% já encontraram cidadãos armados
pela frente; 40% deixaram de cometer alguns
crimes por medo de que a vítima estivesse ar
mada; 34% já foram postos em fuga ou bale
ados por cidadãos armados; 57% sentem
mais medo de serem baleados por cidadãos
do que pela polícia.

Essa pesquisa é bem diferente de uma entrevis
ta a um bandido, veiculada por uma rede de TV - o
que já é um procedimento, no mínimo irresponsável,
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dar um microfone para um bandido -, na qual se
aconselha às vítimas do crime: não reaja, não ande
armado, atenda a tudo que ele pedir, fique calmo etc.

Mas vejamos outras comparações.
A Inglaterra restringiu a posse de armas en

quanto os EUA liberaram o porte. As conseqüências
da arbitrariedade não tardaram a aparecer, conforme
nos mostra o texto a seguir:

Londres (Reuters) - Você corre maior
risco de ser atacado na Inglaterra do que
nos Estados Unidos, segundo um novo
estudo sobre a criminalidade apresentado
com alguma consternação na Inglaterra no
domingo passado (11/ out/98).

O trabalho, conduzido por um professor
da Universidade de Cambridge e um estatrsti
co do Departamento de Justiça americano,
mostra que as taxas para crimes sérios, tais
corno assalto, roubo, invasão de domicílio e
roubo de automóveis, são mais altas na Ingla
terra e País de Gales do que nos EUA.

Assassinatos e estupros ainda são
maiores na América, mas estão em ascen
são na Grã-Bretanha, informou o jornal The
Sunday Times, que reportou o estudo em
manchete na primeira página. "~ opinião
corrente que o crime nos EUA é o maior do
mundo, enquanto a Inglaterra é um oásis de
paz e tranqüilidade. Bem, essa opinião está
errada", disse o Sunday Times em editorial.
"Precisamos urgentemente rever nossas
premissas sobre lei e ordem".

O jornal TheMail reproduziu, no do
mingo, parte das conclusões do estudo. Lá
é mostrado que, em 1995 - o último ano
para o qual existem estatísticas completas
nos dois lados do Atlântico -, aconteceram
20 assaltos para cada 1.000 pessoas na
Inglaterra e País de Gales contra apenas
8,8 nos Estados Unidos.

A taxa de roubos é hoje 1,4 vezes mai
or na Inglaterra e País de Gales do que nos
EUA, e a de arrombamentos em residências
é quase o dobro da americana, segundo a
reportagem.

Numa política oposta, 32 Estados
americanos adotaram o porte livre, ou seja
para pessoas de bons antecedentes, apro
vadas em exames de psicotécnico e de ha
bilitação no manuseio de arma, e, segundo
pesquisa do Prof. John Lott, houve uma

queda impressionante da criminalidade. A
curva descendente do crime violento coinci
de com a aprovação do "porte livre". Os
300.000 portes de armas na Flórida, os
600.000 na Pennsilvanya, os 300.000 no
Texas e inúmeros outros, nos 32 estados
que aprovaram a medida, são claramente
um fator de inibição do crime.

Com o porte livre, o número de crimes
caiu 81 %! De 715,9 crimes violentos por
100.00 habitantes nos estados onde o porte
é proibido, reduziu para 378,8 nos estados
de porte livre. A diferença do número de
homicídios ainda é maior de 86%! E de
roubos foi de 105%!

Sr. Presidente, não se trata de armar a popula
ção, mas garantir esse direito individual, essa liber
dade de escolha. As pessoas são diferentes e a ten
tativa de uniformizar os comportamentos é uma prá
tica autoritária. Assim, tanto é uma violência para
um indivíduo combativo a imposição da rendição e
da omissão, quanto para um indivíduo menos com
bativo o é a imposição da resistência, da reação ar
mada. O estabelecimento da rendição como única
opção é uma prática antinatural, própria de ditadu
ras e não de sociedades democráticas.

O porte de arma, além de ser um direito indivi
duaI, cumpre o excelente papel de inibidor da crimina
Iidade. O cidadão armado inibe a ocorrência de cri
mes e não os pratica.

A grande liberdade conquistada pelo cidadão
norte-americano para o uso da arma de fogo em sua
autodefesa causou a princípio receios e críticas de
policiais que posteriormente se convenceram do erro:

O presidente da Associação Policial de DaUas
(Texas-EUA), ao comentar a lei do porte livre (Shall
Issue) aprovada em 1995 nesse estado americano,
fez a seguinte declaração:

Eu fiz lobby contra essa lei em 1993 e
1995, pois achava que ela iria levar a um
conflito armado disseminado. Isso não
aconteceu. Todas as estórias de horror que
previa simplesmente não ocorreram. Falan
do sério, acho que está funcionando muito
bem. Isso fala a favor dos cidadãos que ob
tiveram seu porte de arma. Sou um converti
do. (The DaIIas Moming News - 23-12:-97, obra
cilada).

O porte livre somente trouxe benefícios para os
americanos, tornando-os mais livres, reduzindo a cri-



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 9 07197

minalidade e, ao reduzi-Ia, proporcionou uma corres
pondente diminuição dos custos dela decorrentes,
comà despesas médicas de vítimas e de agressores,
despesas processuais e de manutenção de crimino
sos na prisão, e ainda tornou desnecessário o au
mento do efetivo policial, permitindo que esses recur
sos sejam aplicados na melhor remuneração e treina
mento da força policial existente.

O porte livre e seus benefícios são fatos cuida
dosamente escondidos dos brasileiros e não são ob
jeto de discussão.

O Dr. Luiz Afonso Santos aponta uma providên
cia para vencer a atual onda de violência que domina
a nação:

O país conta com inúmeros clubes de tiro, e os
estandes das polícias e das Forças Armadas poderi
am ser utilizados nos finais de semana para treina
mento. Bem preparado, o povo certamente poderia
repelir com sucesso a maioria dos ataques a que está
sendo submetido e com isso fazer baixar drastica
mente a criminalidade. O simples anúncio de tais me
didas e a liberação de um grande número de portes
de armas causariam de imediato uma redução dos
roubos. O importante é que seja quebrada esta inér
cia, criada artificialmente e que deu uma grande dian
teira aos criminosos. Não há nenhuma novidade nis
to, o serviço militar obrigatório já é uma forma de trei
namento armado da população jovem. O treinamento
da população civil mudaria apenas os objetivos; num,
o soldado é preparado para defesa do país, no outro,
a população seria preparada para sua auto-defesa.

Poderiam alguns argumentar que se trata de uma
proposta radical. Creio que radical não é a proposta de
reação e sim a de rendição ampla, geral e irrestrita a
criminosos que está sendo posta em prática pelo
governo. Aparelhar a população para sua autodefesa
não tem nada de radical. Os EUA possuem milhares de
estandes particulares de tiro e países como a Suíça e Is
rael chegam a subsidiar o preço da munição para que a
população possa treinar sua pontaria.

Ao contrário da atual sinalização que é dada aos
bandidos: ''Venham nos atacar tranqüilos!", precisa
mos de uma nova mensagem: "Não venham nos ata
car porque vocês se darão mal!" Precisamos retomar
nossas ruas.

Sr. Presidente, o atual Governo brasileiro, par
tindo de falsos pressupostos sobre as causas da vio
lência, declarou guerra às armas de fogo nas mãos
do cidadão. Já temos elementos estatísticos para afir
mar com certeza que se tratou de uma tentativa frus
trada e contraproducente para a segurança pública.

Vamos, portanto, rejeitar essa ideologia da rendição
para não sermos as vítimas da utopia do desarma
mento que está estimulando o crime em nosso País.
Valorizemos as fibras autênticas de nosso povo e o
crime será vencido.

Tenho dito.

O SR. ARTHUR VlRGíuo (PSDB - AM. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Governo reeditou, recentemente, a Me
dida Provisória n2 1.988, de 2000, que trata da refor
mulação dos Fundos Constitucionais de Financia
mento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, com
o objetivo de criar novos instrumentos para atenuar
os graves desequilíbrios inter-regionais de desenvol
vimento que caracterizam nosso País.

Trata-se da criação de uma política pública de
integração nacional mais efetiva, que passa a contar
com mecanismos capazes de superar as restrições
derivadas do esgotamento da capacidade de investi
mento por parte -de alguns Governos Estaduais, com
plementando os gastos públicos daquelas Unidades,
de maneira a criar uma estratégia de equalização do
desenvolvimento.

Para além do progresso que tais medidas podem
representar, no sentido de trazer maior agilidade às
operações com os fundos constitucionais e, assim, fa
vorecer o desenvolvimento nacional, cumpre destacar
também o trabalho realizado pelo Ministério da Integra
ção Nacional na consulta e no acolhimento das suges
tões dos principais interessados nesse aperfeiçoamen
to institucional: os agentes econômicos, os empresários
da região, representados, fortemente, pelas federações
de indústrias do Amazonas e do Pará.

Trata-se de exemplo típico de quanto pode ser
produtivo o trabalho das instituições públicas quando
conta com o apoio e a cooperação da sociedade. É
uma demonstração, do mesmo modo, de que este
Governo está aberto ao diálogo, sempre que ele se
dá em bases propositivas, visando ao trabalho sério e
conseqüente pelo desenvolvimento nacional.

A Fieam e a Fiepa apresentaram inúmeras e re
levantíssimas sugestões, que em muito contribuíram
para enriquecer e aperfeiçoar o texto da medida provi
sória. Gostaria, neste momento, de solicitar o registro
nos AJ1ais da Casa dos documentos que formaliza
ram tais contribuições, como forma de homenagear o
espírito público dos dirigentes dessas entidades, bem
como para deixá-Ias como exemplo, à posteridade, da
relevância da atuação cooperativa entre Governo e
sociedade.
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Cumpre destacar, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, especialmente, a recorrente preocupa
ção em modernizar os entes gestores dos fundos,
principalmente o BASA e a Sudam, bem como as pro
postas tendentes a facilitar o acesso ao crédito pelas
empresas menores.

Alcança relevo, nesse sentido, a idéia de se reser
var percentual de 5% do Finam para aplicação em micro
e pequenas empresas, que é realmente inovadora, no
contexto histórico do fundo. Na realidade, Sr. Presiden
te, muito embora representem segmento de força e im
portância indiscuUveis, na economia regional - e tam
bém em âmbito nacional-, a verdade é que essas insti
tuições jamais se puderam beneficiar dos incentivos da
Sudam, sob a forma de colaboração financeira.

Muitas vezes, políticas públicas inteligentes e
bem elaboradas redundam em fracasso, menos por
falta de vontade política, por escassez de recursos,
ou por incapacidade técnica de quem quer que seja, e
mais por fatores até mais corriqueiros, como o
excesso de burocracia ou a falta de divulgação, entre
o público alvo, até mesmo da existência de linhas de
crédito ao seu alcance.

Ao proporem a reestruturação da Sudam e do
BASA, as entidades de classe do Amazonas e do Pará

põem ênfase nos aspectos do treinamento de pessoal
e na criação de uma infra-estrutura de apoio ao investi
dor, bem como na reformulação dos níveis decisórios,
trazendo-os mais para perto do empresário.

Outra observação relevante, Sras e Srs. Depu
tados, entre tantas que se colhem nos documentos
em questão, diz respeito à necessidade de flexibiliza
ção dos critérios da Sudam para o estabelecimento
de prioridades nos investimentos, tornando possível
adaptar a sua atuação às constantes e céleres altera
ções que caracterizam o mundo moderno. Trata-se de
condição fundamental para uma inserção
bem-sucedida nos mercados internacionais, nestes
tempos de globalização dos mercados.

Cumpre-me, finalmente, Sr. Presidente, enalte
cer o trabalho do Sr. Ministro Fernando Bezerra à
frente do Ministério da Integração Nacional, pela inici
ativa de solicitar a contribuição dos empresários,
abrindo-se ao diálogo e acolhendo propostas de
grande valor, para tornar a aplicação dos Fundos Fis
cais mais efetiva, mais dinâmica e mais apta a fa
zê-los cumprir as funções que deles espera a socie
dade e, principalmente, o setor produtivo.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

FIEAM

Manaus(Am), 03 de janeiro de 2000.

Of. nO 001/00 - Gab. FIEAM

Exmo. Sr.
Fernando Bezerra
0.0. Ministro da Integração Nadonal
BraS/lia - DF

senhor Ministro,

~-

Em resposta ao seu expediente de 16.12.99, agradecemos a sua gentileza e
atenção com relação à versão pre/lminIJr do B6tudD sobt'e a Reformulação dos
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e FINDR) cujo projeto deverá serFundos Fiscais de Investimento (FINAM
encaminhado ao senhor Presidente da República.

A nossa contribuição já foi enviada à Ação Pró-Amazônia para ser consolidada
com as demais federações.

Em acréscimo, reafirmamos que optamos por sugerir ações reestroturadoras aos
Órgãos gestores, que no caso, são a SUDAM e o Banco da Amazônia, conforme a
seguir:

1.. Medida provisória
Entregue pela Ação Pró-Amazônia.

2. Banco da Amazônia (FNO)
Sugestões Anexas

3. SUDAM (FINAM)
Sugestõês Anexas

Atendosamente,

José Nasser
Presidente

FI E A M
'=,]dt1,~,;.JD
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BANCO DA AMAZÔNIA (FNO)
As alterações na operacíonalização financeíra dos Fundos Constitudonais, que nos Faam
apresentadas para análise e avaliação, de um modo geral, sugerem tratamento
diferenciado aos Tomadores de CréditrJ, em condições vantajosas.
Entretanto, não nos foram apresentados pelo Ministério formulações das ações que indique
modernidade, nem para o agente financeiro, no caso do FNO, o Banco da Amazônia, nem
tampouco para o fundonamento do sistema de operaclonalização dos Fundos junto à
sociedade.
O Banco, que tem a atribuição legal de operacionalizar o crédito, junto às empresas,
demonstrou comprovável incompetênda ao loogo da história, por 10 anos, desde a sua
constituição em 1989.
Os recursos permaneceram ociosasno Banco, em todos os exercídos, não cumprindo a sua
missão institucional para esse fim. Basta que se observem os balanços anuais da institUição
financeira para que se tenha uma fotografia da discrepância entre o Programa
ConstitIJcional e os resultadas alcançados.
O Banco apresenta ainda defidêndas históricas não resolvidas e não foram tomadas
decisões de atualizaçÕes satisfatórias, que envolvam a sua eficiênda operacional. Assim
sendo, estamos fadados a presenciaro insucesso já verificado nos tempos passados.
As comunidades da região, que seriam as benelidárias do Programa, que a sociedade
brasileira lhe concedeu e a Constituição out:orgou, não podem mais se exporem e se
sujeitBrem à inoperâncias de terceiros, pois o desenvolvimento é uma condição
indispensável para sua sustentação.
Por outro lado, a sociedade brasileira que disponibilizou os recursos, por uma contJngênda
de imposição legal, como forma de reduzir as desigualdades destas regiões, irão por certa
levarem conta e cobrar resultados no fUturo.
Para que os recursos oriundos dos Fundos ConstitUaanais sirvam para atender as
demandas da SfX:iedade, para as quais foram criados, será necessário oseguinte:
iI) O Ministério da Integração Nacional, a quem estáatribuída a competência de utilizaros

Fundos, como instrumento financeiro para suas prioridades, deverá apresentaras suas
expectativas e estratégias de operadonalizaçáa destes.

b) O Ministério da Fazenda, a quem está suborrJinado o Banco da Amazônia, agente
financeiro e operadonalizador do Programa, cabe-Ihe demonstrar capacidade e
aparelhá-lo para essa função.

c) Os Ministérios envolvidos, deverão se articular, entre si, com o fim de criar sinergias
entre os objetillrJs do Programa Governamental e a sua operaaonalizaçáo.

d) Os agentes dos programas, SUOAM e B4S4, devem ser apresentados à sociedade de
forma modernizada e convincente para o desempenho dessa tilnt;ão.

e) As entidades de dasse das nove unidades da região, poderão fundonar como 6rgãos
com funçiies de assessoramento, consultivas e fiscalizadoras sobre os gestores do
Programa.

&n conclusão, firmando o posidonamento desta Federação, queremos propor aos demais
membros da~ Pr6-Amazônia, em resposta às atenções do Sr. Ministro, que o nosso
documento deva fazer referências ao aspecto financeiro operacional dos Fundas
Constitudonais, e FINAM, constantes das Propastas,como também expressar a imperiosa
necesstdade de modernização dos instrumentos de ação, ou sejam, o B454 e a SUOAM
agentes encan-egados de execução dos Programas, ainda não formulada.
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SUDAM (FINAM)
a) FundDnalidade - Investidorx Empresa

Entendemos que a Medida Provisória nos termos em que está sugerida por V.S~, dará
plena fundonalidade aos incentivos ffscais e atenderá aos anseios dos investidD,.. e de
empresas objeto do projeto.

b) ReestrutulilçáD - SUDAM
Entretanto o Órgão Gestor - SUDAM, deverá sofrer uma profunda reestruturação para que
os incentivos possam fluir às empresas e alcancem os seus reais objetivos, nosseguintes
iI6peCtDS:
/- FomIllção e TreínllmentD de Pessoal

OS funcionários do Órgão devem passar por treinamentos e recidagens quanto a sua
formação profissional em disdp/inas voltadas para o desenvolvimento regional, em regime
de cursos intensivos.
0- Nfveis de Det:isõeI Técniclls

O órgão deverá trabalhar com níveis de dedsi.ies tét:nicas, no sentido de melhor
acolher os investidores e avaliar a natureza de cada empreendimento, examinando o
perfil do empreendedor e oferecendo respostas objetivas e rápidas, na forma que o mundo
atual exige.
m- FunF- de Gtwemo & rnvestidtJr

O Orgão Gestor dos incentivos deve-se concentrar nas tarefas e funções de gDVenID,

de modo a oferecer ao investidtJr as opções e facilidades ao nível governamental (como
um Rpacote de VIlntagensJ e exigir do empreendedor, apenas o que diz respeito às
capacidades inerentes ao negócio, excIuindD, todo e qualquer elemento buroa-M:it:D que
não interessa ao sucesso do empreendimento, nem ao desenvolvimento da região.
/V- rnstrullltJlltD Fadlitadordo rnrestimentrJ

A SUOAM deverá se equipar de instrumentos modemos informativos para oferecer ao
investidor uma infnJ-estrutu1'll de apoiD e adequação dos empreendimentos às
peculiaridades da região, atraindo os negócios estruturantes e de maior efeito ao
desenvolvimento que sepretende alcançar, no menor tempo possível.
v- QitériDsde PriDlidad_ Rexíveis

OS aiI:ériDs de priondMle oferecidos pela SUDAM devem ser flexívtis, de maneira a
pennttiros enquadramentos dos empreendimentos de maior retomo ao desenvolvimento. O
mundo mÔderno não pennite a rigidez de regras, nem demora de execuções.
VI- CilpI:1It;ãD Elfdente de Investimentos.

A SUDAM deverá estar atenta para captar investimentos promissores e de maior
capacidade de retomo, elevado nível tecnológico disponívtis no mercado, de forma eRdente
e agressiva tomando-os viávtis e adequadosà região, de forma efidente e agressiva.
Vl1- Adensamento dll cadeill ProdutiVlJ

/Vil orrIem de prioridades, osprojetos que maioradBllSllmentD da CIIdeill pmdutivll
proporcionem devem terpreferência sobre os demais.
V/I/- MetIas BuI'DCl'at:M e M••Empreendimentos

as empreendedores dtM!!rão se ocupar menos em atenderàs exigências burrxníticas
do órgão gestor e mais com as tarefas inerentes do empreendimento, ou sejam: tecnologia,
mercado, recursos humanos e maximização de rendimentos. As certidões e outras
exigências burocráticasdevem ser transferidas para a fase de deliberação dos recursos.
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lX-1lII6trtMmentD de Oportunidades e Tendlndas do Mert2do
A SUOAM deverá se ocupar com o rastreamento das melhores opções, oportunidades

e tendências do merr:ado, para atrairas melhores tecnologias e adaptá-Ias à região através
dos inrJest:idtJIB pdwIdos, para não se deixar superar pela velocidade das
transformaçiJes inexoráveis da dinâmica do mundo moderno.
X- Amazônill um Projeto do Bnl6i1

É dever da SUOAM propor, perseguir e viabilizar as potendalidades da AmIIzônia ao
projl!llD nl/lCÍDlglde deBellvolvillHHlt:o, tendo em vista os recursos naturais existentes na
região, como sriução para as demandas da sociedade do presente e futuro.
XI- Valor Et:onômieD dtI B/odÍfft!JlSidllt/e

A SUDAM deYerá buscaro desenvolvimento de tecnologias e recursos humanos capazes
de dar valor et:tJIIÔIIIit:D e men::zttlDl6git:o à Biodivetsidade da região, o maior
patrimônio nacional, através da inidlltivll ptir;Jda, em sinergia com agências
internacionais, para que a utilização racional dos recursos aconteçam em beneffdo de suas
populações em nível de alto valor do agregado.
XIl- Fot:D 11II OIpt11Ção de InaII'ItivD$ FIscai1I

A SUDAM como área aJtemativa de investimentos, deverá focar as suas atenções no
t'ulcro IM getBÇlo dD6 inc:ent:lvr1s f&t:lIis no seio das empresas contribuintes do Imposto
de Renda, gerando capitais para o desenvolvimento da região.
XIlI- MDdtJmid«Je e Opottunid«/e6SlIICI'DIIÍZIIdM

A SUDAM, cano agência de desenvolvimento e articulação, deverá se apresentar em
bases modernas, para se manter atual e sincronÍZlJd6 com as oportunidades de
mert:IIdo, objetivando promoverasmudanças qualitativas da SOCiedade.
X/V- Nodemiaçáo do CONDS.

O caJDB., deverá se limitar às funções deliberativas dentro da sua competência legal
e funciaJilr {Jf6-atiVamente, avaliando as ações da administração da SUDAM, reunindo-se
periodicamente em cada mês e todas as vezes que houver um número mínimo de 20
propostas entre: projetOS, proposiç6es e convênios.

Deverá ser reformulado para um número menor de conselheiros para tomá-Io mais
ativo e ágil SUgere-se a partidpação dos (/DtIt!/IJIadores dos 9 (nove) estados; dois
f'l!/Jf't!St!I1ntJ!!s etnpre$lÍl'iDs (da indústrta e da agricultura); dois representantes dos
tnlblIll8tJons (da indústria e da agricultura); representantes do BNDES e BASA
(mem!Jrr7a da Diretoria); três f'l!/Jf't!St!I117teS dos Ministérios da Integração Nacional, do
Desenvolvimento e da Fazenda ( o Ministro ou o secretário Geral), o Superintendente da
SUOAM e Supetinter1dente da SUFRAMA.
xv- At:Dm/MII1wnlJn1D e Cont:rDIe dlJS Investimentos dll SUDAM

O aampanhamento e controle dos rearsos liberados deverão ficar a cargo de
alldlt1tNe6 illlltJpendent.e qualificados pela SUOAM, subordinados a um ConA/ho de
Comas, composto de: dois represent:íJnte dos empresários (indústria e agricultura); um
f'l!/Jf't!St!I1nte do Ministério da Fazenda; um representante da SUDAfrI; um representante
dos trIIIM11IlIdores e um do MlnistériD Pf1b1Ico.
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XVl- SUDAM e Micro/PequenasEmplf!!8S
As micro/pequenas empresas indiscutivelmente representam um segmento de

grande força dentro das economias, porém nunca puderam se benefidar do sistema de
incentivosda SUDAM, sob a forma de co/abDnlçáD IillllnceinJ.

Sugerimos que seja destacado um perr:entual de 5% do FINAM, art S~ para ser
Icx::ado nessas empresas, pelo regime de cotas de responsabilidade limitada, a aédito do
Fundo, desde que os recursos sejam destituídos de qualquer modalidade de exigências
dispensadas às outras empresas, sob a dállSula de respoll$llbilidade civil, apenas para
investimentos de atéRI 5.000,00 (anco mif reais) em cada caso.
XVl/- A FiJt:IJ da HDdemidade

A sociedade espera vera face da modernidade, espelhada nas ações da SUDAM, para
reestabelecer a confiança na consciência de desenvolvimento da região, condição
indispensávelpara que as mudançaspossam ocorrer.
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FIEPA

Fevereiro de 2000

Jan. 04 2000 12:44PM Pl

PItE OR. RAlMAR DA SILVA AGUIAR
To: Md. A....sor da FlEAM

Manaus. Amuonu

De: FlEPA - GABINETE DO PRESIDENTE
FtoIA'

Nt.~:.......~
002/00

Prezado Senhor,

ToCItIcIe__ Jnc:IuIndo NtII:

T*".,..-1m;IudIng tlllI cowr:
06 04-01-2000

De ordem de Senhor Presidente desta Federaqio, Oanüo Remar, encanlnhamos a Vossa Senhoria, para
conhecimento, cópia da oficio encaminhado ao Ministro da Integraçao Nacional com as sugestões ao documento
-Propostas para Drscusslo: Alterações na OperacionaU%açao dos Fundos Constitucionais".

CoIoc8fldo..1lO& à disposição de Vossa Senhoria, apR)Yeitamos o ensejo para renovar nossos protesto& da mai6
elevadaestima e apreça..

Tl'tUISIIIiIirptlrtl o FtIX ,,- Data:
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P,..idlncia Belém(Pa). 04 de janeiro de 2000.
or.. n° 001/00 - GABlFffiPA

Excelentíssimo Senhor
Dr. FERNANDO GONÇALVES BEZERRA
DD. Ministro da Integração Nacional
BRASíLIA.DF

Senhor Ministro,

Cumprimentando V.Exa., encaminhamos a seguir, sugestões ao documento
elaborado por esse Ministério através da Seoretaria de Desenvolvimento Regional, sob o titulo
"Propostas para Discussão: Alterações na Operacionalixaçio dos Fundos Constitucionais"

1. ENCARGOS FINANCEIROS:

SUG§.§~~O: Nos critérios para classificação do porte das empresas, manter QS atuais
parâmetros de enquadramento das empresas de acordo com suas dimensões, como a seguir está
discriminado:

EMPRESA NÃO RURAL

PORTE RECEITA BRUTA ANUAL
(RS1,OO)

Micro Até 700.000
Pequena Até 6.125.000
Média Até 35.000.000
Grande Acima de 35.000.000

EMPRESA RURAL

PORTE RECEITA BRUTA ANUAL
(RS1,OO)

Mini Até 80.000
Pequena Até 350.000
Mêdia Até 800.000
Gwtrle Acima de 800.000
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JUfIlFIÇAnyA: A proposta vila possibilitar maior amplitude de participação das empresa
beneficiarias de acordo com o seu. port~ além de, caao adotado o procedimento proposto no
documento, representará um grande retrocesso em relação as diversas e exaustivas pugnações
apresentadas delde a criaçio doa Fundos.

2. AVALIAçÃoE REvIs10 Dos ENCARGOS

SUGESTÃO: Incluir representantes dOIl setores produtivos no Comitê a ser criado, formado por
representantes dos Ministérios de Integração Nacional, de Agricultura e de Abastecimento, da
Fazenda, do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior do Planejamento, Orçamento e
Geatio e de Politica Fundiária e Desenvolvimento Agrário. Que objetiva reunir-se em junho de
cada ano ou sempre que a variação acumulada da TJLP, desde a última reunião do comitê, variar
em 300A, para mais ou para menos. Dependendo dessas condições novas tàixas de encargos
financeiros serão estabelecidos, respeitadas as condições contratuais vigentes.

JUSTIFICATIYA: A pre-ença de representantes dos setores produtivos nesse comitê, será de
grande contribuição à elaboraçio de novas propostas e parâmetros a. vigorar em conseqüência da
dinâmica da economia e em bus~ de alternativas e estratégias ao fortalecimento das atividades
econômicas, e Im prol daliquidez dos Fundos.

3. BÓNUS DE ADlMPLtNcu

~UGESTÃº: Equalizaçlo do bônus de adimplência de 30% sobre os encargos básicos, como
pr~mio pelo pagamento das parcelas até O respectivo vencimento, para demais regiões de
conformidade com o proposto para o semi-árido.

JVSTIFICATIYA: Objetiva estimular o pagamento dos empréstimos pontualmente em seus
vencimentos contribuindo para reduçio do elevado nível de inadimplência atualmente nas
operações financeiras doa Fundos.

Todas as regiões geo-econàmicas atualmente beneficiárias dos Fundos Constitucionais, são
regiões, no imbito de suas peculiaridades. "nio dinimicas e carentes de estímulos creditícios e
fiscais", ni.o havendo nos aspectos inter e intra regionais, nada que discrimine o grau maior ou
menor de subdesenvolvimento. devendo todos os desiguais terem tratamento harmônico e
isonômico.

4. EsTOQUE IM. Dív:m.A

SUGEsTÃO: Permitir a repactuaçlo das dívidas nIo. MCUtÍtizadu contratadas até 31.12.1999, e
conceder bttnua de adimpllncia de 300,4 sobre cada prestaçio (principal + enC81'8os financeiros)
paga até a data do respectivo vencimento, para todas as atividades econômioas de todas as regiões
beneficiárias dos Fundos, do dívida com saldo devedor de qualquer valor.

o prazo para manifestaçlo de interesse será estendido até março de 2.000 e o prazo final para
repactuaçio será. estabeleeido de modo inflexível até junho de 1000.

Uma atenção específica seria concedida ao setor Pio rural até agora não beneficiado por
iniciativas destinadas a recuperaçlo de créditos em situação impagável.

JUlm";ATIVA: A conjuntura econômica sobretudo nos ~pectos monetário e fiscal,
extremamente adversa, tem inviabi]izado o pagamento das dividas contratdas pelos mutuários,
gerando elevado índice de inadimplAncia. A proposta pos.sibilitará a recuperação das atividades
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econômicas afetadas fortemente por essas adversidades. mantendo a geração de emprego e renda
na economia e diminuindo a wlnerabilidade dos fundos igualmente afetados pelo processo de
inadimplência.

AI. diversas mudanças de indexadores, embora bem intenoionadas,(ex.: TR, TJLP. IGP· DI)
foram mais punitivas que beneficiárias.

A lei nO 9866, de 09,11.99 (Resolução CMN nO. 2666, de 11.11.99) só concede o bônus de
adimpl~ncia para as operações que forem securitizadas.

5. NOVA LINHA DE CRÉDITO

SUGESTÃO: Criação de linha de crédito específica para saneamento financeiro das empresas,
com recursos dos Fundos Constitucionais em condições amplaltlente favoráveis de prazo de
carência e amortização.

JUSTlFICATIYA: O comportamento da economia, impaetado por significativas mudanças na
última década, tem levado as empresas, no geral, a sobrecarregarem seu passivo exigivel de
obrigações de diversa natureza, provocando desequilibro financeiro. endividamento, falta de
liquidez e até mesmo insolvência.

Dai, a necessidade da criação de linha típica para saneamento de passivo, como aliás, já existiu
em pa.s5ado não muito remoto, através de outros agentes financeiros oficiais, que possibilite a
recuperação das empresas afetadas. mantendo-as em operacionalização, com perspectivas no
futuro, após revitalizadas, de ampliarem, modernizarem e diversificarem suas atividades
econômicas.

Justifica-se ainda a criação da referida linha de crédito, em virtude de existirem recursos ociosos
nos Fundos, enquanto as empresas regionais, estão morrendo por inanição, pela carência desses
mesmos recursos.

,. MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORCANIZACIONAL DOS AGENI'ES

SUGESTÃO: Após adoção das medidas sugeridas, efetivar a reesuuturação plena
organizacional dos agentes flJ1anceiros, visando a melhor operacionalidade desses agentes n~

aplicação dos recursos dos Fundos, estendendo os beneficios a todos os segmentos produtivos do
Sistema Econômico.

.JUSTlll'ICATJVA1 A atual estrutura dos agentes financeiros operadores dos Fundos, em
particular, do Banco da Amazônia SI~ é considerada pelas atividades econômicas demandadoras
de recursos, uma estrutura. organizacional que apresenta deficiências que necessitam ser
superadas, visando melhor cumprir os principais objetivos de autênticos agentes tinanceiros
regionais.

Daí, a necessidade emergencial. após adoção das medidas conjunturais propostas. de uma
reestruturação consistente e profunda no sistcD;la organizacional e de gestão dos referidos agentes
financeiros, qualificando-os para praticarem ações dinâmicas de fomento e implementadores de
estratégias c diretrizes efetivas de desenvolvimento regional.

7. Concordância com a manutenção das demais propostas elencadas no documento para
discussão.
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Finalmente. Senhor Miniatro, achamos de fundamental importância elencar as
propostas de mudanças estruturais e operacionais dos agentes financeiros elaborado pela
Federação do Estado do Amawnas, cujo teor relatamos abaixo:

"Para que os recursos oriundos dos Fundos Constitucionais sirvam para atender as
demandas da sociedade, para as quais fo~ criados, será necessário o seguinte:

a) O Ministério da Integraçio Nacional, a quem está atribuída a compet&1cia de
utilizar os Fundos, como instrumento fmanceiro para suas prioridades, deverá
apresentar as suas expectativas e estratégias de operacionaJização destes.

b) O Ministério da Fazenda a quem eati subordinado o Banco da Amazônia,
agente financeiro e operacionalizador do Programa, cabe-lhe demonstrar
capacidade e aparelhá-lo para essa funçio.

c) Os Ministérios envolvido~ deveria se articular, entre si, com o fim de criar
sinergias entre OI objetivos do Programa Governamental e a sua
operacionalização.

d) Os agentes dos programas SUDAM e BASA, devem ser apresentados à
sociedade de forma modernizada e convincente para o desempenho dessa função

e) AI entidadei de claue das nove unidades da região, poderão funcionar como
6rgios com funções de assessoramento, consultivas e fiscalizadoras sobre os
gestores do Programa 4&.

Desejamo., ainda, enaltecer e louvar o esforço desse Ministério, sob a vossa
gestão, na busca de atenuar, através da reestruturação dos Órgãos financeiros gestores dos Fundos
de Desenvolvimento, as disparidades inter e intra regionais ainda. existentes em nosso País.

AD ensejo, Senhol' Ministro, renovamos os noasos protestos do mais eleva.do
apreço.

Respeitosamente,

IEL
lnMtuto
i!uwIdo LodI •
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o SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
ProJ:luncia O seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com muita tristeza que
venho registrar mais uma vez nossa indignação em
relação ao aparecimento de várias doenças
endêmicas: cólera, meningite, febre amarela e den
gue, nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
Sudeste, que não deveriam voltar, se o Ministério da
Saúde tivesse o rígido controle de vacinação.

Falar em crise na saúde é uma constante no
País, é assunto por demais repetido pela mídia, na
obrigação diária de testemunhar o infortúnio da
população, que é socorrida com o mínimo de
assistência, lotando os corredores dos hospitais e
postos de saúde superlotados de demanda e
carência de recursos, de vacinas, remédios, e
pessoal qualificado, isto sem falar do atual surto das
várias doenças tropicais, acima citadas, por todo o
País.

Só quem tenha vivido a experiência de precisar
de certos procedimentos de emergência pode ter no
ção das verdadeiras dimensões, da precariedade da
assistência dos serviços de saúde.

Sem falar no número assustador de casos de
meningite, cólera e febre amarela que atinge as popu
lações dos Estados do Nordeste, Centro-Oeste e Su
deste.

A maioria das pessoas infectadas, em desespe
ro, vão bater com a cara na porta, ao procurar atendi
mento nos hospitais credenciados ao SUS, como te
mos testemunhado no Estado do Rio de Janeiro. To
dos reconhecem que na rede pública é onde ocorre
os casos mais problemáticos em números cada vez
mais assustadores.

Sr. Presidente e caros colegas, venho mais uma
vez alertar os nobres pares para o perigo de epidemi
as - não só de uma, mas de várias de doenças - que
assolam nossos Estados sem um rígido controle do
Ministério da Saúde.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no último fim de semana estive na ci
dade de Forquilha, no Estado do Ceará, oportunidade
em que assisti às solenidades que assinalaram o 1512•

aniversário de sua emancipação política.
O Município de Forquilha, localizado na zona

norte do Estado, foi criado através da Lei nº 11.012,
de 5 de janeiro de 1985, dista de Fortaleza 208 Km, e
atualmente conta com uma população de 17.600 ha
bitantes. Trata-se de uma das mais promissoras cida-

des cearenses, cujo crescente progresso deve-se ao
trabalho abnegado de sua população e as realiza
ções da atual Administração Municipal.

A educação, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dentre as prioridades sociais, tem
alcançado o maior número de investimentos, numa
clara demonstração de que este é o melhor caminho
parta se alcançar a plenitude da cidadania.

É oportuno registrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a inauguração do Colégio Modelo Moésio
Loiola de Melo Júnior que, sem nenhuma dúvida,
dará início a uma nova fase no ensino municipal,
ampliando, inclusive, as dimensões de atendimento à
classe estudantil. Os modernos equipamentos,
associados ao corpo docente, representam mais uma
alternativa na possibilidade de um maior número de
matrículas. Também merece destaque a inauguração
do Laboratório de Informática Municipal, que
viabilizará a formação de professores nessa importante
área do ensino profissional. Com isso, crescem as
oportunidades da expansão do mercado do setor de
processamento de dados.

A atual Administração Municipal de Forquilha
volta-se, igualmente, para o desenvolvimento cultural.
E uma das melhores opções do setor é a Biblioteca
Pública Francisco da Chagas Ximenes Prado, inaugu-
rada por ocasião do aniversário do Município.

Deixo, portanto, assentado nos Anais desta
Casa, o meu regozijo pelo transcurso do 15º aniversá
rio de emancipação política do Município de Forquilha,
ao mesmo tempo em que cumprimento o Prefeito Rai
mundo Azevedo Prado e a sua hospitaleira população
pelas comemorações da significativa efeméride.

Era o que tinha a dizer.
OSR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há cinco anos o Governo FHC, com seu Pia
no Real, extinguiu a política salarial e acabou com os
reajustes de todos os trabalhadores brasileiros. Ao
mesmo tempo, congelou os salários dos servidores
públicos, prometendo que assim sobraria mais dinhe
iro para investir em saúde, educação, moradia, em
pregos, enfim, em melhoria das condições de vida de
toda a população.

Hoje olhamos em volta e vemos o desemprego
batendo recordes históricos, o aumento generalizado
da miséria, a degradação das condições de trabalho e
o ataque aos aposentados, pessoas pedindo para
morrer nos leitos de hospitais, abandonadas, o déficit
das moradias e o aumento dos sem-teto e dos
sem-terra, o abandono da educação, a migração da
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população do campo para as cidades e, como conse
qüência disto tudo, o aumento da violência. A bem da
verdade, os prometidos investimentos em saúde,
educação, moradia, empregos e melhoria das condi
ções de vida não foram realizados. Ao contrário, a
cada ano os recursos destinados a estas áreas, as
áreas sociais, diminuem, enquanto cresce a parcela
do Orçamento destinada a pagamentos de juros da
dívida pública aos especuladores estrangeiros, prin
cipalmente.

A propalada estabilidade econômica acabou. O
dólar, que no início do real valia R$0,89, vale hoje
R$1,80 (o dobro!) Os preços dos combustíveis, da
eletricidade, da água, dos alimentos, do aluguel,
sobem todos os dias. Mas os salários continuam
congelados e não sobem há cinco anos.

Dados levantados pela assessoria econômica
da CNI (Confederação Nacional da Indústria),
revelam que o mês de novembro de 1999 foi o pior da
história do Plano Real em termos de queda no poder
aquisitivo médio da população. Segundo a pesquisa
em 1999 houve uma retração em média de 10% sobre
a renda do brasileiro em 1995.

Se a saúde e a remuneração dos trabalhadores
vai mal, não se pode dizer o mesmo dos bancos, cuja
saúde o Governo protege com o Proer e os socorros
do Banco Central. Também não podem se queixar as
grandes empresas internacionais que tiveram
financiamento do Governo (BNDES) para arrematara preço
vil as esta1ais siderúrgicas, elétricas, teIecom.Jnicações, as
rodovias mais modernas e a tecnologia nacional de
construção de aeronaves, entre outros exemplos.

O congelamento dos salários dos servidores
não contribuiu, portanto, para a melhoria da vida dos
trabalhadores. Ao contrário, contribuiu para o des
monte dos serviços públicos, fechamento de órgãos,
demissões e a conseqüente queda da sua qualidade
com prejuízos imensos à população. Por estas ra
zões, os servidores públicos federais estão lançando
hoje a Campanha Salarial 2000. Querem apenas re
cuperar o poder aquisitivo que tinham há cinco anos
quando os salários foram congelados. Reivindicam
uma reposição de 63,83% (índice do DIEESE), refe
rente às perda linear e não a perda acumulada que
garantiria um índice ainda maior. Os servidores que
rem, precisam e merecem uma polrtica salarial. Mas
não somente isto, pois sem uma reformulação dos pa
drões do serviço público a degradação é certa. Pleite
iam também uma data base para a categoria, como
determina a Constituição Federal, que não é cumpri
da pelo Governo.

Amanhã, dia 9 de fevereiro, às 9h30min, as
entidades de servidores públicos federais fazem ato
na Câmara dos Deputados para demarcar o início da
luta por melhores salários e melhores condições de
desempenho de suas funções. E nós lá estaremos
para engrossar as fileiras pela dignidade dos
servidores públicos e pela defesa de um serviço
público moderno e eficiente, que atenda ao povo
brasileiro com o respeito e a dignidade devidos.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em recente estudo, o Prof.
Arnaldo Niskier, ilustre membro da Academia
Brasileira de Letras, afirma que estamos vivendo uma
época de ruptura necessária, a caminho das
transformações sociais exigidas pelo povo brasileiro.
A educação entrou nesse processo irreversível, eis
que a universalização do ensino, sobretudo o funda
mentai, agora vive a explosão do ensino médio. Cabe
aqui uma reflexão muito sensata do abade beneditino
Lourenço de Almeida Prado, para quem "a pessoa
humana precisa ser gente, pessoa livre, antes de
enfrentar incontornável especialização do ensino su
perior".

O meu Estado, Goiás, uma das âncoras do
progresso social e do desenvolvimento econômico de
nosso Centro-Oeste, diga-se aqui de passagem,
apresentava, no setor da educação, um número de
escolas da ordem de 1.680, com um total de alunos
da rede pública estadual de 950 mil até 1998. A
freqüência escolar média de crianças de 7 a 14 anos
de idade era de 94,95%, enquanto a média nacional
configurava 90,20%. De janeiro de 1995 a 1998, o to
tal de vagas era de 53.640 mil, o de unidades
reformadas, 412, o de unidades ampliadas, 122, o de
unidades construídas, 24 e o de salas de aulas
acrescidas de 221. De outro lado, o número de
crianças que retornavam à sala de aula, com
vinculação da entrega das cestas de alimentos à
apresentação do comprovante de matrícula e do
cartão de freqüência das famílias beneficiárias,
atingia 19 mil.

Quando governou o Estado, realizando uma efi
ciente e louvável administração dos negócios co
muns, o hoje Senador Maguito Vilela estendeu às cri
anças carentes com até com 6 anos de idade, cujas
famílias estavam cadastradas pelo seu programa so
cial, diariamente, 90 mil, litros de leite e igual quanti
dade de pães. Havia uma norma que criava dois ou
tros benefícios correlatos, a saber, a vinculação deste
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benefício à exigência de que fossem vacinadas, ma
triculadas e freqüentando escola.

Nos últimos anos Goiás cresceu 70% acima da
média nacional e já se destaca, no quadro da econo
mia brasileira, situado em nono lugar. O programa de
cestas básicas estabelecido pelo Governo Maguito
Vilela tentou eliminar a fome, e o novo eixo dos inves
timentos industriais proporcionou que se construísse
no meu Estado uma das mais modernas redes de in
fra-estrutura. Um ponto exitoso de sua administração
que merece sempre ser ressaltado.

Lamentável, entretanto, é a constatação de que
a rede estadual não dispõe de merenda para milhares
de estudantes da pré-escola à 8ª série. É que, segun
do denuncia a imprensa de Goiânia, as escolas não
receberam verbas para a compra de alimentos neste
período letivo e muitas são obrigadas a dispensar os
alunos mais cedo. Os poucos colégios que fornecem
merenda fizeram compras com sobras do dinheiro da
verba orçamentária do ano passado. A Secretaria da
Educação alega que houve atraso no repasse da ver
ba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa
ção e espera uma providência urgente do Governo
Federal.

A denúncia apareceu estampada no jornal O
Popular, que se edita em Goiânia, e em reportagem
assinada por Juliana Ribeiro, de pronto, noticiando
que a burocracia federal atrasou a merenda e deixa
700 mil alunos de prato vazio. Assim resume o concei
tuado órgão da imprensa do meu Estado a lamentável
situação:

As aulas na rede estadual de ensino
começaram, mas até hoje nenhuma escola
recebeu verbas para a compra de merenda
escolar. A falta de fornecimento atinge apro
ximadamente 712 mil estudantes em todo o
Estado de Goiás, conforme informação di
vulgada pela Secretaria da Educação. A
maioria das escolas está sendo obrigada a
improvisar dispensando os alunos mais
cedo. As poucas que forneceram merenda,
nesta semana, compraram o alimento com o
dinheiro que sobrou do ano passado ou ob
tido com ajuda da comunidade. No Colégio
Estadual Ary Ribeiro Valadão, no setor Fin
social, os alunos da 2ª série estão saindo
minutos mais cedo e em outras escolas os
próprios estudantes estão levando o lanche
de casa.

A justificativa para o fato é a de que houve
atraso no repasse da verba do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação. Conforme adianta o
secretário executivo da Secretaria Estadual da
Educação, a verba é de aproximadamente R$ 3,5
milhões, e esse atraso decorre de concorrências
canceladas, realizadas pela Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB, contratada para fazer a
compra da merenda escolar para Goiás. Então, é de
se pedir que o Ministro Paulo Renato Souza, titular do
Ministério da Educação, tomando conhecimento
dessa constrangedora situação, adote com urgência
as medidas necessárias no sentido de, prontamente,
restabelecer a distribuição da merenda escolar no
meu Estado.

