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possibilidade de recurso ao Conselho Superior
do Ministério Público contra a instauração de
inquérito civil público, ou de procedimento
preliminar, pelo Ministério Público ..

PADRE ROQUE (PT - PR) - Histórico da
atuação do Partido dos Trabalhadores - PT, ao
ensejo do transcurso do 2()l! aniversário de sua
fundação .

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Apelo ao
Governador Anthony Garotinho, do Estado do
Rio de Janeiro, para reformulação da política de
cobrança do ICMS .

IVANla GUERRA (PFL - PR)
Assinatura, pelo Governador Jaime Lerner, de
protocolo para instalação de fábrica de
automóveis da empresa Renault em Curitiba,
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UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE)
Apreciação, pela Casa, de proposta de emenda à
Constituição sobre fixação de teto salarial para o
serviço público no âmbito da União, dos estados
e dos municípios..: .

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB)
Apreciação, pela Casa, de propostas sobre
reajuste do salário mínimo e dos vencimentos
dos servidores públicos federais .

OLIVEIRA FILHO (PPB - PR)
Necessidade de fiscalização, pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
das atividades do Grupo Sonae, controlador de
rede de supermercados no Estado do Paraná. ....

PEDRO WILSON (PT - GO) - Apoio do
orador à promoção de campanha para
concessão, pelo Governo Federal, de reajuste
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Desempenho da Universidade Federal do
Espírito Santo - UFES. Reeleição do Reitor
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JOÃO PAULO (PT - SP) - Transcurso do
2()ll aniversário de fundação do Partido dos
Trabalhadores - 10 de fevereiro. Princípios
filosóficos e doutrinários da agremiação ..

LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela
ordem) Pedido de esclarecimentos à
Presidência sobre critérios adotados para a
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VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - empresa alienígena. Existência de conveniências
AM) - Garantia do Presidente do Conselho de privadas disfarçadas de interesse nacional nas
Administração do Banco do Estado do críticas à participação estrangeira no processo. ... 07702
Amazonas, em audiência com o Presidente do
Sindicato dos Bancários do Estado, de
apresentação de Plano de Demissão Incentivada
aos funcionários do BEA, tendo em vista a futura
privatização da instituição. 07694

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Aumen
to dos encargos atribuídos aos Municípios em
confronto com a redução do repasse de recursos
pela União e pelos Estados. Incremento do fluxo
migratório campo-cidade em decorrência da bai·
xa renda dos agricultores e da falta de recursos
para mecanização da lavoura. Urgente necessi
dade de mobilização dos governadores estaduais
e dos prefeitos municipais na defesa da reformu
lação das polfticas governamentais, com o pro- .
pósito de criação de atrativos para a permanên-
cia do homem no campo. 07694

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Prejuízos
sofridos pela economia sul-mata-grossense dian
te das restrições impostas à exportação de gado
em pé e carne bovina com osso pelo Estado. Ra
zões das novas exigências estabelecidas pelo Go
verno do Mato Grosso do Sul para a abertura de
frigoríficos e matadouros no Estado. 07695

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) -
Impacto negativo na qualidade dos serviços
prestados pela Empresa Brasileira de
Telecomunicações - EMBRATEL, com o
processo de demissão em massa de
trabalhadores qualificados, concentração de
centrais telefônicas e demissão ilegal de
sindicalistas posto em prática pela empresa.......:. 07697

PAULO PAIM (PT - RS) - Regozijo com a
direção do PFL pela defesa do reajuste do
salário mínimo para valor correspondente a 100
dólares. 07698

RUBENS BUENO (PPS - PR)
Transcurso do 2()ll aniversário de fundação do
Partido dos Trabalhadores - PT. Complacência
das autoridades constituídas e de órgãos
públicos com o contrabando de exemplares da
fauna e da flora brasileiras. Anúncio da
apresentação de proposta de CPI destinada à
apuração de contrabando e tráfico ilegal de
animais e plantas silvestres da fauna e da flora
brasileiras .

IÉDIO ROSA (PMDB - RJ) - Defesa da
venda do Banco do Estado de São Paulo S.A.
pelo melhor preço, seja o comprador nacional ou
internacional. Falsidade da afirmação de domínio
do mercado bancário nacional pelo capital
estrangeiro na hipótese de venda do Banespa a
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NELSON PELLEGRINO (PT - BA) -
Repúdio à reportagem /lSem Proteção", sobre o
Programa de Proteção à Vítima e à Testemunha
(Pró-Vita Brasil), publicada pela revista Época.....

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL) 
Resultados positivos da Comissão Parlamentar
de Inquérito instituída para investigação da
falsificação de medicamentos e dos reajustes
abusivos nos seus preços. 07719

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Emenda apresentada pelo orador e pelo Senador
Romero Jucá sobre destinação de recursos do
Sistema Único de Saúde para concessão de
assistência médico-hospitalar aos servidores
públicos do Estado de Rondônia........................... 07719

BABÁ (PT - PA) - Protesto contra os
critérios adotados pela Coordenadoria de
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
Física - CORDE, para elaboração do Decreto nº
3.298, de 1999. Pedido de criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigação de
denúncias constantes da reportagem /IA guerra
do canudo", da revista IstoÉ sobre
irregularidades no âmbito da Secretaria de
Ensino Superior do Ministério da Educação. 07720

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBGE, sobre o crescimento do Produto Interno
Bruto brasileiro. Acerto das medidas econômicas
adotadas pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso. 07721

WALTER PINHEIRO (PT - BA) 
Solicitação aos Parlamentares e à Comissão de
Finanças e Tributação de exame de propostas
destinadas à redução do saldo devedor em
financiamentos de imóveis pela Caixa Econômica
Federal e outros agentes financeiros do Sistema
Financeiro de Habitação - SFH. 07721

PASTOR AMARILDO (PPB - TO) 
Conveniência da adoção, em âmbito nacional, do
modelo de assistência médico-hospitalar da

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ) 
Transcurso do 20º aniversário de fundação do
Partido dos Trabalhadores. Adequação das
palavras do ex-Governador Leonel Brizola a
respeito dos heróis de Guararapes e da
execução de Calabar ao atual momento
brasileiro. Exigência de condenação do
Presidente da República, com aplicação dos
instrumentos penais modernos, pela prática de
condutas representativas de traição à Pátria ..

07712

07713

07712

07712

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 11 07669

distribuição das listas de presença dos position Mont Royal Internacional, do Canadá,
Deputados à imprensa, tendo em vista noticiário para exportação de casas pré-fabricadas. 07716
de jornal sobre ausência da oradora na sessão
anterior. 07712

PRESIDENTE (Jaques Wagner)
Resposta à Deputada Laura Carneiro .

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem) - Responsabilidade da Mesa de defesa
dos Deputados injustamente apontados como
ausentes às sessões .

PRESIDENTE (Jaques Wagner)
Resposta ao Deputado Vivaldo Barbosa .

LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela
ordem) Razões da não-participação da
oradora em votação da sessão anterior ..

PRESIDENTE (Jaques Wagner)
Providências da Mesa para esclarecimento do
assunto. 07713

PRESIDENTE (Jaques Wagner)
Compromisso regimental e posse do Deputado
Joaquim Brito......................................................... 07713

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem) Satisfação com o ingresso do
Deputado Joaquim Brito na bancada do Partido
dos Trabalhadores na Casa................................... 07713

PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Confir
mação, após o exame das listagens, da participa
ção da Deputada Laura Carneiro em diversas vo
tações na sessão anterior. Determinação de enca
minhamento das listagens à direção do jornal,
para a necessária retratação. 07713

JOÃO HENRIQUE (PMDB - PI) - Conve
niência de correção do painel eletrônico para
precisa indicação do atual Presidente dos traba
lhos. Caráter provinciano da campanha negativis
ta orquestrada por adversários políticos contra a
Administração Mão Santa, Estado do Piauí. Frus
trada tentativa de envolvimento de familiares do
Governador Mão Santa com o crime organizado
no Estado. Avanços socioeconômicos alcançados
pelo Piauí sob o governo do PMDB........................ 07714

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) 
Descaso da TV Ômega para com os
ex-funcionários da TV Manchete, antiga titular da
concessão do canal de televisão. 07715

ALEX CANZIANI (PSDB - PR) 
Implementação do Programa de Expansão da
Educação Profissional- PROEP.......................... 07715

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) 
Assinatura de contrato entre o Sindicato das Mi
cro e Pequenas Indústrias do Estado de
Rondônia - SIMPI, e a Expotrade Center - Ex-
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07728

LAIRE ROSADO (PMDB - RN) 
Oportunidade da criação, pelo Presidente Michel
Temer, do Grupo de Trabalho para exame do
Projeto de Transposição de Águas do Rio São
Francisco ..

LUIZ BITTENCOURT (PMOB - GO) -
Vitória do filme Pai Norato no Concurso Nacional
de Curtas promovido pelo Ministério da Cultura.
Matéria intitulada "Goiás, o Novo Patrimônio",
sobre reconhecimento, pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura - UNESCO, da cidade de Goiás como
Patrimônio Histórico da Humanidade, de autoria
do Bispo Emérito da Diocese de Goiás, D. Tomás
Balduíno, publicada pelo jornal O Popular............ 07732

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) 
Realização de campanha de vacinação contra a
febre amarela em Municípios paulistas. Apoio do

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Como
Líder) Agradecimentos às Lideranças
partidárias pelas homenagens prestadas ao
Partido dos Trabalhadores ao ensejo do transcurso
do 2()l! aniversário de sua fundação. Regozijo com
a decisão do Partido da Frente Liberal de defesa
do reajuste do salário mínimo para valor
correspondente a cem dólares e concessão de
abono de cinqüenta dólares aos trabalhadores.....

RICARDO IZAR (PMDB - SP) - Urgente
necessidade de definição, pelo Governo Federal.
de índice permanente para o financiamento do
Sistema Financeiro de Habitação .

IBER~ FERREIRA (PPB - RN) - Déficit do
Fundo de Compensação de Variações Salariais
- FCVS, instituído para pagamento de saldos
devedores de contratos habitacionais. Desequilí
brios do Sistema Fínanceiro de Habitação 
SFH. Apresentação de projeto de lei sobre utili
zação de títulos públicos no financiamento de
imóveis .
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PRESIDENTE (Michel Temer)
Convocação dos Deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia. 07726

WELLlNGTON DIAS (PT - PI)
Apresentação de sugestões à Comissão Espe
cial instituída para exame de propostas de
reajuste do salário mínimo.... 07726

MORONI TORGAN (PFL - CE) 
Congratulações com o Partido dos Trabalhadores
- PT pelo transcurso do 202 aniversário de
fundação. Estabelecimento de pacto entre a
Comissão Parlamentar de Inquérito do
Narcotráfico, a Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB, a Procuradoria-Geral da República e o
Supremo Tribunal Federal para combate ao crime
organizado. Defesa de criação da Escola Supe-
rior de Segurança Pública .

CARLOS SANTANA (PT - RJ)
Transcurso do 202 aniversário de fundação do
Partido dos Trabalhadores - PT. Satisfação do
orador com a ocupação da presidência regional
do partido no Estado do Rio de Janeiro .

ZULAI~ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem)
- Reformulação do Sistema de Segurança
Pública nacional. Apoio à criação do Fundo
Nacional de Segurança Pública ..

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pela
ordem) - Apoio à proposta do Deputado Simão
Sessim contrária à participação de empresas
distribuidoras no comércio varejista de
combustíveis. 07726

EDUARDO JORGE (PT - SP) - Déficit do
orçamento do Sistema Único de Saúde - SUS.
Importância da realização, por entidades ligadas
à área, de gestões junto aos Senadores para
aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nl! 169, de 1993, sobre fixação de
orçamento mínimo para a Saúde ..

PRESIDENTE (Simão Sessim)
Convocação dos Deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia .
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Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomo- GERSON PERES (PPB - PA. Pela ordem)
toro ...............................•............................ 07722 Proposta de emenda à Constituição

apresentada pelo orador sobre participação do
capital estrangeiro no sistema financeiro
nacional. 07727

INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Como
Líder) - Nota do Presidente da Comissão
Executiva Nacional do Partido da Frente Liberal
sobre constituição de Comissão destinada ao
exame do reajuste do salário mínimo para valor
correspondente a cem dólares e estudo de
abono para os demais trabalhadores de baixa
renda. Aguardo de estudo final da Comissão
para apresentação, pelo partido, de sugestões
definitivas e concretas sobre o assunto .

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Realização em Fortaleza, Estado do Ceará, de
reunião da Comissão Especial destinada ao
exame do sistema criminal brasileiro, com a
presença do Ministro José Carlos Dias, _da
Justiça. Estabelecimento, pela Resolução nl! 5,
do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, de diretrizes relacionadas com a
descriminação e adoção de alternativas penais
para pequenos delitos ..
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Ministério da Saúde aos Estados e Municípios no
tratamento preventivo de doenças. 07734

HUGO BIEHL (PPB - SC) - Realização
em Chapecó, Estado de Santa Catarina, da
quinta edição do Campo Demonstrativo Alfa 
COA 2000, sob o slogan "O Compromisso com o
Agronegócio". 07735

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Elogios ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Wagner
Rossi na direção da Companhia Docas do Estado
de São Paulo - CODESP. 07735

Luís EDUARDO (PDT - RJ) - Exposição
do Governador Anthony Garotinho ao
Diretor-Geral da Organização Internacional do
Trabalho, Juan Samovía, sobre projetos
governamentais voltados para o apoio à infância
e à juventude. Promessa da OIT de avaliação
dos projetos para possíveis parcerias no
combate ao trabalho infantil. Pedido de apolo ao
Banco Mundial para programa de educação
profissionalizante desenvolvido pelo Governo
fluminense. 07736

TELMO KIRST (PPB - RS) - Ineficácia do
projeto de lei sobre restrição da comercialização
de armas como forma de combate à violência no
País. 07736

FEU ROSA (PSDB - ES) - Equívoco de
partidos oposicionistas quanto à interpretação do
projeto de lei de responsabilidade fiscal... 07737

RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC) 
Endividamento da empresa de aviação civil
VASP e suas implicações com relação à segurança
de vôo. Perfil empresarial do Sr. Wagner Canhedo,
proprietário da empresa............................ 07738

FERNANDO MARRONl (PT - RS) - Des
cumprimento, pela empresa operadora de portos
Tecon Rio Grande S.A., de convenção coletiva fir
mada entre o Sindicato dos Conferentes de Carga
e Descarga do Porto de Rio Grande 
SINDCONF, e o Sindicato dos Operadores Por-
tuários do Rio Grande do Sul- SINDOP. 07738

V - Ordem do Dia
GERSON PERES (Pela ordem)

Insuficiência do quorum para apreclaçao de
emendas apresentadas à proposta de reforma do
Poder Judiciário. 07744

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Gerson Peres. 07744

PRESIDENTE (Michel Temer)
Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nll 96-B, de
1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário. 07744

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
os Destaques para Votação em Separado nºs
167 e 96 e para a Emenda Aglutinativa n1l 20. ...... 07745

PRESIDENTE (Michel Temer)
Requerimento de Destaque para Votação em
Separado nº '167, para supressão do art. 56 e
expressão do art. 57 do Substitutivo. ....... ........ ...... 07745

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, LUIZ ANTONIO FLEURY. 07745

Usou da palavra a srª Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 07746

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
GERSON PERES, MARCELO DÉDA. MENDES
RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, FERNANDO GABEIRA, ELTON
ROHNELT, AYRTON XERÉZ, GERSON PERES,
LUIZ ANTONIO FLEURY. 07747

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausência do Deputado José
Dirceu. 07749

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANTO-
NIO. 07749

Usaram da palavra pela ordem, para
justificativa ole voto, os Srs. Deputados JÚLIO
REDECKER, JAIRO CARNEIRO. 07749

CARLOS SANTANA (Pela ordem) 
Situação de penúria vivida por ex-atletas da
seleção brasileira de futebol. 07750

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
JEFFERSON. 07750

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, PEDRO
EUGÊNIO, LUIZ ANTONIO FLEURY, MARCELO
DÉDA..................................................................... 07751

Usou ela palavra para orientação da respec,
tiva bancada o Sr. Deputado CABO JÚLIO. 07753

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado INOCÊNCIO OLlVEIRA........................ 07753

Presidente (Michel Temer) - Encerramento
da votação. 07753

Supressão do dispositivo e da expressão
destlicada. 07753

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putapos RICARDO BARROS, LUIZ ANTONIO
FLEURY. 07764
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PADRE ROQUE (PT - PR) -Inconformismo
com a aprovação, pela Comissão de Agricultura e
Política Rural da Casa, de Substitutivo ao Projeto
de Lei nll 4.257, de 1998, sobre classificação de
produtos de origem vegetal, com atribuição da
responsabilidade pela certificação da qualidade
do produto comercializado à própria empresa be
neficiadora. Aprofundamento da análise da ques-
tão pela Casa .

EBER SILVA (PDT - RJ) - Homenagem
póstuma ao ex-Ministro e ex-Senador Darcy Ri
beiro. Participação do orador, como membro da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da

07764

07765

07765

07764

07765

07766

07765

07765

07766

on65

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados JOVAIR
ARANTES, VIRGfLlO GUiMARÃES ..

Usou da palavra a SrI Deputada ZULAIf:
COBRA, Relatora da matéria .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado VIVALDO BARBOSA. ..

Usou da palavra pela orelem, para
justificativa de ausência, o Sr. Deputado
ARLINDO CHINAGLlA .
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Usou da palavra pela orelem, para registro SESSÃO ORDINÁRIA DE 10-2·2000
de voto, o Sr. Deputado PAULO BALTAZAR. ......... 07764 IV - Pequeno Expediente

ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) - Pe- VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) -
dido de esclarecimento à Presidência sobre sessão Ajuizamento, pelo PCdoB, perante o Supremo
deliberativa prevista para a semana vindoura. ......... 07764 Tribunal Federal, de ação direta de inconstitucio-

. nalidade contra decreto editado pelo Governador
PRESIDENTE (MIChel Temer) - Resposta Amazonino Mendes, do Estado do Amazonas,

ao Deputado ROBERTO JEFFERSON. 07764 sobre regulamentação dos descontos em folha

Usou da palavra pela ordem o Sr. de pagamento de parcelas relativas a associações
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 07764 e sindicatos dos servidores públicos estaduais........ 07770

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - MARÇAL FILHO (PMDB - MS) -
Pedido de esclarecimento à Presidência sobre Necessidade de revisão, pelo Governo Federal,
instalação de Comissão Especial destinada ao das barreiras sanitárias no Estado do Mato
estudo do reajuste do salário mínimo. 07764 Grosso do Sul. Reflexo do desempenho do setor

agropecuário na retomada do crescimento
econÔlTlico do País. .. 07771

SÉRGIO NOVAIS (PSB - CE) - Presença
da Coordenação Nacional das Entidades de Ser
vidores Federais no Espaço Cultural da Câmara
dos Deputados para comunicação às Lideranças
da Casa do encaminhamento ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão de pauta de
reivindicações dos servidores federais. . 07772

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) 
Transcurso do 2QR aniversário de fundação do
Partido dos Trabalhadores. Assassinato do
militante petista Vianey Ferreira Campos pelo
Vereador Hermelindo Ribeiro Evangelista, do
Município de Itinga, Estado de Minas Gerais. ....... 07775

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Sauda
ção aos fundadores do Partido dos Trabalhadores
e ao recém-empossado Deputado Joaquim Brito.
Inexistência de universidade pública no Estado do
Tocantins. Anúncio de apresentação de projeto de
lei sobre alteração das atribuições do Conselho
Nacional de Educação para disciplinamento das
concessões de autorização para funcionamento
de universidades particulares no País. 07776

ANTONIO JOSÉ MaTA (PMDB - CE) 
Importância do setor turístico para o Nordeste
brasileiro. . 07777

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUIZ BITTENCOURT......

PRESIDENTE (Michel Temer)
Transferência da votação da matéria para o dia
16 de fevereiro .

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA. .

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados GILMAR
MACHADO, LÚCIA VÂNIA, GERMANO
RIGOTTO, LUIS CARLOS HEINZE ..

JANDIRA FEGHALI (Pela ordem) 
Reiteração de questão de ordem apresentada
pelo Deputado Vivaldo Barbosa acerca da
liberação, pela Mesa Diretora, da lista de
presença dos Deputados para a imprensa ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à Deputada Jandira Feghali.. ..

VI - Encerramento
2 - ATA DA 341 SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 21 SESSÃO
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 51 1

LEGISLATURA, EM 10 DE FEVEREIRO DE
2000

I - Abertura da sessão
11 - leitura e aS81natura da ata da

8881io anterior
\
111- leitura do expediente
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Casa, na instituição do Prêmio Darcy Ribeiro de Padilha, dos Transportes, para pavimentação de
Educação. Homenagem ao Partido dos Trabalha· trecho da BR-21 O. •.•.••...•.•....•.•....•.•.. 07787
dores pelo transcurso do 202 aniversário de tun- FERNANDO FERRO (PT _ PE) - Descaso
dação. Impr0gedência de críticas ~ Compan~ia do Governo Fernando Henrique Cardoso com
Estadual de Aguas e Esgotos do RIO de Janeiro relação à assistência ao pequeno produtor rural.
- CEDAE, relacionadas ao derramamento de es- Dados demonstrativos da crise no setor de
gota In natura na Lago~ Rodrigo ~e Fr~itas, ~io agricultura familiar, constantes de documento
de Janeiro, Estado do RIO de Janeiro. Llberaçao, elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento Agropecuária __ EMBRAPA, e pela Fundação
- BID, de recursos para a segunda etapa das Getúlio Vargas -- FGV........................................... 07788
obras de despoluição da Baía da Guanabara. ...... 07779 ROBERTO ARGENTA (PHS _ RS. Como

ENIO ~ACCI (PDT -. RS) - Ato ?e Uder) _ Urgente adoção, pelo Governo Federal,
violência praticado por uma cnança em Brasflla, de programa de valorização da imagem do
Distrito Federal, sob in~piração de ~i1me produto nacional no exterior. 07789
pernicioso exibido por emissora de teleVisão. .
Descaso governamental diante das cenas de JUQUINI-~A (PSDB - GO) - Ne~e~sldade
violência em programas de TV. 07780 de recuperaçao de perdas salanals dos

servidores públicos. Relevância dos Programas
JOS~ MACHADO (PT - SP) - Tra~scurso Salário-Escola Bolsa-Universitária e Renda

do 2011 aniversário de fundação do Partido dos Cidadã, const~ntes do Plano Goiás Século XXI,
Trabalhadores. 07781 implantado pelo Governo Marconi Perillo.

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Denúncia Implementação de outros importantes programas
de exercfcio irregular de cargo de direção no 7Q de cunho social no Estado de Goiás. 07789
Distrito do Departamento ~acio.nal de Produç~o RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB _
Mi~eral - DNP~, por t~ncl~náno da Companhia CE) _ Avaliação de entrevista concedida ao jornal
BaIana de PesqUisas MineraIS - CBPM. 07781 O Povo pelo Deputado Inocêncio Oliveira, acerca

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Baixa da desigualdade no tratamento dispensado pelo
remuneração, estipulação de tetos nos Governo Federal aos Estados do Ceará e de Per-
procedimentos médicos e excesso de controle nambuce. Diferenças fundamentais entre os Por-
como causa de exclusão de pacientes do tos de Suape, Estado de Pernambuco, e Pecém,
atendimento pelos hospitais conveniados do Estado do Ceará.................................................... 07791
Sistema Único de Sa~de - SUS, em especial nos AIRTON DIPP (PDT _ RS) _ Posicionamento
casos de parto cesarrano. 07783 do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

JOÃO GRANDÃO (PT MS) - CREA, contrário ao Projeto de Lei n2 3.156, de
Posicionamento do Núcleo Agrário do Partido 1992, sobre extinção da Taxa de Anotação de Res-
dos Trabalhadores favorável à reformulação da ponsabilidade Técnica. Insignificância do valor do
proposta aprovada na Comissão de Agricultura e salário mínimo. Correspondência do Prof. Victor
Polrtica Rural sobre reclassificação vegetal. 07784 Hugo Lacerda, da Faculdade de Direito da Univer-

FÁTIMA PELAES (PSDB - AP) - sidade de Passo Fundo, a respeito do tema. 07794
Importância das medidas adotadas pelo EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Urgente
Ministério do Meio Ambiente em relação à adoção de medidas governamentais de combate
reciclagem de pilhas e baterias no País. Anúncio ao roubo de cargas nas rodovias brasileiras. 07794
de reali~ação ~e .campanha conscientizadora da WELLlNGTON DIAS (PT _ PI) _ Descaso
populaçao braSileira acerca do assunto. 07785 do Governo Mão Santa, do Estado do Piauí, com

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Benefícios a educação. Situação do Conselho Estadual do
alcançados pelos Municípios da região norte do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Funda-
Estado do Rio de Janeiro com a quebra do mental e de Valorização do Magistério _
monopólio estatal do petróleo no País. 07786 FUNDEF. Atuação exemplar do Sindicato dos

CONFÚCIO MOURA (PMDB - AO) - Trabalhadores da Educação do Estado do Piauf
Críticas à atuação do Governador José Bianco, - SINTE. Necessidade de abertura, pelos
do Estado de Rondônia. 07787 órgãos governamentais competentes, de

/ negociações com professores grevistas da rede
DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - de ensino público piauiense. 07796

Necessidade do aumento da destinação de _ _
recursos orçamentários para o Estado do JOAO MAGN.O (PT - MG) - Aeformulaçao
Amapá. Pleito do orador junto ao Ministro Eliseu da polftica econômica governamental para rever·
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são do déficit habitacional brasileiro. Natureza de
magógica do lançamento, pelo Govemo Federal,
de novo programa de financiamento habitacional.
Danos causados pelas enchentes aos Municípios
mineiros de lpatinga e Coronel Fabriciano em face
das péssimas condições de moradias locais. Exi
gência de maior atenção do Govemo Federal
para com as questões sociais. 07797

RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC) 
Acerto da aprovação, pela Casa, do projeto de lei
de responsabilidade fiscal, em face do déficit
público das Prefeituras municipais constatado
pelo Instituto Brasileiro de Administração Munici-
pal- IBAM. 07799

WILSON BRAGA (PFL - PB) - Necrológio
do Juiz Hitler de Siqueira Campos Cantalice, da
71 Vara de Execução Penal da Comarca de João
Pessoa, Estado da Paraíba. 07799

ALOfzlO SANTOS (PSDB - ES)'
Restabelecimento, pelo Governo José Ignácio,
do equilíbrio econômico-financeiro do Estado do
Espírito Santo. 07800

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE) 
Transcurso do 152 aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de
Amontada, Estado do Ceará. 07800

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Falta de
rigor dos Poderes Públicos quanto à exigência de
cumprimento das leis ambientais. Louvor ao
reconhecimento, pela Petróleo Brasileiro S.A. _.
PETROBRAS, da responsabilidade da empresa
pela tragédia ecológica verificada na Baía de
Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. 07801

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) 
Implementação, pelos Poderes Públicos Federal
e Estadual, de projetos incompatíveis com o
Zoneamento Socioeconômico Ecológico de
Rondônia - PLANAFLORO. Conveniência de
priorização, no Plano Plurianual - PPA, das
obras de infra-estrutura viária imprescindíveis à
conexão da fronteira oeste do País com os
grandes centros consumidores internos................ 07802

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) 
Satisfação com declarações do Ministro do
Trabalho e Emprego Francisco Dornelles sobre
criação de novo sistema trabalhista amparado
nos acordos coletivos e extinção da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 07803

ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM) 
Sucesso das medidas adotadas pelo Governo
Federal para consolidação da nova realidade
econômica do País. 07804

V - Grande Expediente

JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) 
Urgente aprovação de projeto de lei sobre
utilização e proteção da Mata Atlântica. Louvor à
iniciativa do Governador de Pernambuco, Jarbas
Vasconcelos, de construção de pólo gerador de
energia no Estado.................................................. 07805

JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.) 
Viagem do Ministro da Justiça, Sr. José Carlos
Dias, e do Procurador-Geral da República
Geraldo Brindeiro ao Espírito Santo diante do
aumento da violência no Estado. Problemática do
envolvimento de membros dos três Poderes com
o crime organizado. Assassinato de detentos por
policiais na Casa de Detenção do município
capixaba de Vila Velha. 07808

DA. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.)
Louvor à atitude do Ministro José Serra, da
Saúde, no sentido da interdição da Clínica Geral
ADEFOMM (Associação dos Ex-Alunos de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante), no
Bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro. Realizações do Prefeito Zito,
do Município fluminense de Duque de Caxias. ..... 07812

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Balanço
negativo do segundo ano do segundo mandato do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Enume
ração de indicadores sobre o endividamento ex
terno, o déficit da balança de pagamentos, a redu
ção da produção industrial, o aumento do desem·
prego, a estagnação do Produto Interno Bruto 
PIB e o crescimento da remessa de lucros para o
exterior. Privilégios abusivos concedidos pelo Go
verno às empresas internacionais, no âmbito do
programa de privatização das empresas estatais.
Precariedade dos setores de educação e pesqui-
sa em decorrência de cortes orçamentários. 07813

ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Pela
ordem.) - Artigo do jornalista Luiz Eduardo, do
Jornal da Cidade, de Aracaju, Estado de
Sergipe, sobre visita do Relator do Plano
Plurianual de Ação, Deputado Renato Vianna,
aos Estados de Sergipe e Alagoas. 07816

PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.) 
Homenagem aos servidores públicos brasileiros.
Transcurso do 202 aniversário de fundação do Par-
tido dos Trabalhadores. 07817

RONALDO CAJADO (PFL, GO - Como lí
der) - Providências do Governo do Estado de
Goiás com relação ao levantamento de restrições
à circulação de gado em áreas definidas pela
Organizaçãoil/nternacional de Epizootíase. Con
ceituação do Estado de Goiás como área livre da
febre aftosa. Protesto contra tratamento desrespei
toso, pela empresa aérea TAM, aos passageiros de
vôo entre Brasnia e Goiânia.................................... 07818
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JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como cessidade de regulamentação da lei sobre o co-
Uder.) - Relatório entregue ao Secretário de mércio eletrônj,co no País. 07827
Estado .dos Direito~ Humanos,. José .Gregori, e PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) - Pa-
ao ~resld~nt~ do Tnbunal.Supe~lor Eleitoral, J?sé recer "Fiança - Locação - Função Social da
Nan da SI~velra, sobr~ atitude Irregular. do Tnbu- propriedade e impenhorabilidade do bem de fa-
nal Regional Eleitoral da Bahia, com mília", emitido pelos juristas Natanael Lima La-
~eivin~icação da. s,?ltura de. preso~ e de cerda e Walter Diab, de apoio ao Projeto de Lei
Imp~dlmento da. ~n~ao ~reventlva de lideranças nQ 9, de 1999, de autoria do orador, sobre impe-
políticas no Mumclplo baiano de Várzea da Roça. 07819 nhorabilidade do bem de família............................ 07828

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Como Líder.) - JOVAIR ARANTES (PSDB - GO) - Assas-
Importância do Programa de Parcerias, sinato de líder comunitário no Município goiano
implantado pela Caixa Econômica Federal para de Águas Lindas. Caráter injusto de acusações
financiamento da aquisição da casa própria por ao Governador do Estado de Goiás pela violên-
famrlias de baixa renda..................... 07821 cia existente na região do Entorno. Defesa de

JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Como ação conjunta dos Governos Federal, do Distrito
Uder) - Julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Federal e do Estado de Goiás no combate à in-
Estado do Maranhão, de ação direta de inconsti- segurança pública no local. 07831
tucionalidade, com base na Constituição Estadu- NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Des-
ai, promovida pelo Partido Socialista Brasileiro crença na efetivação, pelo Partido da Frente Libe-
contra a cobrança de contribuição de servidores ral - PFL, da proposta de reajuste do salário mí-
inativos para a Previdência do Estado do Mara- nimo para valor equivalente a 100 dólares. Defesa
nhão. Ação popular, de iniciativa do Deputado da aprovação de projeto apresentado pelo Partido
Estadual Aderson Lago, do PSB, sobre paga- dos Trabalhadores sobre o valor do salário míni-
mento indevido de obra rodoviária pela Governa- mo. Anúncio de apresentação, ao Ministério Públi-
dora Roseana Sarney. Referência à reportagem co, de dossiê sobre a atuação da Prefeitura Muni-
da revista Veja sobre o assunto. 07823 cipaf de Salvador e da Empresa Bahiana de

RUBENS BUENO (PPS - PRo Como Lí- Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, no tocan-
der.) - Resultados da reunião da Organização te à execução do Programa Baía Azul. 07832
Mundial do Comércio realizada em Seattle, Esta- PEDRO CELSO (PT - DF) - Matéria "Uma
dos Unidos da América. 07824 luz que não brilha para todos", a respeito da desi-

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder.) - gualdade no tratamento dispensado aos usuários
Transcurso do 202 aniversário de fundação do pela Companhia Energética de Brasília - CEB,
Partido dos Trabalhadores. Descaso das empre- publicada pelo jornal Correio Braziliense. Amea-
sas telefônicas privatizadas com os usuários. ........ 07825 ça de demissão de funcionários responsáveis pela

CAIO RIELA (PTB - RS. Como Líder.) _ apresentaçã? ao citado periódico de denúncias
Impasse entre as propostas defendidas pelo PFL sobre o funCionamento da empresa. 07833
e pelo PSDB relativamente à elevação do valor CAIO RIELA (PTB - RS) - Sugestão ao Presi-
do salário mínimo. Apoio à proposta do Partido dente Fernando Henrique Cardoso para verificação
da Frente Liberal, de elevação do salário mínimo in loco da precária situação dos hospitais públicos
para valor correspondente a 100 dólares. 07826 brasileiros, a exemplo do Rei Abdallah li, da Jordânia.

Apresentação de proposições' JOSÉ Considerações sobre o posicionamento do Partido
CARLOS COUTINHO' GERMANO RIGOno· da Frente Uberal favorável à instituição do salário mí-
BISPO WANDERVAL.' ANGELA GUADAGNIN~ nimo de 100 d6lares. 07834
NAIR XAVIER LOBO; DR. BENEDITO DIAS; ANTÔNIO JORGE (PTB - TO) - Compro-
SÉRGIO NOVAIS; VALDIR GANZER; PEDRO metimento da indústria de construção civil pelo
f=lEDROSSIAN; GILBERTO KASSAB; SÉRGIO monopólio instalado no setor de produção e co-
MIRANDA; GILMAR MACHADO E WALTER mercialização de cimento no País. 07835
PINHEIRO; LUIS CARLOS HEINZE; HAROLDO THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI) -
LIMA; THEMíSTOCLES SAMPAIO; POMPEO DE Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
MAnOS; PHILEMON RODRIGUES. 07826 a contraprestação de serviços pelos beneficiários

V'- Comunicações Parlamentares dos programas de distribuição de cestas básicas
DR. HÉLIO (PDT - SP) - Recondução do de alimentos e de frentes de trabalho patrocina-

Deputado Miro Teixeira à Liderança do Partido dos pelo Governo Federal. 07835
Democrático Trabalhista na Casa. Ilegalidade da MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP) -
Instrução nll 44, do Tribunal Superior Eleitoral, Anúncio de encaminhamento de indicação ao Mi-
sobre divulgação de pesquisas pré-eleitorais. Ne- nistério da Justiça, no âmbito da Secretaria de



07842

07840

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Anúncio da apresentação de projeto de lei sobre
instituição da Política Nacional de Recursos Hí
dricos e criação do Sistema Nacional de Gerenci-
amento de Recursos HCdricos ..

LUCIANO CASTRO (PFL - RR) - Aprova
ção, pelo Governador Neudo Campos, da criação
do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Esta
do de Roraima - FDI. Garantia, pelo Presidente
Hugo Chávez, da Venezuela, de conclusão das
obras da linha de transmissão de Guri para forne-
cimento de energia elétrica ao Estado ..

WELlNTON FAGUNDES (PSDB - MT. Pela
ordem.) - Visita do Ministro Pimenta da Veiga,
das Comunicações, à cidade de Rondonópolis,
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Direito Econômico, para apuração de irregulari- Estado do Mato Grosso, para inauguração de in-
dadas praticadas pelas indústrias de suco de la- fovia. Defesa da construção, no Município, do
ranja do PaCs. 07837 Centro Cultural Marechal Rondon. 07843

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
AM). - Artigo do jornalista Márcio Moreira .Alves, ordem.) - Apresentação de projetos de lei sobre
publicado em O Globo, sobre a excelênCia dos a contratação de parentes de Parlamentares pela
trabalhos. e das ações desenvolvidas pela CPI Câmara dos Deputados, sobre regulamentação
dos Medicamentos, da Casa, no combate aos de dispositivos constitucionais referentes à nomea-
preços abusivos de remédios vendidos no País. '" 07838 ção e destituição do Chefe da Polícia Federal Judi-

PHILEMON RODRIGUES (PMDS - MG. ciária da União e sobre alteração de dispositivo
Pela ordem.) - Anúncio de apresentação de pro- do Código de Defesa do Consumidor acerca de
jeto de lei acerca da contribuição previdenciária reposição de componentes e peças por parte de
incidente sobre o valor da folha de pagamento fabricantes e importadores. Anúncio de realiza-
dos ministros de confissão religiosa. 07839 ção, no Estado do Rio Grande do Sul, de mobili-

INÁCIO ARRUDA (PCdoS _ CE) _ Anúncio zação .para liberação de recursos federais às ca-
da promulgação da emenda à Constituição sobre operatIvas. 07843

inclusão da moradia entre os direitos individuais. . 07839 VII - Encerramento
3 REQUERIMENTOS DE

INFORMAÇÃO, nl1s 1.596, 1.597, 1.599, 1.680 a
1.687, de 2000, com pareceres e despachos........ 07846

COMISSÃO

4 - ATA DA COMISSÃO
a) Grupo de Trabalho destinado a tratar da

transposição de águas do rio São Francisco e re
vitalização dos seus afluentes, bem como apre
sentar proposta ao Orçamento que viabilizem es-
tas Ações, * 3i Reunião em 10-2-00. 07852

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

TOCANTINS

Antônio Jorge PTS

Pastor Amarildo PPS

Presentes do Tocantins: 2

Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar

PARÁ

PT

PMDS
PT

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ata da 33ª Sessão, da Câmara dos Deputados, Extraordi
nária, Matutina, da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária,

da 51! Legislatura, em 10 de fevereiro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente;

Jaques Wagner, 3º Secretário; Francisco Silva, Simão Sessim,
§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno

AMAZONAS

Silas Câmara PTB

Vanessa Grazziotin PCdoB

Presentes do Amazonas: 2

Babá

Jorge Costa

Valdir Ganzer
Presentes do Pará: ~
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RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Presente do Rio Grande do Norte: 1

lédio Rosa PMDB
Paulo Baltazar PSB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Bispo Wanderval PL
Eduardo Jorge PT
João Paulo PT
José Genoíno PT
José Machado •PT
Presentes de São Paulo: 5

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Presente de Mato Grosso: 1

PIAuí

PSDB
PMDB

Átila Lira
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 2

Sérgio Novais
Presente do Ceará: 1

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL
Presente do Maranhão: 1

CEARÁ

PSB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PT

PARANÁ

PFL
PT
PMDB
PT
PPS

Affonso Camargo
Dr. Rosinha
Moacir Micheletto
Padre Roque
Rubens Bueno
Presentes do Paraná: 5

Barbosa Neto
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Presente de Mato Grosso do Sul: 1

SANTA CATARINA

Vicente Caropreso PSDB
Presente de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Caio Riela PTB
Luís Carlos Heinze PPB
Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 52
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

BAHIA

PT
PFL
PT
PSDB

EberSilva
Eduardo Paes

José Carlos Elias PTB
Presente do Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

PDT
PTB

Geraldo Simões
Luiz Moreira
Nelson Pellegrino
Saulo Pedrosa
Presentes da Bahia: 4

MINAS GERAIS

Gilmar Machado PT
Maria do Carmo Lara PT
Presentes de Minas Gerais: 2

EspíRITO SANTO

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 2

PARArBA

Avenzoar Arruda PT
Presente da Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Fernando Ferro PT
Pedro Eugênio PPS
Presentes de Pernambuco: 3
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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 2'1 Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. FRANCISCO SILVA, servindo como 1'I

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFfclOS

Da Bancada do PDT, nos seguintes termos:
OFfclO NQ 44/20oo-PDT

Brasília, 9 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, temos a honra de comu
nicar a Vossa Excelência que a Bancada do PDT, em
reunião realizada nesta data, decidiu pela indicação do
nobre Deputado Miro Teixeira para exercer a Liderança
do Partido Democrático Trabalhista nesta Casa.

Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Airton Dlpp
- Deputado Alceu Collares - Deputado Celso Jacob
- Deputado Coméllo Ribeiro - Deputado Dr. Hélio -
Deputado Eber Silva - Deputado ~nloBacci - Depu.
tado Eurípedes Miranda - Deputado Fernando Co-
ruja - Deputado Giovannl Queiroz - Deputado José
Roberto Batochio - Deputado Luís Eduardo - Depu·
tada Miriam Reid - Deputado Miro Teixeira - Depu
tado Nelva Moreira - Deputado Olímpio Pires - D&
putado Pompeo de Mattos - Deputado Serafim Ven
zon - Deputado Wanderley Martins.

Defiro. Publique-se ao Sr. Dire
tor-GeraI.

Em 10-2-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Givaldo Carimbão, nos se-
guintes termos:

OFfclD NQ 14/2000

Brasília, 9 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Respeitosamente venho por meio desta solici
tar a gentileza de Vossa Excelência no sentido de

que seja concedida nos termos do artigo 56, inciso 11
e § 12, da Constituição Federal, c/c artigo 235, inciso
111, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, a licença para tratar de interesse particular,
sem vencimentos, por 122 dias, no perfodo de 10 de
fevereiro a 10 de junho de 2000, sendo 5 dias na
segunda sessão legislativa extraordinária e 117 dias
na segunda sessão legislativa ordinária, todas da
51 1 Legislatura, não ultrapassando cento e vinte
dias por sessão legislativa.

Na certeza de poder contar com seu pronto
atendimento, antecipo desde já os meus sinceros
agradecimentos, aproveitando a oportunidade para
apresentar os meus votos de distinta consideração e
apreço.

Respeitosamente, - Givaldo Carimbão, Depu
tado Federal- PSB/AL.

Considere-se afastado a partir desta
data. Publique-se, nos termos do artigo 56,
inciso 11, da CF, c/c artigo 235, inciso 111, do
RICD. Após, convoque-se o respectivo su
plente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 10-2-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Murilo Domingos, nos se
guintes termos:

OF/MD/MT NQ 20/2000

Brasflia DF, 9 de fevereiro de 200

Exm2 Senhor
Jaques Wagner
Terceiro Secretário
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado,
Solicito, de acordo com o artigo 236 e seu pará

grafo único, uma licença de 123 dias, para me ausen
tar dos trabalhos parlamentares, por necessidade de
tratamento de saúde, conforme relatório médico re
metido em anexo.

Atenciosamente, - Murllo Domingos, Deputa
do Federal.

Considere-se afastado a partir de
10-2-2000. Publique-se, nos termos do
artigo 56, !nciso 11 e § 1º, da CF c/c artigos
235, inciso 11; e 236, parágrafo único todos
do RICO. Após, convoque-se o respectivo
Suplente.

Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 10-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Joaquim Brito, nos seguin
testermos:

Brasília, 10 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de Depu
tado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado
de Alagoas, nos termos do art. 241, inciso 11, do RICD.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Joaquim Antônio
de Carvalho Brito, PT/AL.

Publique-se, nos termos do art. 241,
inciso 11 do RICO. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 10-2-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Osvaldo Sobrinho, nos se
guintes termos:

0768D Sexta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Fevereiro de 2000

COMUNICAÇÕES Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo
Estado do Mato Grosso.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Osvaldo Roberto
Sobrinho, Deputado Federal.

Publique-pe, nos termos do art. 241,
inciso 11, do RICO. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 10-2-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Osvaldo Sobrinho, nos se
guintes termos:

Brasília, 15 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vos

sa Excelência que nesta data formalizei minha fili
ação ao Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB.

Atenciosamente,- Deputado Osvaldo Roberto
Sobrinho.

Brasília, 10 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 10-2-2000. - Michel Temer,

Presidente.

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
Diretório Estadual de Mato Grosso

Certidão

o Partido Trabalhista 8rasileiro-PTB'1

através de seu Diretório Estadual de Mato Grosso, neste ato representado
por seu Presidente que a presente subscreve, CERTIFiCA para os devidrn;
tins de direito, que o Sr. Osvaldo Roberto Sobrinho, brasileiro, casado"
professor, Título Eleitoral nO 24924718-48, Seção nl.! 063 , Zona nU 048,
residente e domiciliado nesta cidade de Cuiabá-MT.~ DESFILIOl!:3!%.
deste partido político em 22 de Novembro de 1999, em confonnidade com
o requerimento pessoal protocolado na Secretaria Geral do PT8.

Por ser a pura expressão da verdade, finno
â presente.

Cuiabá-MT., 08 de Fevereiro de 2000

)~~~~
Dr. Homero Florisbelo da Silva
Presidente PT8..M'I'.
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OECLARO OuE ESTOU DE ACOADO COM O PROGAAMA E ESTATuTO DO PARTIDO

ASSlh7tr O$'ELE1TOA

:{;



07682 Sexta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

.- ----- -- --.
, I

1 9 t 4 7
"--- '

PESO

4 BR

.....-__A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA__-..

NOME 00 DESTINATARIO Juiza Ora Graciema. R. de caravellas

ENDERECO Rua Rui Barbosa, 282 - B. Goiabeiras
cEP78.02()--540 CIDADE cu~ UF MT
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Deputado FederaL inscrito no Cartório Eleitoral desta Comarca, na 048

Zona. seção 0063 • sob o n° 24924718/48 . vem à presença dt

V. Exa. comunicar. na fonna preceituada no parágrato único do art. 22. da Le

nO 9.096. de 19 de setembro de 1995. que se filiou ao PARTIDO DA SOCIAl

DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB. e requer seja cancelada a sua filiaçãe

anterior - PARTIDO TRABALHISr.m BRASILEIRO - PI'B

P. deferimento.

Brasi1ia, 15 de dezerrbro
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de 1999
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* PROJETO DE LEI N° 2.329-A, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM nO 107/00

Sexta-feira 11 07683

Dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários; tendo pareceres: da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com emendas (relator: Dep.
GERALDO SIMÕES); da Comissão de Agricultura e Política Rural, pela aprovação, contra os
votos dos Deputados Geraldo Simões, João Grandão, Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Valdecir
Oliveira e Wellington Dias (relator: HUGO BIEHL). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. ...,

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

* Projeto inicial publicado no DCD de 21/01/2000.

PARECERES DAS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
E DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

I - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

11 - Na Comissão de Agricultura e Política Rural:
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - RELATÓRIO

o projeto de lei acima ementado disciplina as atividades de annazenagem de produtos
agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. Com a proposição,
o governo pretende instituir legislação específica para as atividades de annazenagem agrícola,
até a presente data sob a égide do Decreto nO 1.102, de 21 de novembro de 1903, que estabelece
regras para o funcionamento das empresas de annazéns gerais.

Nos termos do art. 2°, da proposição, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento
criará sistema de certificação de annazéns, com o objetivo de .fixar padrões mínimos para o seu
funcionamento. incluindo-se as exigências para a qualificação desses estabelecimentos.
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o projeto determina que os contratos de depósito contenham cláusulas, livremente
arbitradas entre as partes, fixando direitos e obrigações ao depositante e ao depositário,
envolvendo, entre outros, o objeto, o prazo de armazenagem, o preço e a forma de remuneração
pelos serviços prestados.

De acordo com o art. 6° do projeto, o depositário é responsável pela guarda,
conservação, e pela pronta e fiel entrega dos produtos. Procurando impor rigor a essa
determinação, o mesmo dispositivo define que o depositário responderá por culpa ou dolo de
seus empregados ou prepostos, por furtos, roubos e sinistros processados nos produtos. Na
mesma direção, determina que o presidente, o diretor e o sócio-gerente de empresa privada, ou
o seu equivalente, no caso de cooperativas, assim como o titular de firma individual, assumirão
solidariamente, com o fiel, responsabilidade integral pelas mercadorias recebidas em depósito.

o art. 8° do projeto permite que o prestador de serviços de armazenagem comercialize
produtos da mesma espécie daqueles usualmente recebidos em depósito.

Nos termos do art. 10, o depositário fica obrigado a prestar informações, se autorizado
pelo depositante, sobre a emissão de títulos representativos do produto em fase de venda e
sobre a existência de débitos que possam onerar o produto. Obriga-se, ainda, que o depositário
encaminhe informações ao Ministério da Agricultura, conforme regulamentação da Lei.

o art. 11, autoriza o acesso do Ministério da Agricultura e do Abastecimento aos
armazéns, para. efeito de fiscalização da existência do produto e suas condições de
armazenagem.

Por fim, através do art. 12, o projeto estabelece que o depositário que infringir os
termos da legislação ficará sujeito às penas de suspensão temporária ou de exclusão do
sistemas de certificação de armazéns a serem arbitradas pelo Ministério da Agricultura, na
forma do regulamento.

lI-VOTO

A proposição, em comento, foi enviada pelo governo, em regime de urgência
constitucional, sob o amparo do disposto no art. 64 da C.F.

Essa proposta de nova legislação para a armazenagem de produtos agrícolas insere-se
no conjunto de medidas lançadas pelo Sr. Presidente da República no dia 19 de janeiro p.p, no
sentido da desregulamentação e da privatização de serviços relacionados com a atividade
agrícola visando, segundo o governo, a agilização da comercialização desses produtos e a
redução do chamado "custo Brasil".

Ao longo do tempo, a atividade de armazenagem de produtos agrícolas, principalmente
associada aos estoques públicos, foi caracterizada por graves irregularidades envolvendo os
depositários dos produtos.
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A iniciativa, em apreço, pretende, além dos objetivos anteriores, impor critérios para a
moralização desses serviços, a partir dos quais o governo sentiu-se seguro para propor o fim da
vedação para que os armazenadores comercializem os produtos agrícolas. Com esta
providência, entre outras, o governo pretende transformar a atividade de armazenamento em
instrumento de apoio indispensável para a "modernização" do sistema de comercialização
agrícola, supostamente garantida com os equipamentos de derivativos agrícolas recentemente
criados para viabilizar o novo modelo de crédito rural baseado na
privatização/internacionalização das suas fontes.

Mesmo com algumas ressalvas, julgamos que a proposição deve prosperar, com as duas
modificações propostas, na sequência. Até porque, com a sua aprovação, combinada com
outras medidas setoriais recentes, o governo assegura que passará a contar com todas as
condições para proporcionar um grande impulso aos setores do agronegócio, capaz de, nas
previsões do Sr. Ministro da Agricultura, elevar o país à condição de maior potência agrícola
do planeta, em menos de 10 anos. Todavia, não nos parece razoável a solicitação de urgência
constitucional para uma matéria que vem sendo disciplinada por instrumento legal às vésperas
de completar um século de existência.

o exame do texto da proposição nos leva a três considerações relevantes.

Em primeiro lugar, para dar maior eficácia ao projeto no que tange aos seus propósitos
de garantia de imunidade a desvios de finalidade nos serviços de annazenagem de produtos,
envolvendo recursos públicos, julgamos imprescindível a imposição de alguma forma de
controle público aos contratos do gênero. Para tanto, apresentamos a Emenda nO 1, anexa, que
inclui parágrafo ao art. 3°, por meio da qual, estamos sugerindo que o Ministério da Agricultura
e do Abastecimento mantenha disponível, para livre conªulta, pelo público, os dados dos
contratos vigentes de annazenagem que tenham como objeto a guarda de produtos para fins dos
estoques públicos, e de produtos decorrentes de operações de financiamento da
comercialização que contem com subvenções do Tesouro Nacional;

Na medida em que a futura legislação está sendo estruturada para viabilizar os novos
instrumentos de mercados futuros, absolutamente inacessíveis, especialmente aos segmentos de
base da agricultura familiar, oferecemos a Emenda nO 2, anexa, por meio da qual, propomos
que estes segmentos passem a ter preferência nas operações de aquisição direta, pelo governo
federal, de produtos para fins da política de estoques públicos. Dessa forma, se garantirá, pelo
menos, a flexibilização do caráter altameJ).te excludente das políticas de comercialização e
armazenamento.

Vale atentar, também. para o fato de a proposição não derrogar nenhum dispositivo do
Decreto nO 1.102, de 1903. Mesmo reconhecendo-se a prevalência da Lei, sobre o Decreto,
eventuais omissões do texto da futura legislação poderão ficar subordinadas ao comando de
algum dispositivo do Decreto que eventualmente mostre-se inapropriado para os fins ora
perseguidos com a nova legislação. No entanto, para que não incorramos no risco de subtração
de prerrogativas da CCJ, esta observação vale apenas como alerta para aquela Comissão
Permanente desta Casa.
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Ante o exposto, opinamos favoravelmente ao PL n° 2.329/2000, com a incorporação,
em seu texto, das Emendas, anexo.

Sala da Comissão, etnz> de fevereiro de 2000

Deputado

EMENDA ADITIVA (n° 1)

Inclua~se parágrafo ao art. 3° do PL n° 2.329/2000, com a seguinte redação:

"Art. 3° .
Parágrafo 2° Durante o prazo de vigência de contrato com o Poder Público para fins da

política de estoques, bem como, nos casos de contratos para a guarda de produtos decorrentes
de operações de comercialização que envolvam gastos do Tesouro Nacional, a título de
subvenções de preços, o Ministério da Agricultura manterá disponível, na rede Internet,
extratos dos contratos correspondentes contendo as informações previstas no caput deste
artigo."

Sala da Comissão. em -g de fevereiro de 2000

Deputado

EMENDA ADITIVA (n° 2)

Inclua-se art. 12 ao PL nO 2.329/2000, com a redação que segue, renumerando-se os
arts. 12 e 13 do projeto original:
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" Art. 12. As operações de aquisição direta de produtos agrícolas, pelo governo federal,
para os fins de fonnação e manutenção dos estoques públicos de alimentos serão realizadas,
prioritariamente, junto às associações" coo~tivas. e condomínios de mini e pequenos
produtores rurais, e de agricultores familiares.;'

Sala das Sessões, em ~ de fevereiro de 2000

~
~'~v

Deputado' R,ALDO SfMÕES
, Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão· de Economia, Indústria e Comércio, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei nO 2.329/2000, com emendas, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Geraldo Simões., ,

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Machado - Vice-Presidente; Alex Canziani, Aloizio

Mercadante, Antônio Cambr~ia, Ary Kara,.Celso Jacob, Clementino Coelho,
Edison Andrino, Geraldo Simões" João Fassarefla, Jurandil Juarez, Maria
Abadia, Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubens Bueno e Sérgio
Guerra.

S.ala da Comissão, em 10 de fevereiro de 2000.

~~-"

-?~~
Deputà90 JOSÉ I\méHADO

Presideote em exercício
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - N° 1

Fevereiro de 2000

Inclua-se parágrafo ao art. 3° do PL nO 2.329/2000, com a seguinte redação:

"Art. 3° .

§ 2° Durante o prazo de vigência de contrato com o Poder
Público para fins da política de estoques, bem como, nos casos de contratos
para a guarda de produtos decorrentes de operações de comercialização
que envolvam gastos do Tesouro Nacional, a título de subvenções de
preços, o Ministério da Agricultura manterá disponível, na rede Internet,
extratos dos contratos correspondentes contendo as informações previstas
no caput deste artIgo."

Sala da Comissão, em 10 de fevereiro de 2000.

-...:::-.._~--- /~~ ~
~~cjo JOS;;;;:;CH;;:;O ~

Presidente em exercício

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - N° 2

Inclua-se art. 12 ao PL nO 2.329/2000, com a redação que segue, renumerando
se os arts. 12 e 13 do projeto onginal:

"Art. 12. As operações de aquisição direta de produtos agrícolas,
pelo governo federal, para os fins de formação e manutenção dos estoques
públicos de alimentos serão realizadas, prioritariamente, junto às
associações, cooperativas e condomínios de mini e pequenos produtores
rurais, e de agricultores familiares" .

Sala da Comissão, em 10 de fevereiro de 2000.

~

~ _._--~ ~

-. /_~~~
~epuÍâcio JOSÉ MA~_~AD? .._~'"

Presidente em exercício



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POlÍTICA RiJRA-b-

I - RELATÓRIO

o Projeto de Lei n° 2.329/2000, do Poder Executivo,
regulamenta "as atividades de armazenagem de produtos agropecuários, seus
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico..." Este projeto moderniza,
sem revogar, a quase centenária legislação anterior, o Decreto n° 1.102, de 21 de
novembro de 1903.

As principais inovações introduzidas pelo PL nO 2.329 são:

- permissão para que o armazenador possa ser também um comerciante de
produtos agrícolas;

- aumento das responsabilidades dos proprietários e dirigentes dos armazéns, de
forma a dar maior credibilidade ao sistema e facilit~lr a negv~iação de mulos
representativos de mercadorias depositadas;

- a institucionalização do contrato de depósito capaz de dirimir dúvidas acerca ":J 'lS

direitos e deveres de depositantes e depositários, em particular no que diz íí\3Spei1hJ
ao ponto crucial de diferenças de quantidade e qualidade dos produtos
armazenados que, no passado, deram margem a infindáveis processos judiciais e
acusações de fraudes;

- criação de um sistema de certificação que estabelece condições técnica;' '~J

operacionais de armazéns, objetivando a fixação de padrões mínimos para f q

funcionamento; \[
.,y!"

- constituição de um cadastro nacional de armazéns que sirva de referencial para
o mercado;

- criação de um sistema de levantamento estatístico dos estocl! """'8\ que ~:r},

transparência aos mercados de produtos agrícolas.

A proposição foi distribuída às Comis~ees; J

Indústria e Comércio, de Agricultura e Política Rural para @;:{gm~ di, ,3 ~]

Comissão de Constituição e Justiça e Redação para os fins t \;;;vi~~iÚÍ'~\ ú"FJ $iut t5,,~ ü]o
Regimento.

Não foram oferecidas emenda$ , :';1 ,"~_, regimental.

A proposição tramita sm mr::;;"]E:~ ,~e urgência (art. 64 da
Constituição Federal).

É o relatório.
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11- VOTO DO RELATOR

A modemizaçlo 40s mercados agrícolas e o desenvolvimento
de novas modalidades de operaçOes comerciais, como vendas antecipadas,
mercados de futuros e mercados de opc;ões, exigem a atualização das regras que
disciplinam a armazenagem de produtos agropecuários, seus derivados,
subprodutos e resíduos de valor eeoh6mico. Crucial ao adequado funcionamento
desses mecanismos é O aumento di confiança do mercado inspirada pelo
sistema. Afinal, os estoque. ffliOOl 110 o lastro de todas as operações com
papéis, inclusive oferece suporte neoeei6rio 8 política de garantia de preços
mínimos. Não há bolsa de mercedori. qu8 funcione de forma satisfatória' se o
sistema de annazenagem nAo merecer CQnfiança. Por isso, o fiel controle dos
estoques, 8 garantia da qualidade e ql8ltidedfl dos produtos estocados, a clareza
na definição de direitos e deveree'das partes e a geração de infonnações
estatísticas precisas 8 de fácil lC8I8O ao público sobre as quantidades e
qualidades dos produtos armazenadOs d9 um passo fundamental à consolidação
dos novos mecanismos de ~iz4IM;io,. de atração de capital privado para
viabilizar o financiamento do c::om6rciQ doi produtos agrícolas e de seguro de
preços, cuja criação o governo tem eatimul8do. A nova lei de armazenagem é,
portanto, componente indispenúvel di nova poUtica agrícola que se pretende
implem~ntar. A tudo ino acreecentenHe a reduçAo de perdas de gêneros
alimentícios, a diminuiçAo de PQIIibilidldel de fraudes e a redução das
possibilidades de conflito entre~ • depositários, que as novas regras
da armazenagem haverão de propiciar. A nova proposta corrige detasat
existente e atualiza o Decreto 1.102 de 21 de novembro de 1903.

I

O Projeto de lf;ti ntl 2.329/2000 representa um substancial
av jnça na regulamentação da a~enagem, nIo 86, mas, principalmente, de
p- xJutos agropecuários e, por iSSQ. voto por sua APROVAÇÃO.

Sala da ComissAo, em ~.a de :f;ve-~u; de 2000
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A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reunião extrãordinária
realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Geraldo Simões, João
Grandão, Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Valdeci Oliveira e Wellington Dias, pela
aprovação do ProjetQ de Lei n° 2.329/2000, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Hugo BiehL O Deputado Wilson Santos absteve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes e Xico' Graziano (Vice
Presidentes), Abelardo Lupion, Carlos Menes, Jaime Fernandes, Joel de
Hollanda, Paulo Braga, Ronaldo Caiado, Zila Bezerra, Confúcio Moura, Nelson
Meurer, Silas Brasileir6~ Themístocles Sampaio, Waldemir Moka, Wilson Santos,
Anivaldo Vale, Carlos Batata, Luís Carlos Heinze, Saulo Pedrosa, Geraldo
Simões, João Grandão,' Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Hugo Biehl, Nelson
Marquezelli, Nilton Capixaba, Giovanni Queiro~, Romel Anízio, Telmo Kirst, João
Caldas e, ainda, Darci Coelho, Gervásio Silva, Werner Wanderer, Alberto Fraga,
Júlio Semeghini, Paulo Kobayashi, Valdeci Oliveira, Wellington Dias, Murilo
Domingos, Agnaldo Muniz e Coriolano Sales.

./
Deputado DIL PERAFICO

presi~7te

Yi ..
----~



o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O
tempo de V. Ex!! está esgotado.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço um
minuto para concluir. Com certeza, V. EXª, muito em
breve, será conduzido à Presidência desta Casa por
aclamação deste Plenário. Sabe V. Ex!' que há, neste
sentido, uma grande mobilização dos Srs. Deputados.

Para encerrar, quero dizer que não podemos de
forma alguma fechar os olhos para a Casa do lado.
Temos de fazer um trabalho forte, porque esta Casa já
cassou muitos Deputados e lá não há só um, mas vá
rios Senadores que têm de ser cassados. E é bom
que o Senado faça isto de um vez, antes que o povo
tome uma atitude mais forte. Devemos fechar logo o
Senado. Vamos fechar logo aquela Casa, caro Depu
tado Clementino Coelho, porque aquilo lá não resolve

IV - BREVES COMUNICAÇÕES
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Ministérios. E tomara que isso seja verdade, porque
Finda a leitura do expediente, passa-se às estaremos aqui acompanhando e torcendo para que

tudo se resolva, pois as cooperativas do Brasil inteiro
não agüentam mais continuar nessa situação,
ouvindo a lengalenga do Governo no sentido de que
irá liberar recursos da ordem de 3 bilhões de reais,
mas não libera coisíssima alguma. São centenas de
cooperativas neste Brasil que aguardam sua
revitalização por intermédio do Programa RECOOP e
tomara que tudo dê certo, para que se resolva a grave
situação em que vivem as famílias do interior, do
campo.

Para concluir, faço rapidamente um alerta à
Casa ao lado, sobre a qual já me manifestei desta tri
buna, para pedir que seja desarquivado, desengave
tado o projeto da extinção do Senado da República.
Aquela Casa é inócua, tem de ser extinta. Temos de
fazer uma consulta popular, um plebiscito para extin
guir aquela Casa. Está aqui à minha frente o Deputa
do Mauro Benevides, que já foi Presidente daquela
Casa, é dono de belos trabalhos, de belos serviços,
mas agora está na Câmara dos Deputados. Acho que
aqueles que estão lá têm de vir para esta Casa, que é,
esta sim, a Casa do povo, aqui estão os representan
tes do povo. Lá não há representante do povo coisís
sima alguma. Estão tentando tapar o sol com a penei
ra, botando a sujeira debaixo do tapete, num jogo de
empurra. "Cassa fulano?" "Não, vai para a Comissão
de Ética, volta para a Mesa Diretora, vai para a Justiça
Federal". Joga para cá, joga para lá, e o povo continua
pagando a conta de tanto dinheiro desviado, roubado.
A imprensa está dizendo que são fortunas desviadas.
E ficamos nós aqui suplicando migalhas para o povo
brasileiro, que paga a conta e que leva, no sufoco,
este País nas costas.

Tem a palavra o Sr. Caio Riela.
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, re
gistramos, nesta quinta-feira, o problema das coope
rativas, cuja solução o Governo Federal vem poster
gando há mais de um ano. Nós, ontem, na reunião da
bancada gaúcha, ouvimos depoimentos de vários di
rigentes de cooperativas, entre eles o do Dr. Antonio
de Souza Dornelles, da Cooperativa Agrícola de Ale
grete - CAAL, que possui 834 associados e produz 3
milhões e 800 mil sacas anualmente.

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Deputados, esses ho
mens não estão acreditando mais no Governo Fede
ral. Não só os representantes da cooperativa CAAL
ou os produtores de arroz, mas os de todas as coope
rativas e outros produtores, como os de embutidos,
desacreditam e chegaram até a dizer que se o
RECOOP, o Programa de Revitalização das Coopera
tivas, não for efetivado, eles entregarão os frigoríficos
e os cereais ao Banco do Brasil. Olha a que ponto
chegaram!

A Deputada Veda Crusius, coordenadora da
bancada gaúcha - S. Ex!! atuou de forma ativa, forte
e firme -, rapidamente, telefonou ao Ministro-Chefe
da Casa Civil, Pedro Parente, que, sem marcar hora,
prontificou-se a nos atender. Bastou que se atraves
sasse o espaço entre o Congresso e o Palácio do Pla
nalto para sermos atendidos pelo Ministro.