Quero salientar, neste instante em que ocupo a
tribuna, que há cidades, em Goiás, onde as crianças
freqüentam escolas em que não existem cadeiras,
obrigando-as a sentar-se em rústicos bancos
quebrados. Nos estabelecimentos de ensino de
Aparecida de Goiânia, por exemplo, há um déficit de 6
mil carteiras. Na Capital do Estado o déficit é de 600
unidades e crianças dividem cadeiras e mesinhas du
rante as aulas. No Colégio Estadual Artur da Costa e
Silva, na Vila Santa Luzia, também em Aparecida de
Goiânia, a respectiva diretora denunciou que, com o
aumento do total de estudantes matriculados, isto é,
de 990 em 1998 para 1437 em 1999, o
estabelecimento não dispõe de assentos suficientes
para os mesmos. Muito triste e deplorável essa
situação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

Trago ao conhecimento da Casa esse quadro
absurdo que ora se constata na rede de ensino
público do meu Estado. Limito-me apenas a
descrever o que a imprensa vem registrando no seu
dia-a-dia, naturalmente chamando a atenção dos
Governos Estadual e Federal para que contornem
essa lamentável situação. É dever de um e de outro
não permitir que as nossas crianças, desnutridas e
desassistidas, carentes e desajudadas, fiquem no
alvorecer deste século abandonadas pelos poderes
públicos. Éo apelo que faço como cidadão brasileiro e
goiano.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
ao

v- GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Evilásio.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil é o país do
medo. Vivemos neste País muitos, grandes, graves e
profundos problemas, mas dentre todos, eu, assim
como a maioria da população brasileira, certamente
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destaco dois maiores e mais graves: o desemprego e
a violência.

Sr. Presidente, este tema preocupa-me como
Parlamentar. Já tive oportunidade de assumir esta tri
buna várias vezes para discuti-lo. Hoje, venho ocupar
este espaço do Grande Expediente, menos redun
dante e bem mais enfático, para tratar mais uma vez
desse tema, que de tão grave já existe imprensa es
pecializada no assunto.

Há cadernos de alguns jornais que cobrem es
pecificamente a violência; há programas de rádios e
de televisão, via Embratel, transmitidos para todo o
território nacional, especializados em violência e que
fazem sucesso com a exploração desse tema.

O mais grave nisso tudo é a ausência do Estado.
Poucas atitudes, ou atitudes muito tímidas, têm sido
tomadas pelo Poder Público. Para se ter idéia da in
tensidade, diria do drama, da violência que a popula
ção brasileira tem de enfrentar no seu dia-a-dia, gos
taria de citar dados de uma pesquisa do jornal Folha
de S.Paulo.

A pesquisa foi realizada na cidade de São Pau
lo, a maior Capital do País, o terceiro maior adensa
mento populacional do mundo. Uma das perguntas
daquela pesquisa era saber qual a maior preocupa
ção da população. Falta de segurança e violência.
Esta foi a resposta de 38% dos entrevistados, um nú
mero vizinho ao do desemprego, com 36%. E essas
duas situações, desemprego e violência, têm uma
correlação muito estreita, muito direta, diria até uma
relação umbilical.

À pergunta sobre mudança de rotina por medo
de ser vítima do crime, nada menos do que 55% da
população da cidade de São Paulo responderam que
mudaram a rotina.

Sobre mudar de cidade por causa da violência,
57% das pessoas responderam que gostariam de
mudar de São Paulo em função do acentuado índice
de violência que acomete a população paulistana.

Do universo pesquisado na cidade de São Pau
lo, 77,8% já foi vítima de crime. Portanto, quase 80%
da população de São Paulo foi vítima de algum tipo de
crime, sendo que 44%, quase a metade da popula
ção, foi vítima de assalto à mão armada.

Outra pergunta buscava saber quantos haviam
registrado queixa na polícia, e 52,3% respondeu que
não fizera tal registro. Isso mostra que o povo não
acredita no aparelho policial, ou seja, não acredita na
presença do Estado, porque a presença da polfcia é
indicativa da presença do Estado.

Mas é importante, Sr. Presidente, perguntarmos
a nós mesmos por que existe tanta violência.

Em muitas circunstâncias da vida, principalmen
te em situações de violência, há uma relação muito
nítida entre causa e efeito. A violência, portanto, é um
efeito. Ela s6 existe, e em níveis inaceitáveis, porque
as suas causas estão presentes e são vastas neste
País.

Sem querer ser o dono da verdade, posso elen
car algumas causas, como o baixo nível de escolari
dade e de cultura do nosso povo, principalmente da
população jovem.

Em São Paulo, para se ter uma idéia do que isso
representa, 2 milhões de jovens na faixa etária de 18
a 23 anos estão fora da escola. Desses, há 1 milhão
sem escola e sem trabalho, o que é muito grave.

A grande concentração de renda deste País é
uma outra causa, situação em que poucos têm muito,
e muitos têm muito pouco ou não têm nada. Apenas
20% dos brasileiros mais aquinhoados detêm 60% da
riqueza do Pafs.

Eu diria ainda que a falta de uma política agrária
que dê estabilidade e segurança ao homem do cam
po é também causa de violência, porque leva ao êxo
do rural, conduzindo os homens do campo para os
grandes aglomerados urbanos, para os adensamen
tos populacionais dos grandes centros, o que se tra
duz em más condições de vida e, conseqüentemente,
em aumento da violência.

Não posso deixar de citar aqui a impunidade
apontada por todos e as críticas a essa Justiça que aí
está. Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cito um exemplo de São Paulo, relatado
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar daquele
Estado: um cidadão preso 63 vezes por roubo. De to
dos os flagrantes da polícia do Estado de São Paulo,
80% são prisões de reincidentes.

Ouço com prazero nobre Deputado Enio Bacci.
O Sr. Enio Bacci - Caro colega Deputado Dr.

Evilásio, quero incorporar-me ao pronunciamento de
V. Ext, que aborda de forma muito brilhante o proble
ma da violência. Precisamos, sim, analisar as causas
da violência. Sem dúvida as causas sociais - a falta
de cultura, a falta de educação - geram muita violên
cia, mas é importante que se analise também a impu
nidade, aspecto ao qual V. Ext acaba de se referir. Até
admitimos a aplicação de penas alternativas, o abran
damento de penas para delitos comuns. Alguém que
furta um videocassete está praticando um crime, mas
esse crime é facilmente recuperado. Compra-se um
novo aparelho de videocassete e o problema está re-
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solvido. Agora, se alguém mata, ou pratica um crime
contra a mulher, como um estupro com morte, ou um
crime contra a criança - ao abrirmos as páginas dos
jornais diariamente vemos meninas com 8, 10 anos
sendo estupradas e assassinadas covardemente -,
para esse tipo de crime, assim como para o tráfico de
drogas, não se pode admitir o abrandamento de
pena. Por isso temos nesta Casa uma proposta de
emenda constitucional, com o apoiamento de quase
duzentos Parlamentares, adormecida na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, prevendo a
instituição de prisão perpétua para dois crimes espe
cíficos: estupro com morte e seqüestro com morte. E
por quê? Porque nos dois tipos de delito a vítima fica
completamente dominada. Com uma pena como a de
prisão perpétua, quem sabe aquele que estupra ou
que seqüestra não mate. É preciso que se discuta
essa proposta no Congresso Nacional e que a socie
dade participe dessa discussão. A violência é hoje um
caso de epidemia nacional. Meus parabéns a V. Ex!!,
Deputado Dr. Evilásio, pelas suas observações e por
externar uma preocupação que, com certeza, não é
somente sua nem de alguns Parlamentares, mas de
todos os brasileiros deste País, indistintamente, des
de o mais pobre ao mais rico.

O SR. DR. EVILÃSIO - Incorporo o seu aparte,
nobre Deputado Enio Bacci, ao meu pronunciamento.

Ouço com prazer o Deputado Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias - Quero também parabe
nizar V. ExB pelo pronunciamento importante que faz
hoje nesta Casa. Há poucos minutos, eu registrava
aqui um fato ocorrido de ontem para hoje em Águas
Lindas, cidade goiana vizinha ao Distrito Federal. Um
Presidente regional do Partido dos Trabalhadores foi
barbaramente assassinado por três elementos, quan
do se dirigia com sua esposa para sua casa. Segundo
se apurou até aqui, ele fez uma denúncia sobre al
guns crimes praticados naquela cidade e foram afas
tados alguns policiais. Há portanto uma possível liga
ção dessa denúncia com essa vingança. Sua esposa
está hospitalizada com duas balas no corpo, ainda
em estado de coma. Por isso saúdo V. Ex!!, por trazer
à reflexão desta Casa o aspecto da impunidade. Te
nho acompanhado há muito tempo o problema da vio
lência no meu Estado e no País. Mata-se mais neste
País do que em todas as guerras existentes no mun
do. Esse por si só já é um dado muito grave. Na minha
cidade, Teresina, onde moro, houve um aumento de
50% no número de homicídios no último mês de janei
ro. Houve uma queda nesse número no fim do ano
passado e agora ele volta a subir com a mesma força.

Isso aumenta a certeza da impunidade, de que have
rá uma pena em que o indivíduo responderá em liber
dade, o que alimenta muito essa cadeia do crime.
Estou convencido de que se de um lado não temos o
direito de tirar avida com a pena de morte, por outro é
preciso avançar na aplicação de penas para a pena
de prisão perpétua, pois há elementos que não po
dem conviver em sociedade. É preciso que haja a re
forma do Judiciário e outras como a do Código Civil,
tema do qual estamos tratando nesta Casa, e do Có
digo Penal, no sentido de garantir o fim da impunida
de. Mais uma vez parabenizo V. Exª

O SR. DR. EVILÁSIO - Incorporo ao meu pro
nunciamento o aparte de V. Exª e quero deixar regis
tradas as nossas lamentações por mais uma vítima
da violência neste País. Refiro-me ao militante político
do seu partido. Deixo registradas as nossas condo
lências, nobre Deputado.

Ouço com prazer o nobre Deputado Dr. Hélio.
O SR. DR. HÉLIO - Deputado Dr. Evilásio, mui

tos neste País se preocupam com a violência. Quero
testemunhar que V. EXª tem não só se preocupado
com a violência, mas agido no sentido de honrar o
mandato que desempenha aqui como representante
do Estado de São Paulo. Conheço o trabalho de V. Exª
na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Hoje
mesmo V. EXª, como representante da Frente Parla
mentar pela Paz e pela Cultura de Paz e
Não-Violência, assinou juntamente comigo requeri
mento dirigido ao Ministro da Justiça, para que S.Exa.
seja firme na apuração de um fato ocorrido na última
semana em São Paulo, a saber, o assassinato de um
rapaz de 35 anos, praticado pelos skinheads. V. Ex!:!
também é Relator de uma lei de fundamental impor
tância para imprimir um tratamento à chamada geo
grafia delituosa. Por meio de um sistema de moradia
popular que dê dignidade à população, quer-se impe
dir que a geografia delituosa seja um dos fatores de
violência urbana no nosso meio. Por tudo isso e por
muito mais que V. Ex!! tem feito pela segurança públi
ca, pela luta continuada contra a violência urbana, eu
gostaria de parabenizá-lo neste momento e dar este
testemunho vivo do excelente trabalho desempenha
do nesta Câmara Federal.

O SR. DR. EVILÃSIO - Nobre Deputado Dr. Hé-
'lia, agradeço a deferência que fez ao meu trabalho.
Campinas está de parabéns por tê-lo como seu repre
sentante nesta Casa, porque V. Ex!! é acima de tudo
um humanista. Sou testemunha da importância do
trabalho que desenvolve, que dignifica a Câmara dos
Deputados.
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Concedo um aparte ao nobre Deputado Márcio
Matos.

O Sr. Márcio Matos - Caro Deputado Dr. EviJá
sio, acho importante citar no seu brilhante pronuncia
mento uma questão que me angustia, que é ver, nes
ta Casa, algumas ações e alguns comentários se de
senvolverem no sentido de diminuir a idade limite
para a punibilidade dos dezoito anos, como é atual
mente, para dezesseis. Questiono a necessidade
dessa medida, porque jovens com quinze ou dezes
seis anos, que têm sonhos e ideais, encontram-se an
gustiados por não terem condições de sonhar com
uma boa escola, com uma boa profissão, com um fu
turo promissor. O Estado pratica essa violência contra
o jovem, por isso não tem o direito de propor a diminu
ição da maioridade criminal para os dezesseis anos.
Esse fator é extremamente preocupante. Antes de fa
zer tal proposta, o Estado deve abolir a violência
constitucional que pratica, a violência contra o cida
dão, a violência contra o sonho da juventude. Deputa
do Dr. Evilásio, agradeço a oportunidade de fazer este
aparte e gostaria que minha fala constasse em seu
discurso.

OSR. DR. EVILÁSIO - Deputado Márcio Matos,
agradeço a V. E~ a intervenção, qlJe incorporo ao
meu pronunciamento.

Sr. Presidente, 8ras. e Srs. Deputados, estava
elencando as causas de violência no Brasil e não po
deria deixar de citar a droga, que hoje permeia nos
sas fronteiras e é distribuída nas periferias dos gran
des centros como se fosse uma mercadoria comum.

Gostaria de citar também, Sr. Presidente, a au
sência do Estado, principalmente onde está presente
a maior parte da população pobre, que é nas periferi
as dos grandes centros.

Mas não me posso esquecer de citar o desem
prego, claro produto da política econômica neoliberal
adotada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
e que tem o apoio da maioria dos Deputados desta
Casa. Esta polftica econômica é danosa à população
brasileira e causadora do maior índice de desempre
go do País.

Ainda pior do que o desemprego, Dr. Hélio, é a
falta de perspectiva da nossa população de conseguir
um novo emprego. Corroborando essa afirmação, tra
go aqui uma coluna da Folha de S.Paulo de dois dias
atrás, dia 6 de fevereiro - portanto, domingo próximo
passado -, onde um jovem do Rio de Janeiro, Leo
nardo, de apenas 18 anos de idade, diz que não tem
mais sonhos, já está velho.

o que estão fazendo com a juventude, com os
adolescentes, que são o maior patrimônio deste
País?

Srs. Deputados, a ausência do Estado é uma
causa ímpar. A pena de morte está decretada neste
País. E hoje o Estado de São Paulo, no Caderno Cida
de, traz matéria intitulada "Grupos de extermínio ma
taram 2.500 pessoas no País" e destaca São Paulo,
Rio de Janeiro e Bahia como os Estados de maior ín
dice.

Ouço com prazer o nobre Deputado Moroni Tor
gano

O Sr. Moroni Torgan - Quero cumprimentá-lo
pelo brilhante discurso, que aborda o tema violência,
hoje uma preocupação nacional, acredito a primeira
existente. Corroborar as suas palavras ao dizer que o
grande aumento da violência caracteriza-se principal
mente pela impunidade que vivemos no nosso País.
Quer dizer, temos de tomar uma decisão. Antigamen
te dizia-se que só ladrão de galinha ia para a cadeia;
parece que hoje nem ladrão de galinha vai mais. No
entanto, não é o caso de mandar para a cadeia ladrão
de galinha, mas os grandes cabeças do crime organi
zado. E crime organizado é uma questão de clínica
geral. Está ligado ao narcotráfico porque foi o princi
pal fator de organização da criminalidade no Brasil.
Mas, hoje em dia, não está estrito somente ao narco
tráfico, está também vinculado a seqüestro, roubo de
banco, de carga, de carro, enfim a todo tipo de delito
que possa dar lucro. Como V.Exa. disse, há uma omis
são não só do Governo, mas da sociedade como um
todo. Ou nos unimos e lutamos contra o crime organi
zado ou, então, ainda vamos nos render a ele. O dis
curso de V. Exf! é de extrema importância e chama a
atenção para o fato de que o crescimento da violência
é devido aos grandes bandidos deste País. Alguns a
Câmara, por meio de CPI, já conseguiu colocar na ca
deia. Mas ainda há outros graúdos que precisam ir
para a cadeia a fim de servirem de exemplo aos meno
res. Tenho certeza de que o discurso de V. ExB enfatiza
uma luta hercúlea e de unidade. Ou as instituições se
unem contra o crime organizado, ou não teremos su
cesso. Parabéns a V. Exa. pelo discurso.

O SR. DR. EVILÁSIO - Deputado Moroni
Torgan, agradeço a V. ExB o aparte. É uma honra para
mim ser aparteado por V. ExB, um especialista no
tema e que tanta colaboração tem dado não s6 a esta
Casa, mas principalmente ao País no que concerne
ao combate à violência.

Sr. Presidente, há dados que nos envergonham
e nos entristecem. O Brasil tem 2,8% da população
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mundial e é responsável por 8% dos homicídios, dos
crimE:ls por arma de fogo.

A média mundial é de 16 mortes por arma de
fogo para cada 100 mil habitantes; no Brasil, essa mé
dia está em torno de 60 mortes para cada 100 mil ha
bitantes. E há uma região na Zona Sul de São Paulo,
Jardim Miriam, onde esse índice chega a mais de du
zentas mortes para cada 100 mil habitantes.

É importante declinarmos algumas propostas
para combater a violência que se instalou. É preciso
adotar políticas públicas que se oponham às causas
aqui arroladas. É necessário que se promovam mu
danças no sistema carcerário brasileiro, pois precisa
mos de um sistema recuperacional e não prisional,
como o vigente.

Ouço o nobre Deputado Pedro Wilson.

OSr. Pedro Wilson - Nobre Deputado Dr. Evilá
sio, saúdo V. Ex!! por tratar de tema tão delicado como
a violência no Brasil. Permita-me registrar um aconte
cimento doloroso. Na noite passada, foi assassinada
uma liderança comunitária de Águas Lindas, a 50 qui
lômetros de Brasília. Refiro-me a uma pessoa que lu
tava por Águas Lindas, cidade que em cinco anos
passou de 10 mil para 150 mil habitantes. A violência
no sistema penitenciário, como bem apregoa V. Ex!!,
não recupera as pessoas. Ao contrário, forma gan
gues. V. Ex!!, grande defensor da paz e da justiça soci
al, Deputado que luta pelo desenvolvimento deste
País, mostra que, se não promovermos políticas pú
blicas para a implementação de moradia e a geração
de emprego e renda, continuaremos na exclusão e na
marginalidade social. Apelo às autoridades do Gover
no de Goiás, do Governo do Distrito Federal e ao Mi
nistério da Justiça para que atentem para a situação
em que nos encontramos. Na semana passada de
nunciamos a existência de um grupo de extermínio no
Novo Gama, pessoas que se envolvem com narcotrá
fico, extorsão e outras irregularidades no Município. A
falta de saneamento e de educação, com esse desvio
dos recursos do FUNDEF, provoca essa situação de
injustiça social e até o crime. Parabéns a V. Ex!! pelo
discurso, Dr. Evilásio. Agradeço a V. Ex!! a oportunida
de de poder fazer este comunicado sobre o dramático
assassinato que aconteceu na região do Entorno do
Distrito Federal. Se os Governos de Goiás e do Distri
to Federal não desenvolverem políticas públicas efeti
vas, continuarão o crime e a impunidade. Muito obri
gado a V. Ex!!

O SR. DR. EVILÃSIO - Deputado Pedro Wilson,
lamentamos esse incidente com o companheiro mili
tante do Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, é preciso que haja o desarma
mento deste País. Há indícios, segundo pesquisa da
USp, de que existam até 18 milhões de armas de fogo
no Brasil, nas mãos de homens de bem e também de
marginais. É preciso desarmar ambos.

Apresentei uma proposta de emenda constitucio
nal em que defendo a presença das Forças Armadas
nas nossas fronteiras, sejam marítima, aérea ou ter
restre, para coibir o tráfico de drogas e o contrabando
de armamentos. Mas é preciso o engajamento de to
dos - Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria PÚ
blica, Igreja, imprensa e comunidade em geral-, numa
verdadeira cruzada de combate à violência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Márcio Matos.

O SR. MÁRCIO MATOS (Pt - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Depu
tados, a CPI dos Medicamentos, a exemplo da CPI do
Narcotráfico, tem grande importância e a obrigação
de oferecer respaldo à sociedade brasileira - o que
ambas estão fazendo -, no sentido de encontrar uma
solução para temas tão graves como o narcotráfico e
o comércio de medicamentos.

Os componentes da CPI dos Medicamentos, in
dependentemente de pertencerem ou não à base do
Governo, são pessoas que, imbuídas de ideais co
muns, já chegaram a algum diagnóstico.

Constatamos que existe má vontade, principal
mente do Ministério da Fazenda, para fazer o controle
e o monitoramento do preço dos medicamentos.

Existe, sem dúvida alguma, aumento abusivo
dos preços dos medicamentos e insumos hospitala
res, verificado pelos Parlamentares da CPI, pela soci
edade organizada e pelo povo em geral, mas não
aceito pelo Ministro da Fazenda, que teve a coragem
de afirmar que no ano de 1999 o medicamento sofreu
aumento de apenas 16,4%, isso graças à ação do
próprio Ministério, porque o aumento poderia ter sido
de até 26%. Transmitiram-nos a idéia de que a socie
dade brasileira economizou 1 bilhão e 700 mil reais
em 1999 em virtude dessas ações do Ministério.

Sr. Presidente, temos a convicção de que existe
faturamento escorchante da matéria-prima importada
pelos diferentes laboratórios e também a certeza de
que os órgãos governamentais - Banco Central, Se
cretaria de Acompanhamento Econômico, do Minis
tério da Fazenda, Secretaria de Direito Econômico,
do Ministério da Justiça e Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, CADE - são infelizmente inefici
entes no controle, na prevenção e na aplicação de pe-
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nalidades para os abusos contra a economia popular
e a livre concorrência.

Necessitamos de instrumentos legais e eficien
tes, além de um Estado forte, para cuidar desse con
trole concorrencial. Deixar que o mercado o faça é um
tanto quanto complicado. A população brasileira sabe
muito se o feijão, o arroz e a batatinha são de boa qua
lidade e pode perceber que o preço do hortigranjeiro
vai aumentar, por causa de uma chuva de granizo ou
de uma geada, mas não tem condições de trabalhar
com nomes como ibuprofeno, dexametazona, ou beta
metazona. Esse mercado necessita de um controle
efetivo por parte do Governo, o que não ocorre.

Temos certeza absoluta de que, em decorrência
da globalização, monopólios e oligopólios internacio
nais estão cartelizando o setor, em detrimento dos la
boratórios nacionais, sejam públicos ou privados.

Não existe uma polftica séria de medicamentos
nem investimentos tecnológicos por parte do Governo.

Os laboratórios, principalmente os transnacio
nais, por meio de cartelização e boicote às distribui
doras que comercializam similares nacionais, tentam
inibir a distribuição dos genéricos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não
está devidamente preparada ou equipada para enca
rar esse rolo compressor, tanto no que se refere a fis
calização da qualidade do medicamento, quanto no
que diz respeito à fabricação e falsificação de produ
tos e outras atribuições.

Temos certeza de que os genéricos vão barate
ar, e muito, o preço dos medicamentos.

A quantidade de medicamentos comercializa
dos no País manteve-se constante de 1996 a 1999,
mas o faturamento da indústria farmacêutica subiu de
3,5 para 10 bilhões de dólares, com os preços inter
nacionais dos insumos para fabricação do medica
mento permanecendo estáveis em dólar. Isso já mos
tra que existe realmente valores escorchantes no pre
ço do remédio brasileiro.

Também podemos notar que o acesso ao remé
dio pelas classes mais pobres diminuiu muito. As im
portações dos medicamentos acabados aumentaram
nos últimos 4 anos.

Constatamos também uma grande indignação
dos membros da CPI, tanto os da base do Governo
como os de oposição, quanto à ineficiência do Estado
brasileiro. O INPI, como os demais equipamentos go
vernamentais, funciona com extrema lentidão e defi
ciência.

A remessa dos royalties do setor farmacêutico
aumentou dez vezes de 1996 a 1999.

Sr. Presidente, não cabe à CPI somente levantar
os dados e oferecê-los à Promotoria. Cabe à CP! ditar
normas e propor soluções para isso. E as soluções
são emergenciais e a longo prazo.

As soluções emergenciais são o monitoramento
urgente do preço do medicamento, coisa que o Minis
tério da Fazenda não quer fazer. Tem-se que intervir o
mais urgente possível no mercado importando remé
dios genéricos que ainda não temos - só temos seis 
e distribuindo esses remédios para fazer com que o
mercado barateie o custo do medicamento para a po
pulação. O Governo Federal também tem de dar ga
rantia de acesso ao medicamento à faixa da popula
ção que não tem condições de comprar nem ao me
nos aqueles que são bem baratos.

A estruturação do Estado e de suas ações
faz-se necessária a médio e longo prazo.

Deve haver o incremento da produção interna,
com desenvolvimento tecnológico e científico própri
os, através dos laboratórios públicos, a capacitação
do Estado no controle do mercado, da qualidade e da
segurança, com uma Agência Nacional de Vigilância
Sanitária e uma Agência de Controle de Crimes con
tra a Economia e Concorrência, capacitadas com re
cursos humanos, com orçamentos adequados e com
autonomia para investigar, julgar e punir.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Dr.
Hélio.

O Sr. Or. Hélio - Deputado Márcio Matos, V. Exl
está trazendo para este Plenário um assunto da mais
alta relevância para o País e para o cidadão brasileiro
que não tem acesso, principalmente os mais pobres,
aos medicamentos. V. Ex' sabe que é isso um proble
ma globalizado. Em todos os países do mundo tam
bém existe o aumento abusivo daquilo que é servido à
população pelos grandes conglomerados, pelas gran
des corporações. Não é diferente na área de fárma
COS, em que grandes corporações multinacionais são
responsáveis pelo mercado brasileiro. Nesse sentido,
há de instituir-se agências nacionais fortes. Veja o
exemplo da telefonia e de outros setores em que o
público está dando conta da dificuldade de reclamar
dos aumentos abusivos que estamos tendo na ener
gia, nas telecomunicações e futuramente teremos na
água. A questão dos medicamentos mexe com a vida, e,
por isso, há de se ter urna agência nacional com compe
tência, distribuída em todos os cantos do Pars, com
técnicos em recursos humanos e com laborató rios
capazes de dar a segurança de que a população pre
cisa. Gostaria de chamar a atenção de que institutos
como a FURP, do Estado de São Paulo, e o Instituto
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Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, estão capacitados
tecnicamente para ampliar o fornecimento de medica
mentos baratos à população, acabando com esse
monopólio das grandes corporações no nosso País.
Mas é preciso também uma vigilância a duas situa
ções: da diversidade da flora e da fauna da Amazô
nia, que faz com que a nossa matéria-prima saia do
País e retorne sob forma de medicamentos ou de bio
química ou de química fina ou de produtos farmacêu
ticos terminados, com um preço extremamente abusi
vo. Por último, temos a questão do genoma. Há um
risco, nobre Deputado, muito grande de se ampliar o
desenvolvimento do genoma lá fora, com o pagamen
to dez vezes mais de royalties por descobertas na
área de vacinas ou na área de medicamentos, ou mu
ito mais do que isso, porque sabemos que o custo de
uma patente de genoma ultrapassará, na questão de
vacinas e medicamentos, esses 10%. Portanto, te
mos de estar aqui como fiscais do povo para vermos
por onde estão sangrando as divisas brasileiras, para
impedirmos o desrespeito a nossa fauna e flora e
também para trazermos a nossa preocupação com a
utilização dos conhecimentos técnicos que vê"! com
o conhecimento da ordem seqüencial genética. E isso
que gostaria de dizer, parabenizando, mais uma vez,
V. ExB pela sabedoria em trazer esse assunto para
ser discutido na Câmara Federal.

O SR. MÁRCIO MATOS - Agradeço o aparte ao
nobre Deputado Dr. Hélio.

Ouço o nobre Deputado Dr. Evilásio.

O Sr. Dr. Evilásio - Deputado Márcio Matos,
quero cumprimentá-lo pelo precioso pronunciamento
e, ao mesmo tempo, lamentar que a TV Câmara não
leve o seu discurso a todos os lares do País. Gostaria
de dizer que o saudoso Deputado Franco Montoro,
certa vez, falou dessa tribuna em que V. Ex!! se encon
tra: "Quando a liberdade oprime, a lei liberta". A liber
dade que está oprimindo o povo brasileiro é o aumen
to dos preços a bel-prazer, que chega a mais de
1000% do preço de uma matéria-prima ao preço do
produto elaborado. E não é só isso, nobre Deputado.
A lei que liberta é o Estado. Cada vez mais, precisa
mos de um Estado mais forte, principalmente quando
o povo é mais fraco. O Estado forte deve ir de encon
tro aos abusos de preços dos laboratórios e estar ao
lado de uma grande quantidade de brasileiros cuja
renda está lá embaixo, que está gastando o que não
pode com medicamentos. Estou solidário com V. Exê

pelo pronunciamento que dignifica esta Casa, que
eleva este Parlamento.

O SR. MÁRCIO MATOS - Muito obrigado.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Edinho
Bez.

O Sr. Edinho Bez - Deputado Márcio Matos,
quero dizer-lhe que o assunto é oportuno, que o mo
mento é muito propício, já que se discute isso nos
quatro cantos do País. Em Santa Catarina, meu Esta
do, ainda ontem estava reunido com quatro médicos
amigos meus - almoçávamos' juntos - e falávamos
exatamente sobre isso. De repente, os remédios de
qualidade, pelo menos como são conhecidos, basea
dos em suas marcas, ficam caríssimos, sobem exa
geradamente. De outro lado, os hospitais têm dificul
dades pelo preço que o SUS paga: Em Laguna, quan
do o hospital não tem condições de manter remédios
de qualidade, os médicos receitam aos seus pacien
tes de acordo com o estoque do hospital. Quer dizer, o
médico não receita o medicamento adequado para o
paciente, mas, sim, os remédios existentes no esto
que. Obtive essa informação ontem, no hospital em
Laguna, Santa Catarina. Quero parabenizá-lo não só
por estar discutindo sobre o preço e a qualidade dos
remédios - a CPI dos Medicamentos está fazendo um
excelente trabalho -, mas também por trazer esse
assunto ao Plenário. Estava com vontade de fazer
isso ontem. Por isso estou feliz. Deverei também fazer
algo nesse sentido. Quero parabenizar V. Ex!! pelo
pronunciamento, pelos dados apresentados. O mo
mento é muito importante para todos os brasileiros. O
Governo está preocupado, mas não encontra uma sa
ída. Precisamos trabalhar juntos, Deputado. Mais
uma vez quero parabenizá-lo e colocar-me à disposi
ção para ajudar no que for necessário. Obrigado pela
oportunidade.

O SR. MÁRCIO MATOS - Obrigado, nobre
Deputado Edinho Bez.

Ouço com satisfação o nobre Deputado Moroni
lorgan.

O Sr. Moroni Torgan - Deputado Márcio Matos,
quero parabenizá-lo e também me agregar aos seus
elogios à CPI dos Medicamentos, que está prestando
grande trabalho à Nação. É mais uma CPI da Câmara
dos Deputados que surge da união de todos os parti
dos. Não acredito em coração quando se fala em mul
tinacional de medicamentos. O coração da multina
cional de medicamentos deve ficar na conta bancária.
Não acredito no grande interesse social que possam ter
esses laboratórios. Na verdade, seu interesse é o lucro.
De que adianta levarmos o carro ao mecânico se não
temos dinheiro para comprar as peças? De que adi
anta mandar a população ao médico se ela não tem
dinheiro para comprar os remédios? Não adiantará
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nada. Não sou eu quem diz, mas vários médicos que
entram em contato comigo e que dizem que não adi
anta receitar remédios aos pobres, porque sabem
que eles não terão dinheiro para comprá-los. Se exis
tem coisas emergentes, uma delas é justamente a sa
úde. Saúde se faz com médicos e medicamentos. Se
os medicamentos não forem colocados ao alcance da
população, não haverá o que fazer. Quando vou à far
mácia comprar medicamentos para meus filhos, para
mim ou minha esposa, fico assustado com os preços,
que crescem exorbitantemente. O mesmo remédio
nos Estados Unidos é, muitas vezes, três ou quatro
vezes mais barato do que aqui. Não dá para entender
isso! O poder aquisitivo do americano é muito maior
do que o nosso e aqui o remédio é muito mais caro. Já
disse aqui que esses laboratórios não se interessam
pelo social, pois o controle na venda de medicamen
tos que propiciam dependência física ou psíquica não
existe por parte deles. Quando uma criança ou um jo
vem compra um desses medicamentos numa farmá
cia ou numa distribuidora para se viciar, o que aconte
ce? Alguns já me disseram que não é culpa do farma
cêutico. É dele a culpa também por estar vendendo
um remédio que sabe só pode ser vendido mediante
receita específica e está participando do tráfico de en
torpecentes como qualquer outro. Mas quero fazer
um registo quanto à fitoterapia, área na qual acredito
o Brasil pode se desenvolver muito. Li algumas repor
tagens criticando a fitoterapia, o que me deixou triste.
Os remédios são provenientes da flora e da fauna,
abundantes no País. Está na hora de abrirmos os
olhos, de despertarmos para o fato, e o discurso de V.
Ex' é importantíssimo para tal. Vamos atrás da cura
da doença do povo brasileiro. Muito obrigado.

O SR. MÁRCIO MATOS - Nobre Deputado
Moroni Torgan, reforçando suas palavras, o médico
no Brasil faz de conta que atende, o doente faz de
conta que é atendido e o Governo faz de conta que
cumpre seu papel. Infelizmente, como médico,
constato essa realidade no dia-a-dia. Mas o Governo
brasileiro tem de interferir nesse círculo vicioso, que
vai de encontro ao que é discutido na CPI dos
Medicamentos, da qual V. Ex· participa com
extraordinário desempenho, referente à distribuição
dos medicamentos no País.

Rever as questões de patentes e de licenças em
relação, principalmente, aos medicamentos. Patente
ar o que realmente é produto inusitado, novo com
acumulação de conhecimento científico, e não a um
simples p/uso

Ditar uma política de medicamento, visando tan
to à autonomia, à independência tecnológica científi
ca, como ao benefício da população. Ditar as normas
de mercado e comercialização.

A comercialização hoje é feita diretamente do
laboratório para os postos de venda ou do laboratório
para os distribuidores e destes para os postos de ven
da. Esse mercado tem de ser regulado de uma vez. O
medicamento tem de sair do laboratório, passar pela
distribuidora e seguir para os postos de venda. Fazer
com que a distribuidora tenha um farmacêutico res
ponsável, habilitado para analisar aquelas apresenta
ções e desconfiar se há ou não falsificação. O medi
camento tem de sair do laboratório, num lote especifi
cado, para a distribuidora e desta para a farmácia. Só
assim teremos o controle dos medicamentos rouba
dos, porque, quando se rouba uma carga de remédi
os, não se distribui de caixa em caixa nas farmácias:
eles estão sendo retornados para as distribuidoras.
Podemos inibir o laboratório e agir diretamente nos
postos de venda, junto ao vendedor, a fim de que
compre um e leve dois ou três. Isso tem de ser especi
ficado.

Os laboratórios devem fazer propaganda para
os profissionais de saúde com curso universitário
para tal - médicos, dentistas, farmacêuticos - e não
para o vendedor de medicamentos ou, em outdoor e
na televisão, para o público em geral. Essas propa
gandas, assim como os congressos médicos financi
ados pelos laboratórios, com o objetivo de fazer edu
cação continuada, poderiam ainda ser bancadas pe
los mesmos, desde que haja controle por parte das
universidades, das entidades de classe e do Governo.

Revendo as regras de propaganda:

8) deve ser feito de maneira cienífica, com publi
cações especializadas, com fitas cassetes ou vídeos,
pela Internet, etc., somente aos profissionais de saú
de; tanto pelo laboratório privado como público;

b) inibir de vez, a propaganda de masdeve ser
feito de maneira científica, com publicações especiali
zadas, com fitas cassetes ou vídeos, pela Internet,
etc., somente aos profissionais de saúde; tanto pelo
laboratório privado como público;

c) Inibir a propaganda a profissionais de farmácia,
sem a devida formação universitária, em saúde;

d) educação continuada aos profissionais de sa
úde pelas universidades, associações representati
vas de classe; mesmo que financiado pelos laborató
rios, inclusive congressos, mas com o controle efetivo
pelo Governo e pelas entidades.
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Exigir a presença e conseqüente responsabili
dade do profissional farmacêutico nos postos de ven
das e nos distribuidores de medicamentos. Esses
profissionais devem estar constantemente informa
dos, capacitados, habilitados para o controle dos re
médios quanto a possíveis fraudes e/ou falsificações.

Exigir que as negociações laboratório-postos de
vendas sejam feitas por meio de distribuidores, exclu
sivamente, com controle rigoroso dos lotes a fim de
evitar o comércio paralelo dos medicamentos: rouba
dos, adulterados, ou falsos, pelos profissionais farma
cêuticos habilitados.

Por não ter condições financeiras para freqüen
tar congressos, a educação continuada se faz neces
sária para o médico.

O Conselho Federal de Medicina e o Conselho
Federal de Farmácia, junto ao Ministério da Educação,
devem rever o ensino da farmacologia nas faculdades,
porque médicos e farmacêuticos recém-formados dei
xam a universidade sabendo apenas o nome comerci
ai da medicação. Se queremos ver os genéricos im
plantados no País, precisamos dar a médicos e farma
cêuticos uma formação mais aprofundada, mais rica,
em farmacologia.

Estabelecer regras para alvarás de funciona
mento de postos de vendas e distribuição de medica
mentos, definir claramente o que é medicamento (que
deve ser comercializado somente nesses postos) da
perfumaria, cosméticos e afins, estes também pode
rão ser comercializados no mercado geral.

Relacionamento rápido e eficaz entre as entida
des de defesa do consumidor e as agências de con
trole, para que as soluções não "caiam nas gavetas.

Estabelecer um Código de Ética rígido para defi
nir as relações entre laboratórios, distribuidores, pro
fissionais de saúde e profissionais de vendas.

Estabelecer o Fórum Nacional, talvez o Conse
lho Nacional de Saúde, para a normatização e o
acompanhamento das planilhas de custo do setor.

Passo a tratar agora de outro assunto, Sr. Presi
dente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um se
guro obrigatório e privado é um tanto quanto inusita
do. Um seguro obrigatório, privado e que não cumpre
o que foi criado é mais inusitado ainda. Um seguro
obrigatório, privado que poucos usufruem e que fi
nancia entidades como Sincor, Funenseg, Abdetran,
Detran e Denatrane não paga as poucas cobranças
de serviços médicos ou indenizações por paciente de
invalidez não é mais inusitado, necessita sim ser en
tendido.

Depois de diversos levantamentos de dados, de
ver a legislação, de participar de inúmeras discussões
nas mais variadas regiões deste País, de fazer au
diências públicas, entramos com um projeto de reso
lução, criando uma CPI, que está em andamento, ten
do recebido parecer favorável na Comissão de Segu
ridade Social e Família. Temos agora a oportunidade,
juntamente com o Deputado Vicente Caropreso, de
fazer um substitutivo ao projeto em andamento do
meu colega de partido, Deputado Paulo Paim. Esse
projeto propõe a extinção do DPVAT - Seguro Obri
gatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre.

Um potencial de quase 2 bilhões de reais, que a
maioria da população proprietária de veículos auto
motores terrestres paga sem saber para quê. E a mai
oria, 90% dos acidentados, é atendida pelo SUS, e os
10% restantes, que procuram um atendimento fora do
SUS, têm uma dificuldade imensa de receber as co
berturas. E uns poucos que recebem, menos de 30%
do faturado, são obrigados a dividir com inúmeros es
critórios ou mesmo pessoas que se colocam como in
termediários, como procuradores, geralmente associ
ados a gangues, a funerárias, aos IML, e que, muitas
vezes com atestados e laudos falsos, se locupletam
desses valores.

Está na hora de moralizar. Acabar com uma ver
dadeira máfia que se formou em torno do DPVAT.

Conto com o apoio de muitos Parlamentares
desta Casa, no sentido de instalar esta CPI, para aca
bar de uma vez para sempre com esse escárnio soci
al que é o DPVAT.

Aproveito o tempo que me resta para falar de
uma satisfação e de uma tristeza que me assaltam. A
satisfação é estar no Partido dos Trabalhadores des
de 1993, tendo encontrado em seu seio respostas
aos meus anseios ideológicos. A tristeza é não per
tencer ao partido desde a sua fundação, 1978. O par
tido certamente ainda terá uma vida longa pela frente
e, enquanto viver, serei membro do PT.

O SR. JOSÉ ALEKSANDRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra por quinze minutos.

O SR. JOSÉ ALEKSANDRO (PFL - AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, agradeço a Mesa Diretora
dos trabalhos a atenção por me ter cedido esse tem
po.

Sr. Presidente, tomei conhecimento através do
jornal O Globo, edição de 3 de fevereiro de 2000, em
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matéria da pág. 3, que este Parlamentar é acusado
de forjar documento para intermediar verbas e, ainda,
de ameaçar o Governo. No subtítulo da matéria afir
ma-se que o documento determinaria boicote de ver
bas para o Acre, meu Estado.

Não é verdade que forjei o documento. Também
não é verdade que oHcio nenhum se referia a interme
diar verbas para o Acre. O documento existe. É verda
deiro e está aqui comigo. É datado de agosto de 1999.
Eu ainda não estava nesta Casa. É subscrito pelas
Executivas Nacionais do PMDB, do PPB e do PFL,
por dezessete dos 22 Prefeitos do Estado do Acre,
pelos dez Deputados Estaduais e pelos 24 da Assem
bléia Legislativa, pelos Deputados Federais do Acre e
pelo Senador Nabor Júnior. Foi encaminhado ao
Exmo. Presidente da República, Sr. Fernando Henri
que Cardoso, pelos Presidentes das Executivas Naci
onais do PMDB, PPB e PFL.

O documento está aqui, Sr. Presidente, assina
do pelos Presidentes das Executivas dos três parti
dos, e fará parte do meu discurso, constará dos Anais
desta Casa.

Passo a ler o teor do referido documento, para
que os Deputados possam tomar conhecimento do
porquê dessa celeuma toda:

Dirigentes, parlamentares federais, es
taduais e municipais, prefeitos e militantes
dos partidos signatários, vêm denunciar,
com serena firmeza, a grave crise institucio
nal que ameaça tomar conta do Estado do
Acre. É um quadro marcado pelo autoritaris
mo, denuncismo, perseguições, manipula
ção da verdade, injúrias, censura e violência
política - coisas que nunca foram vistas ou
aceitas pelo povo acreano.

A política adotado pelo Governador é a
de esmagar os contrários; tratar como inimi
go mortal quem diverge; cobrir de lama e de
insultos os adversários, buscando acuar
qualquer resquício de oposição ou de crítica
às ações do poder.

Os Partidos de oposição, quando exer
cem seu direito, sua sagrada missão, de
apontar erros e propor outros caminhos,
passam a ser tratados como praticantes de
crimes de lesa-pátria; os que se atrevem a
contrariar os caprichos do Governo são ta
chados de inimigos do Estado e traidores da
sociedade - quando, na realidade, defen
dem a cidadania e impedem que o Acre vai-

te a ser sufocado pela opressão de um par
tido único.

Os Partidos democráticos do Acre são
alvo de todos os tipos de investidas, desde
agressões desvairadas até tentativas de co
optação de seus parlamentares, num jogo
de pressões e de fisiologismo como nunca
se viu no Estado. Importantes setores da
imprensa denunciam, reservadamente, a
censura branca imposta ao noticiário, posto
que a imprensa se vê manietada, na depen
dência de minguadas verbas públicas que
só são liberadas sob a condição de que se
jam minimizadas manifestações ou opiniões
que contrariem os interesses do Governador
e de seus aliados.

Censurados, boicotados, perseguidos,
os Partidos signatários ainda suportam o
uso político de verbas, programas, convêni
os e projetos destinados ao Acre, que se
transformam em objeto de propaganda do
Governo, quando deveriam ser uma con
quista coletiva do povo e da classe política
acreana.

Os Partidos que dão sustentação ao
Governo Federal no Estado estão sendo
desprezados, achincalhados, humilhados
pelo mesmo Governo que subiu no palan
que adversário, na eleição presidencial; o
Governador cujos parlamentares votam sis
tematicamente contra os interesses da
União dela recebe - contraditoriamente - to
das as benesses e todas as conquistas. É a
aplicação à política acreana da "Lei de Ger
son", a de "levar vantagem em tudo": a coli
gação governista estadual aufere a simpatia
de combater atos impopulares mas, ao mes
mo tempo, alia-se com firmeza ao governo
federal que dita essas diretrizes.

Os fatos aí estão, cristalinos e definiti
vos, atestando a forma mesquinha de fa
zer-se política que tentam implantar no
Acre. O Governador conseguiu, em Brasflia,
transferir para si todos os convênios firma
dos entre o Incra e as Prefeituras; agora,
tenta fazer o mesmo com as emendas do
Orçamento, agredindo as propostas munici
palistas e relegando as Prefeituras à condi
ção de penúria, a menos que se rendam e
seus titulares passem a apoiar a situação.
Verbas destinadas aos municípios são geri
das, na prática, pelo Governo Estadual, que
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só firma convênios com os Prefeitos sub
missos e, com isso, cria um inaceitável e
nunca visto esquema de privilégios insus
tentáveis.

O fisiologismo do Governo Estadual,
aliado à estranha cumplicidade do Governo
Federal, está-se refletindo nas representa
ções dos órgãos federais e regionais, cujos
ocupantes são perseguidos, humilhados e
demitidos pelo único "pecado" de terem, em
alguns casos, vinculações com legendas in
tegrantes do bloco governista no Congresso
Nacional.

Isso, diga-se com clareza e honestida
de, é inconcebível! Parece mostrar um inex
plicável desprezo do governo federal para
com seus aliados de primeira hora.

Os Partidos democráticos do Acre, que
firmam o presente documento, não fazem e
nunca pretenderam fazer oposição ao Esta
do, ao povo acreano, aos projetos desenvol
vimentistas e socialmente essenciais à so
brevivência dos cidadãos e ao cumprimento
de suas obrigações familiares. Só exigem o
sagrado direito de cumprir sua missão insti
tucional, de denunciar os erros do Governo
e lutar contra os desmandos que marcaram
seus primeiros oitos meses; de protestar
contra a implantação do ódio como diretriz
política e da injúria como argumento contra
os adversários.

E, nesse contexto, não admitem as
tentativas de alijá-los do processo político,
com a complacência do próprio Governo Fe
deral, que apóiam e cujo palanque monta·
ram no Estado, e a favor de cujas propostas
votam, até mesmo quando impopulares,
porque as consideram necessárias. E estra
nham a concessão de tantas benesses ao
poder estadual, cujos líderes se empenham
na coleta de assinaturas em manifestos que
pedem a renúncia ou o impeachment do·
Presidente da República!

Mais do que nunca é preciso devolver
ao povo do Acre suas raízes, restaurar a or
dem democrática e o respeito entre os con
trários que sempre marcou a vida pública no I

Estado. O primeiro passo deve ser dado pe
las instâncias nacionais das direções parti
dárias, que têm de assumir a responsabili
dade de evitar que o processo de esmaga-

mento de suas bases chegue a um ponto ir
reversível.

Ainda é tempo para impedir isso. Mas,
caso nada seja feito, o poder, a força, o au
toritarismo destruirão as forças oposicionis
tas nas próximas eleições e se entregará
esta altiva e corajosa Unidade da Federa
ção à hegemonia de grupos que fazem da
perfídia sua norma de conduta - porque, en
quanto cobrem o Governo Federal de mi
mos e dele auferem vantagens nem sempre
legítimas, combatem-no tanto nas lides par
lamentares como no dia-a-dia da adminis
tração e nas ruas de todos os municípios
acreanos.

Contra isso, oferecemos nossa posi
ção e nossa oposição, sempre marcadas
pelas mais inequívocas transparência, fir
meza e sinceridade.

Sr. Presidente, este documento foi encaminha
do ao Presidente Fernando Henrique Cardoso pelas
Executivas Nacionais do PMDB, PPB e PFL.

Em visita ao Estado do Acre, agora no mês de
janeiro - este documento não foi Subscrito por mim,
eu era Vereador naquela época e não tive oportunida
de de subscrevê-lo, mas tinha conhecimento do fato
-, os Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores e
partidos políticos solicitaram que eu encaminhasse
aos Ministros a reivindicação já feita ao Presidente da
República pelos partidos e assim o fiz.

Passo a ler o ofício na íntegra:

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Cumprimentando Vossa Excelência,
venho por meio do presente informar:

1 - Que estou encaminhando a Vossa
Excelência, documento assinado pelo Sena
dor Jader Barbalho - Presidente da Executi
va Nacional do PMDB, Senador Jorge Bor
nhausen - Presidente da Executiva Nacio
nal do PFL e Deputado Pedro Correa - Pre
sidente em exercício da Executiva Nacional
do PPB (...);

2 - Diante da gravidade e falta de pos
tura política que tem estabelecido o Gover
no do Estado do Acre com os Partidos Polí
ticos que dão sustentação ao Presidente da
República, este Parlamentar que vota os
Projetos de interesse do Governo Federal e
seus Ministérios, não aceitará que as ações
do Governo sejam dirigidas para o Estado
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do Acre por intermédio dos seus adversári
os políticos.

Solicito Senhor Ministro que qualquer
ação deste Ministério de liberar recursos e
assinar convênios seja feita por meio dos
Deputados (Zila Bezerra-PFUAC, Ildefonço
Cordeiro-PFUAC, Sérgio Barros-PSDB/AC.
João Tota-PPB/AC e do Senador Nabor Jú
nior-PMDB/AC), que dão sustentação políti
ca ao Governo e que votam com o mesmo,
para que assim estes parlamentares pos
sam fazer os acompanhamentos e sejam
prestigiados pelo Governo Federal.

Não pretendi intermediar em nenhum momen
to a ida de recursos para o Acre, como foi publicado
na imprensa. Apenas por se tratar de liberação de
emendas parlamentares é natural que este Parla
mentar seja informado, assim como todos os parla
mentares acreanos. O exemplo desse procedimento
pode ser verificado no Acre. Talvez pela inexperiên
cia política que tenho aprendi essa inconveniente li
ção com o próprio Governador Jorge Viana. Lá no
Acre, o Governador só atende os Prefeitos do PFL,
PMDB e PPB por intermédio dos parlamentares que
lhe dão sustentação na Assembléia Legislativa.

Em nenhum momento os jornalistas João Do
mingos e Maria Lima, que subscreveram a matéria
tendenciosa, procuraram este Parlamentar para que
fosse ouvida a sua versão sobre o fato. Aqui eu gosta
ria de abrir um parêntese para questionar o papel
desses dois jornalistas, que seguramente não se
guem a linha editorial do jornal O Globo ao tentar de
negrir a imagem de um Parlamentar sem que ele pos
sa se manifestar. Defendendo não sei quais interes
ses, esses senhores redigiram a matéria com infor
mações levianas, como se fossem verdades, sem ou
vir o outro lado

O que nos chama mais a atenção é que não foi
assegurado a este Parlamentar o sagrado direito de
resposta. No mesmo dia da publicação da matéria ca
luniosa, encaminhei texto ao Editor de Política, no
qual fazia esclarecimentos acerca dos fatos aponta
dos como verdadeiros naquela edição. Infelizmente,
até hoje nenhuma linha sequer foi publicada para es
clarecer aos leitores de tão prestigioso jornal.

Não é a primeira vez que esses jornalistas se
utilizam dessa forma de fazer jornalismo. Recente
mente, o jornal publicou uma matéria de cunho difa
matório e calunioso, em que me acusava de planejar
a morte do Governador do Estado do Acre, baseada
apenas no depoimento de um assaltante que se en-

contrava no banheiro fazendo necessidades fisiológi
cas e ouviu duas outras pessoas conversando sem
saber quem eram. Sem me ouvir também, tentaram,
mais uma vez, denegrir minha imagem, sendo objeto
de uma ação do meu gabinete.

Por conta disso, encaminhei ofício ao Presiden
te desta Casa para que a Procuradoria Parlamentar
me assegurasse pelo menos o direito de resposta,
que não estava sendo divulgado pelo jornal O Globo.

Sem encontrar o caminho legal para me atacar
na disputa política, o Governador Jorge Viana e o Se
nador Tião Viana valem-se de todas as tramas possí
veis para denegrir a minha imagem de homem público.
Tentaram incriminar-me, acusando-me de comandar
uma suposta trama para assassiná-lo. Denunciei aqui
que o próximo passo seria ele, o próprio Governador,
mandar alvejar seu carro para sair na mídia nacional e
acusar mais uma vez este Parlamentar.

Hoje, senhores, mais uma vez, sou alvo de ma
téria tendenciosa e mentirosa. Na edição de O Globo,
pág. 9, novamente o Ministério Público do Estado,
que está a serviço do Governador Jorge Viana, en
trou com representação junto à Procuradoria-Geral
da República.

Ao sermos informados da matéria em questão,
encaminhamos, ainda ontem, à jornalista Mônica Tor
res, nossa posição. Ela ligou para o meu gabinete e o
jornalista que me assessora, Evaldo Ribeiro, a aten
deu. Ela disse o assunto e enviamos a nossa posição,
ontem mesmo, para um e-mail particular da jornalista
de O Globo, e hoje a matéria saiu sem a nossa ver
são. E o que é pior: aproveitaram para fazer uma rela
ção de acusações contra este Parlamentar, que já fo
ram esclarecidas e que continuam a ser publicadas
como se fossem verdadeiras. Uma delas foi publicada
hoje: a de que eu havia fraudado a minha própria de
claração de bens, já devidamente aprovada pela Cor
regedoria desta Casa, pois todos os meus bens estão
declarados tanto no meu Imposto de Renda como no
da minha esposa. E os bens que ainda não foram de
clarados é porque foram adquiridos no ano de 1999 e
serão declarados este ano.

Diante de ser vítima de execração pública, bus
quei sempre, tanto à Procuradoria, à Corregedoria
quanto à Mesa Diretora desta Casa, dar todas as in
formações pertinentes ao assunto, principalmente ao
meu partido e a todas as pessoas que merecem de
mim consideração.

E ocupo hoje a tribuna desta Casa para prestar
os esclarecimentos devidos. Espero que, com isso,
coloquem um fim nessa polêmica.
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Nunca fraudei documento algum. Minha decla
ração de Imposto de Renda nunca foi fraudada, os
documentos a que se referiram estou aqui compro
vando serem verdadeiros, inclusive os encaminhei
aos Srs. Ministros, e para denegrir a minha imagem,
através da mídia, disseram em agosto de 1999 que
esse documento, que não foi assinado por mim, não
era verdadeiro. Mas é. Está aqui comigo e à disposi
ção de qualquer parlamentar desta Casa.

Nunca na minha vida usei desse artifício em ne
nhum momento, em nenhuma instância.

Agradeço à Mesa Diretora da Casa a oportuni
dade.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o motivo de estar nesta tribuna é tão-somente para la
mentar o que vem acontecendo não apenas na cida
de de São Paulo, mas em todo o Brasil.

Vejam bem V. Exªs: os trabalhadores do trans
porte alternativo - não estou-me referindo aos la
drões do transporte alternativo, aos picaretas ou aos
safados do transporte alternativo, mas aos cidadãos
de bem -, pelo fato de não terem emprego neste Bra
sil, nem condições sociais e educacionais adequadas
para obter algo melhor, conseguiram um pouco de di
nheiro para adquirir suas vans ou suas kombis e co
meçam a servir à população, diga-se de passagem,
de forma muito melhor do que a que o transporte cole
tivo urbano vem proporcionando ao País.

O Brasil tem hoje o descalabro de ter um trans
porte coletivo hediondo, horroroso e danoso à popu
lação.

Há muitos motoristas desqualificados - muitos,
nem todos, porque existem motoristas sérios - e mui
tos trocadores despreparados. Senhoras grávidas
tropeçam, porque motoristas de ônibus saem en
quanto elas ainda estão se preparando para neles su
bir ou descer, não param no ponto e, muitas vezes,
demoram de trinta a quarenta minutos para chegar
até a parada. Enquanto isso, os trabalhadores hones
tos do transporte alternativo estão servindo melhor à
população e utilizando um meio adequado e decente.

Agora pasmem os Srs. Deputados! Esses ho
mens que estão, apesar da ilegalidade - vejam bem o
contraditório e o paradoxo, trabalhando de forma ho
nesta, porque não estão fazendo nada às escondi
das, mas sim à luz do dia e não na calada da madru-

gada -, em busca do seu ganha-pão, agora estão
sendo perseguidos pela polícia.

Fui Secretário Municipal Adjunto de Esportes do
Prefeito Célio de Castro, compondo um Governo de
esquerda, mesmo sendo de outro partido. Hoje vejo o
Dr. Célio de Castro perseguindo os trabalhadores. A
BHTrans prepara uma investida contra os trabalhado
res de transporte alternativo -lamento profundamen
te que em Belo Horizonte esse tipo de guerra esteja
sendo deflagrada.

Ao invés de a Polícia Militar cumprir o seu papel
de ir atrás de bandidos e de criminosos, vê-se obriga
da a obedecer ao Poder Público que, indignamente,
se levanta contra os trabalhadores do transporte al
ternativo.

São Paulo já é um campo de sangue, Goiânia já
foi um campo de sangue e Belo Horizonte prepara-se
para ser um campo de sangue em poucos dias.

Estou denunciando o fato nesta Casa, e por
onde sair a minha voz, porque Belo Horizonte pode se
transformar, em poucos dias, num campo de sangue.
Aqueles homens já não mais agüentam ser persegui
dos pelo Poder Público e por aqueles que detêm o po
der, a estrutura financeira nas mãos e não abrem es
paço para que outras pessoas possam viver digna
mente neste País. Está feita a minha denúncia, Sr.
Presidente!

É preciso que o Poder Executivo encaminhe a
esta Casa projeto de lei a fim de regulamentar o trans
porte alternativo.

Todos os projetos de lei que enviei à Comissão
de Viação e Transportes foram aprovados por sua re
latoria. Meu projeto recebeu parecer favorável, mas
não passou na Comissão porque ali o lobby funciona
violentamente.

É preciso que o Sr. Presidente da República se
conscientize de que o Brasil não pode continuar a ser
um mar de sangue a correr sobre trabalhadores ho
nestos como os do transporte alternativo.

Muito obrigado a V. EXª, Sr. Presidente.

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o Governo do Estado de Minas
Gerais irá processar, cível e criminalmente, os antigos
diretores do consórcio que comprou 33% das ações da
Cemig. Aqueles diretores, especialmente o Sr. David
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Travesso Neto, representante da AES, bloqueavam os
investimentos que a Cemig estava propensa a fazer na
construção de hidrelétricas em Minas Gerais.

Agora eu sei o porquê. O Governo anterior do
Estado fez um acordo com este grupo, que comprou
33% das ações da Cemig, para que eles tivessem
voto e veto na diretoria daquela empresa.

Sr. Presidente, constata-se que a intenção da
quele grupo estrangeiro era destruir a Cemig. E ainda
mais: não havendo investimento, aquele grupo embol
saria o maior número de dividendos. O objetivo da
quele grupo estrangeiro era realmente financeiro e
não econômico-social para o Estado de Minas Gerais.
Em boa hora, o Governo Estadual vai processar
aqueles senhores, que deram prejuízos ao Estado,
bloqueando os investimentos que a Cemig faria na
construção de hidrelétricas.

Sr. Presidente, aqueles 33% que o Governo an
terior vendeu para aquele grupo estrangeiro repre
sentaram prejuízo para a Cemig, a empresa energéti
ca mais bem equipada e estruturada do País, um
exemplo. Agora o Governo Estadual, por meio do Tri
bunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tirou o di
reito de voto e de veto daqueles diretores estrangei
ros, que possuem 33% das ações, porque é inadmis
sível a minoria ter o mesmo direito da maioria numa
empresa constituída e reconhecida nacionalmente. A
posição do Governo mineiro é legítima.

O Sr. David Travesso Neto representava o grupo
da AES e hoje representa a empresa nos Estados
Unidos. Quando atuava na Cemig, bloqueava seus in
vestimentos, visando engordar sua cota de ações.
Trinta e três por cento em ações não podem conferir
mais direitos do que 67%. O Governo do Estado pro
cessará civil e criminalmente aqueles diretores, que
procuraram prejudicar a Cemig, bloqueando os inves
timentos por meio de seu direito de voto e de veto. To
dos foram banidos da diretoria da empresa pela Justi
ça de Minas Gerais.

A Cemig investirá na construção de grandes hi
drelétricas tanto no Vale Rio do Jequitinhonha quanto
no Vale do Rio Doce. Parabenizo o Governo de Minas
Gerais pela decisão firme de defender o patrimônio
mineiro e nacional.

o Sr. Marçal Filho, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário, precisamos de quorum
para dar início à Ordem do Dia.

A Secretaria-Geral fará soar as campainhas.
Há 380 Deputados na Casa, mas o número ne

cessário é de 308 no plenário. Venham ao plenário.
O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri\s e Srs.
Deputados, na semana passada, mais especifica
mente na quarta-feira, tive acesso a cópias de ofício
enviado aos ministérios pelo Deputado José Aleksan
dro, do PFL do Acre, uma nítida montagem feita por S.
ExJI.

O ofício-capa, datado de 24 de janeiro, trazia
anexos a ele outros dois documentos. Um, enviado ao
Presidente da República pelas Presidências do
PMDB, PPB e PFL, contendo assinaturas de agosto de
1999 e se referindo a outro tema que não o do ofício
encaminhado com a data de 24 de janeiro, o que de
monstra uma montagem fraudulenta do teor daquele
primeiro ofício que servia de capa. Havia ainda outro
documento, cuja letra qualquer cidadão veria que era
completamente diferente daquela constante do ofício.

O ofício da capa pedia ao Presidente da Repú
blica que não remetesse recursos ao Estado do Acre,
sem antes conversar com a bancada de sustentação
do Governo nesta Casa.

Ora, bancada parlamentar não é Governador de
Estado; a bancada tem seu papel específico; ao Go
vernador cabe administrar. Eu não tenho de pedir que
todas as verbas destinadas ao meu estado passem
pela nossa bancada. Meu dever é denunciar as irre
gularidades que houver, mas diferenças ideológicas
não são razão para boicote de Governo de Estado.

A bancada do PT não concorda com o teor da
quele documento encaminhado aos Ministérios. Mas
o que levou a imprensa a fazer a denúncia no âmbito
nacional foi sua montagem fraudulenta - aquelas có
pias a que tivemos acesso foram dirigida ao Ministério
do Meio Ambiente. Temos certeza de que os Senado
res Jader Barbalho e Jorge Bornhausen não apóiam
o fato de suas assinatura terem sido anexadas a outro
ofício de interesse de Deputado.

O terceiro documento trazia uma série de assi
naturas de prefeitos, Deputados Estaduais e Deputa
dos Federais do Acre questionando também a Admi
nistração Jorge Viana. Mas não mantinha o mesmo
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teor do ofício assinado pelo Deputado José Aleksan
dro.

Hoje de manhã levamos essa discussão à ban
cada do Partido dos Trabalhadores. Amanhã encami
nharemos à Mesa da Casa requerimento para que,
por meio da Corregedoria-Geral, se manifeste sobre
o documento, que consideramos fraudulento. Jorge
Viana foi eleito Governador do Acre não só pelo Parti
do dos Trabalhadores, mas por um leque de coliga
ções, do qual constava até mesmo o PSDB.

Nenhum parlamentar pode, assim entendemos,
fraudar ou encaminhar documentos indevidamente,
sem consultar os donos das assinaturas neles apos
tas. Isso representa falsidade ideológica. Não é possí
vel que nesta Casa haja esse tipo de comportamento.
Por isso, faremos a representação junto à Mesa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De

putados, venham ao plenário, precisamos de quorum
constitucional para dar início à Ordem do Dia.

Peço à Secretaria-Geral que faça soar mais
uma vez as campainhas.

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, depois de longas nego·
ciações e do apoio fundamental do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento, por intermédio do Minis
tro Pratini de Moraes, os criadores de gado do Estado
de Rondônia deram um passo importante para abrir
as fronteiras à nossa carne e aos nossos produtos ad·
vindos da pecuária. Na semana passada, para fins de
controle da raiva aftosa, Rondônia, que era conside
rado um Estado de risco desconhecido, passou agora
a um novo estágio, ainda não ideal mas mais um
avanço na situação. Ainda catalogada como área de
alto risco, Rondônia precisa, com urgência, ampliar
de todas as formas o combate e controle da doença,
para, num futuro próximo, ser considerada região
com risco médio, primeiramente e depois totalmente
livre da doença.

Com isso os produtores do estado, que criam
hoje mais de seis milhões de cabeças de gado, pode
rão comercializar a carne ali produzida, negociar seu
gado e, obviamente, ajudar significativamente o pro
jeto do Ministro Pratini de Moraes, que pretende, a
médio prazo, colocar o Brasil como o maior exporta
dor de carne do mundo.

Tudo isso, contudo, Sr. Presidente, pode ser al
tamente prejudicado por uma ação nefasta do Gover
no do Estado de Rondônia, que em vez de de apoiar
com todas as forças esse empreendimento que pre
tende livrar nosso gado da aftosa, decidiu, numa me
dida inédita e desastrosa, demitir milhares de funcio·
nários numa só canetada. Entre eles, o Estado man
dou embora todos os veterinários, profissionais de vi
tal importância para que o programa de combate à fe
bre aftosa obtenha o êxito necessário para modificar
a difícil situação em que se encontra hoje. Enquanto,
por um lado, o Governo de Rondônia promete todo
apoio ao combate à aftosa, para transformar nosso
Estado numa área de risco médio, peJo menos, por
outro, manda embora, num pacotaço cheio de irregu
laridades, os veterinários, profissionais de que o
Estado necessita cada vez mais, dada a sua crescen
te produção pecuária e às suas metas de crescimento
neste setor.

É por tudo isso que, desta tribuna, fazemos um
apelo muito especial ao atual Governo de Rondônia.
Queremos que seja revista, com urgência, a decisão
de demitir técnicos profissionais tão importantes para
nossa meta de erradicação da febre aftosa. Logica
mente que o Governo cometeu grandes injustiças
com as demais demissões, inclusive não dando direi
to de defesa aos servidores demitidos, como determi
na a lei, mas pior ainda foi decapitar todo o sistema de
trabalho dos veterinários, deixando os produtores pe
cuaristas abandonados à própria sorte, sem o acom
panhamento dos profissionais no combate à doença.

Neste momento em que Rondônia vislumbra
uma significativa melhoria em sua situação em rela
ção ao controle da aftosa, é primordial que toda a es
trutura existente de combate à doença do gado ~eja

ampliada e nunca simplesmente extinta. Voltar atrás
nessa decisão infeliz de demitir os veterinários é uma
medida de bom senso e de justiça que o Governo do
Estado fará, para beneficiar nossos pecuaristas, que
mais uma vez se sentem órfãos da ação do Estado
em apoiá-los em sua tão importante luta.

Era o que tinha a comentar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, é com imensa alegria que
ocupo esta tribuna nesta tarde, dia 8 de fevereiro,
para saudar a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, pelos
seus 73 anos de existência.
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Faço isso com muito orgulho, pois, como todos
sabem, a Rádio Gaúcha é, sem dúvida, referência na
cional em matéria de informação. Nesses 73 anos de
existência, ela já conquistou espaço cativo na maioria
dos aparelhos de rádio do meu Estado, o Rio Grande
do Sul.

Com uma programação voltada para o jornalis
mo, as ondas médias e curtas da Rádio Gaúcha funci
onam durante 24 horas. Já bem cedo, a programação
começa cheia de informações; às 6h começa o pro
grama comandado pelo jornalista Rogério Mendelski.
A Gaúcha é hoje líder de audiência. Quantos de nós,
Parlamentares, já fomos entrevistados pela jornalista
Ana Amélia Lemos, que junto com Armindo Antônio
Ranzolin fazem o Gaúcha Atualidade.

Sempre na vanguarda, a Gaúcha, com o intuito
de contribuir para a discussão de temas polêmicos,
inovou com o jornalista Lauro Quadro, criando o pro
grama Polêmica, no qual a interatividade com o ouvin
te é o ponto máximo, e o Chamada Geral I e 11, que
bem informam no fim da manhã e da tarde. Um dos
mais conhecidos programas da Rádio Gaúcha, o Sala
de Redação, além de discutir temas do cotidiano,
também discute futebol; a sala do Prof. Rui Carlos
Ostermann, o Paulo Sant'ana, o Keny Braga, o Marsi
lia e o Vianey Carlet, sem falar nas jornadas esporti
vas com o cinqüentenário Pedro Ernesto Denardin.

A madrugada na Rádio Gaúcha é comandada
pelo setuagenário Jaime Copstein. A Gaúcha é as
sim, a cara do povo do Rio Grande. Chega ao ponto
de, em recente pesquisa, ter sido constatado que a
cada dez aparelhos de rádio ligados do Rio Grande
do Sul, oito estão sintonizados na Gaúcha, o que re
presenta 80% de audiência. Isso revela, sem dúvida,
a credibilidade da emissora líder de audiência.

Srs. Deputados, fico emocionado quando falo
das coisas do Rio Grande. Há poucos dias esteve em
solo gaúcho o Presidente Fernando Henrique, que foi
conhecer a nova planta da Copesul. Viu S. Exa. com
os próprios olhos o espírito empreendedor dos em
presários gaúchos. Digo isso pois foi esse mesmo es
pírito que levou o saudoso Jaime Sirotski a fundar, em
1927, a Rádio Gaúcha.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero aproveitar este momento ímpar, como Deputa
do de oposição, para reconhecer a importante atua
ção da Rádio Gaúcha para a informação em todos os
cantos e recantos do solo gaúcho. Quero também pa
rabenizar a direção, funcionários e colaboradores da
Rádio Gaúcha, em especial na pessoa da nossa ami-

ga e conterrânea Ana Amélia Lemos, desejando ao
Grupo RBS sucesso e total êxito.

A Rádio Gaúcha chega aos 73 anos esbanjando
qualidade, sendo reconhecida como a fonte nacional
da informação, como uma emissora de extrema im
portância para os gaúchos e para o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário, precisamos completar
quorum constitucional.

Peço aos Srs. Deputados que estão em seus ga
binetes ou demais dependências da Casa que ve
nham marcar presença no plenário. Temos seis des
taques da reforma do Poder Judiciário para votar. Por
tanto, trata-se de votação nominal.

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 ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con
vocar minha bancada para vir a plenário e pedir a V.
Exa. que determine o encerramento dos trabalhos
das Comissões.

Portanto, apelo para a bancada do PPB no sen
tido de que compareça ao plenário, a fim de que pos
samos começar as votações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Líder Odelmo Leão.

Vamos encerrar os trabalhos das Comissões
para que os Srs. Deputados possam vir ao plenário.
As campainhas deverão continuar a soar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Ursicino Queiroz.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ainda sobre o Grupo de Trabalho cria
do por V. Exa. para estudar os problemas da possível
transposição de águas do Rio São Francisco, quero
deixar registrado nos Anais da Casa algumas coisas
que se me afiguram como profundamente importantes.
Tive oportunidade de dirigir ofício a V. Exa. na data de
hoje com algumas observações que a mim me pare
cem da mais profunda importância.

Sr. Presidente, nenhum brasileiro em sã cons
ciência pode se colocar contra medidas que venham
a minorar o sofrimento de outros brasileiros. A situa
ção angustiante em que vivem os nossos irmãos de
outros estados do Nordeste dá-nos mais que o dever,
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dá-nos o direito de lutar para buscar algumas solu
ções.

Creio, por outro lado, que em boa hora foi criado
esse Grupo de Trabalho. Sugiro apenas que seja am
pliado o leque do que se vai estudar. Entendo a impor
tância da chegada da água, mas não posso imaginar
que tão-somente ela resolva esse problema crônico
que diferencia a subvida do homem do Nordeste da
vida do homem do Sul/Sudeste.

Sr. Presidente, outras transposições também
precisam ser feitas neste País. A transposição do de
senvolvimento do Sul e Sudeste para o Nordeste do
País precisa ser efetuada com urgência, para que não
assistamos estupefatos, como temos assistido, a uma
tentativa da redistribuição da riqueza neste País ser
tratada com o título pejorativo de "guerra fiscal". Se fi
zermos um balanço real dos investimentos realizados
nos estados federados, na chamada "guerra fiscal",
verificaremos que o Estado do Paraná simplesmente
obteve investimentos da ordem de quase 20 bilhões
de reais, o que equivale a muito menos do que a soma
dos investimentos realizados em todos os estados do
Nordeste.

Entendemos ser importante estudar a vida do
Rio São Francisco. Conheço, por trabalho e atuação,
o comportamento dos Deputados Henrique Eduardo
Alves e Marcondes Gadelha. Por outro lado, entendo
que a bancada da Bahia, sendo a mais numerosa do
Nordeste e sendo o Estado da Bahia atravessado, no
sentido sul/norte, pelo Rio São Francisco, de
ver-se-ia, respeitando o direito da proporcionalidade
partidária e de bancada - e sei o quanto V. Exa. zela
por isso - encontrar-se uma maneira de se criar
sub-relatoria ou, nesse Grupo de Trabalho, criar-se
subgrupos de trabalho destinados a estudar a pereni
zação do rio, a geração de água dos rios, a utilização
de água para geração de energia elétrica, a utilização
de água para irrigação de cultura.

E, mais do que isso, repito, que se abra esse le
que, Sr. Presidente, para que se estude esse fosso
abissal que se abre do Sul e do Sudeste para o Nor
deste e para que possamos também estudar a grande
transposição que precisamos fazer neste País. Refi
ro-me à transposição do desenvolvimento do Sul e do
Sudeste para o Nordeste, à transposição da melhoria
dos indicadores sociais, na pobreza, na educação, na
saúde, enfim, que aproveitássemos essa bela idéia
de V. Exa. para trazermos ao debate essa desigualda
de e para que pudéssemos encontrar um pacto fede
rativo que não fosse apenas geográfico, mas também

de solidariedade, de fraternidade, enfim, um pacto so
cial.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta Pre
sidência levará em consideração as lúcidas afirma
ções do Deputado Ursicino Queiroz e determina que
as notas taquigráficas de sua manifestação sejam en
caminhadas ao Grupo de Trabalho criado, para que
se inclua naquela discussão a proposta feita pelo no
bre Deputado Ursicino Queiroz.

Esta Presidência agradece a V. Exa. a colabora-
ção.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco
os Srs. Parlamentares a virem ao plenário.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, esta semana mais um fato lamentável
aconteceu no Rio de Janeiro. Refiro-me à clínica de
idosos situada em Jacarepaguá, onde vimos pessoas
com 70, 80 ou mais anos serem tratadas da forma
mais inadequada possível. Trata-se de mais um
exemplo do que ocorre neste País: pessoas idosas
sendo utilizadas quase como mercadorias para se
captar recursos do Sistema Único de Saúde.

Este País não tem preocupação alguma com
seus idosos. Novamente queremos levantar essa
questão.

No Congresso Nacional, construiu-se uma le
gislação moderna - o Estatuto da Criança e do Ado
lescente - para tratar das questões relativas às crian
ças e aos adolescentes. Precisa haver também uma
legislação eficaz, adequada, moderna, para tratar da
questão dos idosos. Recentemente apresentamos
uma proposta de criação do estatuto do idoso, seme
lhante ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Essa proposta tramita na Casa com inúmeros
outros projetos de lei, de várias ordens e de vários au
tores.

Solicitamos ao Sr. Presidente Michel Temer a
instalação de uma Comissão, nesta Casa, para estu
dar essa questão, e S. Exa. de pronto a deferiu. A cria
ção dessa Comissão já foi solicitada. Os partidos de
vem indicar os nomes dos Deputados para compô-Ia.

Precisamos de uma legislação ágil, boa, ade
quada para os idosos no País.

Os absurdos cometidos neste País contra nos
sos idosos são indescritíveis. Recebi, de vários luga-
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res do País, denúncias contra armazéns e mesmo su
permercados que retêm o cartão magnético do idoso
para garantir o pagamento da conta no final do mês e
familiares que retêm recursos das aposentadorias
dos idosos. Já existem mais de 9 milhões de idosos
no País.

Há a CPI dos Medicamentos, que denuncia os
abusos que ocorrem com relação aos preços dos re
médios. Um idoso gasta quatro vezes mais com medi
camento e com saúde do que qualquer pessoa. Há
também a questão dos planos de saúde, que interes
sa diretamente ao idoso do País.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, preci
samos de uma legislação específica. Sabemos que a
lei por si só não modifica a realidade das pessoas.

A situação das crianças e dos adolescentes me
lhorou muito no País. A imprensa, o Ministério Públi
co, as prefeituras e os estados participaram do deba
te sobre essa questão. Observamos que, atualmente,
num pronto-socorro, é dez vezes mais freqüente che
gar um idoso com maus-tratos do que uma criança.
Isso não era assim antigamente.

As crianças, hoje, estão mais protegidas por
conta da legislação que existe no País. Por isso, con
clamamos esta Casa a trabalhar firmemente para po
dermos dar à Nação um Estatuto do Idoso.

Conclamo todos os partidos a apresentarem no
mes para a composição dessa Comissão, que deve
ser implantada, se tudo caminhar adequadamente,
na segunda quinzena de fevereiro. Espero que o Con
gresso Nacional proporcione ao idoso uma legislação
eficiente. Da mesma forma que criou o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que crie o Estatuto do Ido
so no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a

palavra V. Exll

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontem, segunda-feira, comemorou-se o Dia
do Gráfico. Trata-se de uma das profissões mais anti
gas do mundo, cujos profissionais, com dedicação,
reproduzem em nosso País as idéias dos nossos inte
lectuais, a cultura de nosso povo e a história de luta
dos trabalhadores.

Desde 1923 o dia 7 de fevereiro passou a ser
considerado o Dia do Gráfico em todo o País. Nesse
dia, como resposta ao descaso do Governo, deflagra
ram uma greve com a participação de aproximada-

mente 5 mil trabalhadores para reivindicar condições
de trabalho dignas e melhores salários. A partir da for
ça desse movimento, fora do comum para os sindica
tos operários da época, uma nova relação estabele
ceu-se entre patrões e trabalhadores.

Hoje, após 77 anos, não só os trabalhadores
dessa categoria, à qual tenho orgulho de pertencer,
mas todos nós precisamos fazer uma profunda refle
xão levando em conta o nosso passado de muita luta
e conquistas, para nos fortalecermos e buscarmos
sempre o aperfeiçoamento que os novos tempos exi
gem.

Enquanto as máquinas invadem as oficinas de
montagem e impressão, os trabalhadores que atuam
no setor durante anos não são treinados para um me
lhor aproveitamento. Como a falta de aperfeiçoamen
to faz com que os trabalhadores não consigam operar
os equipamentos mais avançados, o resultado é o de
semprego ou a saída mais cedo do mercado de traba
lho para atuar em outra área que lhe permita a sobre
vivência mínima.

O progresso é necessário e não nos assusta,
mas é necessário que Governo, empresários e sindi
catos não percam a compreensão do processo pro
dutivo. No início não havia escola, mas o trabalhador
gráfico conhecia globalmente tudo. E como está a
questão da formação de mão-de-obra hoje? As em
presas estão investindo em cursos de aperfeiçoa
mento para aquele trabalhador que durante anos ope
rou máquinas ultrapassadas e até mesmo sem condi
ção de uso?

É vergonhoso que agora, na era a automação,
os nossos trabalhadores paguem a conta pelos gran
des avanços tecnológicos com a miséria, a pobreza
ou o subemprego na economia informal.

Não éjusto que o trabalhador de uma das profis
sões mais antigas do mundo, principal elemento de li
gação para materializar os pensamentos dos filóso
fos, poetas, professores e jornalistas, agora sejam
simplesmente submetidos à condição humilhante do
desemprego porque as empresas e o próprio Gover
no não investem na sua qualificação profissional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, na primeira página do Caderno Di
nheiro da Folha de S.Paulo, há notícias bastante em-
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blemáticas sobre as lutas que travamos aqui anterior
mente e que começamos a ver agravadas na medida
em que seus exemplos se tornam fatos concretos:
"Governo quer Vale sob capital nacional". ''Temer _
referindo-se ao Presidente da Casa _ defende capital
nacional".

Quero acrescentar outras, como as divulgadas
pelo Deputado José Lourenço, com quem travei de
bate aqui por ocasião da reforma do capítulo da
Ordem Econômica. Lembro-me bem da posição con
servadora que naquela ocasião assumiu o Deputado
José Lourenço. Disse S. Exa. que, caso as dívidas ex
terna e interna se multiplicassem, não haveria o me
nor problema. Hoje, vejo que o Deputado José Lou
renço, pelos jornais, defende a economia nacional e
denuncia a sua crescente desnacionalização.

Tramita nesta Casa emenda constitucional en
cabeçada pelos Deputados Roberto Brant, Gerson
Peres e vários outros da base conservadora, que nos
acusavam, no primeiro mandato de Fernando Henri
que Cardoso, de estar promovendo o atraso, porque
prenunciávamos, naquela ocasião, exatamente o
quadro de tragédia que se está definindo no Brasil,
não só no sistema financeiro.

Lembro-me bem do discurso do Deputado Sér
gio Miranda, quando denunciava a privatização da
Light antes que se instalasse a Agência Nacional de
Energia. As telecomunicações, como denunciávamos
na ocasião, longe de representar a entrada do Brasil
na disputa internacional desse mercado essencial, na
verdade transformaram o Brasil num pasto para as
grandes empresas internacionais se locupletarem.

Sr. Presidente, essa emenda que agora tramita
na Câmara me dá a idéia da "emenda faz-me rir", não
fosse trágico o cenário em que agora nos obrigamos
a mexer rapidamente para compensar tudo aquilo que
a base do Governo, sem nenhum senso crítico, com
absoluta concepção de entendimento, de compreen
são fisiológica e clientelística das relações com o Pa
lácio do Planalto, votou criminosamente no primeiro
mandato. É preciso que isso fique claro. O PT apóia
essa iniciativa, mas não a idéia de que o BANESPA
deixe de ser privatizado por capitais internacionais
para ser privatizado por bancos nacionais, até porque
banco nacional, daqui a pouco, será figura de ficção
na economia brasileira.

O PT é contra a privatização do Banespa, por
que sabe que, na linha de sua privatização - operado
pelo Banco Central e hoje um apêndice do BIRD e do
Fundo Monetário Internacional-, há a privatização do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O PT

tem um decreto legislativo, encaminhado pelo seu
Presidente, Deputado José Dirceu, juntamente com o
Deputado Ricardo Berzoini, com o apoio do Lfder, De
putado Aloizio Mercadante, no sentido de defender o
Banespa da privatização. Vamos apoiar a emenda
constitucional, sim; mas apoiá-Ia não quer dizer que a
co-patrocinamos. Co-patrocinar é outra coisa. Não a
co-patrocinamos porque não temos a responsabilida
de de quem hoje repara seu erro quando constata
que a economia de um Estado fundamental, como
São Paulo, está sendo dinamitada.

Nesses termos, Sr. Presidente, deixo registrado
que, diante dessa emenda, lamento profundamente
que constatemos, na prática, que aqueles que aqui
encaminharam contra nós, que muitas vezes nos vili
pendiaram, que disseram que queríamos o atraso do
Brasil, hoje se dão conta da forma criminosa como
demoliram a Constituição brasileira, nos setores es
tratégicos da economia, no primeiro mandato de Fer
nando Henrique Cardoso.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'ls
e Srs Parlamentares, o PSDB lançou hoje os "Cader
nos 45 11

, que retratam todos os temas em que seus
Ministros, Governadores, Prefeitos e militantes te
nham atuação e importância no contexto nacional.

Parabenizo neste momento o Sr. Ministro Paulo
Renato pelo trabalho que vem realizando à frente do
Ministério da Educação. S. Ex!!, no primeiro caderno
dos próximos exemplares do PSDB nacional, tratará
do tema educação. Parabéns, portanto, ao Instituto
Teotônio Vilela, ao Senador Lúcio Alcântara, ao Se
nador Teotônio Vilela Filho, Presidente do PSDB, e ao
Ministro Paulo Renato de Souza.

Sr. Presidente, quero ainda tratar de outros as
suntos e eles dizem respeito a Londrina. São dois as
suntos bons e dois ruins.

A cidade de Londrina recebeu as seleções de
vários países da América do Sul e tratou-as com dig
nidade e respeito, possibilitando, com sua in
fra-estrutura, um pré-olímpico à altura da civilização
do norte do Paraná. O Brasil classificou-se em primei
ro lugar e vai à Olimpíada. Parabéns à Seleção Brasi·
leira, ao técnico Wanderley Luxemburgo, à CBF e a
todos pelo evento.
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Londrina também está sendo palco das forma
turas de três centros universitários. Na semana retra
sada, o Centro de Estudo Superior de Londrina for
mou quinhentos alunos. Na semana passada, a Uni
versidade do Norte do Paraná - UNOPAR - também
formou mais de quinhentos alunos. Na próxima sema
na, a Universidade Estadual de Londrina formará
imenso contingente de alunos em vários cursos por
ser uma das maiores, melhores e mais importantes
universidades do Brasil.

Agora as notícias desabonadoras com relação à
Londrina. O Prefeito da cidade concedeu o mais es
corchante aumento na tarifa de transporte coletivo
durante os seus três anos de mandato. O preço pas
sou de 45 centavos para um real, neste último domin
go, apenando os trabalhadores, que são os que mais
utilizam esse meio de transporte. Foi um aumento de
mais de 100%.

Além disso, recebi há pouco a notícia de. que o
ex-Diretor da Companhia Municipal de Urbanização
de Londrina, Sr. Eduardo Alonso, denunciou taxativa
mente o Prefeito na Comissão de Inquérito da Câma
ra Municipal de Londrina - uma das que está apuran
do e investigando as falcatruas de S. ExA, o Sr. Antô
nio Casemiro Belinati - por ordenar despesa de mais
de 30 milhões de reais para apropriação, com mani
pulação de interesse pessoal e de seu filho, hoje De
putado Estadual, com 24 anos. Em Londrina dizem
que, para elegê-lo com 83 mil votos, foram gastos
mais de 15 milhões de reais.

Esperamos que essa notícia seja objeto de in
vestigações cuidadosas por parte do Ministério Públi
co em Londrina, da Comissão de Inquérito da Câma
ra Municipal, e se configure finalmente em uma de
núncia contra o Sr. Antônio Casemiro Belinati por des
vio de dinheiro público para interesse próprio. O caso
de Londrina é o único que requer cassação de man
dato em virtude de improbidade administrativa, falca
trua. Sequer é necessária a Lei de Responsabilidade
Fiscal para punir o atual Prefeito.

Hoje, Londrina gasta de 3 a 4 milhões por mês a
mais do que arrecada. Ainda é nebulosa a situação da
empresa de telecomunicações Sercomtel, que teve
45% de suas ações vendidas pela Prefeitura por 186
milhões de reais. Esse dinheiro sumiu em apenas um
ano. Esperamos que a Câmara de Vereadores de
Londrina casse o mandato do Sr. Antônio Casemiro
Belinati, que o Ministério Público do Paraná o puna e
impetre uma ação contra ele para que devolva esse
dinheiro. O povo de Londrina exige isso e eu, na quali
dade de representante de Londrina e da região, trago

a público esse assunto tão importante, porque o des
vio passa de 50 milhões de reais. Agradeço a todos a
atenção.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srfls
e Srs Deputados, associo-me ao nobre Deputado Mil
ton Temer por sua posição contrária à privatização do
Banespa.

Um Estado como São Paulo não pode abrir mão
desse instrumento de política financeira. Em determi
nados momentos é necessário o Governo incentivar
uma ou outra área que esteja passando por dificulda
des. Ora, se um Governador não dispuser de um ban
co oficial para traçar planos de crédito especial para
socorrer determinados setores da sua economia, es
tará fadado ao fracasso.

Por isso, Sr. Presidente, reitero minha posição
absolutamente contrária à privatização do Banespa,
que haverá de continuar sendo um banco oficial a
prestar inestimáveis serviços a todo o Estado de São
Paulo.

Era o que tinha a dizer, Sr Presidente.

Muito obrigado.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB-AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srfls e
Srs Deputados, a integração da Engenharia do Exér
cito às obras mais importantes dos Estados de Alago
as e Sergipe foi reivindicada hoje, formalmente, ao
General Gleuber Vieira, Comandante do Exército.

Para uma reunião de trabalho, estiveram hoje no
Comando Nacional do Exército a Senadora Maria do
Carmo, de Sergipe; os Deputados Federais Augusto
Franco Neto, de Sergipe, e Albérico Cordeiro, de Ala
goas; e o Deputado Estadual Marcos Franco, de Ser
gipe.

Diálogo franco, aberto e transparente. O Co
mandante do Exército apresentou aos Parlamentares
os obstáculos para a instalação - solicitada pelo De
putado de Alagoas - de um Batalhão de Engenharia
em Xingó, no Município de Piranhas, em Alagoas,
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para servir aos dois estados. Mas abriu uma porta
para entendimento, trabalho e obras.

Os Parlamentares ficaram de entender-se com
os Governadores Albano Franco, de Sergipe, e Ro
naldo Lessa, de Alagoas, e com as respectivas ban
cadas federais, visando a uma reunião no "Forte Apa
che" nos próximos dias, a fim de discutir estratégias,
obras e recursos que o Exército possa executar nos
dois estados.

Destaque-se um esclarecimento do próprio Co
mandante do Exército. O Departamento de Engenha
ria nunca trabalhou em Alagoas nos 45 anos de exis
tência daquele órgão técnico porque nunca o procu
raram ou chamaram.

Agora, Sr. Presidente, os engenheiros e os téc
nicos de obras do Exército estão sendo exortados a
chegar a Alagoas e Sergipe com sua eficiência, sua
seriedade e sua disciplina.

É neste sentido que os Parlamentares federais
vão dialogar com seus respectivos Governadores, e
foi com este objetivo que este Deputado entregou ao
General Gleuber Vieira o seguinte documento:

ExmQ Senhor General Gleuber Vieira,
DD. Comandante do Exército

Venho à presença de V. Exª sugerir a
implantação de um Batalhão de Engenharia
e Obras do Exército na localidade de Xingó,
município de Piranhas, Estado de Alagoas,
à margem do Rio São Francisco.

Objetivo: trabalhar em Alagoas e Ser
gipe, os dois Estados nordestinos que des
de a criação do Departamento de Engenha
ria e Obras do Exército, em 1955, pouca ou
nenhuma participação tiveram desse orga
nismo militar.

Etapas que, no primeiro instante, são
propostas ao Exército para alcançar os ob
jetivos:

a) levantamento geral das condições
de Xingó;

b) consulta aos Governadores Albano
Franco, de Sergipe, e Ronaldo Lessa, de
Alagoas;

c) consultas aos Senadores e Deputa
dos Federais dos dois Estados sobre as
perspectivas de recursos via PPA - Plano
Plurianual e Orçamento de 2001 ;

d) levantamento de obras que, nos
dois estados, possam vir a ser executadas
pelo Exército.

Em Alagoas este Deputado já relacio
na algumas obras que podem ser executa
das pela Engenharia do Exército:

- Canal do Sertão.
- Serviço de Abastecimento de Água

de Palmeira dos índios.
- Hospital Regional de Arapiraca.
- Construção e/ou restauração de tre-

chos importantes das rodovias federais
BR-101, BR-104, BR-316, BR-423,
BR-424.

No caso da BR-316, há um trecho im
portante jamais tocado por qualquer órgão
de engenharia. É do Entroncamento Carié à
divisa do Estado de Pernambuco, no Muni
cípio de Inajá.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder, pelo Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, ontem um grupo formado por Parlamentares
de quase todos os partidos com assento nesta
Casa esteve em audiência com o Sr. Governador
Mário Covas e com o Sr. Prefeito Celso Pitta, para
tentar intermediar o diálogo entre aquelas duas au
toridades e os trabalhadores perueiros, em busca
de solução negociada para aquele impasse que
aflige a população de São Paulo. Foi um entendi
mento bastante produtivo. O Sr. Governador e o Sr.
Prefeito Municipal receberam as sugestões com
prontidão.

Discutimos as causas daquele grave proble
ma, que vão além da simples fiscalização ou da re
pressão policial a uma atividade profissional não re
gulamentada. O problema tem raízes mais profun
das: o desemprego e a falta de uma política que dê
conta do complexo problema do transporte coletivo,
não só em São Paulo, mas também na região me
tropolitana.