Abro um parêntese até pelo parentesco com o
povo brasileiro, porque o Ministro Pedro Parente es
tá-se destacando, sendo um referencial diferenciado
dos demais, não só ontem, em relação às cooperati
vas, mas também na semana passada, em relação ao
pessoal da ponte de Itaqui.

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
imediatamente, de forma séria, responsável e
dinâmica, abordou o que não só os produtores
precisavam ouvir, mas também nós, Parlamentares,
que criticamos a atuação do Governo - pelo menos
eu, que me considero um Deputado de Oposição,
apesar de meu partido estar coligado internamente,
embora externamente eu duvide dessa aliança.
Vimos que o Ministro Pedro Parente está dando espe
cial atenção ao assunto e faz até com que tenhamos
certa esperança.

Acredito e aposto, porque o Ministro Pedro
Parente tem demonstrado que está acima das
questiúnculas políticas dos seus colegas de outros



Há os que defendem a fusão da Brahma e da
Antarctica por serem grandes empresas nacionais.
Argumentam que, se as empresas multinacionais es
tão se fundindo, porque não podem também as nacio
nais fazê-lo?

Não é porque se demite no mundo inteiro que
nós temos de seguir aqui a regra das demissões.

E quando se discute as demissões que resulta
rão dessa fusão, discute-se apenas o emprego nas
fábricas. Mas e o trabalhador rural, aquele que planta
cevada em vários Estados do Brasil para fornecer a
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nada. O que aqui se faz, lá se desmancha. Não dá ambas as empresas? Na cidade da Lapa e em Porto
para continuarmos nessa situação. Amazonas, na região sul do nosso Estado, os peque-

O Presidente do Senado da República, Senador nos produtores já foram avisados de que terão de dei-
Antonio Carlos Magalhães, pode, no finalzinho de sua xar de produzir a cevada com a fusão das duas em-
vida, que vai durar ainda muitos anos, ver o povo, por presas. E estou sendo também que no Rio Grande do
seus representantes na Câmara dos Deputados, ex- Sul os produtores já foram avisados de que essas
tinguir o Senado. Vamos extinguir o Senado! empresas não comprarão mais a sua cevada.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do Vejo nesta Casa preocupação somente com o
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, cada emprego urbano. E esses trabalhadores rurais?
vez mais empresas têm-se fundido, aumentando com Quem comprará a sua produção? Hoje inúmeras fa-
isso o desemprego e a concentração de poder e de mílias vivem da plantação da cevada, que é vendida
renda no mundo. E, mesmo quando não há fusão, as para a Antarctica e para a Brahma.
empresas acabam demitindo. O empregado é o elo Sr. Presidente, não devemos discutir só o em-
mais fraco em todo o sistema de produção capitalista. prego urbano, temos de discutir também os reflexos
Recentemente a Coca-Cola anunciou que vai demitir dessa fusão na agricultura, os prejuízos que acarreta-
mais trabalhadores de suas indústrias em todo o rá ao produtor de cevada e ao consumidor.
mundo. Muito obrigado.

No Brasil essa empresa concorre diretamente O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
com a Antarctica e a Brahma. O que fizeram essas Presidência comunica ao Plenário o recebimento dos
duas empresas? Resolveram se fundir na chamada seguintes ofícios do Senador Antonio Carlos Maga-
Ambev, para, segundo declararam seus dirigentes, Ihães, Presidente do Senado Federal:
poder concorrer com a Coca-Cola, sua concorrente Ofício nE069/2000
mais direta. Mas nessas fusões, como sempre ocorre,
provavelmente mais trabalhadores serão demitidos. Senhor Presidente,

Na noite de anteontem os meios de comunica- Comunico a V. Exª e, por seu alto in-
ção veicularam um informe pago da Ambev. Se essa termédio, à Câmara dos Deputados que
fusão seguir o mesmo rumo do que vem ocorrendo esta Presidência, nos termos do disposto no
em âmbito mundial, provavelmente teremos mais de- § 3E do art. 60 da Constituição FederaC
missões. Dizem que o Conselho Administrativo de combinado com o art. 85 do Regimento Co-
Defesa Econômica - CADE, para autorizar essa fu- mum, convoca sessão conjunta, a reali-
são, deve estabelecer critérios contra as demissões e zar-se segunda-feira, dia 14 de fevereiro do
fiscalizar todo o processo. Ora, o CADE não tem fisca- corrente ano, às 15 horas e 30 minutos, no
Iizado absolutamente nada. Formam-se oligopólios e Plenário do Senado Federal, destinada à
monopólios no País, os preços sobem, os emprega- promulgação das Emendas Constitucionais
dos são demitidos, e o Cade não faz nada, é ineficien- nOs 25 e 26, de 2000, respectivamente, que
te. Basta ver sua atuação no que se refere aos medi- "Altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o
camentos. Se não se fiscaliza um setor essencial art. 29-A à Constituição Federal" e que
como o dos medicamentos, como se vai fiscalizar o "Altera a redação do art. 6E da Constituição

Federal".mercado de supérfluos, que é das cervejas e refrige-
rantés? Provavelmente não será feita essa fiscaliza- Aproveito a oportunidade para renovar
ção. a V. Exª protestos de apreço e considera

ção.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente

do Senado Federal.
Ofício nQ 070/2000
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto in

termédio, à Câmara dos Deputados que a
sessão solene conjunta, destinada à instala
ção dos trabalhos da 2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 51ª Legislatura, será realizada
no dia 15 de fevereiro próximo, terça~feira,
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às onze horas, no Plenário do Senado Fe- E assim foi. O Banco do Estado do Estado do
deral. Amazonas está federalizado, e sabemos que o Go-

Aproveito a oportunidade para renovar vemo Federal pretende operar mudanças profundas
a V. Ex' protestos de estima e considera- na instituição, obviamente com a proposta maior de
- que, num futuro não muito distante, o banco venha açao.

ser efetivamente privatizado.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente Sr. Presidente, penso que essa é uma luta que o

do Senado Federal.
sindicato da categoria dos bancários do Estado do

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Amazonas tem travado com muito competência, por-
Concedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin. que vem conquistando o apoio da sociedade amazo-

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB nense na defesa da instituição. Após a federalização
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI""" do banco, ocorreram inúmeras demissões, e noti-
e Srs. Deputados, mais uma vez, venho ao plenário cia-se já, inclusive com confirmação oficial, que cen-
desta Casa para falar sobre a privatização do Banco tenas de novas demissões estarão para ocorrer nos
do Estado do Amazonas. Assim como todos os ban- próximos dias.
cos estaduais e segmentos importantes da economia é idéia do Banco fechar uma série de agências
estatal brasileira, o BEA tem sido alvo da idéia de pri- e postos espalhados pelo interior do nosso Estado.
vatização. Ou seja, o Governo Federal acena com a possibilida-

Na última campanha eleitoral, toda a população de de demissões, mas não com a possibilidade de os
do Estado do Amazonas manteve-se alerta e cobrou funcionários terem acesso a um plano de demissão
de "')dos os candidatos posição firme, definida e clara incentivada.
er elação ao futuro daquele banco. Digo toda a po- Diante disso, acompanhamos ontem o Presi-
pl .ção, porque temos claro, no nosso Estado, que a dente do Sindicato dos Bancários até o Ministério da
pl atização não é assunto afeto tão-somente àque- Fazenda, onde tivemos audiência com o Presidente
le , trabalhadores que labutam na instituição, mas, do Conselho de Administração do Banco, Sr. Marco
sem dúvida alguma, a toda a população do Estado. Aurélio, e com a SI" Julieda Puig, que garantiram ao
Diferentemente da grande maioria dos Estados brasi- Presidente do Sindicato, o companheiro Israel, que
leiros, o Amazonas, por ser o maior em extensão terri- nos próximos dias o banco estará apresentando aos
torial e ter somente 62 Municfpios, com cidades dis- trabalhadores a proposta do plano de demissão in-
tantes umas das outras, tinha no BEA o único banco a centivada, que consideramos fundamental. Entende-
possuir agências nesses municrpios. mos que a demissão, por si só, já é um grande atenta-

Nos últimos anos, o Basa, que tinha agências ou do contra o trabalhador, e, quando esta não traz qual-
postos em vários municípios do Estado do Amazo- quer vantagem para o servidor, o atentado é ainda
nas, passou a fechar suas agências, fazendo com que mais doloroso.
em grande parte dos Municípios a única agência ban- Sr. Presidente, quero declarar publicamente que
cária existente fosse a do Banco do Estado do Ama- a partir do dia de ontem foi firmado compromisso en-
zonas. tre o Presidente do Conselho de Administração do

Esse fator contribuiu muito e contribui até hoje Banco do Estado do Amazonas e o Sindicato dos
para a apreensão da população com o destino dessa Bancários de que nos próximos vinte dias o banco es-
instituição. Durante a campanha eleitoral, o Sr. Ama- tará apresentando a proposta do plano de demissão
zonino Mendes, que acabou sendo eleito Governador incentivada, para que aqueles que serão demitidos -
do Estado, fez da defesa do BEA a grande bandeira e serão centenas -, não saiam de mãos vazias, sem
da sua campanha e usava grande parte do tempo que nenhuma possibilidade de custear sua sobrevivência
tinha na propaganda eleitoral para "tranqüilizar", entre e a de suas famrtias.
aspas, o povo do Amazonas, pedindo a todos que fi- Espero que o Governo Federal (.U, llpra com a
cassem tranqüilos, porque o Banco do Estado era sua palavra, para que eu volte, nos próximos vinte
propriedade do povo amazonense e, na sua adminis- dias, à tribuna desta Casa e comente a proposta do
tração, não seria privatizado e tampouco permitiria plano de demissão incentivada apresent~do pela di-
sua federalização. Findas as eleições, a primeira me- retoria do Banco do Estado do Amazonas.
dida que o Governador adotou foi mandar para a Muito obrigado.
Assembléia Legislativa mensagem que viabilizava a O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revi-
'federalização do banco. são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputa-



Está na hora de mobilizar Governadores e Pre
feitos, pressionarmos o Governo Federal no sentido
de estabelecer políticas, criar atrativos para que as
pessoas que saíram do campo, que dei~aram suas
residências vazias retornem. E que tenhamos políti
cas para frear esse fluxo migratório.

Estou fazendo esse alerta sobre o crescimento
do fluxo migratório, pois isso vai criar problemas no
campo: vamos deixar regiões despovoadas, proprie
dades abandonadas, comprometendo assim a produ
ção nacional. Poderemos estar criando problemas de
urbanização das nossas cidades, que já são grandes.

Fica o alerta para o Governo cuidar da agricultu
ra, fazer uma revisão nas suas políticas, ver como fi
cam os juros, a pesquisa, a extensão rural, a educa
ção, a estrada, o armazenamento, o preço mínimo, de
maneira que possamos ter uma agricultura atrativa
para que o homem permaneça no campo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, assomo a esta tribuna para falar sobre duas
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dos, todos conhecemos o esforço extraordinário de redução das atuais 4 milhões e 900 mil propriedades
muitos Prefeitos para atender à demanda dos seus rurais para 600 mil, o que significa elevação do fluxo
munícipes nas áreas de educação, saúde, sanea- migratório.
mento etc. Todos sabemos o esforço de muitos Prefe- A pesquisa ainda relata que 8 a 13 milhões de
itos para dotar suas cidades de um mínimo de in- nossos conterrâneos nordestinos já estão com o pé
fra-estrutura, ou seja, esgoto, água, jardim, urbaniza- na estrada, vindo para a cidade. E sabemos que isso
ção e transporte coletivo, demandas que os muníci- vai demandar muito mais infra-estrutura das cidades,
pes fazem lá nos municípios. E os Prefeitos dizem, para receber esses conterrâneos que estão saindo do
Sr. Presidente, que União e Estado têm retirado di- campo. O paradoxo é que enquanto há essa migra-
nheiro do município com uma mão, empurrando no- ção, que as cidades não estão conseguindo absorver,
vas atribuições com a outra, principalmente nas áreas temos 10 milhões de casas desocupadas no campo
de educação e saúde. brasileiro. Então, as cidades já não têm mais condi-

O Prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, do PT, recla- ções de receber nossos irmãos do campo, quando
ma dessa situação de mais encargos e menos recur- neste há 10 milhões de casas abandonadas, por falta
sos e apresenta um exemplo bem típico dessa situa- de política agrícola e rural do Governo.
ção, em que o Governo libera 315 reais por aluno/ano, Tenho inveja do Governo francês, que chega a
e o Município gasta 1.200 reais por ano com cada alu- brigar com o poderoso Estados Unidos, que se
no. confronta com a Organização Mundial do Comércio e

Sr. Presidente, segundo estudo publicado ago- diz que fará tudo para proteger os seus 700 mil
ra, a situação tende a se agravar, principalmente pela agricultores, com subsídios, com atrativos, para que
elevação do fluxo migratório de homens e mulheres continuem morando no campo. Aqui não há política
do campo para a cidade. Estando a agricultura nesse para o campo, para o pequeno e médio agricultor, e
abandono total, a tendência é exatamente essa. nem para o grande.

Mas, Sr. Presidente, também toda a in- Não é apenas desumana a postura do ~overno
fra-estrutura urbana necessária para dar suporte físi- Federal em relação à agricultura, principalmente aos
co a um cidadão tem um custo muito elevado. pequenos e médios agricultores. É uma política burra,

Hoje, o município não se pode furtar em forne- que aumenta os problemas na área urbana, que não
cer toda a urbanização, asfalto, água tratada e enca- tem mais como receber os nossos irmãos da área ru-
nada, sistema de iluminação, segurança pública, pon- ral.
tes, viadutos, passarelas, sistema de transporte, me
trôs, praças de esporte, jardins e espaços públicos
necessários, dentre outros.

Notem os Srs. Parlamentares que tudo isso tem
um custo elevadíssimo. Paradoxalmente, na zona ru
ral brasileira existem algo em torno de 10 milhões de
residências desocupadas, vazias e, dentro em breve,
esse número vai crescer.

Digo isso, Sr. Presidente, porquanto os Poderes
Executivos Municipais e Estaduais tem que arcar com
todo o custo do fluxo migratório rural, que segue de
forma crescente pelo País afora.

Dois pesquisadores, Eliseu Alves, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, e
Mauro Lopes, da Fundação Getúlio Vargas, têm análi
ses que deixam chocados cada um de nós. Segundo
os dois pesquisadores, dos 4 milhões e 900 mil pro
priedades rurais, apenas 600 mil conseguirão conti
nuar existindo. As demais desaparecerão, por conta
da baixa renda dos agricultores e, conseqüentemen
te, da falta de recursos para sua mecanização. Sem a
mecanização, segundo os pesquisadores, será difícil
a sobrevivência dessas propriedades. Teríamos uma
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questões relativas ao setor pecuário do Mato Grosso vez que o mercado interno não é suficiente para ab-
do Sul. sorver a produção de gado. É interessante lembrar

A primeira refere-se aos prejuízos e aos proble- que parte dos frigoríficos do Estado não estão prepa-
mas econômicos gerados pelas restrições impostas à rados para vender a carne desossada, ou seja, não
exportação de gado em pé e carne do maior Estado possuem sala apropriada para realizar esse tipo de
produtor do País - o Mato Grosso do Sul po~ui apro- serviço, bem corno fazer os investimentos necessári-
ximadamente 22 milhões de cabeças -, geralmente os para se adequar as exigências feitas pelo Ministé-
em maior contingente para São Paulo, o maior centro rio da Agricultura, o que explica por que os empresári-
consumidor e onde estão as indústrias tecnicamente os estão encontrando dificuldades para colocar no
adequadas ao abate de reses para exportação, em mercado um produto de altíssima qualidade, portan-
decorrência da barreira sanitária de combate à febre to, competitivo.
aftosa imposta no final do ano passado pelo Ministé- Recentemente o Governo do Estado de Mato
rio da Agricultura. Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Produção e

A segunda questão, Sr. Presidente, está relacio- Desenvolvimento Sustentável, coordenada pelo Vi-
nada às medidas recentemente adotadas pelo Gover- ce-Governador, Moacir Kohl, juntamente com os pe-
no Popular de Mato Grosso do Sul, com a imposição cuaristas e empresários da carne, preocupados com
de novas exigências para a abertura de frigoríficos e a crise que se anuncia para o setor, propuseram ao
matadouros no Estado, em razão do calote praticado Ministério da Agricultura mudanças na zona-tampão,
por alguns empresários do setor contra fazendeiros e obedecendo para isso a novos critérios de fiscaliza-
trabalhadores e até mesmo o próprio Estado, com o ção, dentre eles o de não se exigir exames de sorolo-
não-recolhimento do ICMS devido, que atualmente gia em animais de procedência idônea comprovada-
corresponde a 2% sobre a carne sem osso comercia- mente vacinados em todas as campanhas. Nesse
Iizada dentro ou fora do Estado e a 4% sobre a carne sentido, as barreiras sanitárias existentes hoje em
com osso vendida para fora do Estado. todo o Mato Grosso do Sul e que controlam a saída de

S'" e Srs. Deputados, as medidas restritivas bois em pé e de carne bovina com osso do Estado,
que no início do ano fecharam a fronteira de Mato deveriam ser limitadas apenas ao Município de Navi-
Grosso do Sul para exportação de gado em pé e car- rai e região, onde foi registrado o último foco de febre
ne com osso para os Estados compradores, como o aftosa em Mato Grosso do Sul.
Estado de São Paulo, estão sendo altamente prejudi- No entanto, essa proposta não foi aceita pelo
ciais para os pecuaristas, empresários do setor da Ministério da Agricultura, sob alegação de que poria
carne, trabalhadores e a economia do Estado, que em risco todo o trabalho que o Governo Federal vem
tem nesse setor uma das principais fontes de arreca- fazendo para erradicar a febre aftosa do País. Isso de-
dação. É bom lembrar que as exigências impostas ixou bastante apreensivos os Governos, os pecuaris-
pela barreira sanitária é decorrente dos focos de afta- tas e empresários da carne dos Estados de Mato
sa verificados em 1998 e infcio de 1999 nos Municfpi- Grosso do Sul e de São Paulo, que estão com os fri-
os Porto Murtinho e Naviraí. Por causa disso o Estado gorfficos operando ociosamente por conta da barreira
perdeu a condição de zona livre da doença, que foi sanitária, enquanto sobra boi gordo no lado
obtida por outros Estados do Circuito Centro-Oeste sul-mata-grossense.
(São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Dis- Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Deputados, como se
trito Federal). não bastassem os prejufzos causados pelas restri-

O fechamento para o trânsito de bovinos reduziu çôes impostas à exportação de gado e carne com
em quase SOCÁ! o volume de animais abatidos no mês osso para os Estados consumidores, os pecuaristas
de janeiro em Mato Grosso do Sul, ou seja, de 250 mil de Mato Grosso do Sul estão sendo vftimas de em-
reses caiu para 140 mil, conforme dados fornecidos presários caloteiros. Algumas indústrias frigoríficas
pela Delegacia Federal de Agricultura (DFAlMS), que estão agindo de má-fé em suas operações em Mato
acompanha diariamente as planilhas semanais de Grosso do Sul. Segundo informações dos próprios
abates feitoe pela indústria da carne. Isso nos dá uma criadores, no mfnimo oito frigorfficos deram calote no
idéia da crise que poderá ocorrer na pecuária Estado. Os golpes vão desde o arrendamento das
sul-mato-grossense em virtude das barreiras impos- empresas para outros grupos até o não-cumprimento
tas para a comercialização da carne produzida em dos compromissos firmados, mudança do CGC da
Mato Grosso do Sul, provocando o fechamento de fri- empresa etc. Para aplicarem o golpe e saírem ilesos,
gorificos e, conseqüentemente, desemprego, uma alguns empresários registram o frigorffico em nome
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de laranjas, ou seja, pessoas que emprestam o nome
para funcionar uma empresa. Na maioria das vezes
os laranjas são funcionários da própria empresa cujos
vencimentos salariais não passam de dois salários
mínimos. Alguns produtores estão entrando com
ações contra os caloteiros, enquadrando-os no crime
de colarinho-branco, formação de quadrilha e estelio
nato. Somando-se às ações dos pecuaristas lesados,
existem as reclamações trabalhistas que estão sendo
apresentadas, além daquelas que já foram movidas
junto à Justiça, por funcionários que foram dispensa
dos sem receber nenhum de seus direitos trabalhis
tas.

Mas nesta questão, Sr"s e Srs. Deputados, o Go
verno Popular, por meio das Secretarias de Produção
e Desenvolvimento Sustentável e Fazenda, já tomou
as medidas necessárias para evitar que empresários
caloteiros do ramo da carne venham a se instalar em
Mato Grosso do Sul. Nesse sentido,· o Governo do
Estado publicou no Diário Oficial, edição do dia 1ºde
janeiro, decreto que impõe novas exigências para a
abertura de frigoríficos e matadouros no Estado.

Com a publicação do decreto, o empresário que
quiser instalar frigorífico ou matadouro no Estado de
verá, dentre outras exigências, oferecer garantias
para o recolhimento de imposto, declaração de renda
e de bens da pessoa física e comprovantes de resi
dência dos sócios e diretores, bem como cópia do
contrato de arrendamento, quando a instalação do fri
gorífico for alugada. Além disso serão recadastrados
todos os frigoríficos instalados em Mato Grosso do
Sul, analisadas a documentação das indústrias, vi
sando à identificação das que estão em situação irre
gular.

Tais medidas foram bastante comemoradas pe
los criadores, que são os maiores lesados com as in
dústrias que decretam falência e que há anos cobra
vam medidas nesse sentido, mas nunca foram atendi
das pelos governos anteriores. Na avaliação da clas
se produtora, as medidas protegem o setor dos abu
sos e golpes praticados por aventureiros no mercado
de carne e, acima de tudo, ajudarão a moralizar o
mesmo, coibindo abusos cometidos por industriais
que aplicam golpes na pecuária há muito anos.

Para finalizar, quero destacar aqui a vontade po
lítica e o empenho do Governador Zeca do PT e dos
Secretários de Produção e Desenvolvimento Susten
tável e de Fazenda, Moacir Kohl e Paulo Bernardo,
respectivamente, que, desde que o problema foi iden
tificado, não têm medido esforços para encontrar uma
solução que proporcione segurança e tranqüilidade
aos pecuaristas e trabalhadores, bem como credibili-

dade junto ao mercado pecuário de Mato Grosso do
Sul.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB ~ CE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, vimos hoje à tribuna trazer denúncias
gravíssimas sobre a situação da Empresa Brasileira
de Telecomunlcações - EMBRATEL.

Como se sabe, a Embratel é a única empresa a
operar para o exterior. Portanto, a ligação entre o Bra
sil e o mundo está sob sua responsabilidade. Ela foi
privatizada em julho de 1998 e comprada pela
MCllWorldconl, uma empresa americana que está
desde 1998 a cometer um crime contra este País,
contra os trabalhadores, contra a ciência e a tecnolo
gia do Brasil.

Primeiramente, houve um processo de demis
são em massa. Dos 11 mil trabalhadores da Embratel
- trabalhadores qualificados, doutores, engenheiros
da mais alta qualificação, nos quais tínhamos investi
do muito -, só estamos com 8.148, portanto, são
2.852 postos a menos. Agora, em janeiro, já demiti
ram trezentos trabalhadores. E o mais grave, Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, é que essas demissões
ocorrem em cargos importantes como o de engenhei
ros, de técnicos.

O discurso tanto da MCI, esse gigante america
no que controla agora a Embratel, quanto o do próprio
Governo FedEiral é de que se está demitindo, mas se
está criando outros postos de trabalho na telefonia.
Isso é uma inverdade, uma mentira que querem pas
sar para o povo. Os postos de trabalho que estão sen
do eliminados são de pessoas extremamente qualifi
cadas, de engenheiros, de técnicos com
pós-graduação, e estão a contratar telefonistas de
calceta, como se esses cargos pudessem ser compa
rados.

Portanto, esse desmonte da telefonia vai cau
sando impacto não só na qualidade dos serviços,
com a desnacionalização dessa área estratégica,
como também na área tecnológica. Hoje, as pesqui
sas e todo o desenvolvimento tecnológico estão atre
lados aos ESllados Unidos por meio dessa gigante
norte-americana que comprou a Embratel.

Temos o caso emblemático de Belo Horizonte, a
terceira maior Capital do País, onde, dos doze empre
gados do setor de recursos humanos da Embratel,
soment~ dois restaram desse processo de demissão.
E mais: os tra.balhadores estão sendo submetidos a
umajomada estafante. Há um clima de demissão, de
terror, para manter a MCI como a grande gestora,
com esses critérios de competência que agora estão



A direção do PFL acatou ontem, em reunião da
Executiva Nacional, proposta do Deputado Luiz Antô
nio de Medeiros (PFL - SP) para que seja apresenta
do ao Presidente Fernando Henrique Cardoso um
projeto de reajuste do salário mfnimo. "Estamos par
tindo de US$100 como o valor básico para começar
mos a estudar uma proposta consistente que não im
plique pressão inflacionária", disse o Senadór José
Jorge (PE), vice-presidente da legenda, que chefiará
um grupo de trabalho para formular a sugestão.

Os dirigentes do PFL descartam, contudo, a
apresentação de um projeto de lei com o novo valor,
como anualmente faz o PT, por meio do Deputado Pa
ulo Paim (RS). "Fora de uma negociação com o Exe
cutivo, propor aumentar salário mínimo é demago
gia", afirmou o Senador José Agripino Maia (RN), ou
tro vice-presidente pefelista.

A mesma estratégia de evitar um confronto
aberto com o Governo foi adotada pelo Presidente do
Congresso, Senador Antonio Carlos Magalhães (PFL
- BA). "Cabe ao Governo decidir", afirmou. "Qualquer
aumento expressivo é bom porque nos coloca no
mesmo nível das nações desenvolvidas:' O senador
evitou, contudo, encampar a tese de que o salário de
veria atingir US$100 e voltou a sugerir que o paga
mento de aposentadorias seja desvinculado do rea-

Durante o discurso do Sr. Sérgio No
vais, o Sr. Severino Cavalcanti, 2fl Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Francisco Silva,
§ 2fl do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Silva) - Conce
do apalavra ao nobre Deputado Paulo Paim.
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adotando na nossa telefonia de longa distância e de O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se-
contato com o exterior. guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa-

o mais grave, Sr. Presidente, é que a Embratel dos, voltamos a esta tribuna para registrar nos Anais
está centralizando as quarentas centrais telefônicas da Casa matéria publicada na maioria dos jornais do
que existem no Brasil em quatro centrais somente, Pars, no dia de hoje, em que o PFL defende o salário
sendo que uma delas, a central do Rio de Janeiro, já mínimo de 100 dólares. Aproveito a oportunidade
está sob completo controle norte-americano. Portan- para cumprimentar toda a direção do PFL e os seus
to, dados estratégicos, de segurança nacional, hoje Líderes. Parabéns ao PFL!
estão sendo comandados diretamente dos Estados Sr. Presidente, este é um momento histórico,
Unidos. pois vimos defendendo esta proposta diariamente, há

Há ainda duas questões. A primeira a das de- mais de cinco anos, nesta Câmara dos Deputados e
missões ilegais. Estão demitindo sindicalistas. O diri- junto à sociedade.
gente sindical Antônio Borges, Diretor do Sindicato Esperamos que tanto os outros partidos da
dos Trabalhadores de Pesquisas de Campinas e base do Governo quanto os demais partidos desta
membro da Comissão Nacional de Negociação, foi Casa tomem a mesma postura, isto é, venham se so-
demitido, uma afronta à Constituição e às leis deste mar à Oposição nesta luta. Assim, o Projeto de Lei nº
País. Houve outra demissão também afrontosa, de 001, de 1995, de nossa autoria, que garante um salá-
Claudete Sacramento Monteiro, integrante da Cipa da rio mínimo de 100 dólares e que corresponderá a
empresa em Governador Valadares, lá em Minas Ge- mais ou menos 200 reais em 1º de maio de 2000, de-
rais. Portanto, é esse o padrão que essas multinacio- verá ser aprovado por unanimidade.
nais adotam quando chegam aqui. Com 20% s0'!len- Era o que Unhamos a dizer.
te da Embratel, essa empresa vem causando prejuízo . .
aos sócios minoritários e descumprindo a lei e a Obng?do, Sr. PreSidente.
Constituição deste País. MATERIAS A QUE SE REFERE O ORADOR

E o mais grave: não bastasse esse processo ru- PFL PROPÕE SALÁRIO MíNIMO DE US$100
moroso das privatizações no Brasil, a Embratel, nes
se ano de 1999, recebeu 9,6 milhões do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, para fazer esse pro
cesso de demissão. Sinceramente, Sr. Presidente, es
ses dados e esses elementos demonstram o descom
promisso e de quem esse capital e o Governo Federal
estão a serviço, financiando demissões por meio do
FAT e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social- BNDES, causando toda essa depen
dência tecnológica e esse desemprego gritante em
nosso Pafs, atingindo principalmente camadas de tra
balhadores qualificados que estão sem oportunidade
de emprego.

Portanto, Sr. Presidente, esse desmonte da
Embratel precisa ser conhecido pelo povo brasileiro.
E ele é causado pelo alto grau de interferência do ca
pital internacional no nosso Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.



Para Borges. a recuperação do poder aquisitivo

O Governador da Bahia, César Borges (PFL),
quer que a proposta apresentada pelo seu partido,
ampliando para US$100 o valor do salário mínimo e
concedendo abono com a metade do valor em maio,
seja apenas um primeiro passo para a adoção de
uma efetiva política de recuperação do poder aquisiti
vo do trabalhador. Outros reajustes deverão ser gra
dativamente concedidos, até que o salário mínimo te
nha valor satisfatório.

- É uma medida importante, que vai ao encontro
do esforço de combate à pobreza - avaliou o
governador.

Borges admite que a proposta do PFL está na
contramão da política defendida pelos ministros da
área econômica, mas acha que não dá mais para es
perar a economia crescer para depois aumentar os
salários; o aumento do salário mínimo, para ele, vai
impulsionar o crescimento econômico, a partir da am
pliação da base de consumo.

- Vamos sair de um ciclo vicioso para baixo,
para um ciclo virtuoso para cima.

A medida proposta pelo PFL não vai atingir dire
tamente o Governo da Bahia, que paga como menor
salário ao funcionalismo R$206, mas ele reconhece
que o aumento pode trazer dificuldades a outros esta
dos. Mesmo assim, Borges acha que esse fato não
pode ser consiç:lerado empecilho para a aprovação do
projetq.•i' .. ,J .~;

- Os estados vão ter que procurar outros
mecanismos como maior economia e eficiência maior
na cobrança fiscal- disse o governador.

Borges defende que, a partir da aprovação do
reajuste proposto pelo PFL, seja elaborada uma polí
tica de recuperação do salário mínimo, levando-se em
consideração a capacidade dos governos estaduais
de manter o equilíbrio fiscal.

.,... Sem o aumento da capacidade da base de
consumo, não há expectativas de crescimento
econômico.

O MíNIMO PARA A ELEiÇÃO

Abandonando o discurso da austeridade fiscal-
. um dos pilares da política econômica do Governo Fe

deral-, a Executiva Nacional do PFL decidiu ontem
lançar uma campanha por um saláriomínimo equiva
lente a US$1 00. A oito meses das eleições municipa
is, o partido decidiu compartilhar uma antiga bandeira
do PT. Nos valores de hoje, o mínimo saltaria de
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juste do salário mínimo, como um mecanismo para rigorosamente a Lei Camata e afirma que alguns
que as contas públicas não sejam prejudicadas. servidores não ganham nem o salário mínimo atual.

O Governo Federal continua não se pronuncian
do oficialmente sobre o aumento do salário mínimo. O
Porta-Voz da Presidência da República, Georges La
maziêre, afirmou que a movimentação do PFL, por
enquanto, não passaria "de um projeto do Deputado
Medeiros" e que o tema não está sendo discutido no
âmbito do Governo, por ser "prematuro". O líder do
Governo no Congresso, Deputado Artur Virgílio Neto
(PSDB - AM), afirmou ver a proposta com reservas,
uma vez que "qualquer indexação, ainda mais em dó
lar, pode levar a uma instabilidade econômica".

PREFEITOS ACHAM PROPOSTA JUSTA, MAS
INVIÁVEL DE ACORDO COM A LEI CAMATA

Se for consumada pelo Governo a proposta do
PFL de elevação do salário mínimo, o cumprimento
da Lei Camata e da Lei de Responsabilidade Fiscal fi
cará inviabilizado na maioria dos municípios nordesti
nos. Foi o que previu ontem o Presidente da União
Municipalista do Nordeste, Sérgio Miranda (PFL), que
representa 1.970 municípios.

Prefeito de Panelas - a 120 quilômetros do Re
cife - Miranda conseguiu encaixar sua folha de paga
mento em percentual equivalente a 52% da sua recei
ta corrente líquida. Mas acredita que com o aumento
sugerido, sua despesa com pessoal chegará a 70%.