Apresentamos a seguinte proposta ao Sr. Go
vernador e ao Sr. Prefeito: a constituição de grupo téc
nico que encontre soluções alternativas para resolver
de vez por todas aquele problema, que, insisto, não é
só da Capital de São Paulo, mas também de toda a re
gião metropolitana.
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E mais: esta Casa também poderia promover
debates sobre o transporte coletivo nos grandes
centros urbanos e a necessidade de infra-estrutura
que atenda à crescente demanda de uma população
empobrecida pelo crescimento do desemprego em
massa, a exemplo do que ocorre na cidade de São
Paulo.

Portanto, saímos extremamente satisfeitos da
quelas audiências, entendendo que esta Casa, por
intermédio de um grupo de Parlamentares, cumpriu
papel importante, ou seja, estabeleceu o diálogo en
tre duas esferas de Governo, de quem depende a
solução daquele impasse, que realmente preocupa
a população de nossa cidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Precisamos do quo
rum constitucional.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExM a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srOs
e Srs. Deputados, não há como acreditar que o Brasil
poderá saltar ao seleto mundo das nações desenvol
vidas, ganhar posição nos mercados internacionais e
melhorar as condições de vida de seu povo sem
equacionar seus problemas educacionais.

Esta tarefa, em linhas gerais, consiste em en
frentar com sucesso a tarefa de ensinar nossas crian
ças a ler e a escrever; de fazer com que elas conclu
am a educação básica e preparem-se para competir
diante da revolução técnico-científica da atualidade.

Mais do que nunca, confirma-se a idéia de que a
educação, além de ser um investimento indispensá
vel à conquista da cidadania, é fundamental para for
mar o cidadão-trabalhador em condições de respon
der às exigências do sistema produtivo.

E o Brasil precisa, realmente, reagir na busca de
novo perfil educacional de sua gente. Nessa caminha
da, o desafio brasileiro é completar a revolução da era
de Gutemberg, às portas do século XXI, e realizar
simultaneamente - a revolução cibernética. É convi
ver com a alfabetização de crianças, jovens e adultos
e, ao mesmo tempo, desenvolver nos cidadãos atribu
tos próprios dos conteúdos gerais da educação bási
ca: raciocínio lógico, capacidade de comunicação, de
decisão e resolução de problemas, cooperação e ca
pacidade de aprender.

A tarefa é gigantesca e mudanças precisam ser
implementadas. No caminho certo está a Reforma do
Ensino Médio, na busca do atendimento a uma clien
tela cada vez maior e mais heterogênea. Eram 3,9 mi
lhões de alunos em 1994, são hoje cerca de 7 mi
lhões, e deverão somar 13,4 milhões em 2010, con
forme estimativas do Ministério da Educação.

As mudanças buscam atender às diferenças
dessa demanda formada por adolescentes que con
cluem o ensino fundamental mais cedo e por jovens e
adultos que, já no mercado de trabalho, retornam à
escola para melhorar seu posicionamento profissio
nal. Para eles, a reforma em curso elimina o currículo
único e fechado, enciclopédico, e valoriza mais o racio
cínio que a memória.

O "novo" ensino médio passa a ter identidade
própria, deixando de fazer apenas o papel de dobradi
ça entre o ensino fundamental e o superior. Um nível
de ensino diferente do antigo 22 grau, com mudanças
de concepções, valores e práticas. Um "novo" ensino
médio que elimina aquela dualidade há muito pratica
da no Brasil, segundo a qual adolescentes de classe
média e alta cursavam o ensino médio do tipo acadê
mico, enquanto os mais pobres eram direcionados
para o ensino médio profissionalizante, destinados a
ocupar uma profissão técnica nos escalões mais bai
xos da pirâmide ocupacional.

Hoje, todos terão oportunidade de conviver com
uma organização escolar pautada pelas novas Dire
trizes Curriculares do Ensino Médio, que permitirão
instrumentalizar o cidadão para compreender as no
vas tecnologias, assimilar mudanças, ser mais autô
nomo em suas escolhas, respeitar as diferenças e su
perar a segmentação social.

Por meio da contextualização dos conhecimen
tos, de uma abordagem interdisciplinar e da autono
mia das escolas, espera-se que esta reforma produza
a troca da padronização de baixa qualidade por uma
diversificação de bom nível, que tire de cena o ensino
enciclopédico e academicista dos currículos tradicio
nais e privilegie a capacidade de aprender.

Espera-se também que o ensino médio deixe de
ser o caroneiro do ensino fundamental com identidade
própria: prédios e equipamentos adequados, professo
res qualificados e financiamento público garantido.

Nesse momento, palavras de especialistas dei
xam-nos animados com os desdobramentos das mu
danças previstas. São, de maneira geral, elogiosas as
análises sobre os novos rumos propostos para esse
nível de ensino que, com qualidade, representa hoje
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um patamar indispensável à conquista da cidadania
plena.

. Diante da fragmentação gerada pela quantida
de e velocidade da informação, é para a educação
que se voltam as esperanças de preservar a integri
dade pessoal e estimular a solidariedade.

Sintonizada com as demandas educacionais
contemporâneas e com as iniciativas mais recentes
que os sistemas do mundo todo vêm articulando para
respondê-Ias, a Reforma do Ensino Médio busca con
ciliar humanismo e tecnologia e, ao mesmo tempo, di
versificar as oportunidades de formação. É uma con
vocação que oferece a pobres e ricos a possibilidade
de uma educação geral de qualidade, base para qual
quer programa relevante de qualificação para o traba
lho.

Desvinculado da educação profissional, o novo
ensino médio é, enfim, tratado como um nível de ensi
no estratégico para a competitividade econômica e
engajamento no mundo produtivo. Uma prioridade do
Governo que merece destaque e compromisso dos
que integram os sistemas de ensino e da sociedade
para universalizar, a médio prazo, na população de 14
a 19 anos, os onze anos de estudos da educação bá
sica.

Nossos cumprimentos ao Ministério da Educa
ção pelas mudanças em processo, mudanças essas
que com certeza trarão uma melhor qualidade de en
sino ao nosso povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs Deputados, a cidade de São Paulo e o
Brasil inteiro acompanham, incrédulos, os episódios
de violência e selvageria no confronto entre guardas
municipais e condutores de lotações nas ruas da Ca
pital paulista.

O cenário é de verdadeira guerra, com pessoas
feridas, ônibus incendiados, trânsito obstruído e cida
dãos em pânico, no meio de um fogo cruzado como o
das guerrilhas urbanas, que incendeiam o outro lado
do mundo.

A situação é preocupante pela iminência de que
ganhem corpo o desrespeito à autoridade, o desafio à
lei, a generalização da desordem, o caos social. Con
flitos dessa natureza não levam muito para degenerar
em baderna, em vandalismo, em depredação do pa-

trimônio público e de bens particulares, escapando ao
controle dos litigantes e ao domínio do Estado.

São inúmeras e complexas as raízes do proble
ma com os chamados perueiros, causas que vão do
desemprego à inépcia dos administradores, da incú
ria do Governo à exaustão do transporte de massa.
Em uma cidade como São Paulo - das maiores do
planeta, com quase 10 milhões de habitantes -, o
transporte coletivo é não apenas direito do cidadão e
competência da municipalidade: é questão de segu
rança pública, de manutenção da ordem, pelo furor
com que pode protestar uma multidão sem ter como ir
para o trabalho e voltar para casa.

Há quase dois anos, especialistas na matéria já
se manifestavam contra a regulamentação do trans
porte clandestino por vans e kombis. Para eles, a me
dida lesa o sistema formal, agrava os congestiona
mentos, dificulta o controle das tarifas e piora, a mé
dio prazo, a qualidade do serviço prestado à popula
ção.

As empresas de ônibus regulares perdem a sua
estabilidade porque são fiscalizadas, recolhem seus
impostos e encargos sociais com seus empregados.
Os transportes clandestinos não registram ninguém,
bem como não pagam nenhum tributo nem recolhem
encargos soc:iais, fazendo assim uma concorrência
predatória.

Não obstante a advertência, as autoridades
mantiveram-se alheias ao assunto: preferiram mani
pulá-lo em função da vantagem política, do ganho
eleitoral, como se não manuseassem um barril de pól
vora que, mais cedo ou mais tarde, explodiria no meio
da rua. Enquanto a população assiste perplexa ao
choque entre guardas civis e perueiros, o Governador
do Estado e o Prefeito de São Paulo trocam acusa
ções e fazem denúncias, menos interessados nos di
reitos do povo do que nas eleições que se aproxi
mam.

Se já era grande, o problema do transporte alter
nativo tornou-se maior: calcula-se que trafeguem hoje
pelas ruas de São Paulo cerca de 2.300 peruas regis
tradas e 15.700 peruas clandestinas, que transpor
tam 1,5 milhão de passageiros por dia. São muitas
pessoas e muitos interesses em jogo, à sombra de
um negócio em que diariamente se faturam milhões
de reais.

Porque funciona à margem da lei, o transporte
clandestino acabou por submeter os trabalhadores
honestos, que dele tiram o sustento, à companhia de
aventureiros e criminosos, capazes de promover ba
derna e semear o pânico, de depredarviaturas e atear
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fogo a ônibus com passageiros. Delinqüentes assim é
que se prestam à corrupção, à propina, ao furto de ve
ículos, à intimidação de colegas e ao tráfico de dro
gas.

Contra esses maus elementos é que reclama
mos a ação da polícia e as penas da lei. Dê-se um
basta, imediatamente, à desordem e à molecagem de
quem não deveria estar solto nas ruas, mas preso em
uma cela.

Essa, Sr. Presidente, Srl's e Srs Deputados, a
exigência que nos julgamos na obrigação de fazer em
nome da cidade e do povo de São Paulo.

Muito obrigado.

O SR. DR. HéliO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. DR. HéliO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de pe
dir-lhe, V. ExD não só na qualidade de Deputado Fede
ral representante do Estado de São Paulo, mas princi
palmente como Presidente desta Casa, que solicite
ao Ministério da Justiça todo o esforço no combate a
esses grupos minoritários que vêm tirando a vida de
pessoas pertencentes a minorias étnicas e religiosas.

Neste último final de semana, a vítima dessa vi
olência foi um rapaz de 35 anos, que teve sua vida ce
ifada, porque parecia ser homossexual.

Nós que aprovamos no Congresso Nacional o
Decreto Legislativo nJ2 27, de 1992, referente à Con
venção Americana sobre Direitos Humanos de San
José, na Costa Rica, não podemos agora rasgá-lo 
afinal, ele nos permite ser signatário da Declaração
Universal de Direitos Humanos em vigência.

Portanto, solicito a V. Ex!!, como autoridade le
gislativa e Presidente desta Casa, o encaminhamento
dessa indicação ao Ministério da Justiça, para que
empreenda uma ação que venha a coibir mais esse
tipo de violência presente em nosso meio. Esse com
bate não cabe somente à Segurança Pública dos
Estados, mas à União, porque isso contraria princípi
os estabelecidos na Constituição brasileira e na refe
rida Convenção Americana sobre Direitos Humanos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Dr. Hélio, tomarei as devidas providências.

O SR. MANOEL CASTRO - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
voltar a um assunto que tenho tratado nesta Casa e
que passa a ser extremamente oportuno. Refiro-me
aos problemas ligados ao cartão de crédito.

Os cartões de crédito hoje no Brasil não têm
uma legislação clara por parte da União, estabelecen
do as competências dos organismos fiscalizadores e
das autoridades monetárias em relação a esse setor.
Esse é um setor importantíssimo para a sociedade,
cria facilidades. É crescente o número de usuários de
cartões de crédito, mas, lamentavelmente, as empre
sas que controlam esses cartões não vêm dando a
necessária assistência aos seus clientes.

Há poucos dias, tive um problema com o Ouro
Cardo Apareceram no meu extrato de conta vários dé
bitos que não foram realizados por mim. Quando soli
citei o fornecimento de novo extrato, foi-me pedido um
prazo de 45 dias.

O que mais me surpreende - e não quero tratar
aqui de assunto pessoal- é o número de queixas que
temos recebido em relação a esses cartões de crédi
to. Vale destacar ainda que o OuroCard é do sistema
Visa e que o Presidente do Banco do Brasil é membro
do Conselho do Visa e do OuroCard. Já havíamos re
clamado de erros cometidos no manuseio desses
cartões, e àquela época o Presidente era o Dr. Andrea
Calabi.

Outro dado estarrecedor é que o Banco do Bra
sil, o OuroCard, cobra de cada usuário - autorizado,
evidentemente, porque todos autorizam - um real
mensalmente por cartão de crédito. São alguns mi
lhões de usuários. Se 2 milhões autorizarem, a renda
mensal será de 2 milhões de reais somente para o se
guro de proteção, o que não está acontecendo. Mui
tas vezes, para evitar problemas com o cliente, o Ou
roCard termina assumindo um débito que entra na
conta geral de todos os contribuintes.

Esse problema não acontece apenas com o
Visa e o OuroCard. Há queixas com todos os cartões
de crédito. Vamos voltar ao assunto formalmente.

Já renovamos requerimentos às autoridades mo
netárias deste País, ao Presidente do Banco Central,
ao Ministro da Fazenda, ao responsável pelo Cade,
aos órgãos de defesa do consumidor. Temos um re
querimento preparado e, assim que encerrar a próxima
etapa dos trabalhos legislativos, vamos solicitar à Co
missão de Finanças e Tributação e à Comissão de De
fesa do Consumidor a realização de uma audiência pú
blica para debater com as administradoras de cartão
de crédito o tratamento dispensado a clientes e usuári-
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os desses cartões, que vêm sofrendo com o abuso, a
incompetência ou a má-fé dessas empresas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, ao subir mais uma vez a
esta tribuna, volto a falar da questão dos idosos. Du
rante o primeiro ano desta Legislatura, denunciei vári
as vezes as condições precárias em que vivem os
nossos idosos; quando digo os nossos idosos, é por
que temos responsabilidades para com eles, princi
palmente para com os abandonados pelas famílias
em clínicas e asilos.

Apresentei requerimento de informação ao Mi
nistro da Saúde, sugerindo que fiscalizasse clínicas,
casas de repouso, asilos e similares que tratavam de
idosos. Denunciei que existiam idosos apanhando,
passando fome, e até um caso bárbaro de um idoso
em estado de coma jogado em uma enfermaria suja.
Infelizmente, neste último caso, pude constatar com
meus próprios olhos.

Agora parece que as autoridades competentes,
depois de vários meses, me escutaram. Deram aten
ção aos meus vários e incansáveis apelos.

Como pudemos ver no programa Fantástico, na
Rede Globo, nos noticiários televisivos e nos jornais, a
Vigilância Sanitária, juntamente com a Polícia, fecha
ram a Clínica Campo Belo, aquela que há vários me
ses foi interditada e, não sei por que, voltou a funcionar.

Vejam só, nobres companheiros, essa clínica,
com sessenta internos, melhor dizendo, sessenta
condenados a todo tipo de humilhação, recebe por
idoso onze salários mínimos, ou seja, 1.430 reais,
mais taxas, o que perfaz um total mensal de 135 mil
reais.

Apesar dessa considerável quantia, os idosos
passam fome, não tomam banho, bebem água conta
minada, e os poucos funcionários que existem lá es
tão há cinco meses sem receberem seus salários. De
ixo uma pergunta. Será que, quando denunciei neste
plenário, fiz requerimento ao Ministro da Saúde, há
vários meses, se tivessem as autoridades competen
tes tomado as devidas providências, não teriam pou
pado esses ''velhinhos'' de tanto sofrimento?

Foi noticiado no jornal O Globo, de 8 de feverei
ro, que somente 36 dias após o falecimento do Sr.
Expedito Gabriel Lessa, de 80 anos, falecido no dia 2

de janeiro, que providenciaram o seu sepultamento,
depois da blitz na clínica. Paira no ar a dúvida de que
a direção da clínica ocultou o falecimento do Sr.
Expedito para continuar recebendo os 1.430 reais do
SUS. Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, ain
da existem dúvidas? Numa clínica em que se humi
lham os idosos, deixando-os semanas sem banho,
passando fome, de que não seria capaz sua direção
para ganhar ilicitamente dinheiro do contribuinte?

Ao finalizar, apesar da demora, quero agradecer
ao Sr. Ministro da Saúde e a todas as autoridades
competentes as providências tomadas. E espero que
continuem fazendo esta fiscalização com todo o rigor
em todo o País - com certeza acharão várias outras
clínicas de tortura aos idosos.

Peço, parfim, Sr. Presidente, seja este pronunci
amento divulgado nos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

OSR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, dei entrada em re
querimento de urgência para apreciação do Projeto de
Decreto Legislativo n2 349/2000, que susta a aplicação
do Decreto n2 23, de dezembro de 1999. Esse decreto
permite a participação societária estrangeira no capital
social do Banespa e de suas controladoras.

Apresentei esse requerimento na esperança de
que, na convocação desta sessão, esta Casa pudesse
retificar essa inconstitucionalidade cometida pelo Sr. Pre
sidente da República ao permitir, naquele decreto, que o
Banespa fosse adquirido por capitais estrangeiros.

O Presidente da República entendeu que a ex
pressão "Governo brasileiro", da Constituição, é o
próprio Presidente da República, e V. Exª - como to
'dos os deputados - sabe que esta Câmara e o Con
gresso devem ser consultados.
, Estou encaminhando também, Sr. Presidente,
requerimento em que solicito ao Ministro da Fazenda
informações sobre os laudos de avaliação do valor
econômico do Banespa, realizados pelos consórcios
liderados pelo Banco Fator e pelo grupo Booz Allen &
Hamilton do Brasil Consultores Limitados.

Era o que tinha a informar, Sr. Presidente.
O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrIs e Srs. Deputados, quero defender hoje, da tri
buna desta Casa, tratamento especial para a saúde.
O que temos assistido nos últimos dias, principalmen
te nos grandes centros do País, é o total abandono do
setor. É preciso que sejam, de fato, assegurados re
cursos mínimos para o financiamento das ações e
serviços públicos de saúde.

É necessário dar à saúde o mesmo tratamento
constitucional que é dado à educação. É isso que de
fendo. A saúde pública é hoje um dos mais graves
problemas do País. Relatório do Deputado Ursicino
Queiroz sobre a proposta de emenda constitucional
do Deputado Carlos Mosconi mostra isso claramente.

Ele condiciona a entrega dos recursos transferi
dos pela União e pelos estados ao atendimento da
vinculação pretendida, ou seja, determina que a
União aplicará em ações e serviços públicos de saú
de, no mínimo, 64% da arrecadação da Cofins e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
além da vinculação integral da CPMF.

No caso dos estados e municípios, os percentu
ais de vinculação foram estabelecidos em 12% a 15%
de seus impostos, respectivamente. A proposta foi
exaustivamente debatida no Congresso e deve ser
votada pelo Senado em breve.

A proposta está na Casa há mais de cinco anos.
Foram realizadas várias audiências públicas, e até o
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Sa
úde foi ouvido. E avança, pois contempla uma morali
dade de ajuste dessas percentagens a estados e mu
nicípios, de forma a que possa ser feito progressiva
mente, ao longo de cinco anos, já a partir do exercício
de 1999.

Portanto, não tem sentido a posição dos gover
nadores reunidos em Brasília. Não concordo com o
que eles defendem. Eles querem outros percentuais,
o que é temeroso demais. Que garantias teremos de
que os recursos serão destinados à saúde e realmen
te aplicados nesse setor?

Esperamos que o Presidente da República não
ceda às pressões dos governadores e deixe o Con
gresso Nacional deliberar sobre a matéria. Nós, me
lhor do que ninguém, temos autonomia para decidir o
que é melhor para a população.

Existem no País casos absurdos de fechamento
de hospitais, de pacientes morrendo em macas pelos

corredores, recusados por unidades médicas, e o
mais grave, desvio de verbas.

Para rever esse quadro dramático, é preciso que
o Governo Federal tenha o controle das verbas. Mas é
preciso também que o Governo adote um novo geren
ciamento das ações de saúde. É necessário, como
garante a própria PEC, que sejam assegurados recur
sos mínimos para o financiamento das ações do ser
viço público de saúde.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,.as e
Srs. Deputados, o jornal O Globo de hoje publica a
seguinte matéria:

Fazendeiro será indiciado por trabalho
escravo. Para a Polícia Federal, novas pro
vas são suficientes para incriminar Antenor,
que é acusado de participação no massacre
de Corumbiara. O Superintendente informou
ainda que solicitará à Polícia de Cáceres có
pia do inquérito aberto em 1995 para apurar
o trabalho escravo de 250 trabalhadores na
fazenda de Antenor, em Comodoro, no Mato
Grosso.

Essa notícia confirma a existência de trabalho
escravo no Brasil em pleno ano 2000.

Em função disso, Sr. Presidente, vimos solicitar
a V. Ex! que inclua na pauta dos nossos trabalhos le
gislativos proposta de emenda à Constituição, apre
sentada por nós, que transfere terras, onde for cons
tatada a prática de trabalho escravo, para programas
de reforma agrária. A atual Constituição Federal pre
vê, no caso de propriedades em que sejam encontra
das plantas psicotrópicas, a expropriação para fins de
reforma agrária. Fizemos um adendo a essa propos
ta, tornando expropriáveis também as terras onde
seja praticado trabalho escravo.

Esperamos que V. ExB inclua, o mais brevemen
te possível, na pauta da Ordem do Dia essa proposta
de emenda à Constituição, muito importante para
este País.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, aproveito este espaço para prestar
um esclarecimento. Tenho sido argüido por colegas e
por outras pessoas sobre o encerramento da CPI do
Narcotráfico, em silêncio, sem que ninguém perce
besse.

Essa idéia, Sr. Presidente, está totalmente erra
da. Regimentalmente, a CPI do Narcotráfico entrou
em recesso. E foi justamente neste período que ela
conseguiu, depois de muita luta, estabelecer um cor
po técnico adequado para o cruzamento de contas
bancárias, das devassas fiscal e telefônica. Quero di
zer também que na próxima semana a CPI estará re
começando os seus trabalhos, que devem prosseguir
por mais três meses.

Há muita coisa para fazer e, talvez, mais impor
tantes. Nós estamos analisando, por exemplo, a atua
ção do crime organizado de outros países no Brasil.
Já temos a comprovação da atuação neste País, no
mínimo, do crime organizado do Suriname, da Itália,
da Colômbia, da Bolívia e do Paraguai.

Agora, mais do que nunca, Sr. Presidente, nós
vamos precisar do apoio político de todos os partidos,
porque quando se dá início à devassa financeira e fis
calo processo começa a se complicar, porque se co
meça a chegar aos cabeças do crime organizado não
só nacional mas também internacional que atuam no
Brasil.

A Nação pode ficar tranqüila, porque a CPI tem
continuado o seu trabalho técnico interno e, na sema
na que vem, voltaremos às audiências públicas.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide
rança, pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Como Líder.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, nos últimos anos, temos assistido a um processo
extremamente acelerado de privatizações e, associa
do a elas, à profunda e generalizada desnacionaliza
ção da economia brasileira. Tanto é assim que este
Governo privatizou 76% do patrimônio público nos se
tores de mineração, siderurgia, energia, telecomuni
cações e parte substancial do sistema financeiro, ou
seja, nos mais importantes setores do País. E esse
processo de privatizações, longe de permitir o equaci
onamento da crise das finanças públicas ou de ala
vancar investimentos em saúde e educação, na reali
dade é prisioneiro de uma política de juros e endivida
mento interno que teve uma expansão explosiva cau-

sada pela política irresponsável de juros imposta nos
últimos anos.

Senhor Presidente, a bancada do PT e a Oposi
ção como um todo têm-se posicionado francamente
contra o processo de privatização, em especial do sis
tema financeiro, porque atualmente estamos a discu
tir o que resta de crédito público, particularmente o
caso do Banespa.

O Banespa existe há noventa anos, foi respon
sável por 50% do crédito agrícola da região Sudeste,
possui 512 agências e mais de setecentos postos de
serviço e teve um lucro líquido de 1,1 bilhão de reais.
Portanto, não é um organismo deficitário, mas um
banco absolutamente eficiente, que tem dado espeta
cular resultado, com ótima rentabilidade.

Temos empreendido todos os esforços possíve
is a fim de manter o caráter público do banco, melho
rar o padrão de gestão e não permitir que ocorram no
vamente os desmandos que existiram no passado,
resgatando a idéia de um crédito e de um banco públi
cos como dimensão fundamental de um projeto de
desenvolvimento. Entretanto, temos tido posição mi
noritária neste plenário na defesa dessas teses.

Mas neste momento há um sentimento supra
partidário muito representativo do Congresso Nacio
nal contra a desnacionalização da economia, mais
precisamente do sistema financeiro.

Eu quero lembrar, Sr. Presidente, que mais da
metade do faturamento líquido da economia brasileira
hoje já é de empresas de capital estrangeiro. Já há o
predomínio do capital estrangeiro em todos os seto
res estratégicos da nossa economia. São muito pou
cos os setores em que nós ainda temos alguma chan
ce de ser competitivos globalmente.

O investimento direto externo, desde que produ
tivo, evidentemente é bem vindo ao Brasil, mas sobre
tudo quando se dirige ao setor exportador, porque o
investimento de hoje vai financiar as exportações,
que vão gerar os dólares para poder financiar a re
messa de lucros de amanhã. Se não guardarmos
essa reserva, estaremos criando para o futuro um
passivo dolarizado que desequilibra as contas exter
nas e impõe taxas de juros elevadas para atrair o ca
pital especulativo e financiar a desnacionalização que
está em curso.

Não é preciso ir longe, Sr. Presidente. A remes
sa de lucros cresceu 165% neste Governo - 165%! 
e continua crescendo de forma exponencial. E nós
ainda temos a dívida externa, o pagamento de royal
ties, o desequilíbrio na balança comercial e um passi-
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vo, só na conta de serviços, de mais de 30 bilhões de
dólares.

Por isso, a discussão acerca da privatização do
Banespa, além do caráter público, também envolve a
exigência histórica de impedir a desnacionalização
nesse setor.

Por quê? Em primeiro lugar, porque não vai ala
vancar as exportações e gerar divisas. Mas mais do
que isso, Sr. Presidente, o sistema financeiro, hoje,
com a economia globalizada e informatizada, movi
menta diariamente cerca de 1,5 trilhão de dólares.
Repito: a movimentação diária do sistema financeiro
mundial, hoje, é de 1,5 trilhão de dólares. Havendo
predominância de capital estrangeiro no sistema fi
nanceiro brasileiro, considerando-se a lógica desses
bancos, que está associada a outras praças, qualquer
turbulência financeira significa o movimento de de
sestabilização automática da economia brasileira, a
exemplo do que aconteceu na Ásia. A capacidade de
coordenação do Banco Central sobre as políticas mo
netária e financeira fica extremamente vulnerável.

Já os bancos nacionais têm uma dinâmica inti
mamente associada à evolução da nossa economia e
dependem do futuro da economia brasileira e do seu
comportamento, tendo um risco moral na atuação da
nossa economia. Portanto, os mecahismos de contro
le são muito mais eficazes por parte do Poder Público.

Por tudo isso, Sr. Presidente, não é possível as
sistirmos à privatização e - o que é muito mais grave
- à desnacionalização do Banespa neste momento.

Faço, portanto, um apelo a V. EXª para que pon
dere sobre dois caminhos existentes neste momento,
neste plenário.

O primeiro é o decreto legislativo, um instrumen
to muito preciso, porque a propositura dos Deputados
José Dirceu e Ricardo Berzoini, ao entender que o
Governo brasileiro é mais do que o Poder Executivo,
traz para o Congresso Nacional a prerrogativa do po
der decisório sobre essa matéria, que diz respeito à
entrada de capital estrangeiro no sistema financeiro
nacional. E assim desautorizaria o decreto presiden
cial de 23 de dezembro que autoriza a participação
estrangeira em até 100% do capital social no Banes
pa. Com isso, estaríamos rediscutindo a matéria, o
que é uma responsabilidade nossa. O espírito consti
tuinte delega ao Congresso Nacional, no art. 192, a
regulamentação do sistema financeiro, mas nunca
cumprimos essa determinação.

Um outro caminho é a emenda constitucíonal
apresentada pelos Deputados Gerson Peres, Delfim
Netto e Roberto Brant. Essa proposta teve o meu apo-

ia desde o primeiro momento; primeiro, porque tam
bém é uma iniciativa suprapartidária; segundo, por
ser uma iniciativa que precisa no texto constitucional
a prerrogativa do Congresso Nacional em se posicio
narsempre que se tratar de matéria referente a entra
da de capital estrangeiro no sistema financeiro.

Senhor Presidente, fiquei entusiasmado ao ler
nos jornais de hoje o posicionamento de V. Ex!!, que
disse dará prosseguimento a essa PECo É o senti
mento que todos os dias tenho ouvido dos Parlamen
tares. E digo mais: esse sentimento é a expressão da
possibilidade de este País se construir como Nação.
Somos um País há quinhentos anos, mas só somos
Nação há 178 anos. Não podemos, neste início do sé
culo XXI, abdicar dessa condição e dessa possibilida
de. E não seremos uma Nação soberana se não tiver
mos controle da nossa poupança interna, da política
monetária, da nossa capacidade de financiamento,
do sistema de crédito e se permitirmos a desnaciona
lização de um patrimônio tão estratégico e relevante
quanto foi o Banespa ao longo de todo o século XX.
São noventa anos de história em jogo.

Temos tempo hábil, porque a privatização aconte
cerá no dia 19 de maio. Ainda podemos reverter esse
processo se essa Presidência solicitar imediatamente às
Lideranças a instalação da Comissão Especial relativa a
essa PEC, para que nos possamos posicionar enquanto
Câmara dos Deputados, mostrando ao Brasil a possibili~

dade alternativa que é manter a soberania sobre um se
tor tão estratégico quanto o sistema financeiro.

Nesse sentido, peço a V. ExA um encaminha
mento com urgência, com o compromisso dos líde
res, para que, no prazo de dez sessões, peJo menos,
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
possamos estar votando esta matéria em plenário.
Há, igualmente, o PDL dos Deputados José Dirceu e
Ricardo Berzoini, que representa outro caminho, mais
curto e eficaz, visando a sustar o processo de desna
cionalização e privatização do Banespa.

Aguardo o posicionamento dessa Presidência,
na certeza de que saberá expressar o sentimento su
prapartidário da Casa, que se vem manifestando há
um certo tempo, revelando um caminho novo para a
defesa da produção e da soberania do Brasil.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta Pre

sidência já anunciou que dará prioridade à proposta
de emenda à Constituição, já a está encaminhando à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
solicitará aos Srs. Uderes que dêem prioridade a esta
matéria.
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Bloco

PUPST/PSL

PARÁ

PSDB
PT
PPB
PMDB
PSDB
PTB
PFL

AMAPÁ

PTB
PMDB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurfpedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 7

ACRE

PFL
PPB
PFL
PT
PT
PFL

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 6

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Jorge Costa
Nilson Pinto
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 7

AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 3

Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 2

o SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

'0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo,
pois soube hoje pela imprensa que V. Ex8 assumiu
a liderança para a aprovação desta PEC que, es
tou certo, evitará a desnacionalização do Banes
pa. Para meu orgulho e satisfação, pronunciei um
discurso há cerca de trinta dias, qual1do este as
sunto foi abordado pela primeira vez no plenário
desta Casa, ao qual a imprensa deu dimensão na
cional.

Reitero meus cumprimentos a V. Exa pelo inte
resse e sensibilidade que manifestou.

O sistema bancário não é como qualquer outro
setor da economia, ele tem condições próprias. Nor
malmente os bancos que vêm do exterior financiam
as empresas de onde são originários. Se são originá
rios dos Estados Unidos, dão prioridade de financia
mento às empresas americanas; se são da Alema
nha, dão prioridade às empresas alemãs; se da Espa
nha, dão prioridade às empresas da Espanha. E as
sim as empresas nacionais ficam em segundo plano.
Isso é feito com a poupança interna, ou seja, com a
poupança dos brasileiros.

Portanto, não sou contra a presença do capital
estrangeiro na economia brasileira, principalmente
quando eles vêm para investir e gerar divisas para a
importação. Como aqui bem disse o nobre Deputado
Aloizio Mercadante, o sistema financeiro e o sistema
de serviços não geram divisas nem para pagar os di
videndos que o Pafs tem de remeter para suas matri
zes no exterior.

Por delegação do Llder do meu partido, Depu
tado Inocêncio Oliveira, a quem agradeço esse ges
to, quero dizer a V. Ex8 que o meu partido e eu, pes
soalmente, estaremos empenhados no sentido de
que a PEC liderada pelo nobre Deputado Delfim
Netto seja aprovada já agora, com o esUmulo de V.
Ex8

, que, em boa hora, manifestou o seu apoio para
lhe dar rapidez na aprovação na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e na Comissão
temática.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:
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TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Cesar Bandeira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
José Antônio PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST PUPST/PSL
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL
Anfbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antônio José Mota PMDB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 16

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PARArBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Parafba: 11

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

PFL
PMDB
PT

ALAGOAS

PTB
PSB
PL

Paes Landim
Themístocles Sampaio
Welligton Dias
Presentes do Piauí: 5

Albérico Cordeiro
Givaldo Carimbão
João Caldas

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Dja/ma Paes PSB PSB/PCdoB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
Inocêncio Oliveira PFL
Joel De Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus S. Parto
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 16

PIAuf

PSDB
PFL

B.Sá
Heráclito Fortes
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Luiz Dantas PST PUPST/PSL
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

SERGIPE

Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB
Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Felix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
Jonival Lucas Junior PPB
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
Jutahy Júnior PSDB
Luiz Moreira PFL
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Presentes da Bahia: 24

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB

Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Leal Varella PFL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 35

ESP[RITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMOB
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMOB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima De Souza PT
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 44

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSOB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSOB
Ricarte de Freitas PSDB
Welinton Fagundes PSOB
Presente de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMOB
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6

GOIÁS

PMOB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMOB
PMDB

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSl

SÁOPAULO

PSOB
PCdoB
PT
PSDB
PSOB
PSDB
PPB
PTB
PPB
PFL
PSL
PPB
PSB
POT
PTB
PPS
PT
PT
PT
PMDB
PT
PT
PMDB

Ayrton Xerêz PPS
Celso Jacob POT
Comélio Ribeiro POT
Coronel Garcia PSOB
Or. Heleno PSOB
Eduardo Paes PTB
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMOB
Jair Bolsonaro PPB
Jorge Wilson PMOB
Luís Eduardo PDT
Luiz Sérgio PT
Marcio Fortes PSDB
Milton Temer PT
Pastor Valdeci Paiva S. Parto
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Robeto Jefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 29

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Antonio Kandir
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Celso Giglio
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Or. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Genoíno
José fndio
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Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schrnidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 25

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 336 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quéro
comunicar aos Srs. Parlamentares que acabei de as
sinar o seguinte Ato da Presidência, depois de con
sultar os Srs. Líderes e o Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público: à Pre
sidência.

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, resolve criar,
nos termos do artigo 17, inciso I, alínea m, combina
do com o artigo 33, § 12 , todos do Regimento Interno,
Comissão Especial, composta por 31 (trinta e um)
membros, destinada a realizar estudos com vista a
oferecer alternativas em relação à fixação do salário
mínimo.

PT
PFL
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PSOB
PMDB
PFL
PMOB
PTB
PPB
PSDB
PT
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PPB
PFL
PFL

SANTA CATARINA

PT
PMOB
PMDB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PFL
PDT

Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 11

Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Raimundo Colombo
Serafim Venzon

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa
FlávioArns
Gustavo Fruet
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Santos Filho
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 19
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Brasília, 8 de fevereiro de 2000. - Michel Te
mer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
neste momento enviando ofícios aos Srs. Uderes
para que indiquem, com a maior rapidez possível, os
nomes que integrarão essa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai pas
sar-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 7-C, DE 1999

(Do Senado Federal)

Discussão da Redação do Vencido em
primeiro turno da Proposta de Emenda à
Constituição n2 7-B, de 1999, que dá nova
redação ao Inciso XXIX do artigo 79. e revoga
o artigo 233 da Constituição Federal. Tendo
parecer da Comissão Especial, pela aprova
ção. (Redação para o segundo turno).

(Relator: Silas Brasileiro).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em dis
cussão. Não havendo oradores inscritos, declaro en
cerrada a discussão.

Vai passar-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _. Vou
submeter a votos a Redação do Vencido, em 19. tur
no, da proposta de Emenda à Constituição n2 7 de
1999.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 12 O inciso XXIX do art. 79. da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 79. .

XXIX - ação, quanto aos créditos re
sultantes das relações de trabalho, com pra
zo prescricional de cinco anos para os tra
balhadores urbanos e rurais, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato de
trabalho; (NR)"

Art. 22 Revogam-se as alíneas a e b do inciso
XXIX do art. 79., e o art. 233 das disposições consti
tucionais gerais.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aque
les que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria volta à pauta após interstício de cin
co sessões.

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer)

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 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
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição n2s 112-Al95, 500-Al97 e
368-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
n9.s 1/95,2/95 e 4/95 (apresentadas na legis
latura anterior) e das de n2s 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 n2s 127-Al95 e
215-A/95, apensadas, e das emendas n2s
3/95(apresentadas na legislatura anterior) e
4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 38 e 41, nos
termos do parecer da Relatora, que apresen
tou complementação e reformulação parcial
de voto. Apresentaram votos em separado o
Deputado Antônio Carlos Biscaia e, em con
junto, os Deputados Marcelo Déda, José Dir
ceu, Waldir Pires, Nelson Pellegrino, Antônio
Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha
e Padre Roque. Foram aprovados os desta
ques de n2s 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281,
296, 42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32,
149, 73 e os destaques dos relatórios parcia
is dos Deputados Luiz Antônio Fleury e Re
nato Vianna; rejeitados os de n% 297, 291,
251, 23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 233,
256,283,221, 177, 184,286,25, 216, 219,
162,200,218,240,201,274,217,248,101
e os destaques dos relatórios parciais dos
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Deputados José Roberto Batochio e Ibrahim
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 apensada as PEC n9s
112-Al95, 127-Al95, 215-Al95, 500-Al97,
368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
continuar votando os destaques.

Sobre a mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,

Requeremos preferência para votação
na sessão de hoje das seguintes proposi
ções: Emenda Aglutinativa n9 15; Destaque
n2 77; Emenda Aglutinativa n9 43 e Desta
que n981.

Assina o Líder Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o requerimento.
Quem estiver de acordo permaneça como se

acha. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

Mesa Emenda Aglutinativa n2 15; nos seguintes ter
mos:

EMENDA AGLUTINATIVA N9 15
(Regimento Interno, art. 118, § 39 e art. 122)

Dê-se ao caput do art. 103 da Constituição Fe
deral, constante do art. 15 do Substitutivo da Comis
são Especial, a seguinte redação, suprimindo, como
conseqüência, o § 49 vigente do mesmo art. 103 da
Constituição:

"Art. 103. Podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade e a ação declarató
ria de constitucionalidade:

§ 42 (Revogado)."

Decorrente da fusão do caput o art. 103 da CF
constante do art. 52 da Emenda nº 36-CE/99, com o
caput do art. 112 do' art. 69 da Emenda nº
103-CE/99.

Justificação

A identificação do elenco de entes legitimados à
propositura da ação declaratória de constitucionalida
de com aquele já existente para a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade atende à necessidade

lógica imposta pela natureza similar ostentada por
ambas as ações. Como sabido, trata-se de ações de
controle de legitimidade proferidas em processos
abstratos cuja suposta particularidade reside antes
no pedido formulado em cada uma delas. Nada obs
tante, ao prover sobre o pedido em qualquer dos dois
processos, o Supremo Tribunal Federal acaba por es
tabelecer um mesmo juízo acerca da legitimidade dos
dispositivos sob exame, o que não autoriza e torna
sem maior consistência a redução do acesso a uma
das vias que representam a dupla face do mesmo
processo, objetivo de controle de normas. Tal fato é
ainda mais evidente se se considera a antiga prática
consubstanciada na não-adstrição do Procura
dor-Gerai da República à afirmação da inconstitucio
nalidade de norma objeto de Representação por in
constitucionalidade, o que revela ser o controle de
constitucionalidade um mecanismo geral para a ob
tenção de proteção constitucional e da solução de
controvérsias jurídicas sobre a legitimidade de nor
mas infraconstitucionais.

No mesmo passo, assevere-se que a ampliação
da legitimação para a propositura da ação declarató
ria de constitucionalidade torna ainda mais efetivo o
controle de legitimidade dos atos normativos e o prin
cípio da segurança jurídica em nossa ordem constitu
cional.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Deputado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o autor, Deputado Jutahy Junior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, creio que esta seja uma emenda que dá
tratamento isonômico para a ação declaratória de
constitucionalidade e para a ação direta de inconsti
tucionalidade. Passaremos a ter os mesmos legiti
mados nos dois institutos de controle constitucio
nal. Essa emenda é aglutinativa e está dentro do
acordo. Creio que seria muito positivo mantermos
essa propositura.

Por isso, a proposta foi encaminhada em meu
nome e no nome do PSDB.

Pedimos o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

palavra a Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, esta emenda aglutinativa é o resultado de um
acordo dos Líderes de todos os partidos e proporcio-
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nará uma abertura maior dos legitimados do art. 103.
Estamos dando uma amplitude maior tanto na ação
direta de inconstitucionalidade como na ação declara
tória de constitucionalidade, algo que vem beneficiar
o texto e que aceito de bom grado. Esse acordo fará
com que essa emenda fique cada vez melhor para o
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
é um acordo entre todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda Aglutinativa n215. Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, participamos da re
união do Colégio de Líderes, presidida por V. Exa.,
e estamos de acordo com a inovação proposta pela
Relatora, Deputada Zulaiê Cobra. O PPS encami
nha o voto "sim".

o SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota pelo acordo.

O SR. LUCIANO BIVAR (Bloco/PSL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB registra sua posição teó
rica contrária à ação declaratória de constituciona
lidade, entendendo que esta Casa deve exercer o
controle preventivo da constitucionalidade de uma
lei. Mas, se ela for mantida, não haverá nenhum
impedimento ou inconveniente em se alterar para
conferir a mesma legitimação da ação direta de in
constitucionalidade.

Por isso, votamos "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ma
téria foi objeto de uma grande discussão de lideran
ça, no gabinete de V. Exa. Todos os partidos acor
daram em aprovar esta emenda aglutinativa. Portan
to, o PDT vota "sim".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vota "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-

balhadores tem uma posição firmada nesta Casa,
no debate jurídico nacional, contra a instituição da
ação declaratória de constitucionalidade. Portanto, é
fundamental que deixemos registrado nos Anais da
Casa que a nossa posição contra esse instituto se
mantém inalterada. Entretanto, é preciso que se ad
mita que, não obstante o prejuízo que a instituição
da chamada ação declaratória de constitucionalida
de trouxe para o sistema constitucional brasileiro, a
emenda aglutinativa assinada pelo Deputado Jutahy
Junior amplia o número de pessoas que terão legiti
midade para propô-Ia. Para incorporar as centrais
sindicais e os partidos políticos entre os legitimados
para requerer tal instituto, o Partido dos Trabalhado
res vota pela aprovação da emenda, mas registran
do sua posição contrária ao instituto em si.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
há dúvida de que existe um avanço bem consagra
do na emenda do Deputado Jutahy Junior. O PMDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB rea
firma o voto "sim", porque se trata de um instituto
democrático e agora estamos ampliando os legiti
mados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se
de acordo em que se estende o número de pesso
as legitimadas para propor a ação declaratória de
constitucionalidade, definida no art. 103, § 42•

Além do Presidente da República, do Presidente
da Câmara, do Presidente do Senado etc., esten
de-se a possibilidade para todos os legitimados
pelo art. 103. Fica semelhante à ação direta de in
constitucionalidade, o que é importante para o Po
der Judiciário.

Portanto, o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Governo?

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo en
caminha o voto "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lu
gares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visar de cada
posto.

Srs. Deputados, venham ao plenário. Estamos
em processo de votação nominal.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX« a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
ao Plenário o assassinato ocorrido no Entorno do
Distrito Federal de um militante das causas dos dire
itos humanos, membro do Conselho de Segurança
Pública da cidade de Águas Lindas de Goiás, um
companheiro que pertenceu ao Partido dos Traba
lhadores, João Elísio Lima Pessoa.

Esse crime vem somar-se aos muitos que
vêm ocorrendo no Entorno do Distrito Federal, às
dezenas de cadáveres que vêm sendo recolhidos
pela Polícia do Estado de Goiás, muitos desses
atentados cometidos por grupos de linchamento e
de extermínio.

Peço ao Governador de Goiás, Marconi Perillo,
toda a urgência e empenho na captura dos culpados
por mais esse crime de cunho político. O Sr. João
Elísio Lima Pessoa vinha denunciando crimes co
metidos pela Polícia Militar daquela cidade do Entor
no e acabou sendo assassinado covardemente na
noite passada.

Senhor Presidente, queremos registrar a nos
sa solidariedade à família da vítima, principalmente
à sua esposa, que está internada em estado de
coma no Hospital Regional de Taguatinga, grave
mente ferida. Ela quase teve sua vida retirada pelos
mesmos criminosos.

Essa situação de violência e de insegurança
em que vive o Entorno abala a nossa região.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa
já está agindo no sentido de apurar o crime e pren
der, o mais rapidamente possível, os facínoras que
tiraram a vida de um ativista dos direitos humanos.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX« a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu não
poderia deixar de cumprimentar V. EXª no dia de
hoje pela brilhante iniciativa de instalação de uma
Comissão Especial que passe a discutir o salário
mínimo e o que ele representa para os gastos da
Previdência e para o conjunto da sociedade. No
meu entendimento, essa iniciativa contempla a von
tade de todos os partidos. O que significa, neste
momento, valorizar o salário mínimo, que interessa
diretamente - tenho repetido isso quase que diaria
mente neste plenário - a cerca de 100 milhões de
pessoas?

Quero enfatizar que essa não é uma iniciativa
deste ou daquele deputado. Entendo que a iniciativa
de V. Exª contemplou a vontade de todos os parti
dos da Casa. Por isso acredito que essa Comissão
há de construir uma redação que será aprovada e
que garanta um aumento real para milhões de tra
balhadores.

Obrigado.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
eu gostaria de cumprimentar V. Ex!! pela iniciativa
de respaldar ofício de nossa autoria e do Deputa
do Fernando Coruja em que solicitamos a forma
ção de uma Comissão Especial para elaborar o
Estatuto do Idoso. No que dependeu da Presidên
cia da Casa, a idéia evoluiu bastante. Precisamos
agora conscientizar 05 partidos da importância de
nomearem seus integrantes para essa Comissão,
que vai estudar todas as propostas já existentes,
como a do próprio Deputado Fernando Coruja e a
do Deputado Paulo Paim.

Uma Comissão dessa natureza é importante
para que o idoso veja seus direitos resguardados le
galmente, em um estatuto próprio, em um código de
leis que se importe com as áreas profissional, social
e de lazer. O idoso precisa de respeitabilidade e de
ter seus direitos mínimos preservados.

Mais uma vez, Sr. Presidente, parabenizo V.
Ex!! pela iniciativa de apoio, bem como a todos os
partidos da Casa. Mas insisto em que os partidos in-
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diquem seus membros, para que possa ter início
esse trabalho em favor do idoso, um trabalho objeti
vo e adequado às suas necessidades, que combata
as falhas que a nossa sociedade tem cometido.

Muito obrigado.

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exi' a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero fazer desta tribuna um apelo
ao Ministro dos Transportes no sentido de que se
jam agilizadas as obras de construção da nova pon
te sobre o rio Taquari, entre Lajeado e Estrela, no
Rio Grande do Sul. Trata-se de uma obra de dupli
cação da BR-38S, extremamente importante para o
escoamento da produção de todo o estado;

Apesar do estágio bastante avançado da sua
duplicação, a rodovia carece da construção de uma
nova ponte sobre o rio Taquari. A rodovia vem em
mão dupla, mas, ao chegarmos à divisa entre os
Municípios de Lajeado e Estrela, no vale do Taquari,
o trânsito afunila-se sobre uma ponte.

Por isso, Sr. Presidente, fazemos um apelo
ao Ministro Eliseu Padilha para que veja isso com
muito carinho, procurando dar agilidade maior a
essa obra importante para o povo gaúcho e para
todo do País. Afinal de contas, pela BR-386, co
nhecida como a Estrada da Produção, escoam
praticamente 90% da produção de grãos do Rio
Grande do Sul.

Sem dúvida alguma, a sua duplicação e a
construção de uma nova ponte sobre o rio Taqua
ri, além de facilitarem o escoamento do trânsito,
também evitarão que tenhamos tragédias como as
que têm acontecido seguidamente naquela locali
dade. Há trinta dias, aproximadamente, uma estu
dante que atravessava aquela rodovia para ir à es
cola foi atropelada e se encontra em estado dra
mático no hospital do Município de Estrela. Por
tanto, cada dia de atraso na construção dessa
passarela pode significar uma tragédia e a perda
de uma vida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. AVRTON XERÊZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

o SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, observando
o painel de orientação, verificamos que as
Lideranças, quase que unanimemente,
recomendaram o voto "sim".

Como é muito provável que já tenhamos obtido
o quorum necessário à aprovação dessa emenda,
solicito a V. ExB que abrevie o processo de votação, a
fim de que ganhemos tempo para a votação das
emendas e destaques subseqüentes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, lastimavelmente, tenho visto a imprensa
divulgar, nos últimos tempos, que a CPI do
Narcotráfico está praticamente acabando de forma
insípida e sem resultados concretos.

Talvez nenhum outro Deputado tenha
trabalhado tanto no período do recesso quanto os
membros da CPI do Narcotráfico. Talvez não
tenhamos tido presença ostensiva neste plenário,
mas, diariamente, ficamos analisando documentos
nos gabinetes e na Secretaria da CPI, quebrando
sigilos bancários, telefônicos e fiscais, como
também analisando as inúmeras denúncias que
estão chegando do País inteiro.

Faço um pedido explícito para que esta CPI con
tinue, pois irá prestar ainda relevantes serviços à
Nação brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, não podemos dar
ouvidos àqueles que, atemorizados por eventuais
incriminações, sejam de dentro, sejam de fora desta
Casa, não podem fazer com que a CPI perca seu
entusiasmo e deixe de colaborar com o País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM
SIM 404

NÃO 1

ABSTENÇÕES 2
TOTAL 407

É Aprovada a Emenda Aglutinativa N2 15.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 15 - ART. 103,
CAPUT DA Cf (ART. 15 DO SUBST.)

Início Votação: 08/02/2000 17:50

Fim Votação: 08/0212000 18:05

Resultado da Votação
Sim 404
Não 1
Abstenção 2

Total da Votação 407

Art. 17 1

Total Quorum 408

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:34

Orientação
PFL-Sim
PSDB-Sim
PMDB·Sim
PT·Sim
PPB·Sim
PTB·Sim
PDT·Sim
PSBIPCDOB • Sim
PUPSTIPSL • Sim
PPS·Sim
PHDBS·Sim
GOV.·Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Total Amapá: 4
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 10

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Sim
Atila Lins PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúclo Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Mércio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zifa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim
Anibal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Antõnio José Mota PMOB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PS08 Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAU(
Átila Lira PSOB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMOB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim

Total Piaui : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Abstenção
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMOB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5
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Partido Bloco Voto

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abilio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus S.Part. Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL. Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
José Militão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB Sim
Lincoln Porteia PSL PUPST/PSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcío Rodrigues PSDB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgilio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 40

ESP[RITO SANTO
A1olzio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Comélio Ribeiro PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
EberSilva PDT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Eduardo Paes PTB Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Rodrigo Mala PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagmn PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim

AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Abstenção
De Velasco PSL PUPST/PSL Sim

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo PDT Sim

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
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Partido Bloco Voto
SÁOPAULO
João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genoíno PT Sim

José [ndío PMDB Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Marcos Cintra PL PLlPST/PSL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nela Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Uma PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoíni PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furfan PPS Sim

Silvio Torres PSDB Sim

Teima de Souza PT Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total Sio Paulo: 56

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Uno Rossi PSDB Sim

Pedro Henry PSDB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim

Paulo OCtávio PFL Sim

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8
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GOIÁS
Geovan Freitas
Jovalr Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PÂRANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Irls Simões
(vanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
MárcIo Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotli
Oliveira Filho
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

Total Paraná: 25

Partido

PMOB
PSOB
PSOB
PSDB
PSDB
PMOB
PMOB
PMOB
PSDB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL
PMOB

PT
PT
PMOB
PSOB
PTB
PFL
PMOB

PFL
PFL
PFL
PSOB
PPB
PT
PSOB
PMOB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Fernando Coruja PDT Sim

Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB Sim

João PizzoJatti PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Total Santa catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Sim

Alceu Collares PDT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim

Enio Bacci PDT Sim

Esther Grossi PT Sim

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Luiz Mainardi PT Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Proença PMDB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PHDBS Sim

Synval Guazzelli PMDB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMDB Sim

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 26
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o Requerimento de Destaque n2 77, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo
161, I e § 22, do Regimento Interno, desta
que para votação dos artigos 105, 106 e
107, constantes do art. 42 da Emenda n2

44-CE/99, para substituir o art. 103-C, cons
tante do art. 18 do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição
n2 96 de 1992.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado José Genoíno, Líder do PT - Deputado Mar
cela Déda, PT/SE.

O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a liderança.

OSR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim"
na votação anterior.

O SR. MEDEIROS (PFL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com a liderança.

OSR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o PT.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com a orientação do PSDB.

OSR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior acompanhei a liderança.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
acompanhei o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado
José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estou encaminhando a emenda sobre o sistema naci
onal de planejamento e avaliação do Poder Judiciário
que a bancada do Partido dos Trabalhadores apre
sentou na Comissão Especial. É o tema do controle
público, é o que chamamos de controle externo da
máquina do Judiciário.

Nossa proposta de emenda substitutiva é exata
mente no sentido de que não existe legitimidade em
nenhum Poder que não seja controlado por instru
mentos públicos, institucionais e legais, seja em rela
ção à máquina do Governo, seja em relação à máqui
na do Poder Judiciário.

Na nossa proposta separamos o que é o Gover
no da magistratura e o que é atividade jurisdicional. A
atividade jurisdicional é intocável. Ela é o ato de deci
dir, a sentença, o julgamento. Cada vez mais precisa
mos de um Judiciário independente, com autonomia
absoluta da função jurisdicional e em condições de
exercer a sua função legitimadora de defender a cida
dania, o controle da legalidade e constitucionalidade
das leis do País.

Mas a máquina, o Governo, as finanças, os ser
viços, a administração, a política judiciária, o proces
so de avaliação e o processo punitivo do Poder Judi
ciário têm de ser transparentes e públicos, porque
isso é fundamental para legitimar o próprio Poder Ju
diciário.

O Congresso Nacional, em particular o Senado,
viveu a experiência de uma CPI sobre o Poder Judi
ciário. A opinião pública e esta Casa, Sr. Presidente,
sabem que no Poder Judiciário existem deformações,
falta de transparência. E há necessidade de controle,
não do juiz, do magistrado individualmente, mas con
trole público dos tribunais e de fiscalização da máqui
na. Sem essa fiscalização e avaliação, não temos o
valor fundamental da democracia: a transparência e a
esfera pública da máquina da Justiça brasileira.

O Substitutivo da Relatora avança timidamente
nesse ponto. Essa concepção de conselho ainda está
centrada no peso e na força dos tribunais superiores
e nos instrumentos de controle do Poder Judiciário.

Nossa emenda, chamo a atenção dos colegas,
que é o Destaque n2 77 para a emenda substitutiva ao



07260 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS rEPUTADOS Fevereiro de 2000

art. 103, c, trabalha melhor com a idéia do controle
público, da fiscalização e do controle externo do Po
der Judiciário. E num ponto, Sr. Presidente, podería
mos avançar muito mais: o peso da representação da
sociedade, o peso dos nomes indicados, homologa
dos pelo Congresso Nacional, com condições intelec
tuais, com condições de história e de perfil para com
por o Conselho Nacional de Justiça.

Nossa emenda destaca as competências desse
Conselho. Do nosso ponto de vista, a proposta deta
lha, nas competências, os instrumentos para que o
Conselho não seja apenas enfeite ou uma espécie de
elefante branco que não exerça controle efetivo e efi
caz da máquina do Poder Judiciário.

Quando apresentei a Emenda Constitucional n!!
112, de 1996, sobre controle e avaliação do Poder Ju
diciário, destacava a importância de conselhos esta
duais, porque temos, no mecanismo de controle do
PoderJudiciário, de incorporar a dimensão federativa.
Mesmo considerando a opção desta Casa para um
Conselho Nacional como instrumento básico, apelo
ao raciocínio, à inteligência e ao compromisso da Re
latora, Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, para que na
composição do Conselho - minha querida amiga Zu
laiê - avancemos na representação da sociedade. Há
o risco de esse controle se transformar num conselho
corporativo do Pode Judiciário - aí não haverá contro
le, não haverá fiscalização, porque se tornará um ins
trumento influenciado e dominado principalmente pe
los tribunais superiores. E o que temos de controlar,
exatamente, são os tribunais. É nesse ponto que te
mos de avançar. Essa máquina tem de ser transpa
rente e pública, a fim de termos um Poder Judiciário
forte, legitimado e independente no ato de julgar, no
ato de proferir a sentença. Que não sofra qualquer in
fluência do poder econômico e político.

Por essa razão, defendo nossa emenda substi
tutiva. Apelo à Relatora para que, com sua inteligên
cia, dê parecer favorável à nossa proposta de emen
da substitutiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito bem.
O SR. DELFIM NETTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. DELFIM NETTO (PPB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
"sim".

O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTS - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "sim".

O SR. EULER MORAIS (PMDS - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores, acompanhei a Liderança do PMDB.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoS - SA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim"
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para enca
minhar a favor, concedo a palavra ao Sr. Marcelo Déda.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
não deixa de ser frustrante o fato de que esse debate,
que deveria sero eixo da discussão da reforma do Po
der Judiciário, tenha atraído tão pouca atenção e pro
movido tão pouca polêmica.

Não obstante o esforço heróico do Sr. Presidente
da Casa, da Sra. Relatora e dos Srs. Parlamentares que
compuseram a Comissão Especial, não está realizada
a obra da reforma do Poder Judiciário. Essa reforma só
alcançará de fato a profundidade que a sociedade es
pera quando ousar enfrentar a pedra de toque do siste
ma judiciário brasileiro. E essa pedra de toque é a corr
cepção independentista no sentido de plena e total au
tonomia não em relação aos outros poderes, mas em
relação à sociedade, que alguns setores do Judiciário
defendem. Essa pedra de toque é uma concepção hie
rarquizada de poder euma concepção limitada do signi
ficado republicano de Poder Judiciário.

Para enfrentar a reforma do Judiciário, nós, do
Partido dos Trabalhadores, sempre defendemos que
a questão central, fulcral, era justamente a democrati
zação do Poder, era trazermos ao centro do debate
aquilo que já foi percebido pela inteligência da Prof
Ada Pelegrini Grinover, que no parecer produziu o se
guinte diagnóstico:

Com a manifestação da crise da demo
cracia representativa e a comprovada insufi
ciência das estruturas políticas, econômicas e
sociais, as instâncias de participação propu
seram uma altemativa ao poder único do
Estado, ou seja, ao poder exercido por pou
cos, ainda que em nome de todos, e acentua
ram a necessidade de submeter a delegação
das vontades a efetivos controles populares.

A própria Constituição, no art. 14, compreendeu
que o futuro da democracia está no diálogo entre as
democracias representativa e direta. Eis por que, no
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texto constitucional, o Poder Legislativo divide sua ini
ciativa com a sociedade organizada; eis por que o Po
der Legislativo não limita, mas divide sua competên
cia de deliberar e decidir com a sociedade organizada
por meio do plebiscito e do referendo; e eis por que
queremos e defendemos que o Poder Judiciário - Po
der da República submetido ao princípio de que todo
poder emana do povo e em seu nome é exercido 
deva também abrir-se à participação popular e ao
controle social. E o instrumento dessa participação e
controle social é justamente o controle externo.

Temos hoje, no texto do substitutivo, com a mai
or das vênias, um arremedo de controle. O Conselho
Nacional de Justiça ainda não é o controle externo
que a sociedade reclama. Por quê? Porque é majori
tariamente estatal, majoritariamente formado pelos
membros da magistratura, e a participação da socie
dade é secundarizada, é minoritária.

Portanto, o que nos levou a destacar a proposta
apresentada pelo Partido dos Trabalhadores foi a ne
cessidade de deixar registrado, de marcar posição
que não está resolvida nesta reforma, a questão da
democratização do poder.

Tive oportunidade de ser, na Comissão Especi
al, o Sub-Relator da matéria Controle Externo e Fis
calização. E numa obra coletiva, com a participação
do nosso partido, de intelectuais, de assessores, de
magistrados, produzimos uma proposta alternativa,
que colocava a essência do controle externo na parti
cipação popular. Na proposta que destacamos, meta
de da representação desse controle externo é forma
da por representantes da sociedade, indicados pelo
Congresso Nacional.

Por essa proposta, a competência não se encer
ra na parte disciplinar, mas avança no planejamento e
na administração do Poder Judiciário, transformando
o controle externo também na participação da socie
dade, do Governo no Poder.

Toda essa proposta, edificada nos termos aqui
expostos pelo Deputado José Genoíno, tinha por li
nha básica, por fronteira, que não ultrapassássemos
o respeito à independência do juiz, à competência ju
risdicional do magistrado de dizer o Direito, de julgar
as questões e aplicar a lei.

Isso é intocável, e aí reside a independência do
Poder, mas controle externo, como há na Europa, na.
Argentina presidencialista, em Portugal parlamenta
rista, é o simbolismo de uma nova democracia que
respeita a tradição representativa, mas que acolhe a
participação popularcomo sinal de futuro e de ruptura
com a tradição conservadora.

o SR. SÉRGIO BARCELLOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (PFL - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Sra. Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Conselho Nacional de Justiça é o controle ex
terno da magistratura, está no texto aprovado pela
Comissão da Reforma do Poder Judiciário, e é muito
bom. Conseguimos redigi-lo depois de muitos e mui
tos anos, de muitas maneiras de pensar esse Conse
lho.

Acho que a Oposição, no caso específico o PT,
tem contra nós esse outro Conselho Nacional de Jus
tiça, um outro controle externo que, talvez, no pensa
mento deles, seja o melhor. Mas conseguimos ter na
reforma o Conselho Nacional de Justiça, o controle
externo, da melhor maneira possível, com a presença
de juízes, promotores, advogados e de dois represen
tantes do povo, representantes esses que fomos bus
car na idéia da Oposição.

Portanto, esse Conselho, como está no meu tex
to, é o que queremos manter, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. Somos contrários a essa emenda
aglutinativa agora votada pelo Partido dos Trabalha
dores. Portanto, o nosso voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção os seguintes dispositivos destacados, constantes
do art. 42 da Emenda n2 44-CE/99.

"Art. 105. O sistema administrativo de
planejamento e avaliação interno do PodeI'
Judiciário é constituído pelos seguintes ór··
gãos:

I - Conselho Nacional do Poder Judi
ciário;

11 - Conselhos Estaduais do Poder Ju
diciário, instituídos em cada um dos Tribu
nais de Justiça dos Estados e do Distrito Fe
deral.

§ 1ll Ao Conselho Nacional do Poder
Judiciário subordinam-se a Corregedoria
Geral de Magistrados e a Corregedoria Ge
rai dos Servidores Judiciários, órgãos com
funções executivas correcionais e disciplina-
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res no âmbito da competência e atribuições
regimentais do Conselho.

§ 22 Os Conselhos discriminados no
inciso /I estruturarão os seus serviços exe
cutivos de corregedoria nos termos do art.
96, I, a e c, observada a subordinação aludi
da no § 12 deste artigo.

Art. 106. O Conselho Nacional do Po
der Judiciário possui atribuições administra
tivas em todo o território nacional, competin
do-lhe:

I - desenvolver, institucionalmente, o
planejamento e avaliação administrativa do
Poder Judiciário, com poderes de coordena
ção, supervisão, fiscalização, correição e
disciplina sobre as atividades administrati
vas dos órgãos, serviços auxiliares, mem
bros e servidores judiciários dos Tribunais,
nos termos do inciso /I, incumbindo-lhe co
nhecer de reclamações, requisitar informa
ções e diligências, determinar procedimen
tos e ordenar providências, sendo-lhe veda
da, por todo modo e qualquer motivação, in
terferir na atividade jurisdicional;

/I - processar e julgar, originalmente,
no âmbito administrativo-disciplinar, os
membros dos Tribunais, podendo decidir,
fundamentadamente, pela representação de
perda do cargo, remoção, disponibilidade ou
aposentadoria com proventos proporcionais
ao tempo de serviço, e aplicar outras san
ções administrativas cabíveis, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe
vedada a interferência na atividade jurisdici
onal;

111 - julgar, em grau de recurso, os pro
cessos administrativo-disciplinares contra os
juízes de primeiro grau de jurisdição e servi
dores dos Tribunais;

IV - planejar, desenvolver e avaliar
planos, programas e projetos estruturais e
traçar diretrizes gerais que viabilizem a im
plementação de políticas de organização e
métodos garantidos da efetividade, raciona
lização e presteza dos servidores judiciári
os;

V - desenvolver ações institucionais
que assegurem e efetivem a independência,
autonomia, eficiência e eficácia administrati
va, orçamentária e financeira do Poder Judi
ciário;

VI - zelar, incondicionalmente, pela
observância dos direitos, prerrogativas e ga
rantias constitucionais da magistratura e dos
direitos e garantias dos servidores judiciári
os;

VII - supervisionar o cumprimento do
Estatuto da Magistratura, podendo expedir
atos regulamentares e recomendar provi
dências, fiscalizar o cumprimento das nor
mas constitucionais sobre administração, or
çamento, finanças e vencimentos, a obser
vância ao art. 37 e a legalidade dos atos ad
ministrativos praticados por membros ou ór
gãos dos Tribunais e seus servidores judi
ciários, podendo desconstituí-Ios, revê-los
ou assinar prazo para que sejam adotadas
as providências necessárias ao exato cum
primento da lei;

VIII - representar ao Ministério Públi
co, no âmbito de sua competência originá
ria, o ajuizamento de ação de perda do car
go, bem assim no caso de crime contra a
administração da Justiça ou de abuso de
autoridade;

IX - elaborar, anualmente, relatório ge
rai, que integrará mensagem do Presidente
do Supremo Tribunal Constitucional ao Con
gresso Nacional na abertura da sessão le
gislativa, no qual constem:

8) avaliação de desempenho, global e
particularizada, do Poder Judiciário no País,
inclusive dos Tribunais Superiores e Supre
mo Tribunal Constitucional, com publicação
de dados e estatísticas sobre cada uma das
Justiças especializadas nas regiões, Esta
dos e Distrito Federal, em cada um e todos
os graus de jurisdição, discriminando dados
quantitativos sobre execução orçamentária,
processos e recursos humanos;

b) as atividades desenvolvidas pelo
Conselho e os resultados obtidos, bem
como as medidas e providências que julgar
necessários para o desenvolvimento do Po
der Judiciário.

X - julgar administrativamente, medi
ante reclamação ou em grau de recurso, os
regimentos internos e as instruções normati
vas dos Tribunais, o resultado, individual ou
coletivo, dos concurso públicos para provi
mento de cargos de jufzes de primeiro grau
e de servidores dos Tribunais, bem como o
preenchimento dos cargos de confiança;
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XI - propor, no âmbito federal, projetos
legislativos que disponham sobre estrutura,
organização e funcionamento administrativo
do Poder Judiciário;

XII - elaborar o projeto do Estatuto da
Magistratura e o Estatuto dos Servidores Ju
diciários, mediante prévia consulta a todos
os Tribunais, associações de magistrados e
de servidores judiciários de âmbito nacional.

§ 1.2 Todas as decisões dos órgãos in
tegrantes do sistema de planejamento e
avaliação do Poder Judiciário são adminis
trativas e serão fundamentadas, e públicas
suas sessões, sob pena de nulidade, po
dendo a lei, se o interesse público o exigir,
limitar a presença em determinados atos, às
próprias partes e seus advogados, ou so
mente a estes, em casos nos quais a pre
servação do direito à intimidade do interes
sado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação.

§ 22 Os Conselhos referidos no art.
105, 11, terão sua competência deferida nos
termos do art. 96, I, letras a e c, e serão vin
culados aos respectivos Tribunais.

Art. 107. O Conselho Nacional do Po
der Judiciário é integrado por vinte e um
membros, todos eleitos para mandato de
quatro anos em regime de dedicação exclu
siva, salvo o exercício de cargo ou função
de magistério superior, escolhidos dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco anos,
de notável saber jurídico e reputação iliba
da, sendo:

a} sete eleitos pelos magistrados toga
dos vitalícios, sendo dois dos Tribunais Su
periores, um dos Tribunais Regionais, um
dos Tribunais de Justiça e dois juízes do 1.!!
grau;

b} seis eleitos pelo Congresso Nacio
nal pelo voto de quatro quintos de seus
membros, dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco anos e de notável saber jurídi
co e ilibada reputação moral, sendo três re
presentantes do meio científico e acadêmi
co;

c} quatro eleitos pelos membros do Mi
nistério Público Federal, Estadual e do Dis
trito Federal e dos Territórios, com mais de
quinze anos de carreira;

d} quatro eleitos pelos advogados com
mais de quinze anos de efetiva atividade
profissional.

§ 1.!! Cada um dos Conselhos discrimi
nados no art. 105, 11, compõe-se de onze
membros, sendo quatro eleitos pelos magis
trados, três eleitos pelas Assembléias Legis
lativas, dois eleitos pelo Ministério Público
Estadual ou Distrital e dois eleitos pelos ad
vogados que atuam no Estado, na forma da
lei, para mandato de quatro anos, em regi
me de dedicação exclusiva, salvo o exercí
cio de cargo ou função de magistério superi
or, vedada a reeleição.

§ 22 Os membros dos Conselhos Naci
onal e Estaduais do Poder Judiciário serão
eleitos em votação de âmbito nacional e es
tadual, mediante voto direto e secreto dos
juízes togados vitalícios, dos membros do
Ministério Público e dos advogados, para
cada uma das respectivas categorias, veda
dos o voto por representação e a eleição
proporcional, cabendo ao Tribunal Superior
Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral,
respectivamente, a realização do pleito, na
forma de resolução.

§ 32 O Ministério Público, por seus
Procuradores-Gerais, oficiará junto aos
Conselhos discriminados no art. 105, Ie 11.

§ 4Sl É vedada a eleição, pelo Congres
so Nacional e pelas Assembléias Legislati
vas, de parlamentares, de ex-parlamentares
e de cidadão que esteja exercendo cargo de
confiança no âmbito de qualquer um dos
três Poderes para compor qualquer um dos
Conselhos instituídos pelo art. 105, I e 11.

§ 52 O Procurador-Geral da República,
os Procuradores-Gerais de Justiça e o Pre
sidente e os Conselheiros da Ordem dos
Advogados do Brasil serão inelegíveis, no
exercício do cargo e dos mandatos e até
três anos após deixarem os mesmos, para
concorrerem nas eleições dos Conselhos
discriminados no art. 105, I e 11.

§ S'!! Lei complementar disporá, no pra
zo de noventa dias, sobre a organização e
funcionamento dos Conselhos integrantes
do sistema de planejamento e avaliação do
Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Parti
do Humanista, como vota?
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o SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Votamos com a Relatora,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AVRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, este é um ponto em que
o PPS apresenta uma discordância em relação ao tra
balho oferecido pela Deputada Zulaiê Cobra. Que a
sociedade deseja um controle externo sobre as ações
do Poder Judiciário ninguém tem dúvida.

Nossa posição é que esse controle externo so
bre as ações do Poder Judiciário deva ser exercido
com grande liberdade de ação para os seus mem
bros, que devem ser eleitos e escolhidos também
pela sociedade. A sociedade também deve ter a pos
sibilidade de exercitar o seu controle externo sobre o
Poder Judiciário. Pela proposta da Relatora esse con
trole é, a meu ver, um pouco "chapa branca", porque
são os próprios tribunais que vão indicar os membros
que exercitarão esse controle.

Então, para que tenhamos uma ação mais plural
e democrática, nós, do PPS, votaremos "sim" à pre
sente emenda, para que o controle externo do Judi
ciário possa representar uma ação mais efetiva sobre
as ações daquele Poder.

a PPS vota "sim".
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPST/PSL vota com o texto da Relatora.

Com todo o respeito que temos ao Partido dos
Trabalhadores, o seu destaque pretende mudar o
Conselho Nacional de Justiça. O Partido Liberal en
tende que esse Conselho deve ser mudado por mem
bros do Poder Judiciário.

Portanto, votamos "não", para manter o texto da
Relatora.

O SR. JOS~ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB acompanha o posicionamento
do Partido dos Trabalhadores.

Votamos "sim" ao destaque, entendendo que a
idéia de um controle sobre o Poder é inerente à pró
pria idéia de República e à própria idéia de democra
cia. Numa democracia não pode haver senhores, to
dos têm de ser servidores da sociedade.

Se perdemos a oportunidade, no momento da
Constituinte, de estabelecermos um controle efetivo so-

bre o Poder Judiciário, é lamentável que percamos mais
esta, ainda mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quando as emendas constitucionais que deram ori
gem a esta reforma, de autoria dos Deputados José
Genoíno e Hélio Bicudo, voltam-se exclusivamente
para aquestão do controle externo do PoderJudiciário.

A abordagem feita pelo destaque do PT é perfei
ta no sentido de que não se pretende controlar a ativi
dade jurisdicional. Mas não há objeção alguma a que
se controle; pelo contrário, é necessário e imprescin
dível que se controle a atividade administrativa do Po
der Judiciário.

Sr. Presidente, observando que a proposta do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, assinada por este
Deputado, a Emenda n2 43, é semelhante à apresen
tada pelo PT, inclusive com a prevenção de Conse
lhos Estaduais, cuja decisão seria objeto de recurso
para o Conselho Nacional, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na qualida
de de Sub-Relator desta Comissão Especial da Re
forma do Poder Judiciário, tive a oportunidade de
apresentar um substitutivo no sentido de que, efetiva
mente, em matéria de controle do Poder Judiciário, o
Conselho Nacional de Justiça tivesse uma estrutura e
um perfil federativo.

Há no Brasil cerca de 14 mil juízes. Não me pa
rece possível, tampouco viável, que um órgão sedi
ado na Capital da República, composto por menos
de uma quinzena de membros, possa apreciar os li
tígios administrativos decorrentes da atividade ju
risdicional de 14 mil juízes em todo o território naci
onal. Não vai funcionar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

Era necessário que se fizesse uma estrutura ca
paz de responder ao controle administrativo das ativi
dades administrativas - repito - dos membros do Po
der Judiciário.

É indispensável que tenhamos, sim, um órgão
de controle externo em cada Unidade da Federação,
exatamente como propus no meu substitutivo e como
acaba de ser proposto no destaque oferecido pelo PT,
que ora estamos examinando.

Sr. Presidente, também é importante salientar
que, na composição deste órgão, tal como proposto
pelo destaque apresentado pelo Partido dos Traba
lhadores, objeto de proposta nossa na Comissão
Especial, é necessário alargar-se a base de legitimi-
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dade no Poder Judiciário e ampliar a participação da
sociedade civil nesse órgão de controle das ativida
des administrativas do Poder Judiciário.

Veja, Sr. Presidente, vejam, Sras. e Srs.
Deputados: nós, do Poder Legislativo, somos
controlados. O povo nos controla nas eleições,
reconduzindo-nos ou não aos cargos do Poder
Legislativo. O Poder Executivo é controlado pela
vontade popular, fonte primária do poder - todo poder
emana do povo. Mas o Poder Judiciário, que não é
batizado pelo voto popular e que no Estado de Direito
controla, via jurisdicional, os atos dos demais Poderes,
precisa receber uma crisma popular. É preciso
efetivamente que a sociedade, por meio dos seus
representantes, participe desse órgão de fiscalização,
controle e planejamento das atividades jurisdicionais,
das atividades judiciais em todo o território nacional.

Sr. Presidente, são 14 mil juízes. Não é possível
que um órgão centralizado na Capital da República
sequer tome conhecimento de todo o litígio decorren
te da atividade desses magistrados.

Por isso, votamos "sim" ao destaque do Partido
dos Trabalhadores.

O PDT vota com o povo, pois entende que a
sociedade civil precisa participar das instâncias
administrativas e fiscalizadoras do nosso País. O PDT
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim". Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos pela
manutenção do texto. É emenda. Então, nosso voto é
"não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
vota "não". Como vota o PPB?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas
votam "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votam
"não". Naturalmente o PT vota "sim".

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT entende que
essa emenda resgata o verdadeiro sentido da
proposta, que é o de estabelecer um sistema de
controle da magistratura. Com um Conselho Nacional
e um Conselho Estadual, estende-se o controle
orçamentário da atividade de planejamento e não se
invadem as competências estabelecidas nos
tribunais. Essa é a única proposta capaz, de fato, de
dar o passo inteiro que esta Casa já iniciou com a
proposta do relatório, que é um meio passo.
Realmente nossa proposta estabelece um sistema de
controle que permitirá à sociedade ter o Judiciário
que queremos.

Portanto, o PT vota "sim".

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Heráclito Fortes, 112 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. sabe
por que a reforma do Judiciário não foi aprovada no
ano passado nem no ano retrasado? Porque esta
Casa não foi capaz de construir um conselho que
tivesse o trânsito necessário deste Plenário.

E reparem que não se trata. de um conselho
tímido. Eu ouço falar em "conselhinhos", mas fomos
buscar a ouvidoria. Haverá a participação do cidadão,
e iremos fazer tudo o que nos será permitido neste
momento para avançar e criar o Conselho Externo,
que realmente virá em favor do Poder Judiciário e da
própria sociedade.

Por isso, o PMDB vota "sim" ao texto e "não" à
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PSDB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Conselho
Nacional de Justiça é um dos grandes avanços da
reforma do Judiciário.

Em seu texto, a Relatora construiu a
possibilidade de termos condições de efetivamente
transformar este órgão num órgão da sociedade.
Existe a possibilidade real de qualquer cidadão,
mediante as ouvidorias dos estados e municípios,
manifestar a este órgão, desvinculado do Poder
Judiciário, o seu desejo de ter uma Justiça ágil, rápida
e barata.

O PSDB não tem dúvida alguma de que este
avanço conquistado no texto da Relatora, Deputada
Zulaiê Cobra, deverá ser mantido. Por isso,
recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal entende que, para o Conselho Nacional
de Justiça, o texto da Relatora é bom. Atende aos
interesses daqueles que desejam uma Justiça ágil,
que possa atender a todos, sobretudo aos mais
necessitados, uma Justiça de baixo custo, que possa
representar os diferentes segmentos da sociedade
brasileira.

A Relatora negociou e entendeu-se com quem
de direito. Não é fácil, Sr. Presidente! A matéria é
difícil, e nenhum país do mundo conseguiu um
modelo ideal. Uns criticam quando se constitui um
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conselho pequeno, por não ser representativo;
outros, quando grande demais, como o da Itália,
composto de 63 membros. Mas a Relatora foi hábil,
competente, e colocou quem de direito: o Supremo
Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, os
representantes dos Tribunais Regionais, da Justiça
Federal, da sociedade civil organizada, dois
advogados de renome, e assim por diante. Por isso,
acredito ser esse o modelo ideal.

Quero parabenizar, de público, a Relatora.
Participei de diversas reuniões com o então Relator
da matéria, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, com
Ministros do Supremo Tribunal Federal, com Ministros
do STJ e outros representantes. Mas quero, de
público, parabenizar a Relatora. O modelo elaborado
por S. Exa. e as idéias implantadas, se não são ideais,
representam um grande avanço no Conselho
Nacional de Justiça, o que todos querem para o nosso
País.

Por isso, com todo o sentimento de que estamos
fazendo o melhor para a reforma do Poder Judiciário,
o PFL recomenda o voto "não", pela manutenção do
texto da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Governo?

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
acompanha o voto da Relatora, dizendo "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor do posto.
O SR. MARCELO DéDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. MARCELO DéDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, O PT vota "sim".
O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. DOMICIANO CABRAL (PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. MÚCIO SÁ (PMDB - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores,
votei de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. JOSé ROBERTO BATOCHIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSé ROBERTO BATOCHIO - Sr.
Presidente, o PDT está votando "sim".

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, acompanhei o meu partido.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "não".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "não".

O SR. VALDIR GANZER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do PT.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o meu partido.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o Líder do PFL, Deputado
Inocêncio Oliveira.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, acompanhei o meu partido, o
PSDB.

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com o meu partido, o PSDB.

O SR. JOSé CARLOS COUTINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.



Fevereiro de 2000 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 07267

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminhei à Mesa da Câmara pronunciamento a
respeito do recrudescimento das endemias no nosso
País: são surtos de febre amarela, meningite, dengue.

Encaminhei também, Sr. Presidente,
requerimento de informações ao Exmo

• Sr. Ministro da
Saúde sobre as providências que estão sendo
tomadas.

Obrigado.
O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim", pelo controle
efetivo do Poder Judiciário.

O SR. SILAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PTB,
na votação anterior.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PSDB.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, às 9h de amanhã, a Frente
Parlamentar da Saúde se reunirá no Plenário n2 8
para discutir o orçamento para a Saúde em 2000.

Todos os deputados interessados em melhorar
o orçamento da Saúde deverão comparecer ao
Plenário n2 8, amanhã, às 9h. É de fundamental
importância. Há um buraco de 1 bilhão e 600 milhões
de reais no Orçamento.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
amanhã vai haver ato dos servidores públicos federais
de lançamento de sua campanha salarial, uma vez
que seus salários estão extremamente defasados,
com perdas, segundo o Dieese, de cerca de 63%.

O que se vê do Governo, mais uma vez, é um
desrespeito total aos servidores públicos, dizendo
que para algumas categorias poderão ser dados 5%
ou 7%. Não podemos permitir que o Governo faça o
que fez no último ano, quando gastou com o
pagamento de juros das dívidas externa e interna
muito mais do que com toda a folha de pagamento
dos servidores públicos federais.

Por isso, convidamos todos os Srs. Deputados e
os funcionários públicos desta Casa para se fazerem
presentes amanhã de manhã no grande ato do
lançamento da campanha salarial dos servidores
públicos federais.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS MELLES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
comunicar a V. Exa. que estivemos agora - uma
comissão de deputados - na cidade de Águas Lindas,
juntamente com o Governador de Goiás e com os
Deputados Nilmário Miranda, Presidente .da
Comissão de Direitos Humanos, Fernando Gabeira e
Jovair Arantes, onde ontem foi assassinado o líder
comunitário João Elísio Lima Pessoa.

Mais uma vez, o entorno de Brasília mostra que
tem de combater a violência, o crime organizado. O
Deputado Nilmário Miranda esteve em Goiás na
última semana apresentando ao Governador os
protestos e os pedidos da Comissão de Direitos
Humanos para uma ação pública efetiva, a fim de
acabar com a impunidade. Os Deputados Fernando
Gabeira e Jovair Arantes estiveram lá.

E o Governador se comprometeu a atender à
demanda da comunidade no que diz respeito à
segurança do entorno - Águas Lindas, Novo Gama,
Formosa, Santo Antônio do Descoberto, Luziânia e
Valparaíso -, que tem apresentado altos índices de
criminalidade, de grupos de extermínio, de extorsão.
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A Comissão de Direitos Humanos se insurge contra
todo tipo de violência. ;

João Ellsio era um lutador dos direitos
humanos, IIder comunitário, e sua familia merece
toda nossa solidariedade. Atiraram na sua mulher. ~
um crime impune, que aparece cada vez mais np
entorno de Brasilia.

Apelamos às autoridades do Distrito Federal,
que criaram a região Integrada do Distrito Federal e dp
entorno, mas não destinam recursos para RQllticas pú~

blicas, saneamento, moradia e educação. Eresponsa
bilidade tanto do Governo do Distrito Federal, que se
omite diante de políticas públicas na divisa entre Go
iás e Brasrlia, quanto do Governo de Goiás, que há
muito já se deveria ter voltado para essa realidade, ~
fim de fazer em face do crime organizado, ao tráficO
de drogas, à violência policial e à corrupção pública
de muitos agentes pollticos nessa região. '

Portanto, apresentamos nosso protesto e a luta
da Comissão de Direitos Humanos, a luta de todos
nós contra a violência, e prestamos solidariedade a
João Ellsio, lutador pelo bem-estar da comunidade e
pelos direitos humanos.

Fica o apelo para que as autoridades
responsáveis façam, realmente, políticas públicas, a
fim de resolver o drama do entorno de Goiás e de
Brasflia.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra. .

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a bancada do PT.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

1
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
bancada do Partido dos Trabalhadores, seu
Presidente de honra, Luiz Inácio Lula da Silva, o
Presidente do partido, José Dirceu, o Uder Aloizip
Mercadante e todos os deputados e deputadas
convidam todas as Sras. e os Srs. Deputados para
sessão solene em comemoração aos 20 anos do
nosso partido, amanha, às 10h.

Estamos transmitindo o convite a todos, a fim de
que possam estar conosco amanhã. Em nome d?
Presidente de honra e do Presidente do partido,
aguardamos a presença de todos. I

O SR. FRANCISTONIO PINTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. FRANCISTONIO PINTO (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com meu partido.

O SR. POMPEO DE MAnOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de usar este espaço
para comunicar que estamos vindo de uma reunião
da CPI do Narcotráfico. Juntamente com os outros
companheiros, Presidente Magno Malta, Deputado
Moroni Torgan e colegas deputados que a integram,
especialmente os Sub~Relatores - Deputada Laura
Carneiro -, temos realizado um trabalho hercúleo no
cruzamento das informações sobre a quebra dos
sigilos bancários, fiscais e telefOnicos.

Faço esta comunicação porque, num primeiro
momento, tem-se a impressão de que a CPI do
Narcotráfico, que importante trabalho desempenhou
ao longo do ano passado, especialmente no segundo
semestre, e este ano ainda não disse a que veio, está
parada, como se estivesse dando para trás, como se
tivesse encolhido, como se estivesse afrouxando o
garrão.

Em absoluto, Sr. Presidente, a CPI continua
firme em seu prepósito de investigar e vale-se deste
momento de recesso exatamente para aprofundar o
conhecimento no cruzamento dessas informaçOes
dos sigilos bancários e telefOnicos para nortear e
acelerar nossos trabalhos, a partir do dia 15 de
fevereiro, quando os retomaremos.

É importante fazer esse esclarecimento, porque
não vamos passar batidos ante as noUcias de que a
CPI vai terminar por isso mesmo. Não. Ela tem muitas
tarefas ainda a desempenhar até a apresentação do
seu relatório final.

Via de conseqOência, não perderemos por
esperar: a CPI vai realizar a parte que lhe cabe e
passar a limpo este País, graças ao apoio que
recebemos da Mesa da Câmara dos Deputados, dos
lideres do parlamento, das diferentes bancadas e ao
empenho de cada um dos parlamentares que
integram a CPI do Narcotráfico.

Trago estas informações, Sr. Presidente, para
que fique muito clara nossa disposição. Alguns pen
sam que estamos em recesso na CPI. Não: enquanto
descansamos, carregamos pedra. Estamos carre
gando fardos pesados neste período e revelaremos,
logo a seguir, quando a CPI retomar seus trabalhos,
fatos importantes para a Nação inteira.
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mes~ solicita a presença dos Srs. Deputados que se
encontram em outras dependências da Casa.

Venham ao plenário. Estamos em processo de
votação.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido.

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a oportunidade de registrar que, no último
sábado, em minha cidade, Caruaru, 150 pequenos
comerciantes da Feira de Artesanato foram vítimas
de grande incêndio e agora passam por uma situação
muito difícil.

Procurei o Banco do Nordeste, por meio do seu
Superintendente Regional, e o Secretário de
Planejamento e de Ação Social do Estado de
Pernambuco. Ambos, celeremente, tomaram as
providências cabíveis.

Os cerca de 150 pequenos comerciantes estão
sendo cadastrados, terão acesso ao crédito imediato
do Banco do Nordeste e poderão retomar suas
atividades em breves dias.

É importante que este registro seja feito para
que todos tenhamos consciência da importância do
trabalho social que o Banco do Nordeste pode prestar
a nossa região. Por intermédio da Regional de
Pernambuco, este banco tem executado um trabalho
exemplar.

Quero daqui cumprimentar o Secretário José
Arlindo Soares, o Superintendente do Banco do
Nordeste, Dr. Brandão, e solidarizar-me com os
comerciantes da Feira de Artesanato de Caruaru.

Por último, quero registrar que na votação ante
rior votei de acordo com a orientação da liderança.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação acompanhei a votação do partido.

Muito obrigado.
O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
San revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, semana passada a imprensa divulgou a
d~issão - assim foi chamada - de Orlando Villas
Bêas da Funai.

, Como Parlamentar da Oposição que tem
aCi>mpanhado a vida pública do Presidente da Funai,
Carlos Marés de Souza Filho, quero posicionar-me
sób~e este fato.

Gostaria de lembrar aos Srs. Parlamentares que
aro',passado aprovamos uma lei que criava pensão es
pe::ial ao Sr.Villas Bôas, e um dos requisitos para essa
pErlsão era de que, ao aposentar-se, não deveria
manter-se na função que ocupava. Inclusive a pensão
tinha o mesmo valor nominal-financeiro da função
qt.;e Villas Bôas ocupava.

, Assim, entendo como incorreta a metodologia
ufirJzada pela imprensa para divulgar a notícia da
referida demissão, uma vez que Carlos Marés fez
nada mais, nada menos do que cumprir a legislação
que aprovamos.

Como Parlamentar da Oposição, quero louvar o
trabalho que Marés está fazendo na Funai. S. Sa.,
hoje, é imprescindível àquele órgão, que estava
abandonado durante os cinco anos do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Carlos Marés de Souza
Filho entende da questão indígena. Há anos,
assessora Organizações Não-Governamentais e
milita em defesa dos direitos e da causa indígenas.
Continuando com Carlos Marés, não tenho dúvida de
que a Funai passará a ser um órgão atuante na
defesa dos índios do nosso País.

A grande crítica que está sendo feita é
simplesmente porque Marés assume uma posição
pública e diz que da comemoração dos 500 anos o
índio não deve participar, porque só foi vítima e, por
isso, não tem nada a comemorar. Também é louvável
essa posiÇã9 política do dirigente da Fundação
Nacional do Indio.

Como Parlamentar de oposição a ele no Paraná,
aqui apóio Marés, como Diretor da Funai, e sua política.
Espero que o Presidente da República mantenha esse
homem sério, íntegro e honesto na Funai.

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
EKa. a palavra.
: O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação, votei
cQm meu partido.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "não".
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o SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do PSDB.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peçoa
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pea
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
gostaria de comunicar à Casa a realização ca
regulamentação e lançamento oficial do Prêmo
Darcy Ribeiro de Educação, uma idéia da Comissro
de Educação, Cultura e Desporto. Anualmente a
Câmara dos Deputados premiará três pessoas,
instituições públicas ou privadas, que realizaram
trabalhos destacados na área da educação nacion!/.
Esses prêmios serão um diploma e uma medalha.
com efígie de Darcy Ribeiro e serão entregues,
anualmente, no dia 26 de outubro, data cb
nascimento do ex-Senador Darcy Ribeiro.

Convido V. Exa., todos os membros da Mesa,
Líderes, companheiros e companheiras
Parlamentares para o lançamento do Prêmio Darcy
Ribeiro de Educação, amanhã, às 10h30min.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos
já votaram? (Pausa.)

Vou encerrar a votação.
O SR. ANTONIO KANDIR - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de regis
trar que na última votação votei de acordo com a
orientação da bancada.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo a V. Exa. no sentido de que, em nosso respeito
que estamos no plenário aguardando a votação,
encerre a votação e inicie a subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O
Presidente é cônscio das obrigações que o cargo
lhe confere, nobre Líder. Fique tranqüilo que no
momento oportuno encerraremos a presente
votação. Compreendo a pressa de V. Exa., mas
alguns companheiros estão manifestando o direito
e o desejo de votar.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma comunicação, em nome da
Frente Parlamentar da Agricultura. Hoje tivemos uma
reunião e conseguimos definir algumas questões
importantes relativas à agricultura brasileira.
Definimos que vamos solicitar ao Ministro da Fazenda
e ao Ministro da Agricultura a prorrogação do
chamado Pesa. Trata-se do Programa de
Saneamento Financeiro para os agricultores que têm
dívidas junto aos bancos. O prazo encerra-se no final
deste mês e queremos uma prorrogação. A Frente
Parlamentar resolveu que vai solicitar uma audiência
com o Ministro da Agricultura e o Ministro da Fazenda
para pedir um prazo maior.