- Cerca de 60% dos municípios nordestinos não
conseguiram se enquadrar na Lei Camata e 90% não
terão como pagar esse salário. Não posso cortar
despesas de saúde nem alimentação; 100% da
educação de Panelas é municipal. Não há clínica par
ticular na cidade, onde a saúde é toda pública - disse.

Em Panelas, a receita mensal média é de
R$600 mil, e o município tem 30 mil habitantes. O mu
nicípio sobrevive basicamente às custas dos repas
ses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O Prefeito do Rio, Luiz Paulo Conde, disse achar
muito boa a proposta do PFL e defende a desvincula
ção entre o salário mínimo e outros aumentos, que,
por serem cumulativos, tornariam a conta inviável.

- Se o mínimo deixar de ser referência para
outros aumentos, pode-se praticar uma política de
valorização de salários mais condizente com a
população nesta faixa de renda - disse Conde.

A principal fonte de recursos de Vila Nova do Pi
auí, a 370 quilômetros de Teresina, com 4.280 habi
tantes, é o FPM: R$60 mil mensais em média.

- O salário mínimo proposto é justo, mas
inviável - disse o Prefeito de Vila Nova, Antônio
Manoel da Silva (PSDB). Ele diz cumprir



PFL usa assinatura de FH em cartaz

Mais tarde, foi a vez de o Presidente do Senado,
Antonio Carlos Magalhães (PFL - BA), posar ao lado
de cartazes, nos quais um cheque do Banco do Brasil
com a inscrição "Salário mínimo de US$100· é assi
nado pelo Presidente Fernando Henrique. Antonio
Carlos defendeu a concessão do abono de US$50
para os trabalhadores, que viria junto com o aumento
do salário para US$100 a partir de primeiro de maio.

- Qualquer aumento de salário mínimo
expressivo é bom para o País. Esse aumento, inclu
sive, colocaria o País no nível de uma nação que está
em desenvolvimento - disse Antonio Carlos.

O senador voltou a defender a idéia de que a
contribuição previdenciária seja desvinculada do sa
lário mínimo, mas disse não ter a fórmula ideal para
que isso seja feito.

PFL TROCA AUSTERIDADE POR VOTO E
DEFENDE MrNIMO DE US$100

Às vésperas do início da campanha eleitoral
para as prefeituras, o PFL resolveu abandonar a polí
tica de austeridade do Governo FH, de cuja equipe
faz parte, e passou a defender o aumento do salário
mínimo para US$1 00 (R$177), além de um abono sa
larial de US$50 em maio. A Executiva Nacional do
partido lançou a proposta com pompa e os líderes pe
felistas até posaram ao lado de cartazes, como um
em que aparece um cheque do Banco do Brasil com a
inscrição "Salário mínimo de US$100·, assinado por
Fernando Henrique. Quem não gostou da guinada
pefelista foi o Ministro da Previdência, Waldeck Orné
las, que é do PFL e acabaria pagando a conta. Ele se
quer quis comentar a idéia. O aumento provoca~ia um
impacto de R$6 bilhões por ano na Previqência. O lí
der do PMDB na Câmara, Geddel Vieira Lima, ironi
zou: "Marola por marola, vou ver quem faz a maior.
Vou lançar o salário mínimo de US$300". Se consu-
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R$136 para cerca de R$177. O comando do PFL - -Tivemos uma modificação de ordem cambial e
que até posou ao lado de cartazes da campanha - também inflacionária. Não estamos fazendo
também acolheu uma outra proposta do Deputado demagogia. O presidente poderá até escolher o valor
Luiz Antônio Medeiros (SP), defendendo a conces- do mínimo. Mas com o conhecimento da opinião do
são, em maio, de um abono correspondente e US$50 partido, que dá permanente apoio ao Governo -
a todos os trabalhadores que recebem até dez míni- disse, diante dos cartazes de campanha, doados pela
mos. Força Sindical e já afixados na sede do partido.

- Esta é a primeira vez que o PFL apóia o de
bate sobre o mínimo. O salário de US$100 é digno e
agora é a hora do vamos ver. Não estamos falando de
combate à pobreza? -> disse o Deputado Luiz Antônio
Medeiros (PFL - SP), ao sair da reunião da Executiva
do PFL.

PFL não fala no impacto na Previdência

A ideía de aumento do mínimo será, agora, de
batida por uma comissão formada por pefelistas 
companheiros de partido do Ministro da Previdência,
Waldeck Ornélas, um dos que sofreria o impacto do
reajuste, já que teria que administrar o aumento no
déficit da Previdência provocado pelo reajuste -, além
de uma outra composta pela Câmara.

A reação do Governo e do PSDB foi imediata. O
Presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem,
por intermédio do Porta-Voz Georges Lamaziàre, que
considera prematuro falar neste momento em propos
ta de aumento do salário mínimo (o reajuste é tradici
onalmente concedido em 12 de maio).

O porta-voz afirmou ainda que a indexação do
salário mínimo ao dólar é uma proposta apenas do
Deputado Luiz Antônio Medeiros (PFL - SP), e não
de todo o PFL, que ainda estaria discutindo a idéia.

O líder do Governo no Congresso, Deputado
Arthur Virgílio (PSDB - AM), também afirmou que é
contra sua vinculaçao ao dólar.

- A idéia da indexação me deixa refratário à
proposta - disse o líder ao sair do Palácio do Planalto,
onde se reuniu com o Ministro-Chefe da
Secretaria-Geral da Pesidência, Aloysio Nunes
Ferreira.

O líder disse que é fundamental se levar em
conta o impacto do reajuste sobre as contas públicas.

- Se for para fixar um valor irreal para o salário
mínimo, por que não R$3 mil, então? - ironizou Arthur
Virgílio.

O Governador de São Paulo, Mário Covas
(PSDB), também criticou duramente o PFL, acusan
do o partido de estar agindo de olhos nas eleições
municipais.

- Se eles dão cem, eu dou cento e cinco. Por
que cem? Imagina o que eles farão quando chegarem
ao Governo... Isso tudo é véspera de eleição... - disse
o governador.

Durante o lançamento da campanha, o presi
dente do PFL, Senador Jorge Bornhausen (SC), ten
tou justificar a defesa do salário mínimo de US$100.
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mada, a proposta do PFL inviabilizaria o cumprimento lente em reais:, a US$100 e por um abono de eme!'~

da Lei de Responsabilidde Fiscal _ recém-aprovada gência de US$50 em maio para os trabalhadores que
com o apoio dos próprios pefelistas _ segundo o Pre- recebem até dez mínimos.
sidente da União Municipalista do Nordeste, Sérgio Pelo valor do dólar de ontem, o mínimo saltaria
Miranda, que também é do partido. para R$176,90, o que representaria um aumento de

PFL QUER SALÁRIO MíNIMO DE US$100 R$40,90 ou 30,07% nos R$136 em vigor atllalmente.
O Presidente do Senado, Antonio Carlos Maga- O cartaz da campanha mostra dois cheques do

Ihães (PFL - BA), disse que considera o atual salário Banco do Bra8i1 assinados pelo Presidente Fernando
mínimo brasileiro, de R$136, baixo demais para suprir Henrique Cardoso, com data de 1º de maio de 2000,
as necessidades da população. Ele defendeu a pro- com as frases: "Por um salário mínimo mais digno" e
posta, divulgada ontem pela Executiva Nacional do "Campanha de recuperação do salário mínimo".
seu partido, de aumentar o salário mínimo do País O partido vai tentar mobilizar a sociedade para
para valor equivalente a US$1 00. A proposta garante, defender a proposta. Uma comissão de parlamenta-
ainda, mais US$50 de bônus para quem ganha até res pefelistas, encabeçada pelo Senador José Jorge
dez salários mínimos. (PE), vice-pre:sidente do partido, vai visitar várias ca-

"Qualquer aumento expressivo do salário míni- pitais do País até maio. No próximo dia 18, a comis-
mo é bom para o País. Nos coloca, inclusive, no nível são estará em São Luís (MA).
de países desenvolvidos", afirmou Antonio Carlos "Não estamos fazendo demagogia. Temos a
Magalhães. O senador disse não temer que o reajuste obrigação de E~xaminar os problemas brasileiros", afir-
do piso salarial nacional possa significar riscos para mou o presidente do PFL, Senador Jorge Bornhau-
os cofres da Previdência. Para ele, esse é um proble- sen (SC).
ma que compete ao Governo Federal resolver. "Vamos negociar com responsabilida.de. Nin-

"O salário atual é baixo, menos de US$70. É mu- guém quer desestabilizar a governabilidade do País.
ito pouco em relação às necessidades da população. Não queremo:3 criar constrangimentos", disse o Líder
Pode-se desvincular (da Previdência) ou encontrar do PFL na Câmara, Inocêncio Oliveira (PE).
outras formas, mas cabe ao Governo encontrar uma A comissão pefelista deverá se reunir com anti-
maneira de fazer isso", disse o senador. Caso não dadas de classe, governadores e prefeitos e ouvir os
haja desvinculação do salário da iniciativa privada da- argumentos do Ministro da Previdência, Waldeck
quele pago pela Previdência, setores do Governo te- Ornélas, que também pertence ao PFL.
mem que o sistema previdenciário entre em colapso

A reação à campanha foi imediata. Os demais
depois do aumento. partidos associaram a proposta ao ano eleitoral.

O Líder do Governo no Congresso, Deputado A assessoria do Ministro da Fazenda, Pedro Ma-
Arthur Virgílio (PSDB - AM), disse ontem que é a fa- lan, disse que o aumento do salário mínimo só será
vaI" do aumento de salário, mas acredita que a pro- decidido em abril. O ministério considera natural que
posta do PFL deve ser examinada com cautela. O

os partidos se manifestem a respeito.partido aprovou na reunião da Executiva a proposta
de Antônio Carlos Magalhães. Mas, na opinião do de- O Porta-Voz da Presidência, Georges Lamazis-
putado, é perigoso vincular o salário mínimo ao dólar. re, afirmou que FHC considera prematura qualquer
Épreciso, segundo ele, avaliar o impacto desta medi- manifestação do Governo a respeito do salário míni-
da na Previdência Social e nas contas públicas. "É mo neste momento. Segundo Lamaziere, o estudo
uma proposta que respeito. É legítima mas me faz ter sobre o aumento do mínimo será objeto de discus-
todos os pés atrás", disse Virgílio. Ele pretende con- sões técnicas pelos ministérios competentes, para
versar sobre o assunto com o líder do PFL na Câma- uma decisão na data marcada anualmente.
ra, Deputado Inocêncio Oliveira (PE). O Presidente "Se o objetivo é lançar (campanha), US$100 é
Fernando Henrique, no entanto, anunciou que consi- pouco. Vou lançar US$300. Marola por marola, vamos
dera prematura a discussão da matéria, que será ob- ver quem faz a maior", afirmou o Líder do PMDB,
jeto de estudo técnico até primeiro de maio, data em Geddel Vieira Lima (BA). Ele classificou a proposta de
que anualmente é divulgado o valor do novo mínimo. "irresponsável".

Geddel argumentou que ainda não houve a des-
PFL QUER SALÁRIO MíNIMO DE US$ 100 vinculação do valor do salário mínimo dos benefícios
O PFL deu início ontem a uma campanha naeio- pagos pela Previdência e que, portanto, o impacto no

nal, pelo aumento do salário mínimo para o equiva- déficit seria grande.
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O Deputado José Genoíno (PT - SP) afirmou sob disfarce de turismo, conta ainda com a compla-
que o PFL aderiu ao discurso do PT. "O ano eleitoral cência de autoridades constituídas e repartições pú-
está falando mais alto", disse o petista. Genoíno de- blicas responsáveis.
monstrou dúvidas quanto ao real propósito do PFL. Estamos, portanto, triplamente pasmos e fragili-
"Vamos ver se é para valer". zados: primeiro porque, de repente, fomos e somos

Autor da idéia, o Deputado Luiz Antonio Medei- solapados em virtude dessas invasões; segundo por-
ros (PFL - SP) reconhece que a proximiaade das elei- que estamos vendendo a Amazônia, o nosso ambien-
ções populariza a proposta. "Se os trabalhadores não te natural, por parcos dólares e aos poucos; terceiro
aproveitarem o ano eleitoral, vão fazer o quê? porque nossos institutos de pesquisa jamais foram

Ele afirmou que o País, segundo o próprio Go- suspeitos ou considerados incompetentes. Ou seja, é
vemo, vai crescer 4%, a Previdência vai arrecadar sabido que há um descontrole total sobre as nossas
mais e o fator previdenciário vai diminuir o déficit pre- riquezas econômicas, mas sabe-se agora também
videnciário. sobre as nossas riquezas naturais.

O Líder do Governo no Congresso, Deputado Sr. Presidente, várias são também as denúncias
ArthurVirgílio (PSDB-AM), disse que a iniciativa tem e indícios de que numerosos exemplares da fauna e
de ser vista com cautela. flora brasileiras têm sido contrabandeados entre os

O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Sem revisão estados da Federação. Quando se trata de tráfico
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, interno, esses espécimes têm servido aos interesses
hoje, dia 10 de fevereiro, comemora-se o vigésimo de comerciantes inescrupulosos, de criadores e
aniversário do Partido dos Trabalhadores - PT. Ape- colecionadores desavisados ou desonestos, pondo
sar de a sessão solene ter acontecido ontem, o Parti- em risco a sobrevivência dessas espécies e da
do dos Trabalhadores completa hoje vinte anos. Te- cadeia biológica. Quando, no entanto, trata-se de
mos que louvar e parabenizar o Partido dos Trabalha- tráfico internacional, além dos riscos e ilegalidades
dores e, sobretudo, reconhecer a sua organização e a inerentes ao tráfico interno, a situação toma
sua força. Cumprimento o seu Presidente, Deputado contornos extremamente graves, por caracterizar a
José Dirceu, com quem tenho o prazer de privar da chamada biopirataria, que tantos recursos e
amizade há mais de trinta anos; o seu Líder na Câma- princípios naturais tem retirado de nosso País, em
ra dos Deputados, Aloizio Mercadante, e os Deputa- benefrcio, evidentemente, de empresas químicas
dos do PT do Paraná, Padre Roque, Dr. Rosinha e internacionais sem quaisquer escrúpulos. As
Márcio Matos, figuras pelas quais temos o maior res- reportagens apresentadas pela Rede Globo, no
peito e com as quais temos a melhor convivência de- "Jornal Nacional" dos últimos dias, sobre o
mocrática no nosso Estado. contrabando de espécies animais e vegetais,

Mas, Sr. Presidente, assomo à tribuna no dia de reforçam também a idéia de que se justifica a
hoje para falar sobre um tema de grande importância preocupação desta Casa em conhecer e coibir essa
para o meio ambiente e para as leis nacionais, porque prática criminosa.
diz respeito à soberania, ao patrimônio e às riquezas Assim, anuncio à Mesa, Sr. Presidente, e ao Ple-
de nosso País. nário, Sras. e Srs. Deputados, que estou propondo a

Na semana passada - e essa é apenas uma criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
ponta do iceberg - seis alemães e cinco holandeses para apurar o contrabando e o tráfico ilegal de anima-
foram indiciados por crime ambiental e expulsos do is e plantas silvestres da fauna e da flora brasileiras,
País, após o pagamento de fiança, pegos com carre- tanto no âmbito internacional quanto entre os entes
gamento de peixes ornamentais e mudas de plantas federados. Espero, portanto, o apoio desta Casa, no
nativas, em operação contrabandista, sem ligação sentido de viabilizarmos, com brevidade, a instalação
nenhuma com a pesquisa científica. Entretanto, Sr. dessa Comissão de Inquérito.
Presidente, o que assusta mais, e assusta a todos Faço chegar às mãos de V. Exa., Sr. Presidente,
nós, é que essas pessoas contaram e contam com a cópia do requerimento de criação da referida CPI.
colaboração e a orientação de especialistas brasilei- Muito obrigado.
ros, conhecedores profundos tanto das trilhas da sel- O SR.IÉDIO ROSA (PMDB-RJ. Pronuncia o se-
va quanto dos meios de se obter autorizações legais, guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
via suborno, prevaricação e outros contenciosos, e, dos, o Governo abriu ao capital internacional a posei-
assim, despistar o contrabando internacional de nos- bilidade de concorrer ao leilão público da venda de
sas riquezas. Ocorre que essa biopirataria, também nossas empresas estatais, o que vem acontecendo
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!"los últimos anos com relativo sucesso nos preços al
cançados na privatização de diversos setores da nos
$a,economia.

Não é demais lembrar que, quando da elabora
ção da Constituição Federal, o PSDB e diversos seto
res polrticos colocaram-se contra qualquer diferença
entre empresa nacional e estrangeira, idéia vitoriosa
na redação final da nossa Carta Magna.

É, conseqüentemente, coerente a posição do
Governo quando afirma que "não vai acatar as pres
sQes de banqueiros nacionais e lideranças políticas
surgidas à última hora", que, sob o falso manto do na
cionalismo, apregoam que devem ser alteradas as re
gras do jogo no caso particular da privatização do Sa
~espa.

" O que se deve desejar, prezad~s pares, é que o
banco seja negociado pelo melhor preço, no que sou
plenamente concorde, pois o Banespa custou caríssi
mo ao contribuinte brasileiro.

, A grande argumentação dos que defendem sua
venda a grupos nacionais é que, comprado pelo capi
tal estrangeiro, este passará a dominar mais da meta
de,do mercado bancário, dogma que assustou a con
sideráveis parcelas de nacionalistas autênticos.
Entretanto, isso não é verdade.

Instituições financeiras como o Banco do Brasil,
a ,Caixa Econômica Federal e a Nossa Caixa - que
não fazem parte do programa de privatização - repre
sentam a metade do mercado bancário brasileiro.
Acrescente-se que o Bradesco, o Itaú e o Unibanco 
os maiores bancos privados do País - não perderão
suas posições no ranking, qualquer que seja o grupo
internacional que adquira o Banespa.

Vou além: àqueles que temem que bancos es
tn:u1geiros podem ter comportamento pior que os na
cionais em momentos de crise, faço questão de re
lembrar que, por ocasião da desvalorização do real
,em Janeiro de 1999, bancos nacionais e estrangeiros,
sem distinção, ganharam muito dinheiro, vendendo
reais e comprando dólares, pensando exclusivamen
te nos lucros, sem considerar as cores da bandeira de
seu País.

" O Sistema Financeiro Nacional, Sr. Presidente e
prezados pares, já foi, em tempos idos, completa
,mente fechado aos interesses estrangeiros e não me
Opnsta que tal condição tenha produzido efeitos esta
bilizadores na nossa economia. Ao contrário. Despro
vidos de concorrência, antigamente os bancos ofere
ciam serviço de baixa qualidade, não se interessavam
em' melhorar a tecnologia que ofereciam ao público
cliente, cobravam caro os serviços realizados e seus

proprietários pouco se incomodavam caso viessem a
quebrar, arrastando à ruína milhares de correntistas.

A verdade é que as críticas à participação es
trangeira camuflam conveniências privadas disfarça-
das de interesse nacional. I••

Para finalizar, faço minhas as observações que
o Prof. Rogério Furquim Werneck escreveu no magní
fico artigo publicado no caderno de "Economia e Ne
gócios" do jornal O Estado de S. Paulo da última sex
ta-feira:

"E~ no mínimo prematuro, e certamente
subjetivo, o diagnóstico de que não há mais
espaço para ampliação do capital estrangei
ro no setor. As maiores instituições financei
ras do País são de capital nacional e ainda
estamos muito longe da desnacionalização
extrema ocorrida no Uruguai e na Argentina,
ao contrário do que freqüentemente vem
sendo sugerido. Ademais, o governo dispõe
de instrumentos regulatórios eficazes para
conter a participação estrangeira no setor se
isto afinal se fizer necessário. Definitivamen
te, não há, a esta altura, pruridos nacionalis
tas que possam justificar mais uma genero
sa pá de dinheiro público sobre o multibilio
nário caixão em que afinal será enterrado o
Banespa."

Que se venda o Banespa pelo melhor preço,
seja o comprador nacional ou estrangeiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMOB-PR. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esta Casa, recentemenfe, aprovou um proje
to de lei que trata da possibilidade de se recorrer da
instauração de inquérito civil público ou de procedi
mento preliminar pelo Ministério Público. Está-se a
permitir que se recorra ao Conselho Superior do Mi
nistério Público, suspendendo-se tais incursões, o
que hoje não é possível. Tive oportunidade de ler, na
imprensa, algumas manifestações adversas daquela
deliberação desta Casa.

Hoje me convenço ainda mais da correção de
nossa decisão e explico a razão. Os jornais têm divul
gado intensamente, nos últimos dias, o questiona
mento que o Procurador da República, Or. Luiz Fran
cisco Souza, vem fazendo sobre os convênios firma
do~ pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto - INDESP.

. Leio, Sr. Presidente, texto publicado ontem no
jornal Correio Brazlliense, em que se noticia que,
caso o Indesp, em cinco dias, não principie a anula-
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ção dos convênios firmados com as prefeituras, será
proposta ação judicial para responsabilizar o Ministro
de Esporte e Turismo e o Presidente do Indesp. O
que nos causa espécie, Srs. Deputados, não é so
mente essa nova fonte de decisão sobre condutas
administrativas, mas, sobremodo, o texto que me per
mito ler:

"A maioria dos convênios atende a
emendas ao Orçamento de 1999, feitas por
parlamentares da base de sustentação polí
tica do governo no Congresso. Por isso, os
procuradores acusam o Indesp de ter autori
zado os convênios para favorecer aliados
políticos, sem preocupação com critérios
técnicos."

Chamo a atenção para esses dois tópicos: pri
meiro, são emendas de parlamentares inseridas no
Orçamento por deliberação deste Parlamento; e, se
gundo, o Ministério Público pretende renegá-Ias, por
carentes de critérios técnicos. Em outras palavras, de
agora em diante, quando nós, parlamentares, preten
dermos levar algum benefício a alguma cidade lá da
nossa hinterlândia, precisaremos, antes, submeter a
pretensão ao representante do Ministério Público,
para que, segundo sua avaliação técnica, afira de sua
viabilidade ou não.

Mais do que isso, Sr. Presidente, estamos agora
finalizando os ajustes para aprovação do Orçamento
Federal do corrente ano. Todos nós, deputados, apre
sentamos emendas pensando nas necessidades de
nosso povo, mas esquecemos o principal: deixamos
de solicitar o nihil obstat do Dr. Francisco. Provavel
mente, neste ano, mais uma vez, teremos nossas
emendas com sua execução suspensa, remeten
do-as para as calendas do Judiciário. Não preciso di
zer do absurdo com que encaro essa invasão indevi
da de competência. Também não parece necessárío
falar dos transtornos que tal conduta tem ensejado a
centenas de prefeituras.

Além disso, todos nós, deputados, sabemos que
o Governo Federal atrasou a liberação da execução
orçamentária no ano passado, diante de sucessivos
contingenciamentos. Desse modo, as emendas dos
parlamentares só foram empenhadas praticamente
no mês de dezembro. Esse acúmulo de liberações, no
final do ano, ocorreu em todos os ministérios e em re
lação às emendas de todos os parlamentares, inclusi
ve os da oposição ao Governo. Sem observar isso,
um membro do Ministério Público Federal instaurou
procedimento administrativo, e nós nada temos con
tra isso. Somos contra - e isso prova a sabedoria des-

ta Casa - o abuso de tal instrumento, sem que se dis
ponha de qualquer recurso mais expedito.

Reporto-me à paralisação das atividades do
Indesp, para atender a uma requisição do Ministério
Público, de todos os processos liberados em dezem
bro. As pretensas irregularidades dizem com a possí
vel inexistência de projetos. A Assessoria de Comuni
cação Social do Indesp até emitiu nota à imprensa
para esclarecer o fato.

Acontece, Sr. Presidente, que, diante da suposi
ção de irregularidades, absolutamente tudo no
Indesp está paralisado. O representante do Ministério
Público generalizou a suspeita, requisitando todos os
processos. Isso significa que os municípios que já es
tavam implementando a execução dos convênios. fir
mados sofrerão prejuízos com seu estancamento.

Exatamente por isso é que necessário estimular
certos freios. Não se justifica a paralisação das ativi
dades de um ínstituto a partir de simples e unilateral
procedimento preliminar desencadeado pelo Ministé
rio Público. São mais de seiscentos convênios, de
todo o País, que estão interrompidos. Todo o suporte
para que assim se proceda é a estranheza pelo acú
mulo de empenhos em dezembro, quando todos nós,
deputados, sabemos que isso ocorreu em todos os
ministérios.

Sr. Presidente, estou convencido de que bem
andou esta Casa, ao permitir que se possa recorrer
de instauração de procedimentos preliminares, como
esse do Indesp, com o que se pode evitar que se ex
trapole o estritamente necessário para a busca da
verdade nas investigações.

Desta tribuna, encareço coerência ao Dr. Fran
cisco, para que, primeiramente, verifique que os em
penhos são de todos os deputados e, em segundo lu
gar, observe que o acúmulo, no final do ano, foi uma
conduta generalizada no Governo, de forma que não
impeça a sua execução.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PADRE ROQUE (PT-PR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, on
tem, na sessão solene, de alguma forma, fiquei per
plexo, mas, ao mesmo tempo, muito feliz. Deputados
e pessoas que na imprensa nos criticam, de uma for
ma veemente, vieram ontem aqui reconhecer o valor
do Partido dos Trabalhadores. Isto me alegra, porque,
quando chega a hora da verdade, ela aparece e é re
conhecida.

Gostaria de dizer que o Partido dos Trabalhado
res, desde a sua gestação - poder-se-ia dizer assim
começa a implantar algo novo na política brasileira.
Transparência, ética e honestidade, reconhecidas on-
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tem pelo Presidente da Casa, são alguns dos apaná
gios que, de fato, fizeram do PT um partido diferente.

Muitas coisas foram ditas ontem aqui. É impor
tante que a imprensa volte a repicar, ainda que seja
por meio do programa A Voz do Brasil e do Jornal da
Câmara, porque o grande mal de que este País pade
ce é não ter partidos políticos que sejam efetivamente
partidos. Um partido deve ter princípios, programa,
propostas e, principalmente, uma grande utopia, isso
tudo encarnado em seres humanos apaixonados, irri
tados, cheios de virtudes e defeitos. Dessa forma,
eles poderiam solucionar os grandes problemas do
País.

Lembro-me dos tempos negros da ditadura mili
tar, em que havia uma certa euforia, um certo
bem-estar econômico, mas também problemas infini
tos. Nós, que naquele tempo olhávamos criticamente
o Governo de então, dizíamos: "A sociedade há de
pagar um alto preço por tudo que está sendo feito
agora". Nunca me esqueço, quando em 1973, em ple
no milagre econômico, dizíamos: "Os juros deste mi
lagre serão pagos pelos filhos e netos da atual gera
ção". E assim aconteceu. Os tempos de ditadura já
nos deram, de alguma forma, a têmpera que levamos
pelos anos posteriores.

Um momento grandioso do PT foi o da Constitu
inte. Quero homenagear neste momento os deputa
dos e senadores que efetivamente ajudaram a cons
truir esta Constituição cidadã, que os ex-Presidentes
José Sarney e Itamar Franco diziam que com ela não
se governava. Agora, Fernando Henrique está de al
guma forma rasgando esta Constituição de alto a bai
xo, tirando dela todas as grandes conquistas da soci
edade.

Andando pelo interior do Brasil, lastimo profun
damente o grau de alienação da nossa população.
Ontem à noite, um deputado do PSDB me disse que
nada importa do que se vota aqui, porque o povo não
sabe o que se passa nesta Casa; só sabe que ganha
mos 8 mil reais por mês. No entanto, é nesta Casa
que se jogam os destinos desta Nação, arrancam-se
direitos, criam-se privilégios e normalmente sempre
se faz chover na roça dos que já estão apaniguados.

Gostaria de dizer à sociedade brasileira que não
precisa ter medo se o PT vier a governar o País, pois
será para o bem do Brasil e do seu povo. Mesmo a
classe abastada há de ter mais segurança, mais ga
rantia de vida e, seguramente, maior retorno na sua
atividade econômica.

O PT sabe governar, sabe protestar, mas sabe
também resolver problemas. A reforma agrária acon
tecerá, o salário mínimo não será o achincalhe que é

hoje. Tenho certeza de que os que hoje nos criticam,
amanhã havt3rão de reconhecer, como o povo por
to-alegrensc, que vale apena ter um Governo do PT.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Francisco Sil
va, é uma alegria e uma honra fazer o meu pronuncia
mento, tendo V. Exa., nosso colega e grande Parla
mentar do Rio de Janeiro, na condução dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Silva) - A recí
proca é verdadeira.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tomamos, hoje, a palavra nesta Casa
para denunciar os prejuízos causados ao Rio de Ja
neiro e à sua população pela errônea política relativa
à cobrança do ICMS adotada pelo Governo daquele
Estado. O alto valor das alíquotas cobradas sobre os
serviços públicos, como energia e telecomunicações,
tornando os serviços públicos no Rio de Janeiro mais
caros do que na maioria dos outros estados, tem con
tribuído significativamente para afastar do Rio empre
sas que ali poderiam instalar-se e que optam por se fi
xar nos estados vizinhos do Sudeste ou em outros de
industrialização mais recente, como a Bahia ou o Rio
Grande do Sul.

Tomemos como exemplo a distorção no ICMS
sobre telecomunicações. A alíquota desse imposto
chegou a ser de 37%. Éverdade que houve uma que
da: hoje está em 28%, mas só em abril - segundo
anuncia o Governo - se igualará aos 25% cobrados
nos outros estados. Assim, o cliente da Telemar paga
4,5% a mais no Rio do que o cliente da mesma em
presa em Minas Gerais.

Essa diferença nas alíquotas tem feito o Estado
perder investimentos, como, por exemplo, o cal! cen
ter da Embratel, que, nos planos iniciais da empresa,
deveria ser instalado em Petrópolis, mas acabou sen
do transferido para a cidade de Juiz de Fora, em Mi
nas Gerais.

Distorção ainda maior verifica-se no preço da
energia elétrica, que penaliza, principalmente, as mi
croempresas. Com o recente aumento do ICMS, os
microempresários do Rio pagarão mais do que os
que têm negócios em Minas, São Paulo ou Brasília.
Estudos, há pouco realizados pelas regionais flumi
nenses do Sebrae e da Fecomércio, demonstram cla
ramente a disparidade existente. Com o aumento de
85% do ICMS para as empresas que se enquadram
no sistema de recolhimento integrado, o Simples, de
finido no mês de janeiro, aumenta o prejuízo para os
empresários instalados no Rio, que se vêem em des
vantagem frente a seus concorrentes.
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Segundo o Sebrae, uma empresa fluminense
com faturamento anual de 50 mil reais recolherá de
ICMS, este ano, 1 mil e 46 reais, mais do que o triplo
do que paga uma empresa do mesmo porte instalada
em Minas Gerais, por exemplo. Em São Paulo, esse tri
buto sequer é cobrado e em BrasOia uma empresa
com a mesma receita pagará 500 reais, praticamente o
que uma empresa do Rio pagava antes dos aumentos.

Os cálculos apresentados pelo Presidente da
Fecomércio, Orlando Diniz, deixam claro o tamanho
do prejuízo para os microempresários. Com o recente
aumento de 8,9% na Ufir, o reajuste total do ICMS
para as pequenas e microempresas será de 101 ,5%.
O ICMS passará a representar 66% do total de impos
tos pagos por uma microempresa industrial com fatu
ramento anual de 50 mil reais. E é óbvio que parte
desse aumento será repassado pelos empresários
para o preço final de seus produtos.

A Diretora do Sebrae/Rio, Celina Vargas, alerta
para os prejuízos que sofrerá o Rio de Janeiro com a
perda de competitividade determinada por esses
aumentos: fuga para São Paulo e Minas de empresas
originalmente instaladas no Rio, fechamento de muitas
delas e a passagem de outras para a informalidade.

Sras. e Srs. Deputados, não podemos concordar
com essa distorcida política adotada pelo Governo do
Rio de Janeiro. É imperioso que as autoridades se
conscientizem de que aumentos abusivos nas alíquo
tas do ICMS são absolutamente errôneos e contra
producentes, onerando os consumidores e em nada
contribuindo para o desenvolvimento da economia do
Estado.

Por isso, faço um apelo não só ao nosso Gover
nador, mas a V. Exa., no sentido de que se faça uma
proposta de reformulação da política de cobrança do
ICMS.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Silva) - Acolhi
da a solicitação de V. Exa.

O SR. IVANIO GUERRA (PFL-PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há poucos dias o Governador do Paraná as
sinou, em Paris, o protocolo para a instalação da ter
ceira fábrica da Renault na Região Metropolitana de
Curitiba, com um investimento de 100 milhões de dóla
res, somando-se estes aos mais de 19 bilhões de dóla
res já conquistados na administração Jaime Lemer.

Sr. Presidente, o Paraná, que represento nesta
Casa, está mudando seu perfil de Estado eminente
mente agrícola para, também, industrial.