Além disso, Sr. Presidente, gostaria de informar
que vamos juntar-nos à FRENCOOP - Frente
Parlamentar do Cooperativismo, presidida pelo
Deputado Silas Brasileiro, para que possamos fazer uma
pressão final no sentido da liberação de recursos para as
cooperativas de nosso País. Foram liberados 300
milhões esta semana, a partir de ontem, mas isso ainda
é insuficiente para cobrir os riscos que os bancos terão
na liberação de recursos para as cooperativas. Estamos
trabalhando juntos, a Frencoop e a Frente Parlamentar
da Agricultura, para atingirmos nossos objetivos.

Gostaria de dizer a todos os parlamentares
vinculados à agricultura que vamos fazer esse
trabalho em conjunto, assim como vamos pedir o
adiamento do prazo de pagamento do Pesa para os
agricultores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou

encerrar a votação.
O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a

palavra V. Exa.
O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
votação está encerrada.

Vou anunciar o resultado:
VOTARAM
Sim 133
Não 325
Abstenções O
Total 458

Estão rejeitados os dispositivos destacados,
constantes do artigo 49 da Emenda n2 44-CE.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - DVS N° 077 - PT 
ARTS. 105, 106 E 107 DA CF (ART. 4°
DA EMENDA N° 44/99)

Início Votação: 08102/2000 18:37

Fim Votação: 08/02/2000 18:56

Resultado da Votação
Sim 133
Não 325
Abstenção O

Total da Votação 458

Art. 17 1

Total Quorum 459

Obstrução O

Presidiram a Votação: Heráclito Fortes - 18:34

Orientação
PFL -Não
PSDB-Não
PoMDB- Não
PT-Sim
PPB -Não
PlB- Não
RDT -Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Não
PPS-Sim
PHDBS -Não
GOV. -Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Almir Sá PPB Não
FrancIsco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PL PUPSTlPSL Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMDB Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não

Total Pará: 11

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não
Átila Lins PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Paudemey Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Não
Eurrpedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
JoãoTota PPB Não
José A1eksandro PFL Não
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Não
Zi/a Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Não
Darci Coelho PFL Não
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Não
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PST PUPST/PSL Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Anibal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PSDB Não

Antônio José Mota PMDB Não

Amon Bezerra PSDB Não

Eunicio Oliveira PMDB Não

Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo A1cãntara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Morom Torgan PFL Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Rommel Feijó PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Total Ceará: 20

PIAui
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB Não

Heráclito Fortes PFL Art. 17

Mussa Demes PFL Não
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Partido Bloco Voto
PIAuf
Paes Landim PFL Não
Themístocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
MOcio Sá PMDB Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PSDB Não
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Femando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
JoeI De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José MOcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus S.Part. Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB Não
Sérgio Guerra PSDB Não

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helemldo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPST/PSL Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonãncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSOB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSOB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
JairoAzi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Lourenço PFL Não

José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMOB Não
Reginaldo Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Nêo



07276 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA 008 DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Partido Bloco Voto
BAHIA
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não

Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não

Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim
José Milita0 PSDB Não
Júlio Delgado PMDB Sim
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PSL PUPST/PSL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmênio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB NAo
Romeu Queiroz PSDB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL NAo
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB NAo
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Virgflio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Walfndo Mares Guia PTB Não
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 50

EspíRITO SANTO
Alorzio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não
Ardir Cabral PFL Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Não
A1merinda de Carvalho PFL Não
AntOnfO Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Comélio Ribeiro PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
EberSilva PDT Sim
Eduardo Paes PTB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Não
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Não
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Carneiro PFL Não
Luís Eduardo PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feijó PSDB Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sesslm PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPSTIPSL Não
Celso Giglio PTs Não
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PSDB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PUPST/PSL Não
Delfim Netto PPB Não
Or. Evilásio PSS PSB/PCOOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTs Não
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
Joio Herrmann Neto PPS Sim
Joio Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Não
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Indio PMOB Não
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio por Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSBlPCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Não
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
i"euton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PPS Sim
Sampaio Dória PSDB Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Não
Xico Graziano PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Lino Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não
Welinton Fagundes PSDB Não
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Não
Maria Abadia PSDB Não
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Sim
Juquinha PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não
Lúcia Vânia PSDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Sim
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GOIÁS
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás; 14

MATO GROSSO DO SUL
Ban-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Ajax Canziani
BasilioVillani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
lris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
OcIl1io Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Wemer Wanderer

Total Paraná: 29

Partido

PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL
PMDB

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

Bloco Voto

Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
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SANTA CATARINA
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl

João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze
Luiz Mainardi

Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante

Partido

PT
PMOB
PMOB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PFL
PMOB
POT
PSOB

POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
POT
PT
PPB
PMOB
PPB
PPB
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMDB
PL
PT
POT
PHDBS
PMOB
PPB

PT
PMDB
PT

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim

Total Rio Grande do Sul: 27
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o SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com a Liderança do partido e nesta esti
ve presente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre
a mesa a Emenda Aglutinativa n2 43:

EMENDA AGLUTINATIVA

Dê-se ao caput e incisos IV e V do art. 103-C da
Constituição, constante do art. 18 do Substitutivo ado
tado pela Comissão Especial, a seguinte redação, e
acrescente-se o inciso VIII, renumerando-se os se
guintes:

"Art. 103-C. O Conselho Nacional de
Justiça compõe-se de quinze membros com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e seis anos de idade, com mandato de dois
anos, admitida uma recondução, sendo:

IV - um desembargador de Tribunal de
Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Fe
deral;

V - um juiz estadual, indicado pelo Su
premo Tribunal Federal;

VIII - um juiz de Tribunal Regional do
Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho;

Justificação

A emenda ora apresentada aglutina as Emen
das n2 11 (art. 101, § 12, c, e d, constante do art. 22) e
n2 45 (caput do art. sem número constante do art. 32)

apresentadas na Comissão Especial com substitutivo
adotado, visando a aumentar o limite máximo de ida
de para ingresso no Conselho Nacional de Justiça,
assim como modificar sua composição.

A alteração do limite de idade decorre do prazo
de duração do mandato, dois anos, e da possibilidade
de uma recondução, o que perfaz período de quatro
anos, atingindo a idade para a aposentadoria compul
sória.

Objetivando aperfeiçoar a composição do Con
selho, propomos venha a ser integrado também por
um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado
pelo Tribunal Superior do Trabalho, com o que esse

ramo do Poder Judiciário estará plenamente repre
sentado.

Transferimos, outrossim, a indicação do desem
bargador e do juiz estadual para o Supremo Tribunal
Federal, buscando equilibrar o número de indicações
a cargo dessa Egrégia Corte e do Superior Tribunal
de Justiça.

Sala das Sessões, de de 2000. - Aécio Ne-
ves - Lfder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra à Sra. Relatora para esclarecimentos.

A SRA. ZULAI~COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, essa emenda é
aglutinativa. Há acordo, porque se trata apenas e
tão-somente de um reparo na composição do Conse
lho Nacional de Justiça. Havia, inicialmente, uma
composição de treze membros. Agora, temos quinze
membros. Apenas e tão-somente mudamos a origem
da indicação de alguns membros desse Conselho.

Essa mudança, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
foi feita com base num acordo entre todos os partidos.
Portanto, não há reparo a ser feito, restando-nos ape
nas aprovar a Emenda Aglutinativa n2 43.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em

votação a Emenda Aglutinativa n2 43. Como vota o
Partido Humanista? (Pausa.)

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como

vota o PPS?
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, permita que o PPS, que
tem estado em plenário, como é seu dever, com todos
os seus parlamentares aguardando até que muitos
outros compareçam aqui para votar, expenda tam
bém a sua opinião. Vamos votar "sim" a essa proposta
que a Relatora apresenta. O PPS vai votar "sim" a
essa inclusão, à ampliação do número de membros
do Conselho Nacional de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSTIPSL?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPST/PSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
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o SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB considera que a proposta anteri
or era melhor no tocante ao controle externo. Já que
não foi possível o Plenário aceitar aquela proposta,
votamos "sim", acompanhando o acordo das Lideran
ças.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim". Entendemos que, efetivamente, os Tribunais
Regionais do Trabalho estavam sem representação
no órgão. O voto do PDT é "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PTB?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fories) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim", e quer apenas lembrar que essa modifica
ção ocorreu porque foi aprovada uma emenda do
PMDB colocando os Juízes do Trabalho no Conselho,
o que levou ao entendimento para que também fosse
colocado um membro do TRT.

O PMDB entende que deve votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PPB?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas re
comendam o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PSDB?

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tendo havido acordo,
o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o esquecimento de V.
Exa. deixa-me triste, mas o Partido dos Trabalhado
res...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não
foi esquecimento propriamente, não; foi muita preocu
pação com o seu companheiro que desmontava uma
cadeira no plenário. Esse fato desviou a atenção des
ta Presidência. Eu é que peço desculpas a V. Exa. Te-

rilho certeza de que o Deputado Carlos Santana dei
xará o patrimônio da Casa no seu devido lugar.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, na hi
pótese de haver algum prejuízo, nossa bancada vai
cotizar-se para ajudar o companheiro Carlos Santa
na.

Sr. Presidente, a matéria em questão é uma
emenda aglutinativa objeto de acordo celebrado no
~omeço da tarde pelos Srs. Líderes. A posição do Par
tdo dos Trabalhadores em relação ao Conselho Naci
onal de Justiça já foi consignada. Entendíamos ser
possível aumentar a participação da sociedade. Re
conhecemos que o esforço da Deputada Zulaiê Cobra
introduziu na ordem constitucional uma inovação ex
ternamente positiva. O esforço não é totalmente per
~ido, porque é positiva essa inovação da criação do
Conselho. A emenda apenas altera a idade para efei
bs de aposentadoria a fim de conciliá-Ia com a idade
l11ínima de acesso ao cargo, e também estabelece a
J8gra de nomeação do representante dos juízes esta
~uais.

Assim sendo, votamos pela aprovação da
emenda.

" O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
'~ota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
(evisão do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda
aglutinativa da ilustre Relatora é importante, sobretu-
I

~o porque amplia o número dos membros do Conse-
'ho Nacional de Justiça para quinze e acrescenta ape
nas um membro do Tribunal Regional do Trabalho, a
ser designado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
,'Além do mais, amplia a idade para sessenta e seis
anos. O mandato é de dois anos, com direito a uma

,reeleição, ou seja, mais dois anos, totalizando quatro.
Não haveria possibilidade de nenhum deles aposen
tar-se como membro do Conselho Nacional de Justi
ça.

A emenda aglutinativa é moralizadora e atende
,aos interesses do País. Por isso, o PFL recomenda o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O que
recomenda o Líder do Governo?

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco
menda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
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Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visar de cada
posto.

O SR. MARCELO D~DA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presiren
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -lem
V. Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, navo
tação anterior votei de acordo com o partido.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votaçõesan
teriores votei "não".

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP. ~em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção votei de acordo com a bancada.

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -lem
V. Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aprowito
a oportunidade para fazer um registro. Normalmente
venho a esta tribuna para manifestar pensamen:os,
tecer algumas críticas ao sistema, falar das novi:la
des do Rio Grande do Sul. Hoje, porém, venho infor
mar com muita dor e tristeza que os gaúchos, q,Je
recentemente enxugaram as lágrimas derramares
pelo falecimento do saudoso Cesar Passarin.o,
choram novamente, pois domingo passado, dia 6:1e
fevereiro, o Rio Grande do Sul perdeu o cantor mti
vista Leopoldo Rassier.

Considerado símbolo da Califórnia da Canção
Nativa de Uruguaiana, Leopoldo Souza Soares Ras
sier deixou sua marca nas belas interpretações ::Ie
músicas como "Não Podemo se Entregá pIOS

Home", "Gaudêncio Sete Luas", "Veterano" e "SaJe
Moço". A voz inconfundível deixava emocionados 0
dos os que assistiam, na platéia, aos festivais.

No dizer do nativista Antonio Augusto FagUl
des, Leopoldo Rassier, "o maior romântico do gaJ
chismo, ícone e efígie da Califórnia, macho de ca-

Ihandra, alçou o derradeiro vôo no rumo do infinito",
vítima de câncer generalizado. "O maldito carangue
jo da morte de um ano para cá vinha conquistando
pedaço a pedaço, palmo a palmo, o território confla
grado de seu corpo; a Morte, china maleva, velha ci
umenta e feia, tinha que golpeá-lo na próstata, para
ferir o orgulho de sua virilidade", escreveu Nico Fa
gundes.

Professor, advogado, comunista militante, ser
vidor público estadual aposentado, era um viajante.
Integrante dos Cavaleiros da Paz, Rassier cultuava
as tradições gaúchas. Cantava com a alma, expres
sava o sentimento dos pampianos. O radialista Glê
nio Reis assim descreveu Rassier: "um dos cantores
mais ecléticos do Rio Grande do Sul. Tinha uma voz
muito especial. Tanto podia interpretar as músicas
mais românticas como as épicas. O trabalho dele
era muito profissional".

Nascido e criado em Pelotas, Leopoldo Rassi
er era um galanteador, um amante inveterado, ho
mem de muitos amores que deixa eternizada a voz;
a saudade já aperta o peito de todos os gaúchos.

Concluo citando uma estrofe de uma música
de grande sucesso de Leopoldo Rassier, "Vetera
no":

Está findando o meu tempo
A tarde encerra mais cedo
Meu mundo ficou pequeno
E eu sou menor do que penso
Enfim, no peito, em vez de medalhas
Cicatrizes de batalhas
Foi o que sobrou pra mim.

Registro esta homenagem em nome do povo
gaúcho.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem relatei desta tribuna conflito entre colonos e as
sentados existente na cidade de Luzilândia, no Pia
uí. Informo à Casa hoje que, por interferência do Mi
nistro da Integração Nacional, o Senador Fernando
Bezerra, amanhã estará deslocando-se para Teresi
na uma equipe encabeçada pelo Diretor-Geral do
ONOCS, Or. Celso Veiga, e, espero, um represen
tante do Incra. Dessa forma, estaremos, a partir das
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dezesseis horas, negociando para evitar um conflito
entre trabalhadores no projeto Lagoa do Piauí, em
Luzilândia. Tenho a esperança de que a negociação
terá êxito e com isso evitaremos a ocorrência de
uma tragédia naquela região.

Aproveito o ensejo para também manifestar
minha solidariedade à família do Presidente do
PT do Parque da Barragem, o Sr. João Elísio, um
piauiense que foi assassinado em Águas Lindas,
Goiás, na noite de ontem. Com certeza, a família
pode contar com o apoio de toda a bancada do
Estado do Piauí.

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei de acordo com a orienta
ção do meu partido.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Herá~lito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
domingo houve mais um acidente ferroviário no Rio
de Janeiro. Em menos de um mês, cem pessoas fi
caram feridas e houve até uma morte nos trilhos da
antiga Flumitrens, em decorrência de acidentes. É
com muita tristeza que relatamos isso.

Entendemos que o sistema está completamen
te deteriorado. O sindicato vem denunciando paula
tinamente as condições internas da ferrovia no Rio
de Janeiro. Hoje houve um ato na Central do Brasil
por causa de assédio sexual a duas companheiras
que trabalham nas estações. Na semana que vem
vamos trazê-Ias à Comissão de Direitos Humanos
para mostrar o que está acontecendo.

Tinham dito que eu havia quebrado uma ca
deira em plenário. Como um bom caldeireiro e me
talúrgico, não quebro, só conserto. Estava só dan
do uma batida para acordar um companheiro par
lamentar que estava fatigado, em conseqüência
do grande trabalho.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
N. Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
1- RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, comunico a realização amanhã às 10h e

,convido toda a Casa para participar da primeira pa
'Iestra sobre o projeto de transposição das águas do
rio São Francisco e revitalização de seus afluentes.

'teremos a presença do Ministro Fernando Bezerra
dando início a esse importante debate, e espero que
aqueles que apóiam o projeto ou que a ele se con
trapõem possam comparecer, levando suas idéias e
lfríticas, a uma discussão que vai decidir questão
fundamental para o Nordeste.

Portanto, todos os parlamentares estão con
vidados para o debate sobre a transposição das
águas do rio São Francisco amanhã, às 10h, no
plenário 11 .

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Y. Exa. a palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito
esta oportunidade para associar-me ao Deputado
Enio Bacci, do Rio Grande do Sul, nos votos de pe
§ar pelo falecimento do importante artista gaúcho
Leopoldo Rassier.

, Reitero tudo que foi dito por S. Exa., princi
palmente porque tive uma intensa convivência
com esse artista. Participamos juntos do mesmo
grupo, da mesma turma na Escola de Quadros do
Partido Comunista na União Soviética, e esse ar
tista sempre revelou-se um homem que tinha
'uma profunda relação com o povo brasileiro e
seus interesses, uma relação não só de repre
sentação, mas também de profundo afeto e res
peito, assim como tinha, por seu Estado e por
sua cultura, um permanente zelo.

O povo do Rio Grande do Sul perde um gran
de gaúcho, a Nação perde um grande brasileiro e os
democratas progressistas e socialistas deste País
perdem um grande companheiro de lutas.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
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sidente, quero somar meus votos de pesar aos já
aqui manifestados pelo falecimento de Leopoldo
Rassier, que foi um homem ligado ao partido, um
companheiro e músico extremamente competente e
talentoso que marcou muito a sua época e o seu
tempo no Rio Grande do Sul.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, gostaríamos de fazer um apelo ao Presi
dente Henrique Alves no sentido de que inclua, nes
ses debates da transposição das á~uas do rio São
Francisco, a Agência Nacional das Aguas e o Minis
tério de Recursos Hídricos, que não participaram da
instalação da Comissão.

Por último, gostaria de registrar o nosso voto
"sim" na penúltima votação.

O SR. PEDRO BITTENCOURT - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PEDRO BITTENCOURT (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei conforme a orientação da
bancada do PFL.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistramos nossa indignação em face da decisão, to
mada por um Juiz de nosso Estado de Alagoas na úl
tima sexta-feira, de liberar do presídio de segurança
máxima o ex-Deputado Talvane Albuquerque Neto,
acusado de matar a Deputada Ceci Cunha e mais três
familiares.

Em se tratando de crime hediondo, foi prorro
gado o prazo estabelecido pela legislação para o
rito processual, o que não é motivo para que o
Juiz de nosso Estado tome essa posição que in
dignou não só Alagoas, mas também todas as
pessoas que tomaram conhecimento do que foi
perpetrado contra a Deputada Ceci Cunha. Não
será surpresa se esse mesmo Juiz que libera e co-

loca nas ruas do Estado de Alagoas esse assassi
no estiver passeando amanhã pelos corredores da
Câmara dos Deputados.

Esse mesmo Juiz esteve na CPI do Judiciário
para depor sobre seus contatos, sua relação indecoro
sa com uma traficante que foi transferida do Presídio
da Papuda, no Distrito Federal, para a cadeia pública
do Município de Atalaia, em Alagoas - esse mesmo
Juiz Daniel Accioli, que agora liberou, de forma inusi
tada, o assassino responsável por aquele crime bár
baro ocorrido em Alagoas, que comoveu este País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com a Liderança do PMDB.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveito esta oportunidade para dar uma informa
ção a esta Casa: o Ministério Público Federal, em
Brasrlia, impetrou uma ação cautelar de improbida
de junto à Justiça Federal pedindo a suspensão de
todo o processo de privatização do Banespa, inclu
sive o leilão marcado para maio.

Na lista dos réus estão o ex-Presidente do
Banco Central, Gustavo Franco, e o Banco Fator
S.A., que liderou o consórcio vencedor da licitação
para apurar o valor da privatização do Banespa.
Vinte e dois Procuradores do Ministério Público Fe
deral de Brasflia ingressaram com essa ação caute
lar suspendendo todo o processo de privatização do
Banespa no dia de hoje. A informação já está nas
agências de notícia e vai estar amanhã nos jornais.

É mais um fato político importante que se
soma à luta contra a privatização do Banco do Esta
do de São Paulo.

O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra
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o SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento à Mesa três requerimentos de realização
de sessões solenes a fim de comemorarmos o Dia
do Exército brasileiro, os 89 anos das Assembléias
de Deus e o Dia da Bíblia.

Aproveito para informar que um grupo de par
lamentares de vários partidos, amanhã, às
10h30min, fará uma reunião para discutir a forma
ção da Comissão que debaterá o salário mínimo.
Convidamos todos os parlamentares para participa
rem da discussão do novo salário mínimo.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB 
SE.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro fazer um esclarecimento. Há pouco um Deputado
foi à tribuna e fez um questionamento sobre a ope
ração da Polícia no Rio de Janeiro em que foram
presos alguns angolanos. O nobre Deputado disse
que a polícia cometeu uma arbitrariedade prenden
do suspeitos, mas esqueceu-se de dizer que esses
coitados, esses suspeitos balearam e mataram um
cabo nessa operação.

Só queria esclarecer isso, porque parece-me
que inverteram os papéis.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, gostaríamos de fazer um convite aos depu
tados, aos assessores e aos jornalistas que nos
acompanham para uma sessão solene em come
moração aos vinte anos do PT que a bancada do
Partido dos Trabalhadores estará promovendo
amanhã, às 10h.

São vinte anos da nossa história política, vinte
anos de presença na democracia e na História do Bra
sil da nossa contribuição nesta Instituição pluralista
que é a Câmara dos Deputados. Seria uma grande
honra recebermos companheiros parlamentares de to
dos os partidos para prestigiarem nossa sessão, que
também é uma homenagem a esta Casa, que tem
sido palco privilegiado da atuação do nosso partido.

Dessa forma, reafirmamos o convite a todos os
parlamentares, assessores, funcionários da Casa e
à imprensa que nos acompanha para a sessão co
memorativa dos vinte anos do Partido dos Trabalha
dores - com o PT é outra história.

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo a todos os Líderes no sentido de que cumpram
a determinação do Presidente da Casa, Deputado
Michel Temer, indicando os nomes para formar a Co
missão Especial que vai discutir o salário mínimo.

Amanhã teremos uma reunião preliminar na
Comissão do Trabalho. Pretendemos fazer uma pro
gramação de visita aos Ministérios, à Fiesp, à CNI,
enfim, a todos os setores da sociedade que possam
influenciar de forma positiva a elaboração da reda
ção desse projeto sobre o salário mínimo. Vamos vi
sitar também as centrais sindicais.

Então, apelo para os Líderes no sentido de
que encaminhem rapidamente o nome dos seus re
presentantes nesta Comissão, já que amanhã pre
tendemos fazer, na Comissão de Trabalho, a primei
ra reunião preliminar, quando criaremos o organo
grama das visitas que faremos aos estados para de
bater assunto tão importante.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está

encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação:
VOTARAM
Sim 418
Não 3
Abstenções O
Total 421
É aprovada a Emenda Aglutinativa n2 43.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 43 - ART. 103-C,
CAPUT E INCISOS IV IV tART.18 DO S

Início Votação: 08/0212000 19:03

Fim Votação: 08/0212000 19:19 Presidiram a Votação: Heráclito Fortes - 18:34

Resultado da Votação
Sim 418
Não 3
Abstenção O

Total da Votação 421

Art. 17 1

Total Quorum 422

Obstrução O

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PTB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim

Total Roraima: 3

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 6
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 11

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim

José Melo PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 3

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurfpedes Miranda PDT Sim

Marinha Raupp PSDB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim

IgorAvelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL Sim

João Castelo PSDB Sim
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MARANHÃO
José Antonio
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Nice lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

Total Maranhio: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Amon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José linhares
José Pimentel
léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Ubiratan Aguiar

Total Ceará: 17

PIAuí
Atila lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themfstocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosada
Lavoisier Maia
MúcioSá

Partido

PSB
PFl
PDT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PST
PSDB
PSDB

PSDB
PL
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PMDB
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB

Bloco

PSB/PCDOB

PUPST/PSl

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abflio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus S.Part. Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim

José Thomaz NonO PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Cleonãncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim
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Partido Bloco Voto

SERGIPE
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

JairoAzi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Pedro lrujo PMDB Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavlgne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PUPSTIPSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Elíseu Resende PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB Sim
Lincoln Porteia PSL PUPST/PSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO
A1ofzio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Cartos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Cartos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Comélio Ribeiro POT Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMOB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feij6 PSOB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simêo Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
A1olzio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Dirceu PT Sim

José Genoíno PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Medeiros PFL Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Uma PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Sampaio Dória PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
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MATO GROSSO
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do SUl : 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
A1ex Canzíani
BasílioViJlani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra

Partido

PSDB
PMDB

PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT
PMDB

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSD8
PMDB
PT
PP8
PFL
PFL

PT
PT
PMDB
PSDB
PT8
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMD8
PTS
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
José Borba PMOB Sim
José Janene PPB Sim
Márcio Matos PT Sim
Moacir Michelelto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinolti PSOB Sim
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Sim
Rubens Bueno PPS Sim

Total Paraná: 21

SANTA CATARINA
Car1ito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Femando CoruJa PDT Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolalti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Pedro Biltencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Sim
Alceu Col/ares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Oarcíslo Perondl PMOB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Esther GroSSI PT Sim
Felter JÚnior PPB Sim
Germano Rigolto PMDB Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
LUIZ Mainardi PT Sim
Marcos Rohm PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Biolchl PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Maltos PDT Sim
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMDB Sim

Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci OliveIra PT Sim
Waldir Schmidt PMDB Sim

Waldomlro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 28
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre
a mesa o último requerimento de destaque simples,
de nQ 81:

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161, V e § 22, do
Regimento Interno, requeremos destaque para
supressão do tenno "recomendar", constante
do inciso 111 do § 42, do art. 103-C da
Constituição, na redação dada pelo art. 18 do
substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 2000.
Assinam: Bonifácio de Andrada - PSDB; Jairo

Carneiro - PFL; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL;
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB; Aécio Neves,
Líder do PSDB; e Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Esclareço que inicialmente votaremos simbolicamente
o requerimento.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam

como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a

palavra a Sra. Relatora.
A SRA. ZULAIe: COBRA (PSDB - SP. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pelo acordo,
suprime-se apenas e tão-somente uma palavra: em
vez de "recomendar", seria "determinar". O Conselho
Nacional de Justiça não recomenda; ele determina.
Portanto, há somente uma pequena mudança, e há
acordo entre os Líderes de todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação a expressão destacada. Quem quiser manter
a expressão "recomendar" vota "sim".

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PTB? (Pausa.)
O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, há necessidade de
esclarecimento. A Relatora, Deputada Zulaiê Cobra,
propõe mudança semântica importante. Não
podemos ter no texto a palavra "recomendar". O
Conselho de Justiça há de determinar a remoção. No
entendimento do PPS, temos de votar "não", para
suprimir a expressão "recomendar".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Quem
quiser manter a expressão, vota "sim"; quem quiser
retirar, vota "não". De qualquer maneira, a Mesa
agradece a V. Exa., Deputado Ayrton Xerêz, a
interferência pedagógica.

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, troco
muitas informações com V. Exa., para meu gáudio.
Pelo acordo, devemos votar pela supressão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Quem
é favor da supressão, vota "não".

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente,
votaremos "não". O voto de todos os partidos, então,
deve ser "não", pelo acordo celebrado no Colégio de
Líderes.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma retificação. O Bloco Parlamentar PUPST/PSL
vota "não".

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota pela supressão.
Vota "não".
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PTB?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a emenda subscrita pelo
Deputado Bonifácio de Andrada, Parlamentar que muito
colaborou no processo de discussão dessa matéria na
Comissão Especial, vem adequadamente corrigir o
texto, estabelecendo como competência do Conselho a
determinação, e não a mera recomendação.

Portanto, o voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como

vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como

vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, muito
embora tenha dúvidas entre o "sim" e o "não", porque
estamos votando destaque supressivo, o PMDB vota
de acordo com os seus Líderes: "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PSDB?

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse destaque
sugere apenas a substituição da expressão
"recomendar" por "determinar", que é o que cabe ao
Conselho Nacional de Justiça. Portanto, o PFL vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Governo?

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. MILTON MONTI- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. WERNER WANDERER (PFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a Liderança do PFL.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. SANTOS FILHO (PFL - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
votação votei de acordo com a orientação da
Liderança do PMDB.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com o partido.

O SR. BEN·HUR FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BEN·HUR FERREIRA (PT - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
qualidade de Coordenador da Frente Parlamentar
Brasil/África, ocupei a tribuna hoje para lamentar
profundamente a ação da polícia do Estado do Rio de
Janeiro, que, baseada em simples suspeitas, ocupou
um morro e prendeu 84 angolanos, submetendo-os a
um grande vexame.

Amanhã, juntamente com o Deputado Antonio
Carlos Biscaia, estarei no Rio de Janeiro, onde
marcaremos audiências com o Secretário de
Segurança do Estado e com a Vice-Governadora
Benedita da Silva. Visitaremos também a
comunidade angolana.

Sr. Presidente, o Deputado Cabo Júlio também
lamenta a morte, nessa operação, de um policial
militar, um trabalhador que cumpria o seu dever. Mas
não há nenhuma relação entre a comunidade
angolana e a morte desse policial. O que a imprensa
noticiou ontem, ou seja, que a comunidade angolana
organiza guerrilhas nas favelas do Rio de Janeiro, não
é verdade. O jornal O Globo de hoje diz que não há
indícios fortes de que os angolanos organizam
guerrilhas nos morros do Rio de Janeiro.

Traremos o relatório da visita que faremos
amanhã à comunidade angolana e às autoridades do
Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. OSMAR SERRAGLIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
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o SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é a última
votação?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - É a
última, Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não haverá sessão
extraordinária?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
cancelada a sessão extraordinária.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
no Estado do Rio Grande do Sul verdadeira violência
está sendo cometida contra os pequenos
empresários donos de estabelecimentos
farmacêuticos, devido a uma legislação que vigora no
País desde 1973, que não era aplicada e somente
começou a ser cumprida há alguns meses, em
decorrência de acordo entre o ex-Governador do
Estado e o Ministério da Saúde. Essa legislação
determina a permanência de um farmacêutico nas
farmácias. Nos pequenos estabelecimentos, em es
pecial do interior daquele Estado, sequer há
profissionais disponíveis para exercer tal atividade.
Assim sendo, os donos dos estabelecimentos estão
sendo autuados, submetidos a multas e até mesmo
sendo obrigados a fechar as portas.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
fazer um apelo ao Ministro da Saúde: a saída para essa
espécie de problema é a edição de medida provisória
concedendo um maior prazo para que no País se
possam formar profissionais para atender e exercer tal
função. A meu ver, é injusto querer aplicar uma lei e
fazer uma exigência dessa natureza aos pequenos
proprietários de farmácia quando o País sequer tem
técnicos suficientes para exercer tal função.

Aqui fica o meu registro, Sr. Presidente, e o meu
apelo ao Ministro da Saúde, para que tome
providências no sentido de editar uma medida
provisória suspendendo os efeitos dessa legislação,

pelo menos temporariamente, até que se possam
formar técnicos para exercerem tal atividade.

Muito obrigado.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior o Deputado Agnelo Queiroz votou "sim", com
a bancada.

O SR. DOMICIANO CABRAL (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, o Deputado Domiciano Cabral votou de
acordo com o partido.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas últimas
votações, o Deputado Henrique Fontana acompanhou
a orientação da bancada do PT.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, o Deputado Efraim Morais votou com o partido de
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
feito o registro.

Deputado Eduardo Campos, V. Exa. tem a
palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do nosso
partido.

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Zé Gomes
da Rocha votou "sim" na votação anterior.

O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Wil
son Santos acompanhou a orientação partidária na
terceira votação.

O SR. SAMPAIO DÓRIA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Sampaio Dória votou de acordo com o PSDB na
primeira votação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
feito o registro.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em 1999 comemorou-se o
Jubileu de Prata da nossa querida Unitau, a
Universidade de Taubaté, com 25 anos dedicados à
vida acadêmica, ajudando a formar milhares de
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profissionais que hoje atuam nos mais variados
setores profissionais.

Nascida como autarquia municipal, graças aos
ideais de uma plêiade de valorosos e dedicados
membros da comunidade taubateana, a Unitau
orgulha-se de contar com advogados, engenheiros,
arquitetos, médicos, jornalistas, assistentes sociais,
economistas, dentistas, agrônomos, biólogos,
enfermeiros, fisioterapeutas, administradores de
empresas, psicólogos, contadores, secretárias,
pedagogos, publicitários, professores das mais
variadas especialidades, que, formados em seus
muitos cursos, ocupam hoje importantes funções em
todos os Estados brasileiros e no exterior,
destacando-se nos mais variados e relevantes cam
pos do conhecimento, dando sua contribuição para o
desenvolvimento humano.

A Unitau vem cumprindo com sucesso seu
desiderato de formar as novas gerações, colocando
no mercado de trabalho profissionais bem
preparados no conjunto do desenvolvimento da
economia, da tecnologia, da justiça, das
humanidades, conforme avalia seu Reitor, o Prof. Dr.
Nivaldo Zollner, para quem, nos últimos 25 anos,
período de existência da Universidade de Taubaté, os
avanços da ciência, da tecnologia de ponta e das
artes - enfim, do conhecimento em geral - foram
muito velozes e sofreram, por conseqüência do
processo de comunicação, divulgação mais rápida,
cada vez mais envolvente, culminando com o atual
processo de globalização.

Dentro desse quadro, a Unitau vem
preparando-se com persistência e determinação,
como demonstra o seu Magnífico Reitor, e objetiva
continuar proporcionando esses mesmos resultados
para a nossa juventude, em favor do progresso e do
desenvolvimento, aprofundando-se nas pesquisas e
esmerando-se no atendimento das demandas de
extensão, atingindo novos conhecimentos e
fortalecendo o papel da Universidade.

A história da Universidade de Taubaté, Sr.
Presidente, foi escrita por grandes homens, pessoas
idealistas que viveram o papel do educador como
verdadeiro sacerdócio. A Profa. Olga Rodrigues Nunes
de Souza, Diretora do Centro de Documentação e
Pesquisa Histórica da Unitau e membro do Instituto de
Estudos Valeparaibanos e do Condephaat, pesquisou
essa exemplar história, que remonta ao ano de 1956.

Conta-nos a Profa. Olga que, por essa data,
uma plêiade de educadores, liderada pelo saudoso
Dr. Alfredo José Balbi, pelo Prof. Dr. Sebastião
Monteiro Bonato e pelo Vereador Fábio Moura, deu
início ao processo de implantação do sistema de
ensino superior de Taubaté. Constituem o grupo
fundador, como pioneiros do ensino superior
taubateano, os professores Antônio de Freitas

Malamann, Dirceu Teixeira, Francisca Cavalli, padre
Emílio Malamann, Imídio Giuseppe Nérice, Lúcia
Cotrim Cobra, Joftre Alves Furquim, Maria Helena
Martins de Oliveira, Mário Ferreira Balbão, Mário
Bulcão Giudice, Maud Sá de Miranda Monteiro,
Odilon Nogueira de Mattos, Oswaldo Chester, Ro
lando Morei Pinto e Wilma Bereni Genoftre Vallada.

Pela Lei n2 213, de 20 de setembro de 1956, de
autoria do Vereador Fábio Moura, foi criada a primeira
escola superior de Taubaté, a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras. Um ano depois foi promulgada a
Lei n2 254, de autoria do Vereador Prof. Benedito
Elias de Souza - que era carinhosamente conhecido
como Lolito -, criando-se a Faculdade de Direito. Em
1959, nos termos da Lei n2 408, de autoria do
Vereador Dr. Fábio Bueno Patrício, foi criada a
Faculdade de Ciências Contábeis e Atuariais.

No dia 7 de maio de 1957, o então Presidente da
República, Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no Rio
de Janeiro, assinava o Decreto de n2 41.462, que
autorizava a, instalação do ensino superior em
Taubaté, com os cursos de História, Pedagogia,
Letras Neolatinas e Anglo-germânicas.

Em 28 de setembro de 1959, pela Lei Municipal
n2 413, seria finalmente criada a Universidade Munici
pal de Taubaté, congregando as Faculdades de
Filosofia, Ciências e Letras, de Direito e de Ciências
Contábeis, para constituí-Ias unidades universitárias.

No ano ~e 1961, Sras. e Srs. Deputados, foi
fundada a Associação Civil de Ensino, dirigida pelos
Professores Dr. Alfredo José Balbi, Dr. Sebastião
Monteiro Bonato e Dr. José Alves, instalando-se a
Faculdade de Engenharia de Taubaté.
Posteriorment~ essa instituição seria desapropriada
pela Prefeitura~ Municipal de Taubaté, por força da Lei
n2 829, de 21 de novembro de 1964, sendo em
seguida transformada em autarquia municipal pela
Lei n2 830.

O avanço do ensino superior de Taubaté
prosseguiria com a Lei nS! 701 , de autoria do Vereador
Thiers de Carvalho, que criou a Faculdade de
Medicina. Deve-se a criação da Faculdade de Serviço
Social ao Vereador Ulisses Pereira Bueno, autor da
Lei n2 708.

Somente em 1967, pela Lei rP 1.032, foi a
Universidade de Taubaté constituída em forma de
autarquia, incorporando as Faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia
e Serviço Social. Naoportunidade foram nomeados Reitor
e Vice-Reitor, respectivamente, os Professores Dr. Alfredo
José Balbi e Dr. Sebastião Monteiro Bonato, que
instalaram a Universidade e deram início ao trabalho de
consolidação e reconhecimento dessa instituição.

No ano de 1968, pelo Decreto n2 1.815, foi
criada a Coordenação Administrativa do Ensino Su-
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perior de Taubaté, incumbida de preparar a
documentação e tomar as providências necessárias
para a autorização de funcionamento da
Universidade. Com a posse do Prefeito Guido Miné,
foi nomeado reitor o Prof. Dr. Joffre Alves Furquim e
Vice-Reitor o Prof. Dr. Ulisses Vieira, com o encargo
de desenvolverem contatos junto ao Conselho
Estadual de Educação, objetivando a autorização
para a criação da Universidade. No mesmo ano foi
criada a Escola Superior de Educação Física, que
futuramente seria incorporada à Unitau.

Eleito prefeito, o engenheiro Milton de
Alvarenga Peixoto deu prosseguimento à expansão
do ensino superior de Taubaté, criando, pelo Decreto
n/2 2.636, de 1973, a Coordenadoria do Ensino Supe
rior Municipal de Taubaté, designando na seqüência
uma comissão de alto nível para preparar, com
orientação do Conselho Estadual de Educação, os
fundamentos definitivos da Universidade.

Criada pela Lei nll1.416, de 3 de março de 1973,
a Federação das Faculdades de Taubaté, sob a
presidência do Dr. José Alves, é a semente da futura
Universidade de Taubaté. Adquire as ações do Ginásio
Taubateano e o seu prédio e ali se instala, tomando
forma o órgão de origem da Unitau, finalmente criada
pela Lei Municipal nll 1.498, de 6 de dezembro de
1974, há 25 anos. Seu reconhecimento oficial deu-se
por meio do Decreto nll78.924176, do então Presidente
da República Sr. Emílio Garrastazu Médici.

Seu primeiro Reitor foi o Dr. José Alves, em cuja
gestão foram criados os cursos de Arquitetura,
Psicologia, Enfermagem e Obstetrícia, Secretário
Executivo, Processamento de Dados, Jornalismo,
Publicidade e Propaganda, Relações Públicas,
Odontologia e Agronomia. Também foram criados a
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, o Hospi
tal Universitário, a Empresa de Pesquisa e Tecnologia
e Serviços, o Museu Histórico e Pedagógico e a
Orquestra Sinfônica.

Em 2 de janeiro de 1980 assume a Reitoria da
Unitau o Dr. Sebastião Monteiro Bonato, durante a
administração do Prefeito Waldomiro Carvalho.
Nessa gestão foi criada a precursora da Fundação
Caixa Beneficente dos Funcionários da Unitau, a
Fundação Musical da Universidade de Taubaté, e
foram instituídos cursos de mestrado. Em 13 de
agosto de 1982, após passar por vários problemas,
culminando inclusive com seu fechamento pelo MEC,
a Faculdade de Medicina de Taubaté foi transferida
para a Unitau.

Com a aposentadoria do Reitor Dr. Sebastião
Monteiro Bonato, assumem o comando da instituição,
pro tempore, os professores Joffre Alves Furquim e
Sérgio Melhem. Em julho de 1983 assume o cargo de
Reitor o Dr. Walter Thaumaturgo Junior, tendo como
meta não a criação de novos cursos, mas a melhoria

técnico-pedagógica-administrativa dos já existentes.
Em sua gestão foi criado o Hospital da Universidade de
Taubaté, desapropriada a área do então Hospital Santa
Isabel, instituído o Projeto Memória, publicado o
primeiro Regulamento dos Órgãos Deliberativos e
criados o Departamento de Processamento de Dados e
a Unitaugraf, gráfica própria da Universidade.

No mês de julho de 1987 assume a Reitoria da
Universidade de Taubaté o professor e arquiteto Mil
ton de Freitas Chagas. No período de 1991 e 1993 a
Unítau foi gerida por um Reitor pro tempore, Prof.
Francisco Pinto Barbosa. Nessa fase foram criados o
Centro de Documentação e Pesquisa, o Centro de
Cultura Religiosa e o Programa de Apoio ao
Estudante, e foi instituída a Rádio Universitária.

Em janeiro de 1993, o Prof. Milton de Freitas
Chagas reassume a Reitoria, escolhido em lista
tríplice, conforme prevê o Estatuto da Universidade.
Nesse seu segundo mandato deu ênfase ao
crescimento e à estabilidade da instituição,
aumentando o número de departamentos; houve um
revigoramento dos cursos de pós-graduação, do Hos
pital Universitário e a criação dos cursos na área de
Informática, como Bacharelado em Computação e
Computação Científica. Os departamentos passaram
a ocupar 21 prédios distribuídos pela cidade, alguns
dos quais construídos ou adaptados e equipados
especialmente para os cursos. Foram criados o
Laboratório de Análise de Solos, o Museu da
Universidade, o Núcleo de Preservação do
Patrimônio Cultural, o Centro de Apoio do Litoral
Norte na cidade de Ubatuba e o Centro de
Reabilitação de Lesões Labiopalatais.

Finalmente, em janeiro de 1997, torna posse o
atual Reitor da Universidade de Taubaté, o Prof. Dr.
Nivaldo Zollner, durante a gestão do Prefeito Antonio
Mário OrUz. Sua meta, como mostra a Pro~. Olga
Rodrigues Nunes de Souza em seu estudo histórico
sobre a Unitau, tem sido a da participação de todos,
garantindo o desenvolvimento da Universidade como
instituição voltada para o crescimento de Taubaté e de
todo o Vale do Paraíba, a região Mantiqueira e o litoral
norte. Para tanto, tem investido no fortalecimento da in
fra-estrutura, na ampliação das bibliotecas e
modernização dos laboratórios, no fomento à pesquisa,
na capacitação e titulação dos docentes e no
aperfeiçoamento curricular programático.

O Reitor Nivaldo Zollner, Sr. Presidente, que de
forma competente vem administrando a Universidade
de Taubaté, foi responsável pela criação dos cursos
de Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia
de Telecomunicações, de Fisioterapia e de Geografia,
entre outros. Também foi criado o Campus de
Ubatuba, instalado em março do ano passado, com o
curso de Administração, com habilitação em Hotelaria
e Turismo. Neste ano de 2000, Ubatuba e todo o litoral
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norte terão à disposição mais um curso, o de
Pedagogia, a ser ministrado na Escola Municipal
Tancredo Neves. O Centro de Apoio do Litoral Norte
também atuará conjuntamente com entidades dessa
importante região do Estado de São Paulo, no intuito
de prestar serviços à comunidade litorânea.

A Unitau conta hoje com 229 mestres, 114
doutores, 10 livres-docentes e cerca de 13 mil alunos,
de graduação, pós-graduação, ensino médio,
extensão e treinamento. São ao todo 38 cursos de
graduação, distribuídos nas três áreas de
conhecimento, 4 cursos de doutorado, 7 de mestrado,
23 de pós-graduação lato sensu, 200 cursos de
extensão, cursos de aperfeiçoamento e de residência
médica. Há ainda a Escola Dr. Alfredo José Balbi, de
ensino fundamental, médio e profissionalizante.

Além do Hospital Universitário, merecem
destaque as atividades desenvolvidas pela Clínica de
Psicologia, pelas Clínicas Odontológicas, pelo
Escritório de Assistência Jurídica, pelo Juizado de
Pequenas Causas, pela Fazenda-Piloto, pelo Núcleo
de Preservação do Patrimônio Cultural, pelo Centro
de Documentação e Pesquisa Histórica, pelo Museu
da Universidade, pela Fundação Musical, pela
Orquestra Sinfônica, pelo Programa Unitau Aberta à
3ª Idade, bem como a participação nos Programas
Universidade Solidária e Alfabetização Solidária,
premiados nos anos de 1997 e 98 p/?Ia primeira-dama
do País, Dona Ruth Cardoso.

Essa é a história, Sras. e Srs. Deputados, da
Universidade de Taubaté, que enfatizamos nesta
oportunidade para que fique registrada nos Anais do
Congresso Nacional, como reconhecimento a todos
quantos deram seu quinhão em prol do ensino supe
rior taubateano, hoje reconhecidamente um dos
melhores de nosso País.

Anualmente chegam a Taubaté milhares de
estudantes para prestar vestibular e estudar na
Unitau, uma autarquia municipal educacional de re
gime especial que orgulha a todos nós, taubateanos
de nascimento ou de adoção. A exemplo desses
jovens idealistas e esperançosos, um dia, na
longínqua década de 60, também aportei em Taubaté
para estudar na Faculdade de Direito local, onde com
orgulho formei-me em Ciências Jurídicas, tendo sido
presidente de seu Diretório Acadêmico.