Desde 1995, o Governo Jaime Lernertem inves
tido na descentralização da economia e na diversifi
cação industrial.

Dentro do universo de empresas que se instala
ram no Paraná, temos a Renault em São José dos Pi
nhais, a Chrysler em Campo Largo, a Comi! em c.
cavei, a Siemens em lrati, a Codel em Londrina, a Fa
mossul em Piên, a Brasilac em Guarapuava, o Pólo
Eletro-Eletrônico em Pato Branco e também a indL1s
tria da confecção Fiorezi em Maringá.

Mas sabe-se que é preciso a formação de
mão-de-obra qualificada para essas empresas, e
para isso o Estado conta com a Universidade Federal
do Paraná, em Curitiba, e mais cinco universidad88
estaduais (Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa, Cas
cavel, Londrina esuas extensões), com o Serviço Na
cional de Aprendizagem Industrial - SENAI e com
cursos técnicos do Cefet em vários Municípios do
Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os resul
tados já aparecem. Mais de 180 protocolos foram as
sinados entre empresas nacionais e internacionais,
de 1995 a 1998, criando mais de 500 mil empregos.

Vale aqui destacar as razões de opção pelo Pa
raná: sua localização geográfica frente ao Mercosul,
sua infra-estrutura de transporte, os parques industri
ais, sua qualidade de vida, a qualificação de
mão-de-obra, e mais, sua ampla oferta de energia
elétrica.

Finalizando, é importante ressaltar que o Para
ná está em segundo lugar no ranklng do setor indue
trial, participa com 25% da produção de grãos e 26%
de energia hidráulica gerada no Pars e está em busca
do desenvolvimento harmônico para todas as regiões
do Estado.

Certamente, hoje, o Paraná é um grande gera
dor de oportunidades, um centro econômico de exce
lência para o Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
OSR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB-CE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, companheiros Par·
lamentares, esta Casa está apreciando emenda
constitucional que trata do teto salarial, o que tem
sido objeto de comentários por parte da imprensa e
da sociedade. Nessa hora, cargos e mandatos do
colocados no mesmo patamar de avaliação. Não há
distinção entre os que são regidos pelo Regime Jurí
dico ou pela Consolidação das Leis do Trabalho e 08
que estão investidos das mais altas funções do Judl·
ciário, do Executivo, ou os portadores de mandatos
eletivos, que estão em situações totalmente distintu.
Há, inclusive, o problema relacionado com o paga·
mento do décimo terceiro salário e com a decretação
do número de dias de recesso ou de férias, que tam-
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bém são tratados dentro de uma mesma análise,
como se todos estivessem submetidos ao mesmo re
gime jurídico.

Tenho certeza de que a clarividência e a inteli
gência do Relator, Deputado Vicente Arruda, meu
conterrâneo, saberão, por certo, conduzir o assunto
da melhor forma possível. O que é mais grave: é esta
belecida, como teto máximo para a União, a remune
ração percebida poraquele investido na mais alta fun
ção do Poder Judiciário, no caso, o Ministro do Supre
mo Tribunal Federal.

Em relação aos Estados, o princípio muda. Não
serve mais, como balizamento para a fixação do teto
- no caso do estado será o subteto - o que percebe a
mais alta autoridade do Poder Judiciário. Será o per
cebido pelo Chefe do Poder Executivo. Essas distor
ções soam muito mais como casuísmo, e a massa tra
balhadora do serviço público tem sido apenada ulti
mamente como responsável pelo insuportável déficit
público existente. Não se verificam as obras executa
das de forma desnecessária que acumularam dívi
das. Não são examinados os empréstimos feitos tan
tas vezes sem discutir os encargos e as taxas de juros
e que hoje pesam sobremaneira porque ultrapassa
ram a capacidade de endividamento dos estados.

Portanto, o trato dessa matéria tem que se verifi
car, não de forma casuística, não para atender a inte
resses circunstanciais de quem quer que seja, mas
para atender, realmente, a um princípio de direito que
possa nortear a legislação no que diz respeito ao sa
lário dos servidores. De um lado, reclama-se de má
quinas ineficientes e põe-se a culpa na falta de prepa
ro do servidor. No entanto, quando se procura dar a
esse servidor um salário que dê dignidade ao exercí
cio de sua atividade, é uma luta.

Quanto ganha um professor universitário? Qu
anto ganha um técnico ou um profissional liberal hoje
nos quadros dos estados ou da própria União? É uma
irrealidade. Estamos tratando esta matéria de forma
muito apressada, aligeirada, procurando apenas ou
vir o sentimento dos governadores que, por certo,
gostariam de ter superávit em suas receitas para in
vestir em obras reclamadas pela sociedade. Mas a
maior obra que o homem público, seja prefeito, gover
nador, Presidente da República, seja até mesmo nós,
parlamentares, deve cuidar é o investimento na pes
soa humana - na política salarial, na geração de em
pregos - e fundamentalmente na área social.

Eram essas as considerações que gostaria de
fazer.

Durante o discurso do Sr. Ubiratan
Aguiar, o Sr. Francisco Silva, § 2fJ do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Simão
Sessim, § 29 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Avenzoar Arruda,
pelo tempo de cinco minutos.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT-PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, dois assuntos estão em pleno debate no
Congresso Nacional. O primeiro diz respeito ao rea
juste de salário para os servidores públicos federais e
servidores públicos de um modo geral. O segundo tra
ta do reajuste do salário mínimo nacional.

Impressiona-me o fato de que esses dois temas,
quando postos em debate, parecem receber a unani
midade da Casa. Todos os parlamentares que aqui se
pronunciam sobre o assunto defendem um reajuste
para os servidores públicos e para o salário mínimo.
Parlamentares de diversos partidos vêm defendendo
a tese de que o salário mínimo não pode ser inferior a
100 dólares, como estabelece proposta apresentada
há algum tempo pelo Deputado Paulo Paim.

Impressiona-me mais ainda saber que, mesmo
esses não sendo temas novos e já tendo sido por di
versas vezes debatidos nesta Casa, no decorrer dos
debates alguns parlamentares começarão a mudar
de opinião, a deixar de defender posições mais claras
para seguir a orientação final de sua Liderança. Se
estes sustentassem a posição de origem, certamente
teríamos um reajuste para os servidores públicos ain
da este ano e o salário mínimo não seria fixado em
valor inferior a 100 dólares.

Leio nos jornais de hoje que a Executiva Nacio
nal do Partido da Frente Liberal também está defen
dendo um salário mínimo de 100 dólares. Ora, será
que essa posição será de fato mantida? Será que não
vamos, mais uma vez, ver repetir-se aquilo que rebai
xa e reduz o papel desta Casa, quando alguns parla
mentares aqui desfilam, falando em defesa do apo
sentado, mas depois votando contra esse aposenta
do; falando em defesa do servidor, e depois votando
contra esse servidor; falando em defesa do reajuste
do salário mínimo, e depois votando contra esse rea
juste, ou seja, constituindo não um estelionato eleito
ral, mas um estelionato de palavras?

Deixo a possibilidade bem clara porque tenho
ouvido e lido declarações referentes a esses temas
que vamos enfrentar, e os servidores públicos estão
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com uma campanha salarial deflagrada e haverá mo
bilização em prol do reajuste do salário mínimo.
Certamente, se a posição da Executiva Nacional do
PFL fosse mantida, haveria, sim, unanimidade nesta
Casa quanto à proposta de um salário mínimo de 100
dólares.

Sras. e Srs. Deputados, acredito que todos de
vem trabalhar para que esta Casa, mais uma vez, não
desempenhe um papel que lhe reduz, exatamente o
de dizer uma coisa durante os debates e fazer outra
nas votações, quando o Governo fecha questão.

Espero que as pessoas que se dizem compro
metidas com a luta em favor do reajuste do salário
dos servidores realmente assim permaneçam, para
que não mais existam casos, como estampam os jor
nais, de pessoas que recebem 111 reais para fazer a
fiscalização das bagagens na alfândega - bagagens
que, às vezes, contêm milhões de dólares. É claro que
se houver de fato uma pitadinha de coerência nesses
pronunciamentos, o salário mínimo será reajustado
para 100 dólares, conforme proposta antiga do Depu
tado Paulo Paim, e haverá também reajuste para os
servidores públicos.

Espero, Sr. Presidente, seja essa atitude de coe
rência efetivamente seguida por todos os parlamenta
res e mantida a posição hoje divulgada em todos os
jornais.

O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, mais uma vez venho à tribuna chamar a
atenção de V. Exas. para atos profundamente dano
sos contra a economia do Estado do Paraná e do Bra
sil que estão sendo praticados por grupos multinacio
nais com o único objetivo do lucro fácil, da carteliza
ção, do monopólio e- pasmem, senhores! - com are·
messa fácil de lucros para suas origens e sem ne
nhum compromisso com a reaplicação dos seus divi
dendos no aspecto social do nosso País.

Mais uma vez chamo a atenção do Sr. Ministro
da Justiça, Dr. José Carlos Dias, para que acione o
Cade em torno do Grupo Sonae e promova profunda
investigação, entre elas a de "enriquecimento ilícito".
Esse grupo não comprou nenhum bem de raiz em
nosso território: adquiriu o chamado "Fundo de Co
mércio", passando a explorar os negócios dos super
mercados Big, Mercadorama, Real, (transformou o
Real em Mercadorama) e Mufatão (rede que atua no
interior do Paraná) nos Estados do Paraná e de Santa
Catarina; a rede Cândia no Estado de São Paulo e a
rede Nacional no Rio Grande do Sul.

Hoje o Sonae possui mais de 170 supermerca
dos no Sul e Sudeste rI~ País, atendendo cada um

cerca de 3 mil pessoas/dia, criando com o seu gigan
tismo um risco real para a nossa economia e um gran
de perigo à soberania nacional.

Mas o que me traz à tribuna é a forma como
esse mesmo grupo espolia o pequeno produtor e o
pequeno empresário que correm o risco de ver valati
zados o seu capital: o trabalho. Coloco mais uma vez
meu gabinete em Brasília, o de número 635, Anexo IV
desta Casa, por meio do meu fax (xx) 61-318-2635 e
o meu e-mail à disposição desses comerciantes para
denunciar os males praticados com freqüência por
esse grupo.

O Grupo Sonae compra de seus fornecedores
com prazo de 55 dias de data e detém cerca de 30%
do mercado de alimentos, produtos de limpeza, higie
ne e ainda grande bazar. Basta, por qualquer razão,
fazer uma liquidação de noventa dias, sem comprar
ou pagar para haver absoluto desabastecimento e
caos social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje
quero falar, além da grave situação já exposta com o
sério perigo do desabastecimento do Sul e parte do
Sudeste do País, de uma nefasta, dolosa, quase cri
minosa prática do Grupo Sonae contra seus fornece
dores nacionais. Trata-se de "enriquecimento i1fcito"
ou coísa parecida ou, no mínimo, uma demonstração
do escandaloso poder de barganha contra as empre
sas fornecedoras, num visível prejuízo às mesmas,
conseqüentemente ao povo brasileiro.

Sonae e o Enxoval.
O Sonae fez grandes reformas ou construiu

mais de dez das lojas que adquiriu. Para comprar o
estoque inicial, recebeu todas as mercadorias "de
graça", sem qualquer custo.

Os fornecedores, para continuarem como tal, fo
ram "obrigados" a entregar os materiais sem cobrar
é o que chamam de enxoval. Cada loja inaugurada re
cebeu, em média, 1 milhão e quinhentos mil reais de
mercadorias. Podemos dizer que "na mão grande" 
são informações dos próprios fornecedores. Trata-se
de mercadoria no valor total de cerca de 15 milhões
de reais.

A verdade é que os fornecedores, grandes e pe
quenos, servem de financiadores da riqueza do Gru
po Sonae europeu. É demaisl

Quem paga a conta, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é o já tão sofrido povo brasileiro! Até
quando?

Está na hora do basta à prática tão lesiva do
Grupo Sonae. Está na hora de lutarmos pelos verda
deiros interesses do nosso povo; do povo do Sul do
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Brasil, do povo do meu querido Paraná, enfim, do
meu querido Brasil.

Infelizmente a nossa legislação é falha no com
bate à atuação desses grupos. Precisamos juntar es
forços para eliminar esse "câncer" que a cada dia se
enraíza no corpo dos pequenos produtores e peque
nos comerciantes, antes que soframos um colapso to
tal. Por Deus e pela Nação brasileira!

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mais uma vez ocupamos a tribuna desta Casa para
fazer um apelo. V. Exa., que é do Rio de Janeiro, anti
ga sede da Capital Federal, sabe que esse Estado
tem toda a atenção do Brasil, principalmente quanto
aos servidores públicos, que muito têm ajudado este
País.

Há uma campanha contra o servidor público no
Brasil. A CUT, a Andes, a Fasubra, os sindicatos de
servidores públicos de diferentes estados do Brasil e
a Confederação Nacional estão a lutar em favor dos
servidores públicos, há cinco anos sem reajuste sala
rial, data-base ou promoção. O servidor público,
aquele que constrói no dia-a-dia a educação, a saúde,
o progresso material, cultural e espiritual deste País,
não consegue sequer os 28% que ganhou na Justiça
e que até hoje não foram pagos.

Ontem, diversas lideranças afirmaram estar
buscando uma abertura do Governo Federal, do Po
der Legislativo e do Poder Judiciário, no sentido de fa
zer com que sejam atendidas as demandas dos mi
lhares e milhares de servidores públicos do Brasil.
São homens e mulheres, inclusive aposentados, que
já trabalharam trinta ou quarenta anos pelo Brasil e se
vêem agora na contingência de passarcinco anos sem
nenhum reajuste ou recomposição salarial, quando a
inflação já está perto de 80%, Sr. Presidente.

Registro nossa solidariedade aos servidores
públicos de Goiás, do Rio de Janeiro, da Amazônia,
do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Este Poder
não pode omitir-se diante da grave situação do funcio
nalismo público brasileiro.

Faz-se concurso público, Sr. Presidente, para
determinadas categorias que já têm salários diferen
ciados. Contratam-se fundações particulares para o
serviço público. O projeto de carreira do Estado ainda
está parado no Senado, e muitas categorias não fo
ram contempladas, como, por exemplo, a dos cientis
tas e professores universitários.

Estamos aqui para manter viva a chama de to
dos os servidores públicos. O responsável pelas ma-

zelas do serviço público não são os servidores, são
os dirigentes, aqueles que contratam, que destinam
as verbas, que empenham, que gastam mais e depo
is jogam a culpa no servidor, no barnabé, de diferen
tes estados do Brasil, que há cinco anos não têm rea
juste, quando não nos aposentados, nos servidores
federais que já Gontribuíram.

A luta do servidor é também pelo reajuste, pela
recomposição salarial, pela volta da data-base - o
que sempre tive'ram.

Então, a nossa luta épara que o servidor público
seja contemplado com o reajuste, que sejam dadas
aos funcionários condições de promoção, cursos e
formação, para 'que possam prestar real e bom servi
ço ao País.

Neste- final de convocação e~raordin€lria, que
remos fazer um apelo a todas as autoridades para
que, por meio de negociações, possamos atender às
justas, imediatas e urgentes reivindicações dos servi
dores públicos do Brasil. É neste sentido que dirigi
mos apelo a V. Exa., Sr. Presidente, juntamente com
os servidores públicos brasileiros das universidades
federais, dos m:ínistérios, dos organismos presentes
neste centro político e também na periferia do Brasil,
em suas fronteiras.

O servidor público está a merecer a atenção
desta Casa e de todas as autoridades. É preciso que
haja a recomposição salarial e o retorno da da
ta-base, como está na lei, na Constituição brasileira.
Apelo, portanto, para que as autoridades atendam às
reivindicações dos servidores pLlblicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - V. Exa.

será atendido, nos termos regimentais.
O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB-ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, criada pelo então Governador Jones
dos Santos Nevc~s, no início dos anos 50, paxa contri
buir com o desenvolvimento do Estado do Espírito
Santo e melhorar a qualidade de vida de seu povo, a
Universidade do Espírito Santo foi federalizada em ja
neiro de 1961, no fim do Governo Juscelino Kubits
chek, por meio ela ação política do Deputado Federal
Dirceu Cardoso, membro da bancada federal de nos
so Estado. Ela é hoje a maior responsável pela capa
citação profissional na sociedade capixaba. E vem
cumprindo sua atividade fundament~.I: a produção do
cofllhecimento no seu mais alto grau, como ~orma de
responder às demandas de desenvolvimento.

O papel da universidade pública do futllr() próxi
mo é cada vez mais amplo. Para tanto, será funda
mentai definir claramente sua re!açac com a saciada-
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de que a cerca, estabelecendo linha de ação para
contribuir com o desenvolvimento, tanto das comuni
dades quanto da região em que estiver inserida,
abrindo-se para a participação dos segmentos orga
nizados da sociedade.

No que diz respeito à relação da Ufes com as
comunidades em sua volta, ela tem atingido resulta
dos que orgulham sua administração, levando educa
ção, saúde e desenvolvimento às populações menos
favorecidas de nosso Estado. Está de parabéns o Rei
tor José Weber Freire Macedo, reeleito pelo voto dire
to para mais um mandato à frente daquela instituição.

Através desse inovador e importante instituto,
os corpos docente e discente e os servidores da
UFES poderão contar por mais quatro anos com a ex
celência do trabalho realizado pelo Prof. Weber. A eta
pa de conquista de um processo eleitoral é muito
mais que uma simples vitória. Mesmo no ambiente
universitário, a reeleição de um dirigente significa a
escolha, pela maioria de uma comunidade, de indica
tivos de seu futuro.

Eleito para estar à frente da Ufes em continuida
de ao seu trabalho, o Prof. Weberfoi um dos primeiros
a se valer do instituto da reeleição. Isto mostra a apro
vação do seu empenho à frente da Ufes. É considerá
velo salto em qualidade que nossa universidade al
cançou nos últimos quatro anos.

Com afinco e dedicação, foram criados oito no
vos cursos de graduação, sete novos mestrados, cin
co doutorados e mais de 24 novos cursos de especia
lização, mesmo diante da estagnação do quadro do
cente enfrentado pela universidade.

Foi implantado um novo plano urbanístico, me
lhorando a qualidade do campus da universidade. Qu
anto à qualificação dos funcionários, implantou-se,
com sucesso, um programa de treinamento perma
nente dos servidores, emitindo mais de 4 mil certifica
dos, promovendo a reciclagem e aumentando a efi
ciência dos serviços prestados por aquela instituição.

Com uma visão inovadora, necessária para en
frentar o processo de globalização dos dias atuais, foi
implantada a rede de fibra ótica e a renovação dos
equipamentos de informática, que contribui com a
elevação da qualidade dos cursos, mediante a aplica
ção de tecnologia de ponta, exigência para estar à
frente na formação dos nossos profissionais.

A sociedade em geral também se beneficia com
esse ganho de qualidade da Ufes, pois, por intermé
dio da ampliação de suas relações com a comunida
de por meio de centenas de convênios e iniciativas,
fica atestada a presença da universidade em projetos
que buscam o desenvolvimento social e econômico.

A brilhante gestão do Prof. Weber levou a Ufes a
estar avaliada como uma das melhores universidades
do País, comprovada pelo índice de aprovação no últi
mo Provão, realizado pelo MEC.

A educação é vista como poder: poder saber,
poder informar, poder evoluir. Ponto de referência
para a espécie humana, sua presença é desejada e
materializada na possível existência de escolas de
qualidade e, principalmente, de oportunidades varia
das disponíveis para todos, ainda inexistentes no Bra
sil, possibilitando a elevação do nível social e da cida
dania. Não é por acaso que a condição básica da falta
de desenvolvimento se sustenta na ausência de
acesso à informação. Situação essa, por sinal, que se
mantém para a conveniência de muitos numa perver
sa política de dominação.

Creio que a Ufes atinge um novo momento. Um
momento associado às mudanças que ocorrem tam
bém na sociedade brasileira. O Estado patrimonialista
em crise procura adaptar-se às novas demandas de
um povo mais exigente e consciente de sua cidada
nia. Um momento que deve ultrapassar o democratis
mo simplificado dentro de nossas instituições, o atra
so ideológico e o populismo inconseqüente.

A Ufes deve focalizar sua atenção na mudança
de paradigmas. A universidade pública não é, nem
pode ser, exclusiva das elites e também não pertence
a grupos corporativos, e as reformas do Estado e do
Brasil não são apenas uma simples imposição de go
vernantes, mas uma necessidade gerada pelas gran
des mudanças históricas da era da informação de ca
ráter globalizado.

É necessário, contudo, ultrapassar, superar e
encontrar novos desafios para os próximos anos. Cito
apenas alguns deles. O primeiro, a elevação do grau
de qualidade que a Ufes, orgulhosamente, já registra
e a necessária compatibilidade de um serviço eficien
te e ético que os profissionais e as estruturas acadê
micas e administrativas são obrigados a oferecer.
Sendo mais objetivo: a sociedade que está em pro
cesso de mudança requer que o serviço público não
apresente apenas a qualidade existente, mas exige
também dedicação ao trabalho, agilidade e atenção
no atendimento. O segundo é a divulgação e a trans
parência: de informações. A Ufes tem de encontrar um
novo caminho em que o acesso às informações pos
sibilitem, a criação de uma nova instituição. O terceiro
é o rompimento da burocracia, que está diretamente
associada ao uso do poder interno, inclusive por
aqueles que se dizem mais progressistas. A Ufes pre
cisa de liberdade de ação, associada à responsabili-
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dade de seus profissionais e alunos para que seus
projetos e ações possam se desenvolver.

A obrigação da Ufes é a antecipação das trans
formações, pois isto a possibilitará ser modelo de su
peração do atraso. A Ufes está pronta para uma redis
cussão de seu futuro: para encontrar um novo perfil
acadêmico e administrativo, enxugar e, se possível,
extinguir o excesso burocrático, flexibilizar os seus
currículos, diminuir o tempo de formação nos cursos
de graduação, abrir cursos de educação continuada,
seqüenciais. flexíveis, à distância, ampliar seus proje
tos sociais e suas áreas de serviços. profissionalizar
e valorizar seu gerenciamento de pessoal. Tudo com
binado com a mais alta aspiração: a contínua forma
ção dos jovens e dos cidadãos pelo ensino de quali
dade das ciências e o permanente respeito pela de
mocracia.

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

orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados. on
tem esta Casa realizou sessão solene em homena
gem aos vinte anos do Partido dos Trabalhadores.
Contudo, é exatamente hoje que se comemora a data
de seu nascimento.

Tenho 41 anos. Desde os 20- praticamente me
tade da minha vida - venho me dedicando à constru
ção de projeto que visa efetivamente fazer do nosso
País uma Nação mais justa e soberana, que possa
patrocinar a igualdade entre os homens.

É muito gratificante para esta Casa epara o con
junto da sociedade brasileira participar dessa come
moração, porque foram vinte anos de muitas dificul
dades e prazeres também. O PT não édono da verda
de, não tem a exclusividade dos méritos e acertos.
Ele é composto de seres humanos que cometem er
ros, possuem vaidades, virtudes e defeitos como
qualquer um. Contudo, nesses vinte anos, tem conse
guido na vida política brasileira apresentar mudanças
substanciais na cultura política, no modo de organiza
ção e na forma de tratar a democracia. Por tudo isso,
quando falamos do Partido dos Trabalhadores fica
mos bastante emocionados. O PT, desde seu surgi
mento, foi comandado pelo companheiro Lula, de fato
a maior liderança popular operária que o Brasil já
teve.

Desde 1982, nossa campanha "Vote no três,
porque o resto é burguês" tem servido para que as ex
periências futuras do nosso partido na eleição e na
sua organização fossem modelando nossa lingua
gem, passando pela definição dura de não irmos ao
colégio eleitoral, mas acertada na ocasião pelas pri
meiras campanhas nas Capitais deste Brasil afora

ocorridas em "1985; pela Constituinte de 1986; pela
campanha maravilhosa de 1989. Nessas ocasiões,
projetos distintos apresentaram-se à sociedade brasi
leira. Embora tenhamos sido derrotados, aceitamos a
regra do jogo e iniciamos a campanha mostrando que
aquele Governo que ascendia em 1990 não tinha
nada a ver com o Brasil. Fomos nós quem fizemos o
slogan "Fora Collor".

Sr. Presidente, acumulamos uma experiência de
luta institucional e de vida democrática que hoje amar
ram o nosso partido a alguns princípios filosóficos,
doutrinários e de vida dos quais não abrimos mão. Re
firo-me à transparência no trato da coisa pública, ao
combate incessante à corrupção, ao compromisso in
trínseco à democracia e à participação do povo nas
decisões, algo muito importante para nós. Fomos, du
rante esses vinte anos, acumulando experiência na
nossa vida. Agora estamos amadurecidos e com um
projeto transparente preparado para o Brasil.

É com esse espírito e experiência de vinte anos
que vamos entrar na disputa no ano 2000. Não somos
mais crianças de 6, 7, 8 anos, tampouco adolescen
tes de 15, 16anos. Somos adultos de 20 anos. Quere
mos manter acesa a chama da força, da coragem, da
garra, da disposição, da juventude, mas também do
compromisso e da maturidade de um jovem que entra
na fase adulta. Este ano é importante para o PT, por
que, ao participarmos dessas eleições, estaremos
também olhando para 2002.

Sr. Presidente, é importante salientar que a ban
cada do PT na Câmara dos Deputados pulou de oito
para sessenta integrantes; no Senado Federal, de
zero para sete; nossas prefeituras aumentaram de
dois para 108; de nenhum Governo de estado passa
mos para três. Enfim, há milhares de vereadores es
palhados por este País. Com isso, ficamos com a res
ponsabilidade de cada dia mais assumirmos e amar
rarmos o compromisso com o Brasil.

O PT confunde-se com o Brasil; o Brasil confun
de-se com o PT. É para isso que continuamos a histó
ria do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. João Paulo,
o Sr. Simão Sessim, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jaques
Wagner, 39 Secretário.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem V.
ExI a palavra.
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A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gos
taria de perguntar a V. Exll como são entregues aos jor
nais as listagens de presença dos parlamentares.
Acordei hoje com a notícia estarrecedora de que on
tem eu não estava em Brasília. Como pode uma Depu
tada que foi à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização e defendeu, em três relatórios
importantíssimos - Previdência, Assistência, Integra
ção e Transporte -, as emendas de bancada do Rio de
Janeiro, apresentou os destaques, votou em plenário,
esteve na CPI do Narcotráfico e saiu desta Casa às
10h30min da noite não estar em Brasília?

Além da Deputada Laura Carneiro também não
estavam em Brasília, segundo a matéria, as Deputa
das Jandira Feghali, que todos viram no plenário, e
Alcione Athayde, que falou deste microfone no Pe
queno Expediente. Não compareceram também os
Deputados Wanderley Martins, que falou daquele mi
crofone - e estávamos também junto com o Deputado
Robson Tuma na CPI do Narcotráfico - e Vivaldo Bar
bosa, que estava disputando a Liderança na reunião
do PDT.

Sr. Presidente, peço a V. ExA que me informe de
onde saiu tal listagem. Como chegaram à conclusão
de que as Deputadas Laura Carneiro, Alcione Athay
de, Jandira Feghali e os Deputados Vivaldo Barbosa,
Wanderley Martins e outros que estavam aqui - não
os vi pessoalmente, não posso afirmar - não se en
contravam ontem em Brasília?

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - V. Ex!!
não quer ouvir a resposta, Deputada Laura Carneiro?

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sim, Sr. Presi
dente. É que fico indignada; acordei hoje recebendo
a notícia de que estava no Rio de Janeiro, e não
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - As in
formações provêm do sistema eletrônico. Nem este
Deputado que ora preside a sessão nem os outros
membros da Mesa são responsáveis pelo controle di
reto das presenças. Há funcionários designados para
esse trabalho. As listagens de votação são públicas.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Mas inclusive vo
tei ontem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - No
caso, teríamos de inquirir o jornal. Teríamos de per
guntar-lhe com base em que fez essa afirmativa.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Vou enviar pes
soalmente ao jornal um fax pedindo explicações.
Como coordenadora da bancada do Rio de Janeiro
sinto-me na obrigação de fazer essa reclamação, em-

bora isso possa queimar meu relacionamento com os
jornalistas. Não é possível que fiquemos a vida inteira
assim.

Na semana retrasada, os Deputados Vivaldo
Barbosa, Elcione Barbalho e Jandira Feghali foram
em missão oficial ao Rio de Janeiro, em função do
aniversário de Barbosa Lima Sobrinho, e também ti
veram seus nomes na listagem dos ausentes. No dia
seguinte, houve a retificação. Só que quem a leu não
sabia necessariamente da primeira matéria.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
permite-me V. Ex!! emitir um comentário, pela
ordem?

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são
duas questões. V. Ex!! disse que não é culpado.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Não.

O SR. VIVALDO BARBOSA - V. Ex!! disse que
há alguém encarregado desse controle. Quem é essa
pessoa e que atitudes toma?

V. Ex!! sugeriu à Deputada Laura Carneiro que
procurasse o jornal e confirmasse sua presença
aqui. É dever institucional desta Casa e da Mesa fa
zer isso em nome dos deputados que estão traba
lhando e têm seus nomes divulgados como ausen
tes. Não compete aos parlamentares defende
rem-se. Esta Casa é quem deve fazê-lo. Assim, ela
será respeitada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Depu
tado Vivaldo Barbosa, em momento algum eu, em
nome da Mesa, eximi-me da responsabilidade de
apurar os fatos. V. Ex!! conhece meu comportamento.
Na condição de 3º- Secretário, é responsabilidade mi
nha justificar as faltas dos deputados. Por diversas ve
zes fui procurado por pessoas que queriam saber
quem estava viajando para o exterior e quem não es
tava. Não saiu da 31 Secretaria informação desse tipo.
A listagem de votação é pública. Todos têm acesso a
ela.

Não estou dizendo que houve má-fé de qual
quer funcionário. Só estou explicando como é o pro
cedimento. Quando há votação, os jornais querem
saber quantos votaram "sim" e quantos votaram
"não". A votação dos Sr. Deputados é pública.
Então, há autorização da Mesa para que as lista
gens sejam entregues ao público. É isso que estou
querendo dizer e é o que disse à Deputada Laura
Carneiro.
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É evidente que a Presidência pode tomar provi
dências, mas a Presidência, ou a Casa, s6 está tendo
consciência da difamação e da infâmia publicada a
partir dessa reclamação. Evidentemente, a partir dis
so, vou sugerir ao Presidente da Casa que inquira o
jornal. Só estou dizendo que eventualmente o jornal
pode ter agido de má-fé, pode ter pego a listagem de
uma única votação, de que, eventualmente, o Deputa
do não tenha participado. Houve má-fé se usou urna
única listagem, e não o conjunto das listagens, que
evidenciaria que os Srs. Deputados e a Deputada es
tiveram presentes em diversas votações. Aí pode ter
havido má-fé.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem novamente.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem V.
EXª a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
não querendo interromper V. Ex!!, há sempre a
chance da justificação. E essa justificação, então,
tem de ser incluída nessas listagens entregues à
imprensa. Ontem, por exemplo, eu estava em plená
rio discutindo assunto relativo à CPI, e não votei,
mas justifiquei; estava em plenário e não votei por
puro envolvimento com a matéria. Mas justifiquei ao
microfone.

Na última votação, estávamos na Comissão de
Orçamento, viemos aqui e o Presidente disse aos de
putados daquela Comissão: "Não se preocupem, por
que nós sabemos que V. Exªs estão na Comissão de
Orçamento. V. EXªs têm prazo para aprovar os
sub-relatórios até amanhã" - hoje, quinta-feira - "e por
isso, para V. EXªs, a votação anterior é a que valerá".

Sr. Presidente, tenho certeza de que V. Ex!! cui
dará com o maior carinho desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Depu
tada Laura Carneiro, quando V. EXª justifica sua au
sência em plenário, ao microfone, por estar em uma
Comissão, isso não aparece na listagem, mas apenas
na ata da sessão.

Vou argumentar com o Presidente desta Casa,
Deputado Michel Temer, que talvez seja o caso de
não disponibilizar automaticamente as listagens de
presença ou votação, de forma que haja tempo para
que as justificativas sejam inseridas.

Gostaria de saber quais são os Deputados que
foram atingidos para, junto à Presidência da Casa, to
mar atitudes.

Deputado Vivaldo Barbosa, talvez V. EXª tenha
entendido maio que eu disse. Eu explicava que, como

o Parlamento é do povo, ternos de prestar contas das
nossas votações e abrir as listagens ao público.
Entretanto, acho que deveríamos ter a cautela de que
isso não seja feito automaticamente, de forma que 
repito - as justificativas para faltas possam ser inseri
das nas listagens.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Srfts e
Srs. Deputados, estando presente em plenário o Sr. Jo
aquim Antonio de Carvalho Brito, eleito pela coligação
PDT/PT/PST/PTN/PPS/PSN/PMN/PSB/Pv/PRP/PC
doB/PTdoB, do Estado de Alagoas, em virtude do
afastamento do titular, Sr. Deputado Givaldo Carim
bão, convido S. Exª a prestar o compromisso regi
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Joaquim Antonio de
Carvalho Britc> e presta o seguinte compromisso:)

"Prometo manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o
bem geral do povo brasileiro e sustentar a
união, a integridade e a independência do
Brasil.