E é com orgulho, Sr. Presidente, que, como
advogado formado pela Faculdade de Direito da
Universidade de Taubaté, homenageio essa nobre
instituição, congratulando-me com seu Magnífico
Reitor, o Dr. Nivaldo Zollner, pela pessoa de quem
cumprimento todos os dirigentes da Unitau, seu
Vice-Reitor, seus Pré-Reitores, professores, funcionários

e alunos, pelo transcurso destes 25 anos de profícua
existência dessa instituição que tanto contribui para o
progresso da nossa cidade e de toda a região,
possibilitando o acesso de milhares de jovens a um
ensino superior de qualidade e colaborando sobremodo
para o desenvolvimento de nosso País.

Peço que este pronunciamento seja publicado
no Jornal da Câmara e divulgado no programa A Voz
do Brasil.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (PSDB - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação votei
de acordo com a Liderança do meu partido.

O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores,
votei com o meu partido.

SR. CORONEL GARCIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. CORONEL GARCIA (PSDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero manifestar-me sobre assunto em voga: a
operação policial realizada no Rio de Janeiro. Com
todo o respeito à população angolana, a Segurança
Pública não pode ser covarde. Num momento de
riqueza de trabalho, houve a coragem de enfrentar o
crime.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei a orientação do
PSDB.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.
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o SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Hermes Parcianello, na votação anterior, votou
confqrme a orientação da bancada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou
encerrar a votação.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo fazer um rápido informe.

O Supremo Tribunal Federal solicitou ao
Senado Federal, na tarde de hoje, licença para
processar o Senador Luiz Estevão por falsidade
ideológica em razão de seu envolvimento em crime
de emissão de nota falsa.

Quero fazer este registro, Sr. Presidente, para
reafirmar a minha convicção de que o PMDB no
Senado Federal há de rever a posição que está
sendo divulgada como sendo de toda a bancada no
sentido de não permitir o avanço do processo de
cassação do Senador Luiz Estevão por quebra de
decoro parlamentar.

Acho que esse dado de hoje é mais um entre
tantos que já surgiram e que surgirão para contribuir
para o processo de cassação do mandato do Senador
Luiz Estevão. Na Câmara dos Deputados por diversas
vezes já tivemos de enfrentar essa situação, e
cassamos deputados federais. Espero que o Senado
não jogue a sujeira por debaixo do tapete.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou
encerrar a votação.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, com o partido.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do meu partido.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores votei com o partido.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, por estar na Comissão de Orçamento, deixei de
votar, mas sigo a orientação do meu partido, o
PSDB.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores acompanhei a orientação do partido.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com a orientação do meu partido.

O SR. BASfuo VILLANI (PSDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero informar
que estive ocupado com os trabalhos da Comissão de
Orçamento e nas votações anteriores acompanhei o
meu partido, o PSDB.

O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DARCfslO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
amanhã, às 9h, a Frente Parlamentar da Saúde
estará reunida no Plenário 8, sob o comando do
nosso querido Deputado Ursicino Queiroz. Vamos
discutir o orçamento da Saúde para o ano 2000.

Muito obrigado, Sr.Presidente.
O SR. JÇlVAIR ARANTES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, an
tes que se encerre a votação, quero comentar o
elevado grau de violência que se registra no entorno
de Brasrlia e que não é de responsabilidade exclusiva
do Governo de Goiás. As cidades que contornam
Brasrlia se tornam cada vez mais violentas. Ontem foi
assassinado o Prefeito de Águas Lindas de Goiás.
Aliás, essa cidade experimenta um crescimento
desordenado em conseqüência do próprio
crescimento de Brasília. Lá existe uma série de
máfias, como a máfia da água, a do transporte... a da
lâmpada, do loteamento, do esgoto, de tudo. E uma
cidade com um alto nível de violência.

Registro esse fato e peço à Presidência da
República que, por intermédio do Ministro da Justiça,
ajude o Governo de Goiás e o de Brasnia a
resolverem os problemas do Entorno, que se tornam
cada vez maiores e de mais difícil controle.

O SR.PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a votação.

Resultado:
VOTARAM
Sim 7
Não 425
Abstenções O
Total 432
É suprimida a expressão destacada.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92· DESTAQUE N° 81·
ART.103-C § 4° INCISO 111 DA CF
(ART. 18 DO SUBST.\

Início Votação: 08/0212000 19:25

Fím Votação: 0810212000 19:37

Resultado da Votação
Sim 7
Não 425
Abstenção O

Total da Votação 432

Art. 17 1

Total Quorum 433

Obstrução O

Presidiram a Votação: Heráclito Fortes· 18:34

Orientação
PFL • Não
PSDB • Não
PMDB·Não
PT·Não
PPB·Não
PlB·Não
PDT·Não
PSBIPCDOB • Não
PUPSTIPSL • Não
PPS-Não
GOV.·Não

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Não

Almir Sá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não

Francisco Rodrigues PFL Não

Luciano Castro PFL Não

Robério Araújo PL PUPST/PSL Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Jurandil Juarez PMDB Não

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 6

PARÁ Não
Anivaldo Vale PSDB

Não
Babá PT

Elcione Barbalho PMDB Não

Giovanni Queiroz PDT Não
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Partido Bloco Voto

Jorge Costa PMDB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Não

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Não

Total Pará: 10

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSDB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

SUas Câmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMDB Não

Eurípedes Miranda PDT Não

Marinha Raupp PSOB Não

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

Márcio BiUar PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB Não

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Sim

19or Avelíno PMDB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Sim

Elíseu Moura PPB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não
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Partido Bloco Voto

Neiva Moreira PDT Não

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PST PUPST/PSL Não

Roberto Rocha PSDB Não

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

AntOniO Cambraia PSDB Não

Antônio José Mota PMDB Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Eunício Oliveira PMDB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salvlano PSDB Nào

Mauro Benevides PMDB Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio NovaiS PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Total Ceará: 18

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Gessivaldo Isaias PMDB Não

Heráclito Fortes PFL Art. 17

João Henrique PMDB Não

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Não

Themistocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Nao

Lavoisier Maia PFL Não

Múcio Sá PMDB Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abílio PMDB Não
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Partido Bloco Voto

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PSDB Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraiba: 10

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira PFL Não

João Colaço PMDB Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Chaves PMDB Não

José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PLlPST/PSL Não

Luiz Piauhylino PSDB Nêo

Marcos de Jesus S.Part. Nêo

Pedro Corrêa PPB Nêo

Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Nêo

Sérgio Guerra PSDB Nêo

Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não

Joêo Caldas PL PUPST/PSL Não

José Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PST PLlPST/PSL Não
Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Nao

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não

Augusto Franco PSDB Não

Cleonâncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabriefli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Não
JairoAzi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMDB Não
Reginaldo Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
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Partido Bloco Voto

Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Mililão PSDB Não
Júlio Delgado PMDB Não
Lincoln Portela PSL PUPST/PSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Ni!lo
Olimpio Pires PDT Ni!lo
Osmânio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Ni!lo
Ronaldo Vasconcellos PFl Não
Saraiva Felipe PMDB Ni!lo
Silas Brasileiro PMDB Ni!lo
Virgflio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Ni!lo
Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 43

ESplRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Ni!lo
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Não
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Ni!lo
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Nao
Rita Camata PMDB Nao

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL Não

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSDB Ni!lo
A1merinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Ni!lo

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PUPSTIPSL Ni!lo

Carlos Santana PT Ni!lo

Celso Jacob PDT Não

Camélia Ribeiro PDT Não

Coronel Garcia PSDB Não
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Partido Bloco Voto

Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
EberSilva PDT Não
Eduardo Paes PTB Não
Fernando Gabeira PV Não
Francisco Silva PST PUPST/PSL Não
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Não
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Carneiro PFL Não
Luís Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Rodrigo Maia PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

AryKara PPB Não

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não

Celso Giglio PTB Não

Celso Russomanno PPB Não

Clovis Volpi PSDB Não

Corauci Sobrinho PFL Não

Cunha Bueno PPB Não

De Velasco PSL PUPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Não

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschi PTB Não
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Partido Bloco Voto

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Fernando Zuppo PDT Nêo

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José Dirceu PT Não

José Genoíno PT Não

José Indio PMDB Não

José Machado PT Não

José Roberto Batochio PDT Não

Julio Semeghini PSDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbieri PMDB Não

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não

Milton Monti PMDB Não

Moreira Ferreira PFL Não

Nelo Rodolfo PMDB Não

Nelson Marquezelli PTB Nêo

Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashi PSDB Não

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoíni PT Não

Ricardo Izar PMDB Não

Rubens Furlan PPS Sim

Sampaio Dória PSDB Não

Silvio Torres PSDB Não

Teima de Souza PT Não

Vadão Gomes PPB Não

Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSDB Não

Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Uno Rossi PSDB Não

Murilo Domingos PTB Não

Ricarte de Freitas PSOB Não

Teté Bezerra PMOB Não

Welinton Fagundes PSDB Não

Wilson Santos PMOB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Não

Alberto Fraga PMOB Não

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMOB Não

Maria Abadia PSOB Não
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Partido Bloco Voto

Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Euler Morais PMDB Não

Geovan Freitas PMDB Não

Jovalr Arantes PSDB Não

JuqUlnha PSDB Não

Lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vânia PSDB Não

LUIZ Bittencourt PMDB Não

Norberto Teixeira PMDB Não

Pedro Canedo PSDB Não

Pedro Chaves PMDB Não

Pedro Wilson PT Não

Ronaldo Caiado PFL Não

Vilmar Rocha PFL Não

Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não

Marçal Filho PMDB Não

Marisa Serrano PSDB Não

Nelson Trad PTB Não

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não

AJex Canziani PSDB Não

Basilio Villani PSDB Não

Chico da Princesa PSDB Não

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Não

FlávioArns PSDB Não

Gustavo Fruet PMDB Não

Hermes Parcianello PMDB Não

Iris Simões PTB Não

Ivanio Guerra PFL Não

José Borba PMDB Não

José Carlos Martinez PTB Não

José Janene PPB Não

Márcio Matos PT Não

Moacir Micheletto PMDB Não

Nelson Meurer PPB Não

Odilio Balbinotti PSDB Não

Oliveira Filho PPB Não

Osmar Serraglio PMDB Não

Padre Roque PT Não

Ricardo Barros PPB Não
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Partido Bloco Voto

Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMDB Não
Edison Andrlno PMDB Não
Fernando Coruja PDT Não
Gervésio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
Jol!io Matos PMDB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMDB Não
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares PDT Não
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Não

Oarcisio Perondi PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Esther Grossi PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMDB Não

Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Nelson Marchezan PSDB Não
Nelson Proença PMDB Não
Osvaldo Biolchí PMDB Não
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Roberto Argenta PHDBS Não
Synval Guazzelli PMDB Não
Telmo Kirst PP8 Não
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMD8 Não
Waldomrro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 27
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o SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero mani
festar a minha preocupação com o alto índice de au
mento dos insumos da construção civil no Brasil. Para
se ter uma idéia, nos últimos doze meses o cimento
aumentou 46%, o ferro 38% e o PVC, 36%.

Registro esse fato e trago essa preocupação
aos nobres colegas parlamentares porque esses se
tores são monopolizados. São pouquíssimas empre
sas conduzindo o destino do País nessa área. Se não
tomarmos certas precauções, haverá um grande au
mento do preço da construção no País.

Fica registrada a minha preocupação e de todo
o setor de construção civil do País.

O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PAULO LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
acompanhei o meu partido, o PMDB.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira e
quarta votações acompanhei o PSDB.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores acompanhei a orientação do meu partido, o
PMDB.

O SR. MEDEIROS (PFL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
acompanhando a orientação do Líder Inocêncio Oli
veira.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fica
adiada "de ofício" a continuação da votação, em 12

turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ

96/92.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
Apresentação de proposições
Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAMPROPOS/ÇÓESOSSENHORES:
IVANIO GUERRA - Projeto de lei que concede

isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) às ambulâncias, aos caminhões, aos tratores, às
máquinas e aos equipamentos rodoviários quando
adquiridos pelos municípios.

PAULO PAIM -Indicação para que seja simplifi
cada a declaração do Imposto de Renda da pessoa
jurídica.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre o Instituto de
Previdência dos Bancários.

Projeto de lei que autoriza a dedução do Impos
to de Renda das despesas com empregados domés
ticos.

WERNER WANDERER - Projeto de lei que al
tera o Título 11 do Capítulo 11 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, que dispõe sobre a duração do traba
lho, e dá outras providências.

EDUARDO BARBOSA - Projeto de lei que dis
põe sobre a obrigatoriedade de as instituições finan
ceiras e bancárias se equiparem tecnologicamente
para prestar atendimento à população portadora de
deficiência.

MARCOS CINTRA E OUTROS - Indicação ao
Sr. Ministro da Fazenda de modificação de procedi
mentos na área da Receita Federal.

MARCOS CINTRA - Projeto de lei que dispõe
sobre multas tributárias.

Projeto de lei que dispõe sobre incentivo fiscal a
crianças e famílias carentes.

PEDRO FERNANDES - Projeto de lei que dis
põe sobre a subcontratação de obras, serviços e forne
cimentos nos processos licitatórios, obriga a publicida
de dos resultados Iicitatórios e dá outras providências.

RONALDO VASCONCELLOS - Requerimento
de informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os in
centivos e as linhas de crédito existentes para estimular
o desenvolvimento do turismo receptivo no Brasil.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Esporte e Turismo sobre os incentivos e as linhas de
crédito existentes para estimular o desenvolvimento
do turismo receptivo no Brasil.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior so
bre os incentivos e as linhas de crédito existentes
para estimular o desenvolvimento do turismo recepti
vo no Brasil.

FREIRE JÚNIOR - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a fisca
lização realizada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) nas empresas concessionárias dos
serviços de energia elétrica no Brasil.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre a situação das finanças dos Estados
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Antonio Feijão
Sadu Picanço
Dr. Benedito Dias

do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins pe
rante ã União.

CARLOS DUNGA - Projeto de lei que denomina
Palácio Desembargador Rivando Bezerra Cavalcanti
o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Esta
do da Paraíba.

JOSÉ DIRCEU - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os laudos de avalia
ção do valor econômico do Banco do Estado de São
Paulo S.A. (BANESPA), realizados pelo consórcio li
derado pelo Banco Fator S.A. (empresa especializada
contratada pela União) e pelo consórcio liderado pela
Booz Alem & Hamilton do Brasil Consultores Ltda.
(Empresa especializada contratada pelo Estado de
São Paulo).

JOSÉ DIRCEU E OUTROS - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nSl

394, de 2000, que susta a aplicação do Decreto de 23
de dezembro de 1999 que permite a participação so
cietária estrangeira no capital social do Banco do
Estado de São Paulo S.A. - BANESPA - e de suas
controladoras.

DA. HÉLIO - Indicação para que sejam empre
endidas medidas de prevenção ao surgimento de gru
pos que atentem contra os direitos humanos das mi
norias, bem como medidas que objetivem a efetiva
fiscalização e repressão, em âmbito nacional, das ati
vidades dos grupos já identificados.

CUNHA BUENO - Indicação ao Poder Executi
vo de estabelecimento de uma representação diplo
mática para respaldar as ações da U"ITAET - Mis
são das Nações Unidas para a Reconstrução do Ti
mor Oriental.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Projeto de Lei
que acrescenta parágrafo ao art. 19 da Lei nSl 5.869,
de 1973 - Código de Processo Civil, e dá outras pro
vidências.

Projeto de Lei que acrescenta parágrafo ao art.
525 e altera a redação do parágrafo 220 do art. 544 da
Lei nSl 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre os surtos
de meningite, cólera, febre amarela e dengue nos
Estados brasileiros.

ALEX CANZIANI-Indicação ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento de implantação de
política que viabilize a triticultura nacional.

L1NCOLN PORTELA - Projeto de lei que deter
mina a obrigatoriedade de constar nos rótulos de be-

bidas alcoólicas uma advertência dos malefícios que
eJa causa à saúde.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de de uso da língua portuguesa na mídia escrita, radi
ofônica e televisiva, e dá outras providências.

RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Ministro da
Justiça de instalação de uma Delegacia da Polícia Fe
deral na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

PAULO OCTÁVIO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior sobre os incentivos e as linhas de
crédito existentes capazes de serem utilizadas no fi
nanciamento de investimentos em turismo no Distrito
Federal.

RENILDO LEAL - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de convocação de sessão
solene, dia 7 de dezembro de 2000, às 14h, em come
moração do Dia da Bíblia.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de convocação de sessão solene, dia 15
de junho de 2000, às 14h, em comemoração dos 89
anos das Assembléias de Deus.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de convocação de sessão solene, dia 19
de abril de 2000, às 1Oh, em comemoração do Dia do
Exército brasileiro.

JANDIRA FEGHALI - Projeto de lei que dispõe
sobre a regulamentação da profissão de Psicomotri
cista e autoriza a criação dos Conselhos Federal e
Regionais de Psicomotricidade.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. Lem
brando que amanhã, às 10 horas, haverá Sessão So
lene em homenagem aos 20 anos de fundação do
Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Partido Bloco

RORAIMA

Alceste Almeida PMDS
Elton Rohnelt PFL
Presentes de Roraima: 2

AMAPÁ

PSDS
PSDS
PPB
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PMOB
PFL

BAHIA

PFL
PL
PT
PFL
PCdoB
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL

SERGIPE

PSC
PMOB
PSOB

João Henrique
Mussa Demes
Presentes do Piauí: 5

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMOB
Eduardo Campos PSB
João Colaço PMOB
Salatiel Carvalho PMOB
Sérgio Guerra PSOB
Presentes de Pernambuco: 6

Aroldo Cedraz
Eujácio Simões
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaques Wagner
João Leão
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Ronaldo
Leur Lomanto

Adelson Ribeiro
Jorge Alberto
José Teles
Presentes de Sergipe: 3

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSOB
José Thomaz Nonô PFL
Presentes de Alagoas: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Laire Rosado PMOB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Oamião Feliciano PMOB
Presente da Paraíba: 1

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PIAuí

PSOB
PFL
PMOB

CEARÁ

PSOB
PMOB
PCdoB
PSOB
PSB

Evandro Milhomen PSB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 5

PARÁ

PMOB
POT
PT
PT

Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 4

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 5

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Presente de Rondônia: 1

ACRE

PPS
PSOB

TOCANTINS

Paulo Mourão PSOB
Presente de Tocantins: 1

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL
João Castelo PSOB
Paulo Marinho PFL
Roberto Rocha PSOB
Presentes do Maranhão: 4

Márcio Bittar
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 2

Átila Lira
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaías

Arnon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 5
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Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Walter Pinheiro PT
Presentes da Bahia: 14

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB
Cabo Júlio PL PUPST/PSL
Carlos Mosconi PSOB
Cleuber Carneiro PFL
Eliseu Resende PFL
Fernando Oiniz PMOB
Hélio Costa PMOB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
Lincoln Portela PSL PUPSTIPSL
Marcos Lima PMOB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMOB
Nilmário Miranda PT
Rafael Guerra PSOB
Saraiva Felipe PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Presentes de Minas Gerais: 17

EspíRITO SANTO

João Coser PT
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB
Presentes do Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PL PUPSr/PSL
Carlos Santana PT
Oino Fernandes PSOB
Eber Silva POT
Fernando Gabeira PV
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Ribeiro PSOB
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL
Miriam Reid POT
Miro Teixeira PDT
Rodrigo Maia PTB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMOB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palecci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Clovis Volpi PSDB
Cunha Bueno PPB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo por
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
João Hermann Neto PPS
Marcos Cintra PL PUPST/PSL
Medeiros PFL
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL
Wagner Salustiano PPB
Presentes de São Paulo: 24

MATO GROSSO

Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMOB
Presentes de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 2

GOIÁS

Jovair Arantes PSOB
Juquinha PSOB
Lídia Quinan PSOB
Lúcia Vânia PSOB
Luiz Bittencourt PMDB
Roberto Balestra PPB
Presentes de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSOS
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Waldemir Moka PMOB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

SANTA CATARINA

Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMOB
Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Germano Rigotto PMOB
Júlio Redecker PPB
Pompeo de Mattos POT
Veda Crusius PSOB
Presentes do Rio Grande do Sul: 4

BAHIA

PPB

CEARÁ

PSDB

SÃO PAULO

PTN
PMDB

RIO DE JANEIRO

PPB
PTB

Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 1

Eurico Miranda
Fernando Gonçalves
Total de Ausentes: 2

Chiquinho Feitosa
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Joaquim Francisco PFL
Osvaldo Coelho PFL
Total de Ausentes: 3

José de Abreu
Lamartine Posella
Total de Ausentes: 2

MINAS GERAIS

Zezé Perrella PFL
Total de Ausentes: 1

PFL
PSOB
PSOB
PPB
PT
PMOB
PTB
PSOB
PT
PPS

Abelardo Lupion
Alex Canziani
Basílio Villani
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
Hermes Parcianello
Iris Simões
Max Rosenmann
Padre Roque
Rubens Bueno
Presentes do Paraná: 10

PARANÁ

PFL

RIO GRANDE DO SUL

PT
PT

Adão Pretto
Fernando Marroni
Total de Ausentes: 2

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quar
ta-feira, dia 9, às 14 horas, a seguinte

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMOB
Total de Ausentes: 1

Luciano Pizzalto
Total de Ausentes: 1

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Luci Choinacki PT
Total de Ausentes: 2

PARÁ

PFL
PMDB
PTB
PSOB
PFL
PSOB

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

AMAPÁ

PSOB

Oeusdeth Pantoja
José Priante
Josué Bengston
Nicias Ribeiro
Raimundo Santos
Zenaldo Coutinho
Total de Ausentes: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Total de Ausentes: 1

Fátima Pelaes
Total de Ausentes: 1

. ORDEM DO DIA
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ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Intemo)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° 96-8, DE 1992
(DO SR. HI:LIO BICUDO),

Continuação da votação, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 96-A, de
1992. que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciãrio; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Luiz carlos santos); e
da Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nOs 112-Al95, SOO-Al97 e 368-Al96,
apensadas; pela admissibilidade de todas as
emendas apresentadas na Comissão e, no mérito,
pela aprovação das de nOS 1195, 2195 e 4195
(npresentadas na legislatura anterior) e das de nOs 1,
~!, 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 rejeiçao das Propostas de Emenda
â Constituição nOs 127-Al95 e 215-Al95, apensadas,
e das emendas nOs 3195 (apresentada na legislatura
anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32. 34, 38 e 41,
nos termos do parecer da Relatora, que aoresentou
complementação e reformulação parcial de voto.
Apresentaram votos em separado o Deputado
Antõnio carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pallegrino, Antônio Carlos Biscaia, José Pimentel,
Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovaaos os
destaques de nOS 247, 72, 79, 298, 70. 51. 281, 296,
42. :'t:t, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
de~ - .'·Jes dos relatórios parciais dos Deputados Luiz
Antônio Fleury e Renato Vl8J1na; rejeifados os de nOs
297,291,251,23, 220, 82. 155, 50. 292. 295, 233,
256,283,221,177.184,286,25,216,219,162.200,
218, 240. 201, 274, 217, 248. 101 e os destaques
dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto
Batochio e Ibrahlm 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: Sr- Zulaiê Cobra). ~
Tendo apensada as PECs nOs 112-Af95. 127-A195.
215-A/95, 5OO-A/97, 368-Al96.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS:
(art. 216, § 1°)

~o. 58199 (ALDO REBELO)- Altera a redação dos
InCISOS 11 e 11I do art. 251 do Regimento Interno.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-02-00

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

DO DIA 17 de Janeiro AO DIA 14 de Fevereiro

09 4a-feira 15:00 José Melo
15:25 Waldemir Moka

10 5a• feira 15:00 Joel de Hollanda
15:25 Walter Pinheiro

11 6a·feira 10:00 Teima de Souza
10:25 Dino Femandes
10:50 Fernando Coruja
11:15 Antonio Palocci
11:40 Marcos de Jesus
12:05 Ricardo Noronha
12:30 Sérgio Novais
12:55 Márcio Bittar
13:20 Narcio Rodrigues

14 2"-feira 15:00 Nilson Mourão
15:25 Augusto Franco
15:50 José Thomaz NonO
16:15 JOlio Delgado
16:40 Nair Xavier Lobo
17:05 Luiz Bittencourt
17:30 José Priante
17;55 Thernfstocles sampaio
18:20.João Matos

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,.
POUTICA RURAL

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 03/2000

A • Proposições sujeitas à apreciaçio pelo
Plenário da Cimara:
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URGêNCIA
(ART. 84 • Cf)

PROJETO DE LEI N114.257/1998 • do Poder Executivo _
que "altera a Lei nIl 6.305, de 15 de dezembro de 1975,
que 'institui a ,classificação de produtos vegetais,
subprodutos e res(duos de vaJoreconélmico, e dá outras
providências'".
RELATOR: Deputado XlCO GRAZIANO
PARECER:. favorável ao projeto, com três emendas,
com adoção do substitutivo da CDCMAM, e contrário às
emendas nlls 1, 2, 3 e 4, apresentadas em Plenário.

PROJETO DE LEI Nl' 2.32912000 - do Poder~_
que "dispõe sobnt 'o sistema de annazenagem dos
produtos agropecuários".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: favorável

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,

INFORMATICA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 03/2000

Debate sobre a Lei Postal.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T Á N° 0212000

A - Proposiç6es sujeitas à apreciaçlo do
Plenário da casa:

PRIORIDADE

PROJErO DE LEI COMPLEMENTAR N!! 22011998 - do
senado Federal (PLS 219195) • que "dispõe sobre o
sigilo das operações de institUições financeiras e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
das emendas da Comissão de Finanças e Tributação.
nos tennos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e
Femando Coruja, em 19/01/2000.
O Deputado Antônio carlos Biscaia apresentou voto em
separado, em 08/0212000.

PAU T A N° 03/2000

A - Proposições sujeitas à apreciaçio do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NII 621/1999 - do Poder Executivo
(MSC 486199) - que "altera e acresce dispositivos ao
Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 •
Código Penal, à Lei nll 1.079, de 10 de abril de 1950, e
ao Decreto-Lei nll 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências',
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidacle,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
tennos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados André Benassi,
Femando Coruja e Darci Coelho, em 1910112000.

PAU T A N° 0412000

A - Proposições sujeitas à apreciaçio do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE RESOLUÇÃO NlI 16411997 • do Sr.
Roberto Jefferson - que "acresce § 411 ao art. 240 e
parágrafo único ao arl 247, ambos do Regimento
Intemo, aprovado pela Resolução nll 17, de 21 de
setembro de 1989",
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER REFORMULADO: pela constitucionalidade,
juridicidacle, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NlI17411998 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre o funcionamento das reuniões
da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado lnaldo Leitão, em 2610112000.

PAU T A N° 07/2000

A - Proposições sujeitas à apreciaçio do
Plenário da Casa:

URG~NCIA CONSTITUCIONAL (art. 64, § 1°, da
CF)

PROJETO DE LEI NII 4.257/1998 - do Poder Executivo
(MSC 366198) - que "altera a Lei n° 6.305, de 15 de
dezembro de 1975, que institui a classificação de
produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técftlca legislativa deste, das emendas de Plenário e do
SUbstitutiVo da Comissão de Defesa do Consoolidor,
Meio Ambiente e Minorias, nos tennos dos substitutivoS
apresentados.

PROJETO DE LEI N2 2.32912000 - do Poder ExecutiVo
(MSC 107/00) - que "dispõe sobre o sistema ele
armazenagem dos produtos agropecuários".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: a ser proferido.

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

Local: Planaria 8, anexo 11
Horário: 14h

DEBATE
TEMA:
"OS PROBLEMAS ATUAIS DO MEIO AMBIENTE E A
ATUAÇÃO DA COMISSÃO PARA RESOLVê-Los"

PALESTRANTE:
Deputado FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
~ ~

INDUSTRIA ECOMERCIO

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEMA:
PROCESSO DE FUSÃO DAS CERVEJARIAS
BRAHMA E ANTÁRCTlCA

EXPOSITORES:
VlTÓRIO CARLOS DE MARCHI, Presidente da
Companhia AntárcIica Paulista IIBSC
MARCELO HERMANN TElLES, Presidente da
Companhia CeNej&ria Brahi'nQ

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

PAU T A N° 612000

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da CAmara:

TRAIIITAÇAo ORDINÁRIA

MENSAGEM N2 547199 - do Poder ExecutIvo - que
"submete à consideração do Congresso Nacinal o texto
do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso
Democrático no MERCOSUL, BoUvia e Chile, assinado
em 24 de junho de 1998, por ocasião da XIV Reunião do
Conselho do Mercado Comum."
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: favorável

MENSAGEM NlI 934199 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Convênio de Subscrição de Ações da
Cotporação Andina de Fomento - CAF, finnado com o
Banco central do Brasil."
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 1.094199 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção Interamericana sobre o
Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior,
concluída em Manágua, em 9 de junho de 1993."
RELATOR: Deputado JOAOOIM FRANCISCO
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 1.457199 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Emenda ao Anexo I ~ dois llOV06 Anexos (VIII e
IX) à convenção de Basiléia sobre o Controle do
Movimento Transfronteiriço de Resrduos Perigosos e
seu Depósito, adotados durante a IV Reunião da
Conferência das partes, realizada em Kuching, na
MaIá8ia, em 27 de fevereiro de 1998."
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.714199 - do Poder ExecutIvo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional O texto
do Acordo de Cooperação Cultural entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
RepIlbIica do Zimbábue, celebrado em Bruma, em 16
de setembro de 1999."
RELATOR: Deputado DE VELASCO
PARECER: favorável

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

AUDI~NCIA PÚBLICA
Convidado:
- Dr. FERNANDO BEZERRA, Ministro de Estado da
Integração Nacional.
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COMISSÃO ESPECIAL
. PL 1.615/99 • AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h3Omin

AUDiêNCIA PÚBLICA
Convidados:

Sr. ADRIANO MURGEL BRANCO, Consultor da
secretaria de Estado dos Transportes de São
Paulo;
Sr. FREDERICO BUSSINGER, ex-Diretor de
Gestão Portuária da Companhia Docas de São
Paulo, do Metrô de São Pauto e ex-Presidente da
Companhia Paulista de Trens Metropolitana; e
Sr. JOSEPH BARAT, Consultor de Entidades
Pliblicas e Privadas e Consultor Internacional na
área de transportes.

PROJETO DE LEI N2 1.615-A, DE 1999 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transporte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

CPI - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10h

AUDI~NCIA PÚBLICA

CONVIDADOS:
O.... Maria Luiza Jaeger, Secretária de saúde do
Estado do Rio Grande do Sul;

Dr. Dércio Passos Sampaio Ft::r~;. ::6_ "_,a. ,. "
Saúde de AlegretelRS;
Dr. João Deodato Lunardi, Secretáno de 5.:. ~:le c:::
São Leopoldo/RS; e
Dr. Gonzalo Vacina Neto. Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

PAUTA

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10 h

A - Votação dos Destaques Apresentados
à:

Área Temática VI - Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia
RELATOR SETORIAL: Deputado JOÃO FASSARELLA

,--
Área Temática V - Infra-Estrutura
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE

Área Temática VII - saúde
RELATOR SETORIAL: Deputado PEDRO HENRY

c -Apresentação, Discussão e Votação dos
seguintes Relatórios Setoriais do
Orçamento para 2000:

Área Temática VIII - Previdência e Assistência Social
RELATOR SETORIAL : senador WELLINGTON
ROBERTO

Área Temática IX - Integração Nacional, Meio Ambiente,
Desporto e Turismo •
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSE LOURENço

Área Temática X - Planejamento e Desenvolvimento
Urbano
RELATOR SETORIAL: Senador EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS

(Encerra-se a Sessão às 19h40min.)
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ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

De acordo com o Ato da Mesa n2 96, de 5 de de
zembro de 1978 (DCN de 6-12-1978) e Decisão da
Mesa de 24 de outubro de 1979(Processo n2

15.577/79), JOÃO PEREIRA DOS SANTOS passa a
ser considerado aposentado no cargo de Agente de
Segurança Legislativa, Classe "O", CD-AL-015.4, Re
ferência n2 40, com os proventos aumentados de
20%, na forma prevista no item " do artigo 193, da
Resolução n2 67, de 9 de maio de 1962, a partir de 12

de outubro de 1977.

Diretoria Administrativa, 8 de fevereiro de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

De acordo com o Ato da Mesa n2 95, de 5 de de
zembro de 1978 (DCN de 6-12-1978) , JOÃO PEREIRA
DOS SANTOS passa a ser considerado aposentado no
cargo de Inspetor de Segurança Legislativa,
CD-AL-016, Classe Única, Referência n2 44, com os
proventos da Classe Especial, Referência nº 49, nos
termos do item I do artigo 193, da Resolução nº 67, de 9
de maio de 1962, a partir de 6 de dezembro de 1978.

Diretoria Administrativa, 8 de fevereiro de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

De acordo com o Resolução nº 36, de 24 de ou
tubro de 1983, publicado no Diário do Congresso Na
cional do dia 12 do mês subseqüente, combinado com
o Ato da Mesa n2 19, de 19 de novembro de 1983,
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS passa a ser conside
rado aposentado no cargo da Categoria Funcional de
Inspetor de Segurança Legislativa, CD-AL-014, Clas
se Especial, Referência NS.21 , com os proventos au
mentados de 20%, na forma prevista no item 11 do arti
go 193, da Resolução n2 67, de 9 de maio de 1962, a
partir de 12 de Novembro de 1983.

Diretoria Administrativa, 8 de fevereiro de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Com base na Resolução nº 25, de 7 de dezem
bro de 1989, combinado com o Ato da Mesa n2 195,

de 21 de fevereiro de 1990, JOÃO PEREIRA DOS
SANTOS passa a ser considerado aposentado no
cargo da Categoria Funcional de Inspetor de Segu
rança Legislativa, CD-AL-014, Classe 1ª, Padrão V,
com os proventos correspondentes ao vencimento da
Classe Especial, padrão 111, da Mesma Categoria
Funcional nos termos do item I do artigo 193, da Re
solução n2 67, de 9 de maio de 1962, a partir de 12 de
novembro de 1989.

Diretoria Administrativa, 8 de fevereiro de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Com base no Ato da Mesa n2 47, de 7 de outu
bro de 1992, convalidado pela Resolução nQ 21, de 4
de novembro de 1992, e combinado com o Ato da
Mesa n2 50, de 18 de novembro de 1992, JOÃO
PEREIRA DOS SANTOS passa a ser considerado
aposentado no cargo da Categoria Funcional de
Inspetor de Segurança Legislativa, Classe "D",
CD-AL-014, Classe Especial, Padrão V, com os pro
ventos aumentados de 20%, nos termos do item" do
art. 193, da Resolução n9 67, de 9 de maio de 1962, a
partir de 12 de setembro de 1992.

Diretoria Administrativa, 8 de fevereiro de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Tendo em vista o que consta dos Processos n2s
898/95 e 28.561/96-CD, MARIZA BARBOSA DE
ALMEIDA SAMPAIO passa a ser considerada apo
sentada no cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão
45, acrescido das vantagens previstas nos arts. 12 , §
12 , e 42 da Resolução n2 70, de 24 de novembro de
1974, a partir de 112 de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, 8 de fevereiro de 2000. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 112, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
LÚCIA DIAS PALÁCIO, ponto n2 13.071, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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que exercia no Gabinete do Líder do Partido Social
Trabalhista, a partir de 31 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA, ponto n2 13.308, do
cargo de Assistente Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido Social Traba
lhista, a partir de 31 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANDERSON CARVALHO PORTELA, Ponto nQ

13.339, do cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista, a partir de 31 de janeiro do corren
te ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DILMA MARIA FREITAS LINS, Ponto n2 13.180, do
cargo de Assistente Técnico Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido Social Traba
lhista, a partir de 31 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1.2, item I,

alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n.2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
HUMBERTO FERNANDES GARCIA, Ponto n2

13.123, do cargo de Assistente Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De·
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista, a partir de 31 de janeiro do corren
te ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA ACIONE BARROS SANTOS, Ponto n2

12.982, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder
do Partido Social Trabalhista, a partir de 31 de janeiro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA DE FÁTIMA BARBOZA CARDOZO, Ponto n2

13.072, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE·15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder
do Partido Social Trabalhista, a partir de 31 de janeiro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS,
Ponto n2 13.449, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
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da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Quarto Suplente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 8 de feverero de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nJ2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARILENE CASTRO TERTO VILAS BOAS, Ponto n2

13.210, do cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE~14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De~

putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista, a partir de 31 de janeiro do corren
te ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa, n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MILTON MARQUES DE ARAÚJO, Ponto n2 13.184,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido Social Traba
lhista, a partir de 31 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
ítem I, da Lei nJ2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RICARDO HORTA DE ALVARENGA, Ponto n2

13.058, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto O, CNE~15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder
do Partido Social Trabalhista, a partir de 31 de janeiro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROBERTO IVO MAIA, Ponto n2 13.076, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Líder do Partido Social
Trabalhista, a partir de 31 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111., item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
SANDRA DOS SANTOS BASTOS, Ponto n2 13.224,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Par~

tido Social Trabalhista, a partir de 31 de janeiro do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nJ2 8.112, de 11 de dezembro d(:l 1990,
LEINE OLIVEIRA DALTROZO MUNHOZ, ocupante
do cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Taquigrafo Legislativo, Padrão n2 45,
Ponto n2 4.320, da função comissionada de Revisor
de Pronunciamento, fC-05, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação
de Revisão e Redação de Debates, do Departamento
de Taquigrafia, Revisão e Redação, a partir de 21 de
janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
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item I, a Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
PAULO MARTINS ROBINSON, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Taquígrafo Legislativo, Padrão n245, Ponto n2

1.967, da função comissionada de Supervisor de Pro
nunciamento,FC-06, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exercia na Coordenação
de Revisão e Redação de Debates, do Departamento
de Taquigrafia, Revisão e Redação, a partir de 21 de
janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com os §§ 19

e 6'2 do artigo 13, da Lei nSl8.112, de 1990, a nomeação
de BRUNO SILVA BRAGA para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Democrático Trabalhista, o cargo
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa, n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com os §§ 12

e 6'2 do artigo 13, da Lei nSl8.112, de 1990, a nomeação
de FABRíCIA SOARES LIMA para exercer, na Procura
doria Parlamentar, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990,
resolve tornar sem efeito, de acordo com os §§ 12 e 62

do artigo 13, da Lei n2 8.112, de 1990, a nomeação de
JÚLIO APARECIDO BITIENCOURT para exercer, na
Comissão de Agricultura e Política Rural, da Coorde
nação de Comissões Permanentes, do Departamen
to de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de
Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, CRISTIANE RODRIGUES
DE SOUZA, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo arti
go 22 'do Ato da Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nº 8.112, citada, ELAINE DO CARMO DA
SILVA OLIVEIRA, para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo artigo 12 do Ato da Mesa n2 12, de 27 de
abril de 1983, combinado com o parágrafo único do
artigo 12 do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

'O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1st, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei 8.112, citada IVANILDA FERREIRA
BARROS, para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22

do Ato da Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.

- Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo E)Q da Lei ng 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item
11, da Lei nll 8.112, citada, JANILDE BRITO
FERNANDES, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Trabalhista, o cargo de Assessor Téc
nico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2g do Ato
da Mesa nll2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa ng 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo E)Q da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item
11, da Lei nR 8.112, citada, JOÃO PAULO FERREIRA
DE SOUZA DE VIVEIRO para exercer, na Diretoria
Legislativa, o cargo de Assessor Administrativo
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 1Q da Re
solução nQ 23, de 17 de junho de 1980, combinado
com o parágrafo único do artigo 19 do Ato da Mesa ng

1 ,de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nQ 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo E)Q da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item
11, da Lei nR 8.112, citada, JOSÉ REINALDO ABREU
PESTANA para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2g

do Ato da Mesa nR 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
aUnea 8, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo E)Q da Lei ng 8.112, de 11 de dezembro

de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9g
, item

11, da Lei ng 8.112, citada, L1NDINALVA BORGES
RIBEIRO para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2g

do Ato da Mesa nSl 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nSl 20S, de 28 junho de 1990,
e o artigo E)Sl da Lei nSl 8.112, de 11 de dezembro de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item 11,
da Lei nSl 8.112, citada, Lufs FERNANDO MARÃO
FELlX para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 2S1 do Ato da
Mesa nQ 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nSl 205, de 28 de junho de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item 11,
da Lei nSl 8.112, citada, MARIA ANTONIETA
SALDANHA GODINHO para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido Social Trabalhista, o cargo de Asses
sorTécnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 211 da
Mesa nQ 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1S1, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nR 205, de 28 de junho de
1990,e o artigo E)Q da Lei nSl 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item
11, da Lei nll 8.112, citada, RACHEL LUZIA SILVA
TRINTA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2R do
Ato da Mesa ng 2, de 24 de fevereiro de 1999.
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Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nº 8.112, citada, SIMONE FAGUNDES
FAUSTO CORREIA, para exercer, no Gabinete do
Terceiro-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 12 do
ato da Mesa nll 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nº 8.112, citada, VICENTE LUIZ CARVALHO
DE ALENCAR para exercer, no Gabinete do Quarto
Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 3º do Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 12

do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,
item 11, da Lei n2 8.112, citada, VIRGíNIA BACELLAR
MAGALHÃES para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo arti
go 2º do Ato da Mesa nº 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de
2000.- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
LEINE OLIVEIRA DALTROZO MUNHOZ, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão nll45, Ponto
nº 4.320, para exercer, a partir de 21 de janeiro do cor
rente ano, na Coordenação de Revisão e Redação de
Debates, do Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação, a função comissionada de Supervisor de
Pronunciamento, FC-6, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo artigo 1º da
Resolução nº 49, de 26 de agosto de 1993.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
PAULO MARTINS ROBINSON, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Taquígrafo Legislativo, Padrão nº 45, Ponto nº
1.967, para exercer, a partir de 21 de janeiro do cor
rente ano, na Coordenação de Revisão e Redação de
Debates, do Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação, a função comissionada de Revisão de Pro
nunciamento, FC-5, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 1º da Re
solução nº 49, de 26 de agosto de 1993.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar DAISY LEÃO COELHO
BERQUÓ, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Taquígrafo Legis
lativo, Padrão nº 38, Ponto nº 5.969, 2ª substituta do
Chefe da Seção de Taquigrafia, FC-5, na Coordena
ção de Registro Taquigráfico de Debates, do Departa
mento de Taquigrafia, Revisão e Redação, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 12 de fevereiro do
corrente ano.
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Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputado, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 6ll da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar GRACIETE OLIVEIRA PEDREIRA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão
n2 40, Ponto nll5.847, 111 substituta do Chefe da Seção
de Taquigrafia, FC-5, na Coordenação de Registro Ta
quigráfico de Debates, do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 11 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 6ll da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar, JORGE VARGAS FILHO, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão nll 30, Ponto
nll 4.712, 22 substituto do Diretor, FC-8, do Centro de
Informática, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 12 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar, MARLI MUSTEFAGA
GUARACIABA, Ponto nQ 4.432, e HENRIQUE
RODRIGUES NETIO, Ponto n2 2.654, ocupantes de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão nll 45, para
substituírem sucessivamente, o chefe de Gabinete,
FC-8, do Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 3 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo &!! da Lei nQ 8.112, de 11 de de·
zembro de 1990, resolve designar, ODON
FERREIRA LIMA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
ca Legislativa, Padrão n2 45, Ponto nQ 2.978, 1.11
substituto do Chefe de Secretaria de Vice-Líderes,
FC-6, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 3 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve designar, PATRíCIA CRISTINA BORGES
MACIEL, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Taquígrafo
Legislativo, Padrão n2 45, Ponto nl1 5.198, 2/! subs
tituta do Chefe do Serviço de Revisão e Resenha,
FC-6, na Coordenação de Revisão e Redação de
Debates, do Departamento de Taquigrafia, Revi
são e Redação, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 31 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve designar WAN ESSA
DE MELO FRANCO SILVA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Taquígrafo Legislativo, Padrão nº 45, Ponto
n2 5.201, 22 substituto do Chefe do Serviço de Re
visão e Resenha, FC-6, na Coordenação de Revi
são e Redação de Debates, do Departamento de
Taquigrafia, Revisão e Redação, em seus impedi
mentos eventuais, a partir de 31 de janeiro do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

51! Reunião Ordinária, realizada em 8 de feve
reiro de 2000

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil, às
quinze horas e quarenta minutos, no Plenário 1 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordi
nariamente a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, sob a Presidência do Senhor Deputado
José Carlos Aleluia, estando presentes os Senhores
Membros Titulares, Deputados José Roberto Bato
chio, Inaldo Leitão, Vice-Presidentes, Deputados
Antônio Carlos Biscaia, Ary Kara, Caio Riela, Darci
Coelho, Fernando Coruja, Geraldo Magela, lédio
Rosa, José Dirceu, Luciano Bivar, Luiz Antônjo Fle
ury, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Mussa De
mes, Nelson Otoch, Osmar Serráglio, Paulo Maga
lhães, Ricardo Fiúza, Robson Tuma, Waldir Pires,
Zulaiê Cobra e os Deputados Celso Jacob, Cláudio
Cajado, José Machado, José Ronaldo e Max Rosen
mann. Deixaram de registrar suas presenças os Se
nhores Membros Titulares, Deputados André Benas
si, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bis
po Rodrigues, Ciro Nogueira, Edmar Moreira, Freire
Júnior, Geovan Freitas, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, Jaime Martins, José Antônio, José índio,
Júlio Delgado, Jutahy Junior, Léo Alcãntara, Marcelo
Déda, Moreira Ferreira, Moroni Torgan, Nair Xavier
Lobo, Ney Lopes, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, We
Iinton Fagundes e Zenaldo Coutinho. Abertura: ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente de
clarou aberta a reunião, passando ao exame da Ata
da Quarta Reunião Ordinária, realizada no dia dois
de fevereiro do ano em curso. A requerimento do De
putado José Dirceu, foi dispensada a leitura da Ata.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a Ata. Expediente: o Senhor Presiden
te comunicou ao Plenário que, embora houvesse
matérias de grande relevância na pauta, era eviden
te a fauta do quorum. Encerramento: diante da evi
dente falta de quorum, o Senhor Presidente encerrou
a presente reunião às quinze horas e quarenta e cinco
minutos, convocando outra para a quarta-feira, às dez
horas. E, para constar, eu, Damaci Pires de Miranda,
Secretária-Substituta, lavrei a presente Ata, que, de
pois de aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-

mara dos Deputados. Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

1!! Reunião (Ordinária), realizada em 12 de ja
neiro de 2000

Às dez horas e quarenta minutos do dia doze de
janeiro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, no plenário n2