Assim o prometo".
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Decla

ro empossado o Sr. Joaquim Antonio de Carvalho Bri
to. (Palmas.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden- .
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem V.
ExIl a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero saudar o ingresso do companheiro
Joaquim Brito na bancada do Partido dos Trabalha
dores. Tem S. Ex!! um passado de luta, urna história
de construção do nosso partido. Cumpriu importan
te papel nas mobilizações por ocasião do impe
achment do ex-Presidente Fernando Collor de
Mello e representa, eu diria, a ética e a renovação
na política que o Estado de Alagoas há tanto tempo
aguarda.

Por isso, em nome da Bancada do Partido dos
Trabalhadores, queremos expressar nosso orgulho e
nossa honra pela presença do companheiro Joaquim,
que a partir de agora também compõe a Bancada do
PT nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Peço
escusas ao companheiro que aguarda na tribuna,
mas antes de lhe passar a palavra, desejo prestar
mais um esclarecimento à Deputada Laura Carneiro,
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que não está mais presente, e ao Deputado Vivaldo lítica de província. Bradam também, levantando a hi-
Barbosa. pótese do caos, da corrupção e da falta de adminis-

O Secretário da Mesa trouxe-nos as listagens tração e transparência e do descaso com a coisa pú-
às quais eventualmente a imprensa teve acesso, e é blica e, lembrando talvez o próprio passado, falam em
claro que o jornal errou ou agiu de má-fé. Como havia atos escandalosos.
previsto, existem várias votações com a pr~sença ve- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, os núme-
ríficada da Deputada Laura Carneiro. Ainda não con- ros socioeconômicos do Piauí comprovam outra reali-
ferimos a votação de V. Ex'!, Deputado Vivaldo Barba- dade bem distinta da que apregoam nossos oposicio-
sa, mas imagino que uma única votação - quando nistas. Nos últimos cinco anos, o fndice de Desenvol-
eventualmente a Deputada esteve em outro trabalho vimento Humano (IDH), aferido no Piauí, mostra que
e por isso não votou - foi a utilizada para dizer que a o estado passou de baixo nível para médio nível de
deputada e outros deputados estavam ausentes. desenvolvimento, e esse mesmo índice da ONU.

Esta Mesa vai encaminhar esses esclarecimen- apontou ainda significativo crescimento de 7.6% na
tos à direção do jornal e, ao mesmo tempo, exigir que proporção de pessoas com mais de 60 anos.
a jornalista se retrate pelo erro cometido. Na área de saneamento, os avanços também fo-

O SR. PRESIDENTE (Jaq,ues W~gner) - Con- ram relevantes. E como exemplo citamos o acréscimo
cedo a palavra ao Deputado Joao Hennque. no número de domicílios com esgoto sanitário em

O SR. JOÃO HENRIQUE (PMDB - PI. Sem revi- todo o estado que cresceu 32 6%. E um dos pontos
são do orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar o fortes desse ~rescimento foi ~ execução do Projeto
meu'pronuncia~ento, c?mo estamos falando de listas Sanear, na capital, Teresina, quando mais de 250 qui-
e pal.nel eletr~nr?o, sugiro .a V. ExA .que mande. alter~r lômetros de rede de esgoto foram colocadas a serviço
o painel eletro~lc~ que al.nda registra a p~esld.êncla da população, triplicando o atendimento, com um
do Depu~ado Slm~o Sesslm, porque depOIS o .J~rnal avanço de 206,5%. Vale também destacar o aumento
poderá~dizer qu~ nao era V. EX- que estava presidindo de 29% na coleta de lixo domiciliar. Nos últimos qua-
a sessao nes~e Instante. , tro anos, 40 mil novas residências passaram a rece-

Sr. Preslde~te, SrAs e Srs. ~eputad?~, .e com bar água filtrada. Segundo a AGESPISA - Compa-
certa p!e?cupaçao e com o prop6~ltO de dirimir algu- nhia de Água do Piauí, de 1993 a 1999, houve um
mas duvidas que ocupo hOJe a tnbuna desta Casa. crescimento de 74.4% de domicílios com abasteci-
Preocupação com a campanha negativista que gru- mento d'água.
pos políticos adversários estão orquestrando contra a N it . lét . d 500 'I
administração do Governador Mão Santa. Para dirimir o em energia e rr?~, cerca: ml pes-
as dúvidas que os contrários estão querendo implan- soas passaram a ser ~eneflclada~. E aI entra o gran-
tar nas pessoas, faremos um breve resumo da situa- de trabalho desenvolVido por meio do Programa de
ção político-administrativa do Piauí, governado pelo Controle à Pobreza Rural- PCPA.
PMDB. Na difícil área da saúde, passamos a quase três

É de conhecimento público nacional o esforço e leitos por m~1 ha~itantes, ~ndjce até,superior ao aceito
a seriedade com que a Polícia Federal vem conduzin- pela ~rganJ~açao. Mundial de Saude: No tocant~ à
do o trabalho de desmantelamento do crime organi- mortalidade infantil, também consegUimos uma Vltó-
zado em todo o Brasil, e o Piauí está neste mapa, Mas ria, e o Piauí apresenta um dos desempenhos mais
também é verdade que os nomes diretamente impli- bem-suc~did?s da região Nordeste. Outra vitóri~ ,e~tá

cados nesse processo estão sendo revelados, investi- na ex~enêncla consagrada dos ag~nte~ comunltano~
gados e muitos já presos. de saude em quase todos os mUnicípiOS em que fOI

Oposicionistas no meu estado, em visível situa- implantada.
ção de despreparo político, tentam envolver familiares No tocante à segurança pública, ponto mais ata-
do Governador Mão Santa entre os participantes des- cado pelos opositores, é bom ressaltar, Sr. Presiden-
ses fatos. Fantasia e delírio deles, afinal nada foi te, Srls e Srs. Deputados, que a mortalidade de jo-
constatado sobre a participação de familiares do Go- vens por homicídio é baixíssima no Piauí, comparan-
vernador nesse grupo, fato tornado público pelo pró- do-se ao Nordeste e ao País. Esses dados contraba-
prio Superintendente da Polícia Federal, Dr. Robert tem-se à imagem por via da qual fomos apresentados
Rios Magalhães. injustamente à opinião pública nacional, em virtude

Assim sendo, s6 um fato leva-nos a tentar enten- dos lamentáveis episódios ocorridos recentemente
der tamanha veemência negativa: os assuntos da po- que abalaram toda a sociedade. Os óbitos por violên-
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cia indicam 6,5 por 100 mil habitantes, número signifi- escolheu, por meio do voto, aqueles que haveriam de
cativamente inferior aos estados vizinhos. conceder esse direito aos supostos pretendentes dos

Avançamos também no importante setor da citados serviços.
educação. No tocante ao analfabetismo, os índices Sr. Presidente, nesses tempos de espoliação
caíram de 44,1% para 37,2%, resultado dos mais ex- dos serviços públicos, temos visto acontecer, estarre-
pressivos, que apontam para uma taxa não superior a cidos, o direito ser vilipendiado, a Constituição ser
20% neste ano. Caiu também a taxa de evasão esco- rasgada e o povo ser tratado com desdém.
la~ e, combinan~o essa queda co~ o crescimento do No dia 19 de janeiro passado utilizei esta tribuna
~umero de r:natnculas, torna-se animadora~ perspec- para denunciar o descaso com que a TV Omega, su-
ttv~ educaclo~al do ?st~do. Cresceu !ambem,a esc~- cessora da TV Manchete juntamente com o Ministé-
landadde métd'fa dlO PlaUlenste. Ns0

2
e4~~'no médl~, o nu- rio das Comunicações, t~m tratado os servidores da-

mero e ma r cu as aumen ou ,/0 e, no ensino su- . , .
. . t f . d 134 8°/ d quela empresa e, por consegUinte, o publico telespec-penor, esse cresclmen o OI e ,/0, sen o a nos- d'á ' , ,

sa universidade estadual a maior responsável por tal ~? ~r, J que a qUalld~de do S~~IÇ~ ia~s~ a ser dlscu-
desempenho. A Uespi avançou e interiorizou o ensi- Ive e a ~oncessao o cana e e eVI~ao come~a ~

no passando de oito para 29 cidades atendidas com ser questionado pela falta de compromisso economl-
cu~sos superiores. co de seus novos donos.

Na economia, o Piauí de hoje produz mais; nos- Com b~se no citado discu~o, no dia 2~ d.o m:s-
so PIB teve um incremento de 2S,S3% e o PIB per cs- ~o mês, dei entrada em requer/ment? de rndlca~~o,
pita alcançou crescimento de 19,46%. A produção de Junto à Mesa d~sta~Casa, na qua~sugiro.ao Sr. Mlm~-
soja cresceu oito vezes nos últimos cinco anos. A in- tr~ das ComunJcaçoes a suspensao ?O ~Jnal de televl-
dústria de transformação aumentou em 22,9% o nú- sao daTV Omega, pelas graves denuncias relatadas.
mero de empregos ofertados. Também é bom ressal- Na semana próxima passada, recebi em meu
tar que os fndices de desemprego no Piauí foram os gabinete representantes dos funcionários e de sindi-
menores da região. O turismo ganha corpo no nosso catos ligados à categoria. Eles me relataram as difi-
estado e a melhor prova é o crescimento de 184,6% culdades pelas quais os trabalhadores têm passado
na oferta de leitos hoteleiros. nesses últimos dias.

Para concluir, Sr. Presidente, Srls eSrs. Deputa- Desta forma, deixo registrada minha indignação
dos, insisto que o discurso dos nossos oposicionistas com esses fatos, que, além de manchar 6bom nome
é bem claro e orquestrado, mas rapidamente desafi- do setor de comunicações no País, mancha, também,
nado quando apresentamos números incontestes. O o nome do Sr. Ministro das Comunicações, caso não
Piauí está trabalhando, o Piauí está crescendo, e o venha o mesmo posicionar-se em favor daqueles re-
Governo, presidido pelo Governador Francisco de manescentes, que nada têm a ver com o problema.
~ssis de Moraes Sousa, está p~estando contas à so- Muito obrigado.
cledade que o reelegeu conSCIentemente, sabendo .
que este é o melhor caminho para um Piauí grande, ~ SR.~lEX CANZIANI (~SDB - PRo Pronuncia
justo e límpido. o segUinte discurso.) - Sr. PreSidente, srªs e Srs. De-

Muito obrigado. put~dos, venho hoje a esta. tribuna para registrar ~eu
apoIo ao Governo do PreSidente Fernando Hennque

Durante o discurso do Sr. João Cardoso pela implementação do Programa de Expan-
Henrique, o Sr. Jaques Wagner, 3Q são da Educação Profissional- PROEp, que propicia
Secretário, deixa a cadeira da presidência, benefícios à população e contribui para a efetiva pro-
que é ocupada pelo Sr. Simão Sessim, § 29 fissionalização do trabalhador brasileiro.
do artigo 18 do Regimento Interno. Esse programa integra a reforma do ensino mé-

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - Conce- dio, antigo 29 grau, que tem o reconhecimento da
do a palavra ao nobre Deputado Bispo Wanderval. Unesco e do Banco Mundial como uma das mais

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. avançadas, mais importantes, mais inovadoras de
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s todo o mundo.
e Srs. Deputados, a outorga de concessão de serviço De acordo com a legislação em vigor, a Lei de
P,'I':.ICO no Estado de Direito depreende-se pela ne- Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e o
oessidade de prestação de serviços de qualidade à Decreto n2 2.208/97, que regulamenta os artigos refe-
população que compõe esta mesma sociedade e que ridos na LDB quanto à educação profissional, três ní-



07716 Sexta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

veis de educação profissional ficaram configurados: superior. A preparação para o trabalho nada tem a ver
básico, técnico e tecnológico. com o antigo ensino profissionalizante; antes, signifi-

O básico destina-se à qualificação e reprofissio- ca a compreensão dos processos produtivos como
nalização de trabalhadores jovens, independente- aplicação das ciências em todos os conteúdos curri-
mente de escolarização prévia; o técnico, a propiciar culares".
habilitação profissional a alunos matriculados ou Confiamos no êxito desse programa e reconhe-
egressos do ensino médio, devendo estar de acordo cemos que a realidade atual, no Brasil e no mundo,
com o decreto já citado, e o tecnológico corresponde requer ações de parceria empreendidas pelo Poder
a cursos de nível superior na área tecnológica, desti- Público e pela sociedade, para obtenção de respos-
nados a egressos do ensino médio e técnico. tas adequadas às questões econômicas, educacio-

O Programa de Expansão da Educação Profis- nais e sociais que se colocam quotidianamente.
sional - PROEP é o principal agente de implantação Nosso País e nosso Governo estão de forma
do sistema de educação profissional do País, por responsável e corajosa enfrentando o grande desafio
meio de um conjunto de ações que estão sendo de- da educação, que é estender ao ensino médio a mes-
senvolvidas em articulação com diversos segmentos ma qualidade e empenho dedicados, nos últimos
da sociedade. anos, ao ensino fundamental.

Os recursos que dão suporte a esse programa Obrigado.
advêm de dotações orçamentárias do Governo Fede- O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pro-
ral, sendo 25% recursos do MEC, 25% recursos do nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srils e
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, do Ministério Srs. Deputados, o Estado de Rondônia, mesmo com
do Trabalho e Emprego, e os 50% restantes do Banco as enormes dificuldades econômicas que tem enfren-
Interamericano de Desenvolvimento - 810. Estão tado, apresenta nichos de mercado que estão cres-
sendo financiados os estudos necessários à elabora- cendo, ampliando horizontes, dando emprego a gran-
ção de planos estaduais para reforma e expansão do de número de pessoas. Prova concreta disso é o fe-
ensino médio e educação profissional, reforma e am- chamento de um negócio importante entre o Sindica-
pliação de instituições federais e estaduais já existen- to da Micro e Pequena Indústria do Estado, o SIMPI, e
tes de educação profissional, construção de novos a Expotrade Center- Exposition Mon Royallnternaci-
centros de educação, aquisição de equipamentos e onal, do Canadá, recentemente assinado entre as
materiais técnico-pedagógicos e capacitação de do- duas organizações. Pelo contrato, Rondônia passará
centes, além da prestação de consultoria para reali- a exportar para aquele país nada menos do que 2.400
zação de estudos nas áreas técnico-pedagógica e de casas pré-fabricadas por ano, já a partir de 2000, du-
gestão. rante um período experimental de cinco anos.

Participam do programa instituições federais de A primeira carga das casas pré-fabricadas, pro-
educação profissional, estados e Distrito Federal, es- duzidas aqui mesmo no estado, com madeiras no-
colas estaduais e escolas comunitárias. bres, vai ser embarcada até o mês de julho próximo.

O desenvolvimento da capacidade de aprender As casas são produzidas em Ji-Paraná, sob a super-
a aprender, em um mundo de mudanças muito rápi- visão técnica do empresário Pedro Marques, que
das, é um dos principais objetivos do Proep. Destaca- trouxe do Rio Grande do Sul para Rondônia, quando
mos ainda a ampliação e diversificação da oferta de ali se instalou anos atrás, uma tradição familiar de
cursos nos níveis básico, técnico e tecnológico e a re- muitas gerações, no trato da madeira. Comandando
visão dos conteúdos e ordenamento de currículos um pequeno batalhão de 200 pessoas empregadas
sob a forma de módulos. É preocupação permanente no projeto, o Sr. Pedro Marques reuniu uma grande
do Proep a formação profissional contínua e ajustada rede de pequenos e médios fornecedores, além de
às necessidades de cada região onde está inserida a operários especializados, que trabalham sob seu co-
escola ou centro de educação profissional. mando, produzindo casas pré-fabricadas de alta qua-

Fazemos nossas as palavras do Secretário de Iidade para exportação.
Educação Média e Tecnológica do MEC, Ruy Leite Os negócios com o Canadá, Sr. Presidente, re-
Berger Filho: "O que se quer é um ensino médio signi- cém começaram. Fazem parte de todo um esquema
ficatívamente diferente do atual, com mudanças de montado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria
concepções, valores e práticas. É preciso dar identi- do Estado, que reúne centenas de empresários, e po-
dade própria ao antigo 29 grau para que ele deixe de dem significar uma mudança, para rl~~;to melhor, na
fazer o papel de dobradiça entre o 1Q grau e o ensino vida de centenas de pessoas que atuam nesse seg-
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mento de mercado. A participação e o aval do Simpi, Por falar em História, srªs e Srs. Deputados, res-
ao lado do empresário de Ji-Paraná, significou um soa ainda muito forte em nossos ouvidos e emoções
passo concreto em direção a novos caminhos que se- as palavras que o ex-Governador Leonel Brizola pro-
rão certamente encontrados pelos pequenos e micro- nunciou recentemente, objeto de tantas notícias em
fabricantes para colocar seus produtos no mercado jornais da imprensa brasileira, a respeito da figura his-
internacional. Além das casas pré-fabricadas, Rondô- tórica dos nossos heróis de Guararapes e do traidor
nia hoje negocia com os canadenses, dentro do mes- Calabar.
mo esquema do Simpi, a comercialização de outros Leonel Brizola puxou à nossa lembrança o fato
produtos, como portas entalhadas e de ipê, móveis de que nossos heróis de Guararapes - primeiro movi-
exóticos e de madeiras nobres, além de mel, palmito mento no sentido de se forjar e definir a Nação brasi-
e outros produtos que saem hoje de Rondônia para leira -, diante de um traidor, de um vende-pátria, não
aquele país. tiveram alternativa a não ser decretar sua sentença

Rondônia, contando com boa oferta de de morte. E Brizola, com a visão de toda a História
mão-de-obra no setor e abundância de madeiras de (escrita e passada para todos nós) das lutas heróicas
excelente qualidade, alcança um mercado consumi- do povo brasileiro, sublinhou que, naquele instante,
dor importante, com perspectivas de, em curto prazo, não havia outra alternativa a não ser aquele ven-
ampliar ainda mais seus horizontes no mercado inter- de-pátria, aquele traidor Calabar ser executado pelos
nacional. heróis e pelas forças revolucionárias dos Guararapes.

O Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de Hoje estamos em situação semelhante. A Pátria
Rondônia, que já tem obtido conquistas importantes brasileira está sendo vendida, atraiçoada e apunhala-
em âmbito nacional, já que nossos produtos têm sido da, cotidianamente, pelos governantes de agora, es-
consumidos cada vez mais em outros estados, pre- pecialmente pelo Presidente da República, que man-
tende solidificar essa parceria com os empresários dou que esquecêssemos toda a sua história, tudo que
canadenses. Dentro do Brasil, o Simpi já conta com havia escrito, porque ele queria escrever uma nova
quatro lojas, vendendo diretamente do produtor ao página da História do Brasil: a triste página de entrega
consumidor, a preços muito menores do que a con- do nosso patrimônio, de abertura da nossa economia
corrência, que depende de intermediários. As chama- à voracidade dos grupos econômicos internacionais,
das Lojas Profac, do Simpi, já estão funcionando em de venda de patrimônio público, com financiamento
Porto Velho e Jaru, no Estado de Rondônia, além de do Tesouro Nacional, a grupos econômicos internaci-
Vitória, no Espírito Santo, e em São Paulo, maior mer- onais, que vêm aqui para demitir, para gerar desem-
cado consumidor brasileiro. A parceria agora com a prego no Brasil e gerar emprego lá fora, vêm aqui
empresa Expotrade Center abre um novo leque de para sugar nossa economia.
negócios e perspectivas de crescimento para um se- O Brasil de nosso tempo amarga o mesmo pro-
tal' que, sem dúvida, é vital para a nossa economia. blema e o mesmo destino que os heróis de Guarara

pes tiveram diante de si. Estamos diante de uma pro-
Era o que tinha a informar. clamada traição da Pátria brasileira. E, diante de trai-
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pro- dores, não nos podemos calar. Diante da traição, não

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e nos podemos omitir. A lembrança que fez o Governa-
Srs. Deputados, antes de mais nada, quero saudar o dor Brizola, com toda a propriedade, dos heróis de
Deputado João Paulo por seu pronunciamento. Soli- Guararapes deve ressoar em nossos corações e re-
darizo-me com suas palavras a respeito da celebra- forçar-nos a fibra da resistência e da luta.
ção dos 20 anos do Partido dos Trabalhadores. Sr. Presidente, não podemos deixar de senten-

Ontem, tivemos sessão memorável, em que o ciar os traidores de hoje - evidentemente, com os ins-
valor e a importância do PT na política brasileira fo- trumentos próprios dos tempos atuais. Se naqueles
ram ressaltados com toda a propriedade. Também su- tempos não condenássemos os traidores, hoje a Na-
blinho que o mais importante é essa vontade do PT ção brasileira não teria respeito e veneração pelos
de celebrar seus 20 anos, de marcar e fazer sua histó- heróis de Guararapes. Assim como eles sentencia-
ria. Isso, para mim, ressoa muito bem, porque signifi- ram à morte o traidor da Pátria, hoje temos de aplicar
ca que o PT está assimilando o valor da História. Sem a pena própria dos tempos modernos.
dúvida alguma, não é possível a prática política sadia O Líder da Bancada do PDT, outro dia, apresen-
sem o reconhecimento da História. E certamente, tou versão própria para o episódio da exploração das
agora, o PT registra e celebra esse reconhecimento. declarações do ex-Governador Leonel Brizola, ne-
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gando que as declarações tenham existido. Prefiro ciedade civil está, inclusive, gerindo esses programas
analisá-Ias na perspectiva histórica em que foram fei- em relação àqueles que não têm envolvimento crimi-
tas e compreendê-Ias na atualidade de nossos tem- noso, estabelecendo uma rede de voluntários e cola-
poso boradores, fazendo campanha de finanças, o que tor-

A História e as gerações futuras jamais irão ab- na viáveis os procedimentos.
solver-nos se nos omitirmos na condenação dos trai- Sabemos muito bem que hoje o maior estímulo
dores atuais, a começar pelo Sr. Presidente da Repú- à violência neste País é a impunidade, que é irmã gê-
blica, muito bem lembrado como a figura moderna do mea da violência e do crime organizado. Muitas vezes
Calabar daqueles tempos. não conseguimos reprimir o crime organizado porque

Muito obrigado. ele tem um teor ofensivo que permite identificar a víti
ma sobrevivente e a testemunha com o objetivo de eli-

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem miná-Ias. O programa de proteção hoje implantado é
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- um grande aliado na luta pelos direitos humanos, por-
tados, a revista Época desta semana publicou uma que tem protegido testemunhas, vítimas sobreviven.
reportagem intitulada "Sem proteção", em que anali- tes e seus familiares, e tem permitido inclusive o
sa o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas avanço de muitos processos judiciais.
que hoje é executado pelo Ministério da Justiça em A revista, mal-informada, não faz a necessária

~:~~;~i;õ~~mn~~_~~~:r~:~:~~~~~ ~~~m:éa~s~~~o~i~ distinção entre os dois programas hoje existentes no
do GAJOp, o Gabinete Jurídico de Assessoria às País. Há um programa para aqueles que não têm en·

volvimento em atividades criminosas, o Pró-Vita Bra·Organizações Populares, no Estado de Pernambuco.
sil, gerido pelo Ministério da Justiça, em parceria com

Essa ONG, em uma iniciativa pioneira e em par- organizações não-governamentais, e outro gerido di.
ceira com o Governo de Pernambuco, firmou, em retamente pelo Ministério da Justiça, por intermédio
1996, convênio para dar proteção a testemunhas que da Polícia Federal.
não tivessem envolvimento com o crime. O Programa de Proteção à Vítima e à Testemu-

Esse convênio permitiu que o Gajop, em parce- nha (Pró-Vita Brasil) tem hoje mais de 200 pessoas
ria com o Ministério Público do Governo do Estado de sob sua proteção. Neste ano e meio em que foi im-
Pernambuco, protegesse oitenta e uma testemunhas, plantado nos outros estados, nenhuma testemunha
vítimas sobreviventes e parentes dessas vítimas. A ou familiar até hoje foi molestada, ameaçada ou as-
partir disso, o Ministério da Justiça convidou o Gajop sassinada.
para implantar e generalizar essa experiência no Sra- De forma errônea, a matéria da revista Época
si/. Ela tem sido vitoriosa. diz que as pessoas não têm proteção. Mas elas têm

Sr. Presidente, Srils e Srs. Deputados, a reporta- imóveis alugados e mobiliados dignamente; têm as-
gem da revista Época, infelizmente, não dimensiona sistência médica, psicológica e odontológica; rece-
a grandeza, a importância do programa para o País. bem capacitação para uma eventual mudança na ati-
Faz, inclusive, comparativos do programa brasileiro vidade laborativa; têm inserção no mercado de traba-
com o que é hoje executado nos Estados Unidos, na lho; têm cursos regulares de ensino em todos os níve-
Itália, no Canadá e na Inglaterra. is, com material didático, e recebem medicamentos e

Apesar de todos esses programas estabelece- bolsas de trabalho.
rem uma parceira com o Governo brasileiro, inclusive O programa não é perfeito, mas, consideran-
treinando e qualificando o pessoal do Pró-Vita Brasil, do-se a realidade brasileira, é um programa vitorioso,
não é possível fazer comparações. Se existe hoje que devemos apoiar. Estamos, inclusive, prestes a re-
neste País um programa de proteção à vítima sobrevi- alizar, nos meses de abril e maio, nesta Casa, um se-
vente e à testemunha é graças à experiência pioneira minário internacional para discutir a proteção de tes-
do Gajop e do Governo do Estado de Pernambuco. O temunhas e informar os deputados sobre o que é o
programa norte-americano já consumiu mais de 200 programa, diferenciando-o dos demais, a fim de apri-
milhões de reais. Sem dúvida alguma, um País que morá-lo.
não investe em educação, saúde e outras áreas con- Esta Casa aprovou uma lei de proteção que per-
sideradas essenciais não se disporia a destinar tal vo- mite, inclusive, a mudança de nome da testemunha. É
lume de recursos para esses fins. óbvio que o programa não é perfeito, mas é vitorioso.

A fórmula vitoriosa do programa brasileiro está E a revista Época está causando um desserviço ao
justamente no seu custo. Associada ao Estado, a 50- combate à criminalidade e à causa dos direitos huma-
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nos com uma reportagem como essa. Espero que a de alguém a informação de que há medicamento de
revista venha a se retratar. nome diferente, para os mesmos efeitos e a preço

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.) bem menor. Esta solução ou então o apelo a um cha-
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro~ zinho caseiro são as alternativas que lhe restam.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e O farmacêutico, ou, melhor dizendo, o balconis-
Srs. Deputados, a chamada CPI dos Medicamentos, ta que atende a esse cidadão acaba por "medicá-lo"
ora funcionando nesta Casa, tem apresentado alguns acreditando estar indo em seu auxílio. Ou, o que nos
resultados positivos. E isto antes mesmo de concluí~ parece mais grave, conseguindo mais uma parcela de
dos os seus trabalhos. lucro para seu patrão. Em qualquer dos casos estará

E um deles, que queremos pôr em destaque de burlando a lei, ainda que o cidadão saia dali satisfeito.
pronto, está em demonstrar a sanha com que os labo- Satisfeito porque gastou menos, porque não precisou
ratórios nacionais e internacionais avançam no bolso enfrentar as imensas filas de nossos hospitais públi-
de nosso povo trabalhador, sem qualquer cuidado cos nem pagar a consulta médica, hoje somente ao
com a exata situação de seu estado de saúde. O Sr. alcance dos nababos desta República. .
Presidente do Banco Central, depondo no plenário Mas esta questão não se resolveria com a per-
daquela CPI, deixou implícita a informação de que a missão pura e simples de serem os remédios, dada a
remessa de dólares para o exterior por parte desses prática nacional da automedicação, vendidos Iivre-
laboratórios beira o escândalo. Mas, infelizmente, em mente nos supermercados. Aí estaríamos corrigindo
razão do sigilo bancário, nada pôde adiantar a respei- uma falha com um crime; aí estaríamos procurando
to da matéria. Ou seja, comete-se um crime de le- manter e mesmo fortalecer um comportamento já
sa-pátria dentro de nossas fronteiras, mas nossa pró- clássico da c:ultura nacional que é, como já o disse-
pria legislação impede que tal crime seja denunciado. mos, o da automedicação.

Outra questão relevante foi a do posicionamento Não é problema que se resolva com esse tipo de
do comércio farmacêutico dentro do problema geral solução. O profissional farmacêutico, com formação
de saúde neste País. E aqui vale que nos detenhamos universitária, cumpre tarefa de relevo na cadeia de
um pouco mais. saúde. Há que respeitá-lo. Mais, ainda, há que se dei-

Alega-se, com toda razão, que o homem comum xar bem claro seu posicionamento dentro da proble-
não busca um médico para tratar de seus males, que mática que é a saúde da população. Desvios de con-
vai direto a uma farmácia e ali mesmo, no balcão, duto ou comportamentos culturais, como aqui indica-
pede um medicamento que lhe amenize as dores. É mos, poderiam ser, pouco a pouco, liquidados ou mo-
atendido. E o é para horror de todos os médicos do dificados se e quando cada cidadão puder ter atendi-
mundo, que se sentem lesados - isto é, perdem a cli- mento médico no âmbito de suas necessidades mais
entela - com esse tipo de comportamento. Por outro comezinhas, não vivendo, como vive agora, inteira-
lado, e concluindo em outra direção, os demais co- mente relegado ao descaso de nossas autoridades
merciantes passam a entender que desprezada, as- sanitárias.
sim, a consulta médica, com um apelo direto à farmá- Muito obrigado pela atenção.
cia, os produtos medicinais poderiam ser vendidos O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro-
em qualquer ponto, em especial nos supermercados. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Claro está que o ideal seria a consulta ao profis- Srs. Deputados, o valor aprovado pode ser insignifi-
sional médico, até porque nas mais modernas corren- cante, mas, ao ser acatado, o destaque que garante
tes da Medicina a tese predominante é a de que não assistência à saúde do servidor ativo ou inativo de
existem, a rigor, doenças, mas, sim, doentes, razão ex-territórios federais abre as portas para corrigir uma
por que o mesmo medicamento não cura a mesma histórica discriminação no âmbito do Sistema Único
doença, dependendo tudo de reações específicas de de Saúde. Juntamente com os Senadores Sebastião
cada organismo. Rocha, do PDT do Acre, e Romero Jucá, do PFL de

Mas como fica nosso cidadão? Se busca um Roraima, conseguimos do Relator setorial do Orça-
hospital público pode esperar alguns meses para que mento Geral da União incluir recursos de R$90 mil
a consulta seja marcada. Ainda assim depois de pas- para assistência médica, hospitalar, odontológica,
sar toda uma noite, todo um dia na fila de espera. psicológica e farmacêutica prestada pelo SUS. Essa
Atendido, medicado, vai receber a informação de que emenda pedia recursos da ordem de R$26 milhões.
os remédios da receita estão em falta nas prateleiras Para justificar o destaque no âmbito da Comis-
do hospital. Comprá-los ele não pode. Mas pode ouvir são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
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zação do Congresso Nacional, salientamos que os clem ter certeza de que este Deputado lutará por uma
demais estados da Federação têm este benefCcio lei condizente com a realidade e, nos próximos dias,
desde 1990, com a Lei nl! 8.112, que instituiu o Regi- entrará com um projeto realista e plural.
me Jurrdico dos Servidores Civis da União, que prevê Algumas considerações sobre o Decreto nQ

a concessão de assistência médica ao servidores 3.298199 serão feitas oportunamente. A Corde pode
mediante convênio com o SUS. Esta semana derru- preparar-se, porque este Deputado já lhe enfiou a
bamos mais uma das muitas portas da absurda'discri- agulha. Posteriormente virá o antídoto para as perver-
minação que ainda nos separa dos demais brasilei- sidades praticadas contra os portadores de deficiên-
ros. Ainda precisamos vencer outras batalhas para cia, para transformá-los em portadores de cidadania.
conquistar todos os direitos de sermos membros legC- Não mais poçiemos deixar os portadores de deficiên-
timos da Federação. cia nessa situação.

Esperamos que agora os recursos para garantir Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, quero
essa assistência médica fluam naturalmente já no abordar outro assunto que considero da maior gravi-
âmbito do Ministério da Saúde, com tratamento igual dade. A revista latoÉ desta semana apresenta maté-
para todos os estados. Esse passo que demos reto- ria sob o titulo "A guerra do canudo" e mostra de que
ma uma discussão histórica sobre as diferenças de forma o Ministério da Educação, por intermédio de
tratamento que os ex-territórios têm tido do Governo conselheiros que estão a serviço da iniciativa privada,
Federal. Não será com atitudes de subserviência para tem conseguido ampliar vagas no ensino particular.
agradar o Poder Central ou com medidas anti-sociais É lamentável que este País queira superar a sua
que nos colocam mal diante da Federação que vamos deficiência em quantidade de jovens nas universida-
alcançar todos os nossos direitos. des recorrendo à iniciativa privada, que hoje, segundo

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. a revista, detém um mercado com 1.015 cursos, 1,5
O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.) milhão de estudantes e faturamento estimado em 5

- Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, companhei- bilhões anuais. É o que faturam essas faculdades,
ros trabalhadores, quero fazer uma denúncia. O De- muitas das quais têm os seus documentos aprovados
creto n!2 3.298/99, publicado em 20 de dezembro do por membros do Conselho Nacional de Educação al-
ano passado, mostra que o Governo Federal não quer guns dos quais, inclusive, claramente prestam servi-
debater a questão do portador de deficiência, como fi- ço a essas universidades.
zemos aqui no ano passado. Informa, a certa altura, a matéria, citando exem-

O leitor, ouvinte e telespectador sabem que eu pio claro que queremos denunciar:

me prontifiquei a elaborar um projeto ouvindo todos Outra história estranha ocorreu em
os portadores de deficiência, inclusive, colocando agosto do ano passado quando da renova-
meu endereço eletrônico e telefones à disposição ção da autorização para o funcionamento do
para receber propostas, mas o Governo Federal quis curso de Direito da Universidade de Guaru-
tomar o caminho da fuga ao debate. A atitude da Cor- lhos. Uma comissão de avaliação da Secre-
de de patrocinar o referido decreto foi tomada após ter taria de Ensino Superior do MEC concluiu
sido conhecida a minha intenção. que a organização didático-pedagógica da

Além de demorar uma década a elaboração de universidade era deficiente e teria sugerido
tal documento, que não respeita as atribuições do Le- ao reitor Antonio Veronesi a contratação de
gislativo Federal sobre a matéria, a Corde cometeu um consultor para propor providências ca-
uma injustiça com o conjunto dos portadores de defi- pazes de suprir as deficiências. Logo após a
ciência, porque não considera como deficiências as conversa, Veronesi foi procurado pelo con-
mundialmente estabelecidas pela Organização Mun- sultor Edmundo Lima de Arruda Júnior, que
dial de Saúde. A Corde deveria divulgar a classifica- ofereceu seus serviços por R$100 mil. A
ção OMS, mas não faz isso porque quer burlar os di- Universidade de Guarulhos seria a 12ª insti-
reitos desses cidadãos, estabelecendo regras própri- tuição de ensino que, após receber consul-
as que não atendem ao todo, e sim apenas a alguns toria de Arruda Júnior, receberia reconheci-
agraciados. mento do MEC.

a decreto do Executivo chega ao ponto de esta
belecer regras para o ingresso no serviço público, le
gislando sobre aquilo que não é de sua competência.
Mas os portadores de deficiência que me ouvem po-
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que rapidamente ampliou para 3 mil as suas vagas. mercado; nesse caso, considera-se o peso dos im-
Isso mostra as relações perniciosas existentes entre postos incidentes sobre os produtos.
o Poder e o ensino privado, e estou tomando iniciativa Para este ano, a expectativa é que o PIB brasile-
de pedir a abertura de uma CPI, para investigar não iro alcance os 4% e, segundo as previsões do IPEA-
só as denúncias da revista IstoÉ, que são várias, mas Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os valores
outras que poderão aparecer, resultantes da verda- dos produtos de exportação devem crescer 1'6,5%,
deira inundação de cursos superiores que está sendo em razão dos aumentos dos preços dos produtos ex-
iniciada neste País, em que empresários que não têm portados e a subida dos preços das commodities.
experiência alguma em educação criam faculdades e Sr. Presidente, por todos esses dados, podemos
faturam bilhões sobre a juventude, porque não há, no afirmar que finalmente este País alcançará o seu lu-
ensino público, aumento de vagas. gar entre as maiores nações do mundo, em breves

O que o Governo deveria fazer é ampliar as va- anos. O sacrifício imposto à Nação não foi à toa. Ago-
gas nas universidades públicas, porque é lá que as ra é chegada a hora de colhermos os frutos de um fu-
classes média e pobre poderiam estudar, pois univer- turo próspero.
sidades que cobram 500, 700, 1.000 reais de mensa- Peço que V. Ex' autorize a divulgação deste pro-
Iidade não podem estar ao alcance das classes ca- nunciamento no programa A Voz do Brasil e no jornal
rentes. Hoje na Câmara.

Por isso, pedirei a assinatura dos Srs. Deputa- Muito obrigado.
dos para a abertura dessa CPI. .

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi-
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun- são do orador.) - Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Deputa-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. dos, um dos graves problemas que têm enfrentado os
Deputados, novamente vemos com perplexidade a mutuários do País inteiro relaciona-se não s6 com o
maioria dos economistas do País mostrarem cálculos valor das prestações de seus financiamentos, mas
pessimistas para o futuro. com a dívida oriunda do tipo de contrato, do famoso

Mais uma vez, porém, erraram suas previsões. "resíduo". Esse valor tem assustado milhares de tra-
Segundo o IBGE, o PIB brasileiro avançou em 0,82%, balhadores, principalmente os desempregados, que
quando a maioria das estimativas era de retração na adquiriram por melo de financiamento um local para
casa dos 4%. morar, movidos pelo sonho da casa própria. " ,

Como nos anos anteriores, o Plano Real e a po- Digo isso, Sr. Presidente, porque hâ ~oda uma
lítica econômica do Governo Fernando Henrique Car- lógica de cálculo embutida no que chamo d ~sperte-

doso contrariaram os pessimistas de plantão, e os da- za habitacional, que tem levado os mutuários a assu-
dos comprovam que o País está no caminho certo. mirem débito com a Caixa Econômica em razão do fi-

De acordo com os dados divulgados pelo IBGE. nanciamento de um imóvel que vale no mercado, às
desde a implantação do Plano Real, em 1994. o eres- vezes. a metade ou um terço do valor da dívida cha-
cimento acumulado é de 13,11%. De 1991 a 1999. a mada resíduo.
economia brasileira cresceu 23,32%; ou seja. neste No último dia de 2 fevereiro, a Comissão de Fi-
período o Plano Real foi responsável por 56% da taxa nanças e Tributação desta Casa realizou debatê so-
de crescimento alcançada. bre a matéria. Aqui estiveram representantes de ~ an-

Neste período também enfrentamos várias cri- cos privad08 eda Caixa Econômica Faderal, em uma
ses que abalaram e destruíram economia~ considera- tentativa de se construir o que poderíamos chamar de
das indeléveis, como a crise asiática e a bancarrota alternativa para o problema. A Caixa Econômica Fe-
da Rússia, mas as medidas aqui tomadas para asse- deral. em relação à 'Afvida desses mutuários, chegou
gurar a manutenção do Plano de Estabilização Eco- a verbalizar um acordo.
nômica foram suficientes para proteger flOSSO País e É bom ~Iibr, .rpara os Srs. Parlamentares que
nossa economia. hoje há 80(" Il~h rinanciamentos pelo sistema do

Sr. Presidei..3, o crescimento de 0,82% pode FCVS•.Fundt ~13Compensação de Variação Salarial.
não representar um excelente crescimento; entretan- Or'tir.. $r. Presidente, desses 800 mil, há 177.042
to. se for levado à consideração que a expectativa era mutuários cujos contratos de financiamento terão, ao
de retração de mais de 4%, o resultado é positivo. final. um resfdt.io devalor absurdo nos seus contratos.
Ademais, esses dados do ano de 1999 ora divulgados Temos situações de mutuários em que o resíduo che-
são relativos ao PIB a preço básico, e não a preço de gará à ordem de 150 mil, quando o imóvel, depois de
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pago, avaliado hoje no mercado, não vale sequer 60 O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pro-
mil reais. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Nessa audiência foram apresentadas duas pro- Srs. Deputados, o caos em que hoje se encontra o se-
postas. A Caixa Econômica Federal, em particular, tor de Saúde Pública, no Brasil, é perfeitamente co-
apresentou uma proposta em que seria feito um novo nhecido, e seria ocioso alongar-me em sua análise,
financiamento, agora com base no valor da avaliação neste momento.
atual desse imóvel, o que resultaria numa redução Cotidianamente temos notrcia do descalabro no
considerável para os mutuários, mas num processo atendimento, da falta de material e remédios, das
de aumento de mensalidade. Só para citar um exem- péssimas condições de trabalho, dos salários irrisóri-
pio, um imóvel que tem um resíduo hoje na ordem de os, da carência de pessoal, dos maus tratos, enfim,
142 mil reais, com essa proposta apresentada e um com que se retribui ao contribuinte o seu sacrifício:
novo lJontrato, teria um novo financiamento na ordem horas e horas de espera, em filas intermináveis, mui-
de 67.600 reais, o que equivaleria a algo na ordem de tas vezes para não resolver o problema.
80% C:...: valor do imóvel comprado.

É óbvio que isso vai gerar o que poderíamos O setor privado, que, no modelo idealizado pelo
Constituinte de 1988, deveria dedicar-se à comple-

t-O&lnar de um descon., uma redução de mais ou mentação dos serviços prestados pelo SUS, em face
menoe 52%, 53% do valor, sendo esse desconto em de todas essas deficiências já apontadas, tornou-se
relação ao valor financiado. Mas, nesse exemplo, S"'s na prática a única alternativa disponível, principal-
e Srs. Deputados, o mutuário que paga uma mensali- mente para a classe média.
dade de 430 reais passaria a pagar 959 reais. Isso iria
levá-lo a um processo de estrangulamento. Ali, contudo, bem outra é a filosofia de atendi-

A segunda proposta mantém o saldo atual, re- mento. Trata-se de empresas, antes de tudo, empre-
calculando a prestação com base no preço de avalia- sas que visam principalmente ao lucro. O paciente
ção do imóvel na época, atualizado por um índice se- torna-se consumidor; a saúde, mercadoria - e merca-
torial que, no caso, é o rndice Nacional da Construção daria valiosa: o faturamento da rede de saúde priva-
Civil. Portanto, essa nova prestação só amortizaria o da, no ano passado, chegou à cifra dos 38 bilhões de
saldo devedor, que já é alt') Mas a responsabilidade reais.
não seria do mutuário. Espremida entre esses dois antípodas, floresce

Entre as duas propostas, talvez a primeira aten- a Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor,
da bem ao f ~tor privado, que tem na ordem de quase como esperança de um novo modelo de saúde públi-
30 mil cor atos nessa situação. Portanto, teria uma ca para o Brasil, ou, melhor ainda, de um novo cami-
dívida na rdem de um bilhão de reais se esr \saldo, nho que torne possível a concretização dos princípios
o chama o resíduo, não fosse pago. que nortearam a elaboração e a criação do SUS.

Conclamo os diversos Deputados e, em particu- O modelo Sarah de Gestão de Saúde susten-
lar, a Comissão de Finanças e Tributação da Casa ta-se sobre alicerces que nem sofrem os problemas
para que, de uma vez por todas, discutamos. Há di· da rigidez excessiva e pouco inteligente que hoje em-
versos projetos tramitando nesta Casa. Estamos en- baraça a rede pública, nem, de outra parte, perde de
trando com uma ação junto ao Ministério Público na vista que o objeto de seu trabalho é a saúde de seres
tentativa de acabar com esse estrangulamento por humanos, sua dignidade e qualidade de vida: autono-
que passam os mutuários no País. mia de gestão financeira, com recursos oriundos ex-

Não cabe, não tem sentido alguém pagar uma clusivamente do Orçamento da União; flexibilidade na
vida inteira e, quando chegar o momento de quitar aplicação desses recursos; remuneração digna dos
seu imóvel, o seu saldo devedorser três, quatrovezes profissionais, que por sua vez são contratados medi-
o valor do que o mutuário já pagou e duas ou até três ante seleção pública, em âmbito nacional; regras de
vezes o valor do imóvel em que ele mora, se esse compras e licitações próprias, de forma a atender as
imóvel for avaliado no mercado da ép',)(""l. Precisamos caracterfsticas específicas do serviço, mas sob audi-
de uma providência urgente. Alguns ( -""1 que isso tagem rígida e permanente, tanto interna quanto ex-
pode quebrar o Sistema Financeiro de I- '1U;tação. Na terna; universalização e igualdade de atendimento,
realidade, isso tem levado à quebradeira ae mutuári- sem privilégios ou favorecimentos de qualquer or·
os. dem; avaliação permanente de qualidade, de custos e

Precisamos acabarcom essa sangria desatada. de resultados, e investimento perene na formação e
Muito obrigado. qualificação profissional.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 11 07723

A verdade não socorre, Sr. Presidente, Srs. De- Magistratura, na'cidade de Fortaleza, com a presença
putados, os que criticam esse modelo com base em do Ministro da Justiça, José Carlos Dias, estará se re-
uma inexistente inviabilidade financeira, por custos unindo, mais uma vez, a Comissão Especial encarre-
proibitivos. Comparando as despesas realizadas na gada de realizar amplo diagnóstico do sistema crimi-
Rede Sarah com as de outros hospitais públicos, bem nal brasileiro, com vista à formulação de uma política
como os valores da tabela do SUS, observa-se resul- atualizada para esse nevrálgico setor e a reforma
tado amplamente favorável à primeira - e isso apesar posterior do Código Penal, da Lei de Execução e de
de que se pudesse perfeitamente justificar o contrá- outros diplomas legais correlatos.
rio, por se tratar de instituição prestadora de serviços Na sexta-feira, a Comissão, com a participação
especializados, em que normalmente os procedimen- do titular da Justiça, exporá seus objetivos, assim
tos são mais caros do que os da média. como os resultados alcançados até a presente data,

Entre 1996 e 1998, segundo dados do TCU e do aos Secretários de Estado da Justiça e Segurança
Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Asso- Pública,'Procuradores de Justiça, Defensores Gerais
ciação das Pioneiras Sociais, os custos dos procedi- de Justiça, Diretores das Escolas da Magistratura,
mentos realizados nos hospitais da Rede Sarah vari- Presidentes de Seccionais da OAB e Presidentes de
aram entre 57% e 41 % dos realizados pelo SUS. Tribunais de Justiça do Nordeste.

O primeiro hospital da Rede foi o de Brasília, Louve-se a idéia de a Comissão promover o en-
inaugurado ainda na década de 60. A competência contro na capital cearense, buscando, dessa forma,
técnica e a qualidade dos serviços prestados eleva- descentralizar o debate sobre esta temática - que é
ram-no ao posto de referência internacional, com um oportuna, e de extraordinária importância - e, por isso
grande incremento da procura de pacientes. A solu- mesmo, interessando a todos os segmentos da nossa
ção encontrada foi expandir as atividades de forma sociedade.
descentralizada, com a construção, a partir de 92, de Temos assistido Sr. Presidente nos últimos
unidades em Salvador, Belo Horizonte, São Luiz e anos, a diversas iniciativas destinadas ~ fixar uma po-
Fortaleza. lítica criminal e penitenciária para o País. Em 19 de ju-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o modelo de glo- lho do ano passado, por meio da Resolução nº S, o
balização que vem sendo implementado no Brasil, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciá-
particularmente no que se refere à área da Saúde PÚ- ria ofereceu inestimável contribuição à discussão da
blica, traz riscos consideráveis para os interesses do matéria, ao estabelecer diretrizes básicas definido-
povo brasileiro. Para o diretor da Rede Sarah, o Dr. ras, por exemplo, do que se cumpre proceder em ter-
Aloysio Campos da Paz, a instalação, em nosso País, mos de descriminação e de despenalização de certas
de organizações médico-hospitalares privadas, ope- condutas, por imperativo da evolução social, à luz do
rando nas mesmas condições empresariais de suas moderno conceito da intervenção mínima do Direito
mantenedoras, terá duas conseqüências inevitáveis: Penal, assunto que tem sido abordado com freqüên-
a drenagem da poupança local- que será levada cer- cia pelo Ministro da Justiça, na medida em que vem
tamente para suprir os déficits operacionais de suas esposando, corajosamente, a aplicação das alternati-
matrizes, no Primeiro Mundo - e o avanço sobre os vas penais para os autores de crimes de pequeno po-
recursos públicos, que se deveriam reservar para os tencial ofensivo, como meio de tornar excepcional a
hospitais do Estado, mas acabarão canalizados para privação da liberdade, ou melhor, de evitar o recolhi-
atender aos interesses desses poderosos grupos. mento de autores de pequenos delitos em prisões,

Nesse contexto, o modelo de gestão que vem nas cadeias públicas, em delegacias policiais, que, a
sendo aplicado na Rede Sarah, com sucesso eviden- todo instante, comparecem às manchetes dos jorna-
te, em termos de qualidade técnica, efetividade social is, aos horári()s nobres da televisão, graças às fugas e
e retorno econômico, bem pode apresentar-se como às rebeliões que denunciam a agudização do quadro
alternativa ao caos e à destruição que se afiguram dramático em que se converteram os cárceres exis-
inevitáveis, caso se prossiga com a política atual. tentes de várias unidades federadas.

É o caso de se pensar seriamente em sua ado- O Conselho Nacional de Política Criminal e Pe-
ção em nível nacional para todo o sistema público de nitenciária tem alertado para a ineficácia de normas
saúde. que visam a propiciar maior rigor no tratamento de

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro- certos crimes, que apenas aumentam a clientela dos
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. srªs e estabelecimentos penais, em sua maioria comprome-
Srs. Deputados, hoje, na sede da Escola Superior da tidos pela precariedade física, pela superpopulação,
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pela ociosidade imperante, pela má assistência médi- latório do Relator, porque a LDO determina que pelo
ca e jurídica, pelo despreparo dos servidores e pela menos aquilo que foi previsto e empenhado no ano de
absoluta incapacidade de concorrerem para a resso- 1999 componha o Orçamento do ano 2000, e esse to-
cialização dos presidiários. tal não é 19,5 bilhões, mas de 20,5 bilhões. Portanto,

Mais do que nunca, S~s e Srs. Deputados, o contrariamente ao que determina a LDO, no Orça-
Brasil precisa acompanhar o modelo de justiça crimi- mento que está sendo analisado há um déficit de 1
nal que está sendo implantado com êxito em muitos milhão de reais.
países, priorizando medidas diversas, em meio aber- Agora, segundo o resultado da votação da PEC
to, assecuratórias da permanência do condenado em nll 169, que trata do orçamento mínimo da saúde,
seu ambiente familiar, em seu trabalho, em seu grupo aprovado aqui na Câmara dos Deputados e pendente
social, a um custo extremamente reduzido, e com de votação no Senado Federal, que envolveu um
uma taxa bem menor de reincidência, consoante da- acordo com o Poder Executivo, no sentido de que ha-
dos veiculados pelo Instituto Latino-Americano das veria um suplemento de 5% no orçamento da saúde
Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Trata- no ano 2000, esse valor deveria ser, na verdade, de
mento do Delinqüente, o ILANUD. 21,5 bilhões de reais. Portanto, em contraste com

A Comissão Especial, criada pelo Ministro José acordo feito entre a Liderança da Câmara dos Depu-
Carlos Dias, guarda sintonia com essas concepções tados e o Poder Executivo, o déficit do orçamento do
e pretende, em boa hora, a par do diagnóstico do mo- Sistema Único de Saúde é de 2 bilhões de reais.
mento brasileiro e da definição de uma política crimi- Isso é muito grave. É importante que principal-
nal e penitenciária, abrir caminho para ações concre- mente os deputados do Norte e Nordeste, da Bahia,
tas de reforma legislativa. Daí a importância de reu- da Paraíba, de Pernambuco, Ceará, Pará, Amapá e
niões como a de Fortaleza, na qual se procura tam- Amazonas saibam que, a se concretizar esse seqOes-
bém aferir expectativas e colher subsídios valiosos e tro de cerca de 1 ou 2 bilhões de reais do orçamento
fundamentados, até que o Congresso seja convocado do SUS, vai ser sustada uma providência que vem
a deliberar, soberanamente, dentro de sua competên- sendo tomada pela Ministério da Saúde e apoiada por
cia constitucional. todos aqueles que defendem o Sistema Único de Sa-

Sabemos que têm sido numerosas as suges- úde no Brasil, que é a equalização dos tetos. Antiga-
tões encaminhadas à Comissão, muitas das quais se- mente, o Sul tinha tetos bem superiores aos que r&Ce-
rão debatidas, nesta oportunidade, na cidade de For- biam os estados do Norte e Nordeste, e, de 1996 para
taleza. Desta tribuna - enquanto aqui estivermos - cá, isso está sendo corrigido. Portanto, aquele valor
manteremos postura de colaboração à correta eluci- recebido per capita pelo Amapá, pelo Pafá, pelo Ce-
dação de todos esses estudos, acompanhando as ará, por Pernambuco, pela Paraíba e pela Bahia as-
críticas naturais que incidirão sobre os mesmos, para tá-se aproximando, pouco a pouco, daquilo que é re-
o resguardo, acima de tudo, da sociedade brasileira. cebido per capita por São Paulo, por Minas Gerais,

Saudamos, pois, o Encontro de Fortaleza, e pelo Rio Grande do Sul e pelo Paraná.
dele esperamos a convincente sustentação de pontos Pois bem, ao se concretizar esse déficit de 2 bi-
de vista lúcidos, adequados e compatíveis com nossa Ihões de reais no orçamento do SUS para o ano 2000,
realidade emergente. o Ceará, a Bahia, a Paraíba, o Amapá, o Amazonas e

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi- o Acre vão ser gravemente prejudicados, porque vai
são do orador) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa- haver uma reversão nesse processo de equalização,
dos, quero insistir no tema do Orçamento do Sistema de aproximação entre o que é recebido per caplta en-
Único de Saúde para o ano 2000. Nestes últimos dias, tre o Piauí e São Paulo, entre o Amapá e Minas Gera-
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e is, entre Pernambuco e Rio Grande do Sul, entre a
Fiscalização está discutindo o orçamento de cada se- Bahia e o Paraná.
tor, e há uma clara irregularidade no relatório do setor Alerto os deputados do Norte e Nordeste, princi-
saúde, a qual quero denunciar aos deputados e à opi- palmente, porque esses estados terão os piores orça-
nião pública brasileira. mentos em relação aos últimos três, quatro anos; se-

O Sr. Relator, seguindo a previsão do Poder rão os mais prejudicados com esse corte de 1 ou 2 bi-
Executivo, com pequenas modificações, está man- Ihões de reais do Orçamento que está sendo discuti-
tendo um orçamento de 19,5 bilhões de reais para o do na Comissão, previsto para o SUS para o ano que
Sistema Único de Saúde para o ano 2000. É ilegal vem. É importante - volto a alertar - que os deputa-
essa proposta do Poder Executivo, assim como o re- dos do Norte e Nordeste se rebelem contra esse pre-
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juízo, que será gravíssimo para o sistema de saúde,
particularmente para esses estados.

Sr. Presidente, quero concluir pedindo mais uma
vez às entidades do Brasil inteiro que trabalham com
a saúde - conselhos regionais dos trabalhadores da
saúde, associações de secretários municipais, asso
ciações de secretários estaduais de saúde - que con
tinuem fazendo contato com os Srs. Senadores, por
que é na mão das Comissões de Justiça e de Assun
tos Sociais do Senado que está o destino da PEC que
prevê o orçamento mínimo para a saúde no Brasil no
âmbito municipal, estadual e federal. Depende dos
senadores ser mantido aquele acordo e compromisso
entre a Câmara e o Presidente Fernando Henrique. É
necessário que as entidades de saúde, por exemplo,
do Estado do Ceará, contatem um por um seus três
senadores e perguntem: vão votar ou vão ficar contra
a PEC que prevê o orçamento mínimo para a saúde?
Que cada um dos senadores da Bahia sejam questio
nados, em Salvador, pelas entidades de saúde sobre
se vão votar ou vão ficar contra a PEC que prevê o or
çamento mínimo para a saúde.

Então, repito o apelo: entidades de saúde pelo
Brasil inteiro, santas casas, secretários municipais,
médicos, enfermeiras, procurem os senadores dos
seus estados, porque na mão deles está o destino do
orçamento da saúde no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - Antes

de conceder a palavra ao próximo orador, convido os
nobres colegas que estão nas várias dependências
da Casa para que venham ao plenário, porque o início
da Ordem do Dia já está programado e o quorum
quase alcançado.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Moroni Torgan. S.
Ex!! dispõe de cinco minutos.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, em primeiro lugar quero dizer que, com muito or
gulho, sou presidido por V. Exª, um grande Deputado,
a quem aprendi a admirar durante todos estes anos.

Primeiramente, quero parabenizar o Partido dos
Trabalhadores por seus vinte anos de existência, du
rante os quais muito auxiliou a democracia deste
País. Apesar de não pertencer a seus quadros, tenho
muitos amigos, acredito, dentro da Bancada, formada
por pess~as sérias, competentes, que têm agido de
forma corteta em benefício deste País. Está, pois, de
parabéns 11 o Partido dos' Trabalhadores. Esperamos
que por centenas de anos continue atuando neste
País.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de dizer que o
Presidente e o Relator da CPI do Narcotráfico estive
ram reunidos com o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, e lá fixamos um pacto de união para comba
ter o crime organizado. Na semana que vem, então, 8.

CPI estará reíniciando os seus trabalhos de mãos da
das com a OAB, a Procuradoria-Geral da ReplJblica e
o Supremo Tribunal Federal. Com isso, acredito, só
quem ganha é a sociedade.

Mas quero, Sr. Presidente, neste momento, fa
zer uma ressalva. Está-se falando muito nessa luta
contra a violência, e eu vejo um grande movimento do
Ministério da Justiça e da Presidência da República.
Tenho uma idéia, e desde o início do meu mandato te
nho insistido nela e insistirei mais uma vez: só se con o

segue sucesso na luta contra a violência se se organi
zarem todos os meios de combate a ela com um siste
ma de inteligência apropriado, um sistema de plane
jamento operacional apropriado. Não se combate vio
lência com um decreto aqui, outro acolá, ou pensan
do que basta uma assinatura para a violência deixar
de existir. Não é dessa maneira, mas organizando a
sociedade.

O método mais simples de se organizar a socie
dade contra a violência, Sr. Presidente, é criando-se a
Escola Superior de Segurança Pública. Não entendo
por que ainda não foi criada essa escola! O que está
faltando à segurança? Está faltando organização,
está faltando união, está faltando um setor de inteli~

gência trabalhando.
A Escola Superior de Segurança Pública traria,

para a área de inteligência, por exemplo, os melhores
sistemas do mundo para serem aplicados no Brasil,
como, por exemplo, o Mossad, o FBI, a Scotland Vard.
Poderíamos trazer esses conhecimentos com grande
facilidade para habilitar os instrutores das academias
de todo o Brasil. No sistema de planejamento operaci~

onal, com grande facilidade traríamos instrutàres da
polícia canadense, da polícia japonesa - que tem um
planejamento espetacular -, da polícia alemã, da po
lícia francesa, quase a custo zero.

Concomitantemente à existência da Escola Su
perior de Segurança Pública, poderíamos ter, atuan
do dentro da escola, de maneira regular, um setor de
planejamento operacional. Por exemplo, havendo um
estado com grande problema de criminalidade, os se
tores de planejamento operacional e de inteligência
da escola ficariam um perfodo orientando toda a polí
cia daquele estado.

Isso é o mínimo que podemos fazer para melho
rar a segurança pública no Brasil. Só conseguiremos
fazê-lo por meio da educação profissional. Não adian-



o Sr. Simão Sessim, § 2º do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Precisamos de mais
presença no painel para iniciar a Ordem do Dia. A Se-

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - A honra
é minha, nobre Deputada.

A SRA. ZULAlê COBRA - Gostaria de pegar
uma carona no discurso proferido pelo Deputado Mo
roni Torgan, que muito apropriadamente falou sobre
segurança pública, e pedir à Presidência, à Mesa e a
todos os membros desta Casa que façamos a refor
ma da segurança pública. O preparo dos policiais tem
de ser definitivamente regulado pela Constituição. Te
mos de oferecer condições para que o policial vá pre
parado enfrentar a criminalidade e a delinqüência.
Deve haver academias de polícia à altura para os fu
turos policiais judiciários e de ronda ostensiva.

Apóio plenamente a reforma da segurança pú
blica, inclusive a criação do Fundo Nacional de Segu
rança Pública. Devemos ter dinheiro para segurança
pública no Brasil.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - V. Ex·

tem a palavra.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apoiar a iniciativa de V. Ex' no sentido de lutar con
tra a verticalização no setor de venda de combustíve
is. Como V. Ex! bem sabe, hoje existe uma pressão
das distribuidoras de petróleo e de combustíveis para
operarem seus próprios postos de serviços, o que le
vará a uma concorrência predatória e deixará milha
res de trabalhadores desempregados. Portanto, que
ro apoiar a iniciativa de V. ExA, Deputado Simão Ses
sim, no sentido de impedir que esse fato venha a
ocorrer.

om6 Sexta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

ta só aumentar os salários. ~ claro que precisamos A SRA. ZULAlê COBRA - Sr. Presidente, peço
aumentar os salários dos policiais, dando-lhes uma a palavra pela ordem.
vida digna, mas o que está faltando mesmo é a edu- O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - Tem V.
cação profissional, a organização profissional, que Ex' a palavra.
não existe hoje. A SRA. ZULAlê COBRA (PSDB - SP. Pela or-

Hoje as quadrilhas não atuam em um estado se- demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tam-
paradamente - a que atua no Rio Grande do Norte bém fico muito feliz ao ver V. Ex· na Presidência. Para
não atua no Ceará, ou a que a atua no Rio de Janeiro mim, isso é motivo de orgulho, já que V. Exll é membro
não atua em São Paulo. Elas atuam em vários esta- da Comissão que trata da reforma do Poder Judiciá-
dos. E como combatê-Ias? Analisando a atuação da rio.
quadrilha em São Paulo e deixando de analisar no
Rio de Janeiro?

Não podemos mais ficar engatinhando enquan
to o crime e a violência estão correndo. Está na hora
de se estabelecer a Escola Superior de Segurança
Pública, de educarmos o nosso efetivo de defesa da
sociedade, de trazermos as modernas táticas opera
cionais de inteligência policial e de estatísticas para o
nosso País. Dessa forma, tenho certeza, evoluiremos
muito. Será uma medida, até certo ponto, bastante

lples, sem grandes gastos.

Sr. Presidente e Sr. Ministro da Justiça, peço
,e implantem a Escola Superior de Segurança Pú

,ica. Assim, definitivamente, teremos uma polícia de
ienvolvida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, fico feliz por ver V.
ExI, pessoa honrada e merecedora do apreço do
Estado do Rio de Janeiro, presidir esta sessão. Espe
ro que V. ExI, que tem todo o nosso apoio, venha a ser
o Prefeito de Nilópolis.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) - Obriga
do, Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
este pronunciamento que faço é a propósito dos vinte
anos da fundação do Partido dos Trabalhadores.

O PT fez parte da minha juventude. Hoje, com
orgulho, sou Presidente regional do partido em meu
estado, o Rio de Janeiro.

Quero aproveitar a oportunidade para dizer aos
companheiros que se encontram nos lugares mais
tristes e sofridos de nossos estados, àqueles que se
encontram no meio do mato, construindo o PT, sem
rancor e com muita organização, que me sinto muito
feliz por presidir este partido, composto por caldeirei-
ros, metalúrgicos e ferroviários, uma vez que nosso
partido tem espaço para todos 05 segmentos da soci
edade.

Muito obrigado.



Esperamos também contar com o apoio dos de~

mais Pares desta Casa, que esperamos ver paftici~

pando e contribuindo, no que for possível, para que
consigamos implementar essa proposta que atende
rá aos efusivos clamores da sociedade brasileira, que
tem manifestado de diversas formas, reiteradamente,
a necessidade de um reajuste desse direito social bá~
sico que é a remuneração do trabalho.