3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presi
dência do Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Pre
sentes os Senhores Deputados Arnon Bezerra e
Synval Guazzelli, Vice-Presidentes, Aroldo Cedraz,
Cabo Júlio, Cláudio Cajado, Clóvis Volpi, Coronel
Garcia, Damião Feliciano, De Velasco, Fernando
Gonçalves, Haroldo Lima, Joaquim Francisco, José
Carlos Elias, José Teles, José Thomaz Nonô, Leur
Lomanto, Neiva Moreira, Paulo Mourão e Waldomiro
Fioravante, membros Titulares: Augusto Franco, Bis
po Wanderval, Eduardo Jorge, Jorge Pinheiro, Lavoi
sier Maia, Renildo Leal, Sílvio Torres, Vicente Caro
preso, Zaire Rezende e Zulaiê Cobra, membros Su
plentes. Justificaram suas ausências os Deputados
Alberto Fraga, Pedro Valadares e Werner Wanderer.
Deixaram de comparecer os Senhores Deputados
Aldir Cabral, Aldo Rebelo, Arthur Virgílio, Átila Lins,
Bonifácio de Andrada, Cunha Bueno, Edison Andrino,
Elcione Barbalho, Francisco Rodrigues, Jair Bolsona
ro, João Hermann Neto, Jorge Wilson, José Louren
ço, Luiz Carlos Hauly, Luiz Mainardi, Mário de Olivei
ra, Nilmário Miranda, Paulo Delgado, Paulo Kobayas
hi, Virgílio Guimarães e Wagner Salustiano. Antes de
iniciar a apreciação da Ordem do Dia, o Presidente
desejou a todos um feliz ano novo e agradeceu o apo
io dos colegas parlamentares. Comunicou que o pro
jeto de armas está pronto para ser discutido e delibe
rado, nesta Comissão, mas o Relator encontra-se em
missão oficial, no exterior. Ressaltou que seria inte
ressante contar com o Relator, que estará de volta na
próxima semana. Demonstrou estranheza ao comen
tar que projeto similar está em tramitação no Senado.
Ordem do Dia - Mensagem n2 229/99 - do Poder
Executivo .- que "submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo Multilateral de Se
guridade Social do Mercado Comum do Sul e seu Re
gulamento Administrativo, celebrado em Montevidéu,
em 15 de dezembro de 199701

• Relator: Deputado Jair
Bolsonaro; Parecer: favorável. Em votação, foi aprova
do por unanimidade o parecer do Relator: Mensagem
n2 941 /99 - do Poder Executivo - que "submete à con-
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sideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Cooperativista da Guiana
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Con
sular, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasí
lia, em 20 de maio de 1999". Relator: Deputado Luiz
Mainardi; Parecer: favorável. Em votação, foi aprova
do por unanimidade o parecer do Relator. Mensagem
nQ 1.095/99 _ do Poder Executivo _ que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Qu
into Protocolo ao Acordo Geral para Comércio de Ser
viços, da Organização Mundial do Comércio (OMC),
concluído em Genebra, em 27 de fevereiro de 1998".
Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly; Parecer: favo
rável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do Relator. Mensagem nQ 1.442/99 _ do Po
der Executivo _ que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo de Coopera
ção Cultural entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Bolívia, cele
brado em La Paz, em 26 de julho de 1999". Relator:
Deputado Joaquim Francisco; Parecer: favorável. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
Relator. O Deputado Horoldo Lima comentou os re
centes acontecimentos no Equador, que resolveu do
larizar sua economia, e chamou atenção à questão
da venda de ações da Embraer para empresas fran
cesas. Sugeriu fosse dado encaminhamento ao re
querimento do Deputado João Hermann Neto, já
aprovado por esta Comissão, o qual propõe seja con
vidado o presidente da Embraer, para prestar escla
recimentos acerca da empresa. Sugeriu fosse, tam
bém, convidado o Brigadeiro Brauer, para oferecer in
formações sobre a mesma questão. O Presidente
louvou a iniciativa do Deputado Haroldo Lima, porém
informou que fizera uma consulta à presidência da
casa a respeito de realização de audiência pública
em convocação extraordinária.Encerramento - Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra
balhos às 11 horas e 5 minutos, antes convocando re
união para o dia 19 de janeiro, quarta-feira, às 10 ho
ras. E, para constar, eu, Walbía Lóra, secretária, la
vrei a presente Ata, que, lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo presidente, Deputado Antonio
Carlos Pannunzio, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

21 Reunião (Ordinária), realizada em 19 de ja
neiro de 2000

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezeno
ve de janeiro de dois mil, reuniu-se a Comissão de

Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no plená
rio nQ 3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
Presentes os Senhores Deputados Arnon Bezerra e
Synval Guazzelli, Vice-Presidentes, Aldo Rebelo,
Aroldo Cedraz, Arthur Virgílio, Bonifácio de Andrada,
Clóvis Volpi, Coronel Garcia, Cunha Bueno, Damião
Feliciano, De Velasco, Edison Andrino, Elcione Bar
balho, Fernando Gonçalves, Haroldo Lima, João Her
mann Neto, Joaquim Francisco, Jorge Wilson, José
Carlos Elias, José Lourenço, José Teles, José Tho
maz Nonê, Leur Lomanto, Luiz Carlos Hauly, Luiz Ma
inardi, Mário de Oliveira, Neiva Moreira, Paulo Koba
yashi, Paulo Mourão, Pedro Valadares, Ricardo Ri
que, Virgílio Guimarães e Wagner Salustiano, mem
bros Titulares: Arecely de Paula, Augusto Franco,
Bispo Wanderval, Edmar Moreira, Eduardo Jorge,
Jorge Khoury, Jorge Pinheiro, Luciano Pizzatto, Nel
son Otoch, Renildo Leal e Vicente Caropreso, mem
bros Suplentes. Justificaram suas ausências os De
putados Alberto Fraga e Werner Wanderer. Deixaram
de comparecer os Senhores Deputados Aldir Cabral,
Átila Lins, Cabo Júlio, Claudio Cajado, Francisco Ro
drigues, Jair Bolsonaro, Nilmário Miranda, Paulo Del
gado e Waldomiro Fioravante. Ata - Havendo número
regimental, o Presidente iniciou os trabalhos e sub
meteu à apreciação do Plenário a Ata da 1ª reunião
(ordinária) realizada em 12 de janeiro, próximo pas
sado, a qual foi aprovada, dispensada sua leitura por
solicitação do Deputado João Hermann Neto. Expedi
ente - Esta Comissão distribuiu as seguintes matéri·
as: ao Deputado Paulo Kobayashi a Mensagem nQ

1.457/99; ao Deputado Clóvis Volpi a Mensagem nQ

1.545/99; e ao Deputado De Velasco a Mensagem nQ

1.714/99. O Deputado João Hermann Neto abordou a
"queda" do Ministro da Defesa, Doutor Elcio Ávares,
considerando o fato ruim para a democracia brasilei
ra. O Deputado Synval Guazzelli demonstrou tristeza
com o referido fato e ofereceu referências sobre o
novo titular da Pasta, Doutor Geraldo Quintão, desta
cando suas virtudes de cidadão e homem público.
Ordem do Dia - Mensagem n2 652/97 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo sobre Promoção e
Proteção Recíproca de Investimentos, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, em Paris, em 21 de
março de 1995". Relator: Deputado Wagner Salustia
no; Parecer: favorável. O Deputado Paulo Delgado,
que pedira vista da matéria, apresentou voto em se
parado. Em votação, foi aprovado o parecer do Rela
tor, contra o voto do Deputado Virgílio Guimarães.
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Mensagem n2 755/98 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo sobre Promoção e Proteção Recípro
ca de Investimentos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Federal da Alemanha, em Bonn, em 21 de se
tembro de 1995". Relator: Deputado José Thomaz
Nonê; Parecer: favorável. Discutiu a matéria o Depu
tado Neiva Moreira, que fez observação quanto à for
ma que esses tratados vêm sendo feitos, ressaltando
a necessidade de uma revisão, para que haja maior
participação do legislativo na fase de negociações.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator: Mensagem n2 511/99 - do Poder Executi
vo - que "submete à consideração do Congresso Na
cional o texto da Convenção sobre o Reconhecimen
to e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras
(Convenção de Nova York), concluída em Nova York,
em 10 de junho de 1958". Relator: Deputado Arthur
Virgílio; Parecer: favorável. Concedida vista, em reu
nião anterior, aos Deputados Werner Wanderer e Pa
ulo Delgado, tendo este último apresentado voto em
separado. Discutiu a matéria o Deputado João Her
mann Neto. Em votação o parecer do Relator, o De
putado Virgílio Guimarães solicitou, na forma regi
mental, verificação de votação. Procedida a verifica
ção, o Presidente proclamou o seguinte resultado: 25
votos, sendo 10 votos favoráveis ao parecer do Rela
tor, 6 contrários e 1 abstenção. A matéria foi aprovada
contra os votos dos Deputados João Hermann Neto,
Virgílio Guimarães, Haroldo Lima, Neiva Moreira, Pe
dro Valadares e Elcione Barbalho; e abstenção do
Deputado Synval Guazzelli. O item 4, Mensagem n2

547/99, foi retirado de pauta. Encerramento - Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra
balhos às 11 horas e 25 minutos, antes convocando
reunião para o dia 26 de janeiro, quarta-feira, às 10
horas. E, para constar, eu, Walbia Lóra, secretária, la
vrei a presente Ata, que lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo presidente, Deputado Antonio
Carlos Pannunzio, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

31 Reunião (Ordinária), realizada em 26 de ja
neiro de 2000.

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia
vinte e seis de janeiro de dois mil, reuniu-se a Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no
plenário n2 3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio. Presentes os Senhores Deputados Arnon Be
zerra, Synval Guazzelli e Paulo Delgado, Vi-

ce-Presidentes, Alberto Fraga, Aroldo Cedraz, Átila
Lins, Bonifácio de Andrada, Cabo Júlio, Clóvis Volpi,
Coronel Garcia, Cunha Bueno, Damião Felíciano, De
Velasco, Edison Andrino, Elcione Barbalho, Fernan
do Gonçalves, Francisco Rodrigues, Jair Bolsonaro,
João Herrmann Neto, Joaquim Francisco, Jorge Wil
son, José Carlos Elias, José Lourenço, José Teles,
José Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Luiz Carlos Ha
uly, Nilmário Miranda, Paulo Mourão, Pedro Valada
res, Ricardo Rique, Waldomiro Fioravante e Werner
Wanderer, membros Titulares; Abelardo Lupion, Ara
cely de Paula, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Edmar Moreira, Eduardo Jorge, Jorge Pinheiro, Ma
noel Castro, Renildo Leal, Vicente Caropreso, Waldir
Pires, Wanderley Martins e Zaire Rezende, membros
Suplentes. Deixaram de comparecer os Senhores
Deputados Aldir Cabral, Aldo Rebelo, Arthur Virgílio,
Cláudio Cajado, Haroldo Lima, Luiz Mainardi, Mário
de Oliveira, Neiva Moreira, Paulo Kobayashi, Virgílio
Guimarães e Wagner Salustiano. Ata - Havendo nú
mero regimental, o Presidente iniciou os trabalhos e
submeteu à apreciação do Plenário a Ata da 2" reu
nião (ordinária) realizada em 19 de janeiro, próximo
passado, a qual foi aprovada, dispensada sua leitura
por solicitação do Deputado Alberto Fraga. Ordem do
Dia - Projeto de Lei n2 2.787/97 - do Sr. Eduardo Jor
ge - que "estabelece que o porte de armas de fogo le
gai será exclusivo para militares". Relator: Deputado
Alberto Fraga; Parecer: pela aprovação parcial dos
Projetos n2g 2.787/97, 479/99, 888/99, 4.411/98,
581/99, 946/99, 392199, 400/99, 1.044/99, 752199,
796/99, 849/99, 851/99, 894/99, 995/99, 982199,
1.028/99, 1.038/99, 1.061/99, 1.153/99, 1.154/99,
1.156/99, 1.245/99, 1.269/99, 998/99, 1.227/99,
1.505/99, 1.811/99, 1.850/99, 1.862/99, 1.879/99,
2.171/99, 2.298/00; pela aprovação do Projeto de Lei
n2 1.073/99, de autoria do Poder Executivo, na forma
do Substitutivo apresentado, e peJa rejeição dos Pro
jetos nlls 1.486/99, 1.566/99 e 1.591/99. Concedida
vista, em reunião anterior, aos Deputados Coronel
Garcia, João Herrmann Neto e Renildo Leal, os dois
últimos apresentaram votos em separado. Discutiram
a matéria os Deputados João Herrmann Neto, Alberto
Fraga, Synval Guazzelli, José Lourenço, Eduardo
Jorge, Paulo Delgado, Clóvis Volpi, José Tomaz
Nonô, Valdir Pires, Elcione Barbalho, Cabo Júlio, Co
ronel Garcia, Jair Bolsonaro e Jorge Wilson. O Depu
tado Amon Bezerra requereu, nos termos do art. 57,
VII, o encerramento da discussão. O Deputado José
Thomaz Nonô requereu verificação de votação. O
Deputado Paulo Delgado sugeriu que o requerimento
fosse votado pela chamada nominal, procedendo as-
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sim, também, a verificação de votação. Procedida a
verificação e constatada a falta de quorum, a discus
são da matéria ficou adiada. Encerramento _ Nada
mais havendo a tratar, o Presidente. encerrou os tra
balhos às 13 horas e 25 minutos, antes convocando
reunião para amanhã, dia 27 de janeiro, quinta-feira,
às 10 horas, para dar prosseguimento à discussão do
Projeto de Lei n2 2.787/97. E, para contar, eu, Walbia
Lóra, secretária, lavrei a presente Ata, que, lida, dis
cutida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.

41 Reunião (Ordinária), realizada em 27 de Ja
neiro de 2000.

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte e
sete de janeiro de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no plená
rio nll 3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
Presentes os Senhores Deputados Arnon Bezerra,
Synval Guazzelli e Paulo Delgado, Vice-Presidentes,
Alberto Fraga, Aldir Cabral, Cabo Júlio, Coronel Gar
cia, Cunha Bueno, Damião Feliciano, De Velasco,
Fernando Gonçalves, Francisco Rodrigues, Jair Bol
sonaro, João Herrmann Neto, Joaquim Francisco,
Jorge Wilson, José Carlos Elias, José Lourenço, José
Teles, Luiz Carlos Hauly, Neiva Moreira, Nilmário Mi
randa, Pedro Valadares, Virgflio Gimarães e Werner
Wanderer, membros Titulares; Abelardo Lupion, Bis
po Wanderval, Edmar Moreira, Eduardo Jorge, Jorge
Pinheiro, Reníldo Leal, Sílvio Torres, Vicente Caropre
so e Zaire Rezende, membros Suplentes. Deixaram
de comparecer 05 Senhores Deputados Aldo Rebelo,
Aroldo Cedraz, Arthur Virgílio, Átila Lins, Bonifácio de
Andrada, Cláudio Cajado, Clóvis Volpi, Edison Andri
no, Elcione Barbalho, Haroldo Lima, José Thomaz
Nonô, Leur Lomanto, Luiz Mainardi, Mário de Oliveira,
Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Ricardo Rique, Wag
ner Salustiano e Waldomiro Fioravante. Ordem do Dia
- Projeto de Lei nll 2.787/97 - do Sr. Eduardo Jorge
que "estabelece que o porte de armas de fogo legal
será exclusivo para militares". Relator: Deputado
Alberto Fraga; Parecer: pela aprovação parcial dos
Projetos n!lg 2.787/97, 479/99, 888/99, 4.411/98,
581/99, 946/99, 392199, 400/99, 1.044/99, 752199,
769/99, 849/99, 851/99, 894/99, 995/99, 982199,
1.028/99, 1.038/99, 1.061/99, 1.153/99, 1.154/99,
1.156/99, 1.245199, 1.269/99, 998/99, 1.227/99,
1.505/99, 1.811/99, 1.850/99, 1.862199, 1.879/99,
2.171/99,2.298/00; pela aprovação do Projeto de Lei
nll1.073/99, de autoria do Poder Executivo, na forma

do Substitutivo apresentado, e pela rejeição dos Pro
jetos n!lg 1.486/99, 1.566/99 e 1.591/99. Concedida
vista, em reunião anterior, aos Deputados Coronel
Garcia, João Herrmann Neto e Reníldo Leal, os dois
últimos apresentaram votos em separado. O Relator
usou da palavra para explicar as sugestões acolhi
das. O Presidente cumprimentou-o pelo espírito de
mocrático. Discutiram a matéria os Deputados Virgflio
Guimarães, Damião Feliciano, Cabo Júlio, Jorge Wil
son, João Herrmann Neto, Synval Guazzelli, Neiva
Moreira, Renildo Leal, José Lourenço, Coronel Gar
cia, Paulo Delgado, Eduardo Jorge e Pedro Valada-'
res. O Presidente registrou que em nenhum momento
esta Comissão quis protelar deliberadamente a apre
ciação desta matéria, mas tem procurado elaborar
uma lei adequada aos anseios do povo brasileiro. Re
gistrou que todas as colocações foram oportunas e
que o Relator está imbuído em princípios democráti
cos. Sendo assim, anunciou que na próxima reunião
darão seqüência aos debates. Encerramento - Nada
mais havendo,a tratar, o Presidente encerrou os tra
balhos às 12 horas e 25 minutos, antes convocando
reunião para o dia 2 de fevereiro, quarta-feira, às 10
horas. E, para constar, eu, Walbia Lóra, secretária, la
vrei a presente Ata, que, lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo presidente, Deputado Antonio
Carlos Pannunzio, e publicada no Diário da Câma
ra dos Deputados.

51 Reunião (Ordinária), realizada em 2 de fe
vereiro de 2000.

Às dez horas e quarenta minutos do dia dois de
fevereiro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, no plenário n2

3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presi
dência do Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Pre
sentes os Senhores Deputados Amon Bezerra,
Synval Guazzelli e Paulo Delgado, Vice-Presidentes,
Alberto Fraga, Aldo Rebelo, Aroldo Cedraz, Átila Lins,
Bonifácio de Andrada, Cabo Júlio, Cláudio Cajado,
Clóvis Volpi, Coronel Garcia, Damião Feliciano, De
Velasco, Edison Andrino, Elcione Barbalho, Fernando
Gonçalves, Francisco Rodrigues, Haroldo Lima, Jair
Bolsonaro, Joaquim Francisco, José Carlos Elias,
José Lourenço, José Teles, José Thomaz Nonô, Leur
Lomanto, Luiz Carlos Hauly, Luiz Mainardi, Neiva Mo
reira, Nilmário Miranda, Paulo Kobayashi, Paulo Mou
rão, Pedro Valadares, Ricardo Rique, Virgílio Guima
rães, Waldomiro Fioravante e Werner Wanderer,
membros Titulares; Abelardo Lupion, Augusto Fran
co, Bispo Wanderval, Eduardo Jorge, Manoel Castro,
Nelson Otoch, Silvio Torres, Vicente Caropreso e
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Wanderley Martins, membros suplentes. Deixaram
de comparecer os Senhores Deputados Aldir Cabral,
ArthurVirgflio, Cunha Bueno, Gessivaldo Isaias, João
Herrmann Neto, Mário de Oliveira e Wagner Salustia
no. Ata - Havendo número regimental, o Presidente
iniciou os trabalhos e submeteu à apreciação do Ple
nário as atas da 38 reunião (ordinária) e da 48 reunião
(ordinária) realizadas em 26 e 27 de janeiro próximos
passados, as quais foram aprovadas, dispensadas
suas leituras por solicitação do Deputado Alberto Fra
ga. Expediente - Esta Comissão distribuiu as seguin
tes matérias: ao Deputado Pedro Valadares a Mensa
gem nll. 1.870/99; ao Deputado De Velasco a Mensa
gem nll. 1.871/99. Ordem do Dia - Projeto de Lei nll.
2.787/97 - do Sr. Eduardo Jorge - que "estabelece
que o porte de armas de fogo legal será exclusivo
para militares". Relator: Deputado Alberto Fraga; Pa
recer: pela aprovação parcial dos Projetos nll.s
2.787/97, 479/99, 888/99,4.411/98, 581199, 946/99,
392/99, 400/99, 1.044/99, 752/99, 796/99, 849/99,
851/99, 894/99, 995/99, 982/99, 1.028/99, 1.038/99,
1.061/99, 1.153/99, 1.154/99, 1.156/99, 1.245/99,
1.269/99, 998/99, 1.227/99, 1.505/99, 1.811/99,
1.850/99, 1.862/99, 1.879/99, 2.171/99, 2.298/00;
pela aprovação do Projeto de Lei nll. 1.073/99, de au
toria do Poder Executivo, na forma do Substitutivo
apresentado, e pela rejeição dos Projetos nll.s
1.486199, 1.566/99 e 1.591/99. Concedida vista, em
reunião anterior, aos Deputados Coronel Garcia,
João Herrmann Neto e Renildo Leal, os dois últimos
apresentaram votos em separado. O Relator teceu
considerações acerca do Projeto. Discutiram a maté
ria os Deputados Damião Feliciano, Werner Wande
rer e Cabo Júlio. Encerrado o prazo para apresenta
ção de Destaques, o Presidente informou que foram
apresentados 9 Destaques, sendo três da Bancada
do PT, um da Bancada do PPS, um da Bancada do
PSDB, um da Bancada do PDT, um da Bancada do
PFL, um assinado pelo Deputado Paulo Delgado e
um assinado pelo Deputado Coronel Garcia, cujas
cópias foram distribuídas aos parlamentares presen
tes. Em votação, foi aprovado o parecer do Relator
nos termos de seu Substitutivo, ressalvados os Des
taques, com os votos contrários dos Deputados Edu
ardo Jorge e Virgflio Guimarães. Dando continuidade
aos trabalhos, o Senhor Presidente iniciou a votação
dos requerimentos de Destaque nos seguintes ter
mos: Destaque nll. 1 - Bancada (PT) - para substituir
o art. 6l1. a que se refere o art. 1li. do Substitutivo do Re
lator pelo art. 1l1. e adição dos arts. 2l1. e 4l1. do Projeto
de Lei nll.2.787/97. Os Deputados Eduardo Jorge, Vir
gflio Guimarães e Sílvio Torres usaram da palavra

para encaminhar, a favor, a votação e o Deputado
Alberto Fraga, como Relator. Em votação, o Deputado
Jair Bolsonaro requereu verificação de votação. Pro
cedida a verificação e constatado o quorum regimen
tal, o Presidente proclamou o resultado: 24 presen
tes, sendo 12 votos contrários ao Destaque, 10 favo
ráveis e 2 abstenções: dos Deputados Synval Guaz
zelli e José Thomaz Nonõ. Rejeitado o Destaque.
Mantido o texto do Relator: Destaque nll. 6 - Bancada
(PPS) - para suprimir o art. 6l1. a que se refere o art. 1l1.
do Substitutivo do Relator. Em votação, foi rejeitado o
Destaque, com abstenção da Bancada do PT e voto
favorável do Deputado Pedro Valadares. Mantido o
texto do Relator. Destaque nll. 5 - Bancada (PFL) 
para substituir a expressão "militares, executan
do-se os que estejam prestando o Serviço Militar
Obrigatório nas Forças Armadas", constante do ca
put do art. 6l1. a que se refere o art. 1li. do Substitutivo
do Relator, pela expressão "militares das Forças
Armadas na forma prevista em regulamentação pró
pria". constante do inciso I do art. 6l1. a que se refere o
art. 211. do Projeto de Lei nll. 752/99. O Destaque foi
prejudicado. Destaque nll. 3 - Bancada (PT) - para su
primira Inciso I do § 1li. do art. 611., a que se refere o art.
1l1., do Substitutivo do Relator. Os Deputados Eduardo
Jorge, Virgílio Guimarães usaram da palavra para en
caminhar, a favor, a votação; o Deputado Sílvio Tor
res para encaminhar contrariamente e o Deputado
Alberto Fraga, como Relator. Em votação, foi rejeita
do o Destaque contra os votos dos Deputados Eduar
do Jorge, Paulo Delgado, Pedro Valadares, Nilmário
Miranda e Virgllio Guimarães. Mantido o texto do Re
lator. Em votaçao, foi aprovada a admissibilidade do
requerimento de Destaque nO 9 - Deputados Cabo
Júlio, Coronel Garcia, Jair Bolsonaro, José Lourenço
e Werner Wanderer, para suprimir no caput do art. 6°
a que refere o art. 1° do Substitutivo do Relator a ex
pressão "de legislação específica". Usou da palavra
para encaminhar, a favor, a votação, o Deputado
Coronel Garcia. Em votaçao, foi aprovado o Desta
que. Destaque nO 2 - Bancada (PT) - para substituir
o inciso 111 do § 1° do art. 6° a que se refere o art. 1°
do Substitutivo do Relator pelo § 3° do art. 1° do
Projeto de Lei n° 2.787/97. O Deputado Eduardo
Jorge usou da palavra para encaminhar, a favor, a
votação e o Deputado Alberto Fraga, como Relator.
Em votação, foi rejeitado o Destaque, com os votos
contrários dos Deputados Eduardo Jorge, Paulo
Delgado, Virgílio Guimarães, Pedro Valadares e
Augusto Franco. Mantido o texto do Relator. Desta
que nO 8 - Bancada (PSDB) - para suprimir o inci
so IV do art. 6° a que se refere o art. 1° do Substitu-
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tivo do Relator. Os Deputados Eduardo Jorge e Vir
gllio Guimarães usaram da palavra para encaminhar,
a favor, a votação e o Deputado Silvio Torres, regis
trando que o PSDB não queria manter este Destaque,
encaminhou contrariamente. Em votação, foi rejeita
do o Destaque, com os votos contrários dos Deputa
dos Eduardo Jorge, Virgflio Guimarães, Nilmário Mi
randa, Edison Andrino e Elcione Barbalho. O Deputa
do José Thomaz Nonô absteve-se de votar, registran
do não conceber empresas de vigilância com porte de
armas. Mantido o texto do Relator. Em votação, foi
aprovada a admissibilidade do requerimento de Des
taque n.Q4 _ Deputado Paulo Rocha e Paulo Delgado
_ para suprimir a expressão "os oficiais de justiça",
constante do inciso 11 do § 1.Q do art. 6.Q a que se refere
o art. 1.Q do Substitutivo do Relator. Os Deputados
Eduardo Jorge e Paulo Delgado usaram da palavra
para encaminhar, a favor, a votação e o Deputado
Alberto Fraga, como Relator. Em votação, foi aprova
do o Destaque. Destaque n.Q 7.Q - Bancada (PDT) -

para suprimir o art. 10 a que se refere o art. 1.Q do
Substitutivo do Relator. O Deputado Alberto Fraga
usou da palavra, como Relator. Em votação, foi rejei
tado o Destaque. Absteve-se de votar o Deputado
Neiva Moreira, justificando não ter participado dos úl
timos debates, por encontrar-se em reunião com o
presidente da Petrobras, a fim de debater a questão
da Baía de Guanabara. O Deputado Paulo Delgado
registrou que todos os estudos levantados por ele
mostram que o cidadão armado triplica a chance de
ser um criminoso e ressaltou a importância de legislar
para o cidadão de bem. Encerramento - Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos
às 13 horas e 30 minutos, antes convocando reunião
para dia 9 de fevereiro, quarta-feira, às 10 horas. E,
para contar, eu, Walbia Lóra, secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, lida, discutida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente, Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.
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Luiz Ribeiro ........•.....•.•.•. PSDB
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Pastor Valdeci Paiva S.
PART.
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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 Kandlr ......•........... PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia .•.•.......•... PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
B1SpO Wanderval ..............•.. PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno •.•.......•..•.. PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno ............•........ PPB
De Velasco PSL
Delflm Netto PPB
Dr. Evilásio .....•.....•...•.•.• PSB
Dr. Hélio .......•.••..•..•..••.• PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo ....•..•..•......• PDT
Gilberto Kassab .•.•......•...•.• PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio .•.................... PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochlo PDT
Julio Semeghini ...•.....•.....•. PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB

Maluly Netto .•.................. PFL
Marcelo Barbieri .....•.........• PMDB
Marcos Cintra •.................• PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira .....•......•... PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli ••••..••.•••.. PTB
Neuton Lima ..•.•.....•..•....... PFL
Paulo Kobayashi ...........•..... PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar. .........•.•...•... PMDB
Robson Tuma ..•......•..••.•..•.• PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória ...........•....... PSDB
Silvio Torres ...........•....... PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes ..•.....•....•.•..... PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita pinheirO ...•..•••.••..•. PFL
Lino Rossi PSDB
Muri lo Domingos PTB
Pedro Henry.............•....... PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes .•.....•....•.. PSDB
Wilson Santos .•..•..•......•.... PMDB

Distrito Federal
Aqnelo Queiroz ..........•....... PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
,Jorge pinheiro •...............•. PMDB
Maria Abadia ..•......•.••....••. P8DB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha ................• PMDB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais .•.................. PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair ll.rantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia ....•................ PSDB
Luiz Bittencourt .......••...•.•• PMDB
Nair Xavier Lobo .......•........ PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra .••....••....••• PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vi lmar 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
Waldemi r Moka .......•........... PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda ...........•...•... PFL
Alex Canzlanl PSDB
Basílio Villanl. PSDB
Chico da Princesa ....•..•....••. PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet. PMDB
Hermes Parclanello PMDB
Iris Simões ...............•..... P'I'B
Ivanio Guerra •...............•.. PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez .........•.. PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly.•............. PSDB
Márcio Matos ..•.....•......•••.. PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinottl PSDB
Oliveira Filho ..............•..• PPB
Osmar Serraglio .....•.......•••. PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros .................• PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Fllho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrlno PMDB
Fernando Coru] a 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
Rena to Vianna •.................. PMDB
Serafim Venzon .....•.........•.• PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pret to ..••.........•••.•••• 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
Henrlque Fontana PT
Júl io Redecker ....•....•....•..• PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Lui z Mainardi •........•..•....•. PT
Marcos Rolim...••..............• PT
Mendes Rlbelro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença ......•........... PMDB
Osvaldo Biolchi. .•..•.•......... PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim...•.......••.......•• PT
Pompeo de Mattos ...•••.........• PDT
Roberto Argenta ................• PHS
Synval Guazzelli ..•••.......••.• PMDB
Telmo Kirst ..•..•...•........•.• PPB
Valdeci Oliveira ....•..........• PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1Q Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2Q Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Suplentes

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Gessivaldo Isaias

José índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PFL

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

TItulares

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paudemey Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
Jorge Wilson
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Iris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Suplentes

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos
1 vaga

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

João Caldas
Luiz Dantas

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odflio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano



Bloco PSB, pedoB
Paulo Baitazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Suplentes

Fax: 318-2146

Fernando Coruja

Arlindo Chinaglia
FernandQFerro

João Paulo

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Aicione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Eduardo Paes

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PedoB

PDT

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1R Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2l! Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3R Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioll

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Bloco PSB, PedoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Uncoln Portela Paulo José Gouvêa
Sacretária: Maria (vone do Espírito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1R Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2R Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3R Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio carlos Konder Reis Átila Uns
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José carlos Aleluia Jairo carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luís Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo,Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José Indio Pedro (rujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seragllo
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton Fagundes OcIí1io Balbinotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulaiê CObra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rollm Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli
Mussa Demes (PFL) Roberto Jefferson



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

PFL

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Presidente:
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
211 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice·Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
211 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
311 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
TItulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Zila Bezerra
Sérgio Barcellos 1 vaga

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir 8chmidt Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Helena José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Fernando Morronl João Coser
Iara Bernardi Nilmário Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) Rubem Medina
1 vaga Remi Trinta

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Airton Dipp

Chico da Princesa

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

E/cione Barbalho
4 vagas

PFL

PMOB

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318·2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
111 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
211 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Femandes
1 vaga santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Ura Dino Femandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Pedro Wilson Iara Bernardi
Professor Luizinho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Unhares
Joníval Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Caio Riela
íris Simões

Adolfo Marinho
Antonio cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Suplentes

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Linealn Portela (PST)
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

PDT
Coriolano sales (PMDB)

Evilásio Farias
1vaga

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, sala
Telefones: 318-6960 /6989/6955

1 vaga

PT

PSDB

Basílio Vlllani (PSDB)
Félix Mendonça

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

PTB

PPB
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

TItulares
PFL

carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Armando Monteiro
Cezar SChirmer
EdinhoBez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel salviano
Max Rosanmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PFL
Affonso camargo
Elton Rohnelt

Presidente: Delfim Netto (PPB)
111 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
211 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
311 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
TItulares

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2lI Vice-Presldente: Mansa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
TItulares

Eduardo Beabra (PTB)

1 vaga



José Carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursicino Queiroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros

PMOB Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB
Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

3 vagas POT
Olímpio Pires 1 vaga

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Oiniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

PSOB

PT

PPB

Or. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga Haroldo Lima

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-S6 _ Reunião: 4's feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
111 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
211 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
311 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

TItulares

PFL

Presidente: Alceu Collares (pOn
111 Vice-Presidente: Enio Bacoi (pOn
22 Vice·Presidente: laura Carneiro (PFL)
311 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
Titulares Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PMOB

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMOB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (pSn
Ursicino Queiroz

Oarcisio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté BezerraSuplentes

Fernando Zuppo

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Regis Cavalcante (PPS)
PTB

POT

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Serafim Venzon

Max Mauro

PFL
Airton Oipp (pOn
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luci Choinacki
Marcio Matos

Maria do Carmo lara
Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

1 vaga

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Suplentes

PFL

Titular.

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

PMDB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo (PPS) Gessivaldo lsaias
Glycon Terra Pinto Jorge Costa
Hermes Parcianello Múcio Sá
João Henrique Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSDB
Alofzlo Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Neuton Uma (PFL) Paulo Feijó
Roberto Rocha Ricarte de Freitas
Romeu Queiroz Sérgio Reis
Silvio Torres Vitlorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Lufs Eduardo (S. Part.) Giovann! Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente:
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2lI Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
39 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

José Borba (PMDB)

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
19or Avelino (PMDB)
Ildefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Cabo Jl1lio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Lulza Erundina
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

PDT

PTB

Bloco PSB, PedoB

Remi Trinta

Alceu Collares
Enio Bacol

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruela (PT)

Magno Malta
Renilto Leal

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155·A
Telefones: 319·7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Ml1cio Monteiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2lI Vice·Presldente: Jair Meneguelli (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
TItular..

PFL
José Carios Vieira Expedito Júnior
José Ml1clo Monteiro João Ribeiro
Luciano castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMDB
Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Jl1lio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro landim
Z8ire Rezende 1 vaga

PSDB
AJex Canziani Arthur Virgílio
Alexandre Santos José Militão
Javair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettl Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio F/eury

PDr
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Almeida de Jesus

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6987/69901700417007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
secretário: Ruy Omar Prudência da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



Bloco PSB, pedoB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Suplentes

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
l.aire Rosado

Maria Elvira
zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSOB

PMOB

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

PFL

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Gesivaldo Isaias
João Herrmann Neto (PPS)
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgílio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner salustiano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

PDT
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira 1vaga

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
211 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
311 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Suplentes

Agnaldo Muniz

Renildo Leal

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Suplentes

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
l.avoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Or. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Peclfo Henry

Ricarte de Freitas

PFL

Eurfpedes Miranda

PT
Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PMOB

POT

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PFL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
111 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
211 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
311 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

PSOB

Josué Bengtson

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzlo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
211 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
311 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria landim Flalho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, sala 165·B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N'l96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
11! Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
211 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
31! Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Tltul..... Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Calado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Prlante
Luiz Blttencourt
Paulo Uma

Antonio Kandlr
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
sampaio Dórla (PSOB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
1vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PMOB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgflio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Eurípedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abílio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulalê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscala José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Oéda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Oe Velasco
8ecrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE'
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
12 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente:
31! Vice-Presidente:



Haroldo Lima Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
111 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
211 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3" Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:31S-7054

Suplentes

Eunício Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMOB
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovítaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2" Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12

DO ARTIGO N2 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 22DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

1 vaga

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

6 vagas

Suplentes

José Genoíno
Paulo Oelgado

2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

PPB

PTB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Neiva Moreira

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Cabo Júlio

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Titulares

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Wemer Wanderer

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgflio Guimarães
Waldomiro Fioravante



Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Bala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PSOB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgílio Guimarães

Femando Gabeira (PV) PPB
Marisa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Linhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Femando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas POT

Coriolano Sales Femando Coruja

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonõ
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

POT
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Bala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NQ 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
111 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
311 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
111 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
311 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
TItulares Suplentes

Gilmar Machado
José Genorno Caio Riela

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo

PFL

PMDB

PSDB

PT

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

AéCio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chlnaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Cameiro

Luis Barbosa
Paulo OCtávio
Wilson Braga

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Teima de Souza
3 vagas

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Júnior

Iris Simões



1 vaga Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165·B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N!! 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
211 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, P8L)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 5/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N!l18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO F1SCALRESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N!'64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 001&'99 Autlr. Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
32 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Rodrigo Maia

Alceu Collares

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchí
Pedro Chaves
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PDT

PFL

PMDB

PSDB

Renildo Leal

Dr. Hélio

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Aloízio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

PFL
Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PMDB
Múcio Sá

Silas Brasileiro
4 vagas

PSDB
André Benassi

Ayrton Xerêz
João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

PTB

PDT

Eduardo Campos

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi

1 vaga

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Sérgio Miranda

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Pedro Eugênio

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Dr. Hélio

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

PDT

PTB

PPB

Antonio Palocei
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Djalma Paes

Alceu Collares

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano

Celso Giglio
Max Mauro



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Euiácio Simões Luciano Bivar
secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime MartinS
Roberto Argenta

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

PT

PSDB

PMDB

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N1l627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
111 Vice-Presidente: Themístocles Sampaio (PMDB)
211 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
311 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
TItulares Suplentes

PFL

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMDB

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chavss
8alatiel Carvalho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
111 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFl)
211 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Delfim Netto Celso Gigio
Herculano Anghinetti 1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel 8alviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PSDB

PT

PPB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PPB

PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

PTB
José carlos Elias

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

PDT

Coriolano Sales

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 511 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
111 Vice-Presidente: João Castelo (PSOB)
211 Vice-Presidente: Marcelo Oéda (PT)
311 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros

Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Celcíta Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
1 vaga Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
A/cione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André 8enassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PFL

PMOB

PSOB

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Olimpio Pires
POT

1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Ojalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 1\
Telefone: 318-7062

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Or. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PMOB

Bloco (PSB, PcdoB)

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 1\

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
111 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales

4 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PT

POT

PTB

PPB

Enio Bacci

Antonio Carlos 8iscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Nelson Marquezelli
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres



PSOB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Or. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Vvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (PDB, PedoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-8
Telefone: 318-7058
(* indicado de ofIcio pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1R Vice-Presidente: José Milítão (PSOB)
2R Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3Q Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
TItulares Suplentes

PPS

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavlgne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PT

Celso Jacob

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

Walfrido Mares Guia

Eduardo Campos

PFL

PPB

PDT

PTS

PPB

PSOB

PMDB

Bloco PSS,PC do B

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Fernando Gonçalves

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Plzzolatti
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
ZJla Bezerra

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Ana catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11. Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSOB)
1R Vice-Presídente: Norberto Teixeira (PMOB)
2R VIce-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3R Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
lHu.r.. Sup~

6 vagas

4 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

Alex Canziani
Amon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT

PFL

PSDB

PMDB

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonõ
Leur Lamanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Arlindo Chinaglia
Or. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Mllítão
Silvio Torres
Veda Crusius

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho



PV

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI Nl:l 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 0634f75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln .Portela João Caldas

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 7, DE 1999,
QUE "DÁ, NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

\

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7l:l DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Auto~Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL) -
12 Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Ana Catarina Darcísio Perondi
Igor Avelino Osmar Serraglio
João Mendes Osvaldo Biolchi
Lamartine PoselJa Themístocles Sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
'Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adâo Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Berígtson 1 vagaCoriolano Sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Renildo Leal
1 vaga

PT

PFL

PTB

PDT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Celso Giglio
Max Mauro

Eber Silva

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

José Roberto Batochio

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Alexandre Santos
Bonifácio de Andradà
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim



Celso Jacob
POT Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Neuton lima (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020195 Autor: Eduardo Jorge a outros
Presidente: Rita camata (PMDB)
1R Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2R Vice-Presidente:
3R Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulare. Suplentes

Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N2 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1R Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2R Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3R Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33199 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1R Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2R Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3R Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

1 vaga

João Tota

Padre Roque
1 vaga

Aloízio Santos
2 vagas

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudal~n

Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José carlos Aleluia

4 vagas

1 vaga

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

Pedro Wilson
Wellington Dias

Cezar 8chirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

Antônio Geraldo
Aroldo CBdraz

cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nalo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

PT

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elclone Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
zaire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Duilio Pisaneschi
Eduardo 5eabra

Cunha Bueno
Fatter Júnior
Nelson Meurer

Neiva Moreira

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha



TItulares

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoim

PFL

PMDB

PSDB

PT

Suplentes

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
Arthur Virgílio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PMOB

PSOB

PT

PPB

lldefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

PPB

PTB

Hugo Biehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PTB

POT

2 vagas

1 vaga
Roberto Jefferson Eduardo Seabra Bloco PSB, PCdoB

POT Clementino Coelho (PPS) 1 vaga
Fernando Coruja 1 vaga Bloco PL,PST, PMN, PSO, PSL

Bloco (PSB, PC do B) Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

. Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N!i! 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3Q Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

PPS

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
2 vagas

Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI1 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 611 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Adauto Pereira
Expedito Júnior

PFL
Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia



PPS

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões
PPS

PDT
Eurípedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Jair Bolsanaro
2 vagas

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Roberto Jefferson

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PT

PTB

PPB

PSDB

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Luiz Antonio Fleury

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nela Rodolfo

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Serafim Venzon

Armando Abílio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PedoB)

celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

Eber Silva

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Adolfo Marinho
Dino Femandes
Flávio Arns
Lfdia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

1 vaga Regis Cavalcante
secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO r- DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
111 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
211 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
111 Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (pn
311 Vica--Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (P8DB)
TItulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

PFL

PMDB
Gustavo Fruet
Jorge Alberto

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

PFL

PMDB
Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura carneiro
Lavoisier Maia
Wilsan Braga



PFL

PPS

PV

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Aldir Cabral

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Josué Bengtson

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Elton Rohnelt
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
1 vaga

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Celso Giglio

Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente: Basílio Villani (PSDB)
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Átila Lins Affonso Camargo

Celso Giglio

4 vagas

vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

Aloízio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

João Pizzolatti
Luís Carlos Heinze

1 vaga

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Affonso Camargo

Enio Bacci

Duilio Pisaneschi

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

PFL

Fetter Júnior
Ibrahirn Abi-Ackel
Nelson Meurer

Bloco (PSB, PCdoB
José Anton io vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Sirnões Almeida de Jesus

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318 0767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll! 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice·Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes



Fernando Coruja Celso Jacob
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Edlnho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. de Comissões Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Suplentea

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abilio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizlnho

1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Aávio Derzi
Gustavo Fruet

João Colaço

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

POT

PPS

PTS

PPB

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Jandira Feghali

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Armando Monteiro
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Darcisio Perondi
Luiz Bítlencourt
Salatiel Carvalho

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
111 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMD8)
211 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
311 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titular.

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

1 vaga

1 vaga

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Alcione Athayde
Francisco Silva Fernando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Aloizio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Oarcisio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoS)

PV

Olipio Pires

Duilio Pisaneschl

Alberto Goldman
Basílio Villani
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 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"

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Jandira Feghali

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMD8)
~ Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
311 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItular. Suplent.

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros



POT
Eurípedes Miranda Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Márcio Bittar vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSIÇÔES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

PFL

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
111 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
211 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

vaga

Suplentes

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

.Sérgio Barros
3 vagas

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

José Pimentel
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Coraucl Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PT

PPS

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Givaldo Carimbão

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocei
Marcos Rolim
Wellington Dias

Coronel Garcia
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Iris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdlvino Tolentlno Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!i! 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
211 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
311 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Ronaldo Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Paulo Marinho Robson Tuma

PMOB
Cezar 5chirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Lino Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga



PPS

PDT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 165 - 8
Telefone: 318-8428 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, Ng 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1ll

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1R Vice-Presidente: Deusdeth Pantoja
2R Vice-Presidente: Carlos santana (PT)
3R Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMD8)

Titulares

Albérico Cordeiro (PTB)
Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PFL)
Aloízio santos (PSDB)
Antônio Geraldo (PFL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abilio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
8. Sá (PSDB)
Betinho Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
casar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonânio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaías (PMDB)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PedoB)
Henrique Eduardo alves (PMDB)
Herculano Anghinetli (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)

Titulares

PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlio

Márcio Blttar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/1658
Telefone: 318-7066

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO
DESTINADO A TRATAR DA TRANSPOSiÇÃO

DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E
REVITALIZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO

QUE VIABILIZEM ESTAS AÇÕES

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMD8)
1R Vice-Presidente: Albérico Cordeiro (PTB)
2R Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3R Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

1 vaga

João Tota
2 vagas

4 vagas

Serafim Venzon

6 vagas

Suplentes

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzjo
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PDT

PTB

PPB

Bloco (PSB, PcdoB)
Paulo Baltazar

Neiva Moreira

Aroldo Cadraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PFL

PMDB

Coronel Garia
Dino Fernandes
Dr. Helena
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

PSDB

Adão Pretlo
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Almir Sé
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Murilo Domingos

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo 8arbieri
Nela Rodolfo



José Pimentel (PT)
José Thomaz Nonô (PFL)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Déda (PT)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (Sem Partido)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)

Pedro Corrêa (PPB)
Philemon rodrigues (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Robério Araújo (PL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Teima de Souza (PT)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestio =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 pela
Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta nO 920001-2. Banco do Brasil,
Ag'ncla 3602-1, conta n1>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
discríminados:

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 PUBlICAÇOES
PRAÇA DOS TR~S PODERES SINo - BRASluA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maíores 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 -1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$50,OO (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

'v '~~"I:/" > _*~~
. . JQéa!: > , ';é,_~

ON$'l'lTUIÇÃO4."- ..

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

RELATÓRIO DA 11I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$ 9,55

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL ~

DE EDITORAÇÃO :
E PUBLlCAÇOES ,

EDiÇÃO DE HOJE: 248 PÁGINAS