Muito obrigado.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Com a
palavra o Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, élpro
veito esta oportunidade para esclarecer a situação da
emenda que apresentamos a V. E)(-! com o apoio de
outros eminentes parlamentares, inclusive dos Depu
tados Dêlfim Netto, Roberto Brant e Aloizio Mema
dante. Essa emenda tem um sentido ético e de pro
fundo respeito ao nacionalismo puro, e não )cenófobo.
Com ela caminhamos para resguardar o patrimônio fi
nanceiro do País e permitir que o capital estrangeiro,
dentro de limites constitucionais, participe çla sua
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cretaria fará soarem as campainhas para alertar os O que esperamos é que possamos, nessa Co-
Srs. Deputados. missão, propor alternativas de política geral de ramu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a neração, incluindo a reposição de perdas salariais
palavra o nobre Deputado Wellington Dias. para os trabalhadores tanto do setor público e das es-

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia tatais como do setor privado.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De· A compressão salarial, sustentada no desem-
putados, quero chamar a atenção de todos para uma prego por tanto tempo, faz desse País uma panela de
iniciativa desta Casa: a criação de uma Comissão pressão sob forte aquecimento. Não pod~mos conti-
Especial, na Agenda Positiva da Câmara dos Deputa- nuar com uma situação em que o salário dos servido-
dos, para tratar de uma proposta para o salário míni- res públicos estão achatados enquanto, de acordo
mo no Brasil. Estamos entusiasmados e parabeniza- com o Dieese, a inflação acumulada no País de 1994
mos o Sr. Presidente por esta iniciativa. para cá já chega a 65%. Ou seja, o poder de compra

A Constituição Federal assegura ao trabalhador do servidor reduziu-se em mais da metade.
e à família um salário mínimo capaz de atender às ne- Assim, defendemos que as discussões na
cessidades vitais básicas, como moradia, alimenta- Agenda Positiva desta Casa, especificamente na Ca-
ção, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, trans- missão Especial para tratar de uma proposta para o
porte e previdência social. Mas, ao contrário, a remu- salário mínimo no Brasil, possam ser norteadas em
neração do trabalhador tem sido castigada. E mais três pontos:
ainda, o trabalho é apontado, segundo o pensamento 1. Aumento do salário mínimo e reajuste salarial
dos neoliberais, como o grande vilão responsável dos servidores públicos;
pelo fracasso da economia. 2. Crescimento do salário mínimo de acordo

Quero informar que estamos encaminhando su- com a média dos países do Mercosul;
gestão para que esse trabalho a ser realizado por 3. Criação de,mecanismos de proteção do salã-
essa Comissão possa levar em conta a adoção de rio, para manter o poder de compra do trabalhador.
uma política de recuperação do salário mínimo já a São essas as propostas que estamos apresen-
partir do mês de maio do corrente ano. O essencial é tando e esperamos serem inseridas na Ag'3lnda Posi-
que tenhamos aumento do salário mínimo e reajuste tiva.
salarial para os servidores públicos.

Sugerimos que o salário mínimo tenha um pata
mar de, no mínimo, 100 dólares, aproximadamente
175 reais, como referência, e um abono especial, no
mês de maio, no valor de 50 dólares - aproximada
mente 87,50 reais. Apostamos em uma perspectiva
de que, no médio prazo e de acordo com o calendário
do Mercosul, o salário mínimo tenha um crescimento
e possa atingir o patamar da média do mínimo pago
nos países que compõem esse mercado comum.
Para se ter uma idéia do nosso atraso, hoje a média
do salário mínimo na América do Sul fica em torno
dos 220 dólares.

O salário mínimo é a base da pirâmide salarial;
como ele tem sido fixado em desacordo com a Consti
tuição, todas as demais modalidades de remunera
ção do trabalho vêm sendo atingidas. Assim, é neces
sária também a criação de mecanismos de proteção
do salário para manter o poder de compra do traba
lhador, evitando transtornos para os milhares de bra
sileiros que individualmente pagam dos seus salários
o mínimo a algum trabalhador. E o que dizer dos pe
quenos empreendedores, cuja fonte de renda depen
de dos trabalhadores de faixa de renda acima do mí
nimo?



O PFL está enfrentando a discussão
sem pretender vantagens eleitorais, sem
abrir mão da sua permanente luta pela aus
teridade, mas procurando a melhor solução
para um problema que não pode deixar de
ser debatido com clareza pelos partidos,
pela sociedade e pelo Governo.

Brasília, 10 de Fevereiro de 2000.

Assina a nota o Sr. Jorge Konder Bornhausen,
Presidente da Comissão Executiva Nacional do PFL.
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existência com seu trabalho e usufrua de algumas O PFL realizou, ontem, reunião de sua
vantagens. executiva nacional para discutir a

"redefinição do papel das Forças Armadas",
Hoje, o percentual de participação do capital es- tendo a honra de receber como convidado

trangeiro no sistema financeiro brasileiro, destacada- especial e palestrante o ex-Ministro da
mente o dos bancos, para alguns é 30%, mas, de Marinha, Almirante Mario Flores.
acordo com a nossa pesquisa, alcança quase 40%. Antecedendo o debate do assunto que
Se dobrar a esquina dos 50%, o Brasil ficará aviltado, motivou a reunião, o Deputado Luis Antônio
porque isso significará que seus homens de negócios Medeiros, Presidente do PFL Trabalhista,
não têm competência para gerir bancos dentro do ter- solicitou que a direção do partido iniciasse a
ritório nacional. discussão do reajuste do salário mínimo,

Por outro lado, queremos também, com essa que ocorrerá em maio próximo. Justificou
emenda, resguardar a referência fundamental de um sua posição afirmando que o partido não
País - a moeda - dos ataques especulativos. A parti- poderia deixar de, como integrante do Go-
cipação do capital estrangeiro pode ser perigosa, tra- vemo e principalmente com o sentido de co-
zendo riscos à economia nacional. E temos também laboração, apresentar sugestões sobre tão
de proteger o patrimônio financeiro do País. relevante matéria.

Esse é o sentido da nossa emenda, que alguns O Deputado Luis Antônio Medeiros
pretendem distorcer e outros tantos procuram comba- apresentou ainda sugestão de que o partido
ter com argumentos completamente insubsistentes, tenha como meta a equiparação do salário
como o de que o ingresso do capital estrangeiro, do- mínimo ao equivalente a US$100.00 e o es-
minando o sistema bancário nacional, possibilitará a tudo de um abono para os demaís trabalha-
baixa de juros. Isso é uma inverdade, ou uma meia dores de baixa renda.
verdade, que é mais perversa do que a mentira. Até Na ocasião foi proposta a criação de
hoje, nenhum dos bancos que foram comprados com uma comissão formada pelo Vice-Presidente
capital estrangeiro sinalizou a queda dos juros, muito Senador José Jorge e pelos Deputados
menos aumentou o salário dos seus empregados, Vilmar Rocha, Werner Wanderer e Luis
como disse hoje ao jornais o Ministro Edward Ama- Antônio Medeiros, para estudar essa e
deo, que tem um nome muito simpático, mas não de- outras propostas advindas dos companheiros
monstra qualquer identidade com o significado desse do partido e de outros segmentos da
nome como expressão da inteligência no campo da sociedade.
ciência musical. A música do Ministro é completa- O PFL, com responsabilidade, reco-
mente contrária aos sentimentos nobres, sinceros e nhecendo as necessidades do trabalhador
serenos daqueles que querem o aproveitamento e a brasileiro e consciente das repercussões do
participação do capital estrangeiro na economia bra- reajuste, principalmente nas contas da Pre-
sileira sem que ele absorva o nosso sistema financei- vidência Social, dos governos estaduais e

ro. das prefeituras municipais, aguardará o es-
Com essas considerações e esclarecimentos, tudo final da comissão para apresentar,

espero que os demais compreendam o sentido da como é de seu dever, sugestões definitivas
nossa emenda, que tem o apoio de mais de trezentos e concretas sobre o assunto de tal relevân-
parlamentares nesta Casa. cia.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira para
uma Comunicação de Liderança pelo PFL.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trata-se de uma nota do Presidente da Comissão
Executiva Nacional do Partido da Frente Liberal, Se
nador Jorge Bornhausen, com o seguinte teor:
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Sr. Presidente, com essa nota distribuída à im- ria, vejo uma sensibilidade social do PFL, o que entu-
prensa e lida agora pelo Líder do Partido na Câmara siasma a nossa Bancada, o Plenário e os trabalhado-
dos Deputados, esperamos que o assunto seja colo- res do País. O PFL acena com a bandeira do salário
cado nos seus devidos termos, para mostrar, como mínimo de cem dólares.
sempre sói acontecer, a maneira correta, a maneira Mais do que isso, Sr. Presidente: vi os cartazes
séria, a maneira firme como o partido se tem posicio- do Movimento Trabalhista do PFL com o cheque já as-
nado, sempre levando em consideração os interesses sinado pelo Presidente: cem dólares para os trabalha-
maiores do País, sobrepondo-os aos interesses pes- dores que recebem o mínimo no País. Queremos aju-
soais, partidários ou de qualquer outra natureza. dar a divulgar esse cartaz. Essa é uma bandeira que

Assim sendo, Sr. Presidente, esperamos de entusiasma 19 milhões de trabalhadores que rece-
uma vez por todas dirimir qualquer dúvida sobre a bem o mínimo e mais uma multidão de trabalhadores
nossa posição, a posição do PFL em relação ao as- que recebe em função do mínimo, porque muitos tra-
sunto, sobretudo neste momento em que a austerida- balhadores não qualificados recebem dois, três salá-
de é condição fundamental para o equilíbrio das con- rios, sempre em referência ao mínimo.
tas públicas e em que acabamos de votar - e o PFL foi O PFL, neste momento, reconhece o grande
um fator decisivo nessa votação, como nas demais equívoco que tem sido na história do País o esmaga-
votações nesta Casa - a Lei da Responsabilidade mento do salário mínimo, que é o piso do mercado de
Fiscal. trabalho. Esse cartaz é uma nova página do PFL. A

Não abdicamos de clara e transparentemente Executiva Nacional mostrou grande sensibilidade so-
defender uma posição em relação à matéria, espe- cial, o que não sentíamos ao longo da história do PFL.
rando os desdobramentos da Comissão, depois de Tal sinalização, paralela à iniciativa tomada por essa
auscultar a repercussão sobre a Previdência Social, Presidência de conformar uma comissão especial, le-
sobre os governos dos estados, sobre os municípios, va-me à certeza de que já temos condições de'votar,
ouvindo a sociedade brasileira na sua inteireza, os Sr. Presidente. •
empresários, trabalhadores, enfim, todos, para que A nossa bancada vai marchar unida, seguindo a
possamos construir um salário mínimo digno e justo, bandeira que o PFL levanta neste momento, bandeira
ao mesmo tempo levando em consideração os inte- historicamente defendida pelo Deputado Paulo Paim,
resses maiores do País. há tantos anos, muitas vezes solitariamente, e que

Por isso, Sr. Presidente, com essa posição, o agora encontra uma adesão sincera do PFL enquanto
PFL, mais uma vez, mostra com clareza a sua dispo- partido, com cartazes e manifestações.
sição de contribuir para a solução dos graves proble- Mais do que isso, Sr. Presidente. Queremos
mas que ainda afligem o País. também, imediatamente, colocar em votação a ques-

O SR. ALOIZIO MERCADANTE _ Sr. Presiden- tão dos cinqüenta dólares de abono salarial. É pouco,
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide- mas já é alguma coisa para repor as perdas, lembran

do que há cincel anos os servidores públicos não têm
rança, pelo PT. reajuste salarial, que a maioria das categorias, com o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Lí- desemprego reinante no País, com a dificuldade de
der, tem V. Exª a palavra. mobilização, não consegue preservar seus salários.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Tenho certeza de que os trabalhadores de norte
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a sul do País hoje acordaram com mais motivação
em primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimen- para a luta, com mais entusiasmo para mobilização
to às Lideranças partidárias. Ontem, todos partidos e do dia 1Q de maio.
a Presidência da Casa manifestaram-se na homena- Convido c, Deputado Inocêncio Oliveira a estar
gem pelos vinte anos da fundação do Partido dos Tra- presente no dia 1Q de maio para levantar essa bandei-
balhadores. ra com entusiasmo. Vamos fazer uma grande mobili-

Honraram-nos muito os pronunciamentos, o re- zação nacionat
conhecimento da nossa história, da nossa contribui- Convidamos também a Executiva do PFL para
ção à democracia e ao desenvolvimento do Brasil, so- participar da nossa mobilização e da luta pelo salário
bretudo da nossa luta pela ética na política para cons- mínimo.
truirmos uma sociedade mais justa e solidária. Sr. Presidente, é realmente uma grande mudan-

Hoje gostaria de elogiar a reunião da Executiva ça, na história deste Parlamento, a proposta do movi-
do PFL, realizada ontem. Pela primeira vez na histó- mento trabalhista do PFL. Talvez seja quase o PT do
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PFL, conseguindo impor uma poJrtica, uma diretriz, Na realidade, quem tem de preparar um novo
uma sensibilidade trabalhista e social. plano de habitação para este País e um novo tipo de

Estamos juntos ao desfraldar essa bandeira. financiamento com (ndice único deve ser a Secretaria
Estaremos juntos, Deputado Inocêncio Oliveira, neste de Habitação ou de Desenvolvimento Urbano. Acon-
plenário, lutando contra a burocracia do FMI e a in- tece que tudo passa pelo Banco Central, e os técni·
transigência da polftica ortodoxa e monetarista que cos daquele Banco são insens(veis.
continua querendo arrochar os trabalhadores de A moradia é agora um direito social. E precisa-
base. Na defesa da proposta, talvez tenhamos argu- mos analisar o aspecto social: hoje ninguém mais
mentos diferenciados. Mas a bandeira e a proposta consegue pagar suas prestações.
são as mesmas, e os trabalhadores que hoje vivem Sr. Presidente, não é a primeira vez que venho a
apenas com 136 reais acordaram com alguma chan- esta tribuna para ressaltar que o Governo precisa
ce de melhorar a precária condição de sobrevivência imediatamente apresentar um índice permanente,
a que estão submetidos. que não sofra modificações constantes - e o Banco

Quero parabenizar o PFL, com a certeza de que Central faz modificações no setor de habitação men-
seus líderes não voltarão atrás, não recuarão ao em. salmente.
punhar essa bandeira e não se desviarão dessa pro- Sabe V. Ex' que, quando instituída a caderneta
positura - uma inovação e um avanço importante de poupança, 100% do dinheiro nela depositado era
para a democracia e a história política do Brasil. destinado à habitação e à construção civil. Hoje ape

nas 6QO,k vão para o setor de habitação.
Parabéns, Deputado Inocêncio Oliveira. Para-

béns, PFL. Estamos juntos nesta luta: cem dólares Estive com o Ministro Aloízio Nunes Ferreira, a
como salário mínimo e abono de 50 dólares. Vamos quem fiz este alerta: até agora a habitação não foi co-

locada na pauta de discussão; até agora não se pen-
votar a matéria, Sr. Presidente. Já há, eu diria, sansi- sou nos mutuários, construtoras e cooperativas. Da.
bilização do Plenário, para que possamos responder qui a um ou dois anos, nenhum mutuário estará con-
às aspirações dos trabalhadores que menos têm na seguindo pagar sua prestação, e não teremos mais
sociedade. construtoras e cooperativas cuidando da habitação.

Tenho certeza de que o Uder da Bancada do Muito obrigado, Sr. Presidente.
PFL estará, na hora da votação, sustentando essa OSR.IBER~ FERREIRA (PPB - RN. Pronuncia
bandeira que o seu partido com tanta honra e dignida- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De-
de apresenta hoje ao País. putados, esta Casa estuda no momento uma fórmula

Muito obrigado. para resolver o grave problema gerado pelo FCVS -
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo Fundo de Compensação de Variação Salarial no SFH

a palavra ao nobre Deputado Ricardo Izar. - Sistema Financeiro de Habitação. Cálculos do Go-
O SR. RICARDO IZAR (PMDB _ SP. Sem revi. vemo dão conta de que o déficit potencial do fundo

pode chegar a 54 bilhões de reais. Na Comissão de
são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa- Finanças e Tributação, onde estamos discutindo o as-
dos, venho à tribuna fazer um alerta à Casa em fun-
ça-o das notfcias publicadas nos J'ornais de todo o Sra- sunto, há quem fale num rombo de até 64 bilhões de

reais.
si! ontem e anteontem, em manchete de primeira pá.
gina, dando conta de que o Banco Central deverá pro- Sabemos que, se não for encontrada uma solu-
mover modificações nos índices relativos aos em- ção, quem vai pagar a conta é toda a sociedade, por
préstimos para o Sistema Financeiro de Habitação. meio do Tesouro Nacional. O que se discute na Co

missão de Finanças é uma forma de renegociação
A Frente Parlamentar da Habitação e Desenvol- dos contratos habitacionais que não têm cobertura do

vimento Urbano preparou um trabalho e já o enaami- FCVS. Ao mesmo tempo, é preciso encontrar um ca-
nhou ao Governo, para que se faça neste Pafs um minha para que o futuro mutuário do sistema possa
novo sistema de financiamento imobiliário. adquirir seu imóvel longe do saldo devedor crescente

Não sabemos, porém, quem cuida do setor de e do fantasma da inadimplência.
habitação neste Governo. Estranho o fato de um Dire- Os desequilíbrios do Sistema Financeiro de Ha·
tor do Banco Central falar de modificação nesses rndi- bitação vêm de longa data. São o resultado de inúme-
ces sem que a Secretaria-Geral de Habitação ou o ras mudanças em planos econômicos do Governo
Ministro Ovídio de Ângelis tomem conhecimento pré- que alteraram as regras de contratos sem a noção
vio e façam o anúncio. exata do que poderia ocorrer.
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Há prestações de todo tipo: baixa para quem ros que seria usado na contratação e de estudar se as
pode pagar mais, alta para quem tem pouco dinheiro prestações seriam suportáveis.
no bolso. A inadimplência atír,'ge patamares preocu- Nosso projeto vai no sentido de colaborar com o
pantes. Dos 5,5 milhões de mutuários brasileiros, debate em torno da casa própria. Ele serve tanto para
60% estão com a prestação da casa própria atrasada renegociar os atuais contratos, sufocados por um sal-
pelo menos um mês. Estamos diante de uma bomba do devedor cn~scente, como também para estabele-
cujo efeito não sabemos, mas que, com certeza, pode cer financiamentos futuros.
inviabilizar o sistema habitacional brasileiro. Cabe ao Governo Federal fazer suas projeções,

É bom lembrar que o déficit habitacional do País já que terá um papel fundamental no novo modelo ao
gira em torno dos dez:milhões de moradias, mais da emitir os títulos públicos; a esta Casa, discutir e votar
metade nos grandes centros ·urbanos. um projeto fruto de um amplo acordo; aos agentes fi-

Para colaborar com esta discussão, propus nes- nanceiros e aos mutuários, cumprir o que for estabe-
ta Casa um projeto de lei que pode acabar com o lecido.
crescimento do famigerado saldo devedor. A idéia é Muito obrigado.
que o mutuário possa financiar o imóvel utilizando tí- O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun-
tulos públicos emitidos pelo Governo Federal, a cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs ~_SJs._

exemplo do que já está sendó feito no Programa Deputados, por mais de uma vez, compareci a esta
Especial de Saneamento de Ativos do setor agrícola. tribuna para defender o projeto de transposição das
O PESA foi resultado da longa queda-de-braço do águas do rio São Francisco para os Estados da Paraí-
Governo com os agricultores no ano passado. ba, Ceará e Rio Grande do Norte. Neste plenário já

Pelo nosso projeto, o interessado em um finan- ouvi inúmeros outros pronunciamentos sobre o as-
ciamento habitacional pode adquirir títulos do Tesou- sunto, alguns no mesmo sentido e outros contra a
ro Nacional com valor de face igual ao contrato nego- possibilidade de se levar água a municípios que pade-
ciado, a serem entregues ao agente financeiro como cem çom a sede nos períodos de estiagem.
garantia do principal da dívida. Os títulos teriam prazo Em boa hora, o Presidente desta Casa, Deputa-
de até 20 anos e seriam atualizados pela Taxa Refe- do Michel Temer, decidiu constituir um grupo de traba-
rencial- TR, ou outro índice que vier a substituí-Ia. O lho que vai dar nova dimensão a essa discussão. O
principal da dívida seria pago no vencimento final, Grupo de Trabalho para Transposição das Águas do
mediante resgate dos títulos oferecidos como garan- Rio São Francisco, presidido pelo Deputado nor·
tia, e os juros seriam pagos em parcelas mensais, te-rio-grandense Henrique Eduardo Alves e tendo
atualizados segundo os índices de remuneração bá- como Relator o Deputado paraibano Marcondes Ga·
sica da caderneta de poupança. delha, vai permitir que o País inteiro não apenas tome

Todas as projeções que fiz demonstram uma conhecimento desse projeto mas também participe
prestação compatível com a capacidade de paga- dessa discussão, analisando-o, oferecendo subsídios
mento do mutuário, sem prejuízos para o sistema fi- e apresentando uma solução definitiva.
nanceiro habitacional. Como é do conhecimento de todos, muitos têm

sido os obstáculos à transposição das águas do São
A engenharia da proposta foi considerada viável Francisco. Lideranças pol íticas dos Estados da Bahia,

pelo Banco Central, conforme declaração do Sr. Car- Sergipe, Alagoas e Pernambuco têm mostrado certa
los Eduardo Lofrano, Diretor do BC. Para ele, a pro- incompreensão, às vezes sem conhecimento do pro-
posta não implica concessão de subsídios e tem um jeto em seus mínimos detalhes. Quero acreditar que
componente de alongamento da dívida pública. essa posição tem mais a ver com a oportunidade para

A ABECIp, Associação Brasileira das Entidades outras reivindicações para os seus estados de origem
de Crédito Imobiliário e Poupança, vai na mesma li- do. que com alguma atitude mesquinha de falta de so-
nha. Na última reunião da Comissão de Finanças dis- lidariedade para com os seus irmãos que têm sede.
cutimos a proposta com a associação. Para a Abecip, Diz-se q'ue a execução do projeto de transposi-
a renegociação de contratos sem cobertura do FCVS ç.ãà das águas do rio São Francisco ainda não acon-
passa pela integralização de parte do valor mediante teceu por falta de decisão política. Pois bem, Sr. Presi-
vinculação de títulos da dívida pública federal. dente, srªs e Srs. Deputados, a decisão do Presiden-

A Caixa Econômica Federal também considera te Michel Temer possibilitou esse fato, permitindo que
que a nossa proposta é exeqüível e ficou de l11andar esse assunto passe a ocupar um espaço político. O
projeções para estabelecer o patamar da taxas de ju- debate transpõe o plano regional e agora tem a parti-
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cipação de representantes de todos os estados brasi- Pólo de Cinema de Brasília, que cedeu todo o equipa-
leiros com assento nesta Casa. menta de filmagem, por intermédio de seu respectivo

Tenho certeza de que esse Grupo de Trabalho diretor Jarbas Marques da Silva.
encontrará solução que venha a atender a todos e A crítica cinematográfica informa que o filme
principalmente devolva ao rio São Francisco as condi- mostra o lado psicológico do sertanejo goiano em to-
ções que o fizeram o rio da integração nacional, me- tal estado de miséria, recordando o sentimento de
Ihorando suas condições na área que já é beneficiada culpa das pessoas que tinham valores baseados no
pelo seu curso e ampliando sua ação, perenizando cristianismo vindo dos bandeirantes, além da solidão
outros rios e tornando mais fácil a vida de outros nor- física e cultural. Interessante é ressaltar que o Prof.
destinos que vivem no semi-árido, onde a falta d'água José Uno Curado deu oportunidade aos talentos goi-
traz dificuldades até para a sobrevivência. anos e reuniu uma equipe radicada totalmente da re-

Lembro aqui as palavras do Ministro da Integra- gião. O personagem principal do filme, interpretado
ção Nacional, Senador Fernando Bezerra: "Ou se por Almir Amorim, comete um assassinato, se refugia
transpõem as águas do São Francisco ou será neces- no mato, passa a ter uma vida de eremita e fama de
sária a transposição de nordestinos para outras áreas santo.
do País". Devo salientar que o Prof. José Uno Curado é

Muito obrigado. um dos mais ilustres membros da comunidade aca-
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro- dêmica de Goiás. No momento, exerce a função de

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e secretário da Associação Bernardo Élis dos Povos do
Srs. Deputados, tenho, em diversas ocasiões, no Cerrado, instituição cujo objetivo principal é cultuar a
exercício do mandato parlamentar, procurado chamar obra do regionalista, primeiro e único escritor goiano
a atenção da Câmara Federal para as atividades cul- a ingressar na Academia Brasileira de Letras, roman-
turais do meu estado. Sem dúvida, Goiás vem se pro- cista, cronista, poeta e historiador que deixou livros
jetando no panorama nacional, via do talento de seus da mais absoluta importância para a literatura nacio-
homens de letras e figuras eminentes da comunidade nal. Além do mais, o roteirista de "Pai Norato" é autor
acadêmica, com iniciativas oportunas que o situa de vários outros, sempre relacionados com a cultura
cada vez mais em plano de invulgar destaque. Sem- de Goiás e um estudioso dos problemas socioeconô-
pre que possível, registro aqui os nossos empreendi- micos do Centro-Oeste.
mentos nessa área e me sinto profundamente gratifi- Folgo em fazer referência a mais uma produção
cada em poder salientar a alta qualificação dos escri- de cinema que traz o selo de intelectuais do meu esta-
tores e artistas goianos em suas diferentes atividades do. Há poucos dias, falei desta tribuna sobre o filme
no mundo cultural. intitulado "O Ausente", que também teve como cená-

Hoje, muito me apraz, Sr. Presidente, srªs e Srs. rio a cidade de Pirenópolis, antiga Meia Ponte, adap-
Deputados, fazer uma especial referência ao cur- tada de um conto do folclorista Bariani Ortêncio,
ta-metragem "Pai Norato", que, vencedor do Concur- membro da Academia Goiana de Letras e um dos
so Nacional de Curtas, promovido pelo Ministério da nossos mais aplaudidos escritores.lnduvidosamente
Cultura, conta a história do homem sertanejo em um isto quer dizer que há no meu estado uma plena efer-
Goiás pouco desenvolvido. Trata-se da adaptação de vescência cultural, com manifestações que extrapo-
um conto homônimo de Bernardo Élis, escritor regio- Iam suas fronteiras territoriais e merecem especial
nalista que pertenceu à Academia Brasileira de Le- menção da grande imprensa do País.
tras, nascido na cidade de Corumbá e falecido em Quero felicitar o Prof. José Uno Curado pelo tra-
Goiânia, há dois anos. balho que realiza em Goiás, fruto de sua paciência na

Esse filme foi rodado na cidade de Pirenópolis, pesquisa histórica, no estudo dos dramas sociais, na
tradicional e histórica comunidade do meu estado, sensata apreciação crítica dos fatores econômicos,
que recentemente foi palco do longa-metragem "O na tradição política e no amor à terra natal. Estou cer-
Tronco", de João Batista de Andrade, e cenário tam- to de que o "Pai Norato", filmado em Pirenópolis, está
bém da minissérie "Luar do Sertão", de Ney Ferreira. fadado a ganhar posição de relevo na cinematografia
No concurso, organizado pelo Ministério da Cultura, brasileira e merecer destaque devido em nosso mun-
apenas 25 dos setecentos trabalhos de todo o País do cultural.
foram premiados e entre eles o "Pai Norato". Sua Passo a tratar agora de outro assunto, Sr. Presi-
adaptação ao conto bernadeano coube ao Prof. José dente. Sob o título "Goiás, o Novo Patrimônio", o bispo
Lino Curado e sua realização contou com o apoio do emérito da Diocese de Goiás, Dom Tomás Balduíno,
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um dos dominicanos evangelizadores do meu estado,
publicou, no dia 8 do mês em curso, pág. 9, em O Po
pular, jornal que se edita em Goiânia e de grande cir
culação em toda a região Centro-Oeste, uma interes
sante contribuição à inscrição da antiga Vila Boa na
lista do Patrimônio da Humanidade.

O eclesiástico, hoje residente no Convento São
Judas Tadeu, localizado na Vila Coimbra, em minha
cidade natal, Goiânia, manifesta a opinião de que "se
Goiás merecer o reconhecimento da Unesco, o que
esperamos confiantes, estaremos diante de uma jóia
de cidade, que deveremos valorizar como algo extre
mamente precioso".

Ele afirma ainda que "esta preciosidade não é
outorgada de cima para baixo, da grande Unesco
para nossa pequena Vila Boa, por isso que nasce de
uma riquíssima realidade histórica surgida no contex
to goiano, paulista, brasileiro e latino-americano".
Vale a pena transcrever nos Anais da Câmara Fede
ral, o que escreveu o bispo Dom Tomás Balduíno,
cujo texto é o seguinte:

Goiás, o novo patrimônio
Dom Tomás Balduíno
Chamo aqui "novo" Patrimônio da Hu

manidade um patrimônio diferente, que inte
gre a cidade como um todo, sem discriminar
uma parte ao selecionar outra, sem excluir a
periferia, ao privilegiar o núcleo urbano cen
traI. Eu tenho dificuldade em admitir Brasília
como Patrimônio da Humanidade, sendo
que a Samambaia, que também é Brasília,
nem é humana. E não é humana porque
não foi pensada com este objetivo, foi con
cebida, pelo contrário, dentro do pior esque
ma imobiliário político-eleitoreiro-financeiro.

Na proposição de inscrição da cidade
de Goiás na lista do Patrimônio da Humani
dade há as exigências de praxe, muito jus
tas, ligadas à história e cultura do povo e do
lugar, às suas características arquitetônicas
e paisagísticas relevantes, à preservação de
parte consistente do seu conjunto físico e
ambiental. Há ainda a cobrança da rede de
esgoto sanitário e do aterramento da fiação
elétrica, estas duas coisas, em si, não ex
clusivas de cidades Patrimônio da Humani
dade, mas componentes normais e habitua
is de qualquer cidade de Primeiro Mundo.

Todos nós estamos convencidos da
competência das diversas comissões da
Unesco e da inegável validade dos seus cri
térios usados nas sucessivas fases do pro-

cesso de levantamento e avaliação dos re
quisitos e exigências para a liberação do la
udo final dirigido à ultima instância autoriza
da desta instituição. Se Goiás merecer este
reconhecimento, o que esperamos confian
tes, estaremos diante de uma jóia de cida
de, que deveremos valorizar como algo ex
tremamente precioso. E esta preciosidade
não é outorgada de cima para baixo, da
grande Unesco para nossa pequena Vila
Boa. Ela nasce de uma riquíssima realidade
histórica surgida no contexto goiano, paulis
ta, brasileiro e latino-americano. Uma reali
dade que receberia muito da Unesco, é ver
dade, mas que lhe oferece muito mais do
que recebe.

Voltemos ao "novo" deste patrimônio.
Tenho lido e ouvido dizer que a famosa Car
ta Régia, que orientou a construção de Go
iás, incluía, entre outras, uma recomenda
ção interessante, a saber, a simplicidade e
homogeneidade das casas no seu exterior.
Por dentro havia toda liberdade de constru
ção, de acordo com cada proprietário. Isto
deu, a meu ver, à cidade um rosto simpáti
co, humano, de igualdade social, permitindo
ao pobre morar ao lado do rico com naturali
dade, sem constrangimento, com sua casa
integrada ao conjunto do casario.

Goiás tem, há anos, um plano diretor
qUl:::, com muito realismo, assumiu a inevitá
vel problemática da expansão urbana bus
cando ligá-Ia à genuína inspiração donde
surgiu a cidade de Goiás. Este plano, hoje
incorporado ao dossiê entregue à Unesco,
foi muitas vezes boicotado ou tornado letra
morta, seja na Câmara de Vereadores, seja
na prefeitura. O motivo é que ele, em si,
contraria as conhecidas ambições das imo
biliárias, do lucro e da política interesseira.

Como seria desejável que esta propo
sição, que já dá sinais de vitória nossa
quanto ao parecer da Comissão da Unesco,
em recente visita a Goiás, fosse acompa
nhada pela nossa comunidade de povo e
governo, do sério compromisso de fazer de
Goiás uma cidade referência não simples
mente como uma bonita peça de museu,
mas sobretudo como uma cidade humana,
viva, participativa, igualitária, integrada!
Uma cidade - por que não? - que incorpore
plenamente a sua alvissareira evolução só-
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cio-político-econômica e que se transformou torna-se importante que todos sejam vacinados, e
hoje, a partir do seu universo rural, em refe- não apenas aquelas pessoas que eventualmente via-
rência de reforma agrária, com a conse- jarão às regiões não urbanizadas, de matas e flores-
qüente transfiguração do seu conjunto urba- tas. Por isso, o significado da campanha de vacina-
no e está revelando um potencial de vida ção em Jundiaí, Campinas, Campo Limpo Paulista,
nunca visto no passado! Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Valinhos, Vár-

Tudo isso são coisas novas, valiosas, zea Paulista, Vinhedos e tantos outros da região,
de sumo interesse para todos os que visita- onde a meta é imunizar 3 milhões de pessoas até o
rem Goiás, mas coisas, repito, da nossa início de março.
responsabilidade de povo e govemo em in- Há outras enfermidades que também requerem
cluí-Ias no cabedal de Goiás Patrimônio da idêntico tratamento de prevenção, como a gripe que
Humanidade. deverá chegar ao Brasil, oriunda do hemisfério norte,

Muito obrigado. no outono que se avizinha.
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronun- Sr. Presidente, a prevenção por meio da imuni-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srfts e Srs. zação tem comprovado sua grande eficácia, confor-
Deputados, iniciou-se, no último sábado, em São Pa-
ulo, especialmente na região da 1,21 Divisão Regional me comprova o real controle sobre doenças típicas da
da Saúde, que compreende mais de quarenta municí- população infantil, como sarampo, coqueluche, ru-
pios, inclusive Jundiaí, uma grande campanha públi- béola e catapora, e completa erradicação da poliomi-
ca de vacinação contra a febre amarela. elite no País, graças aos sucessivos programas anua

is de vacinação, cobrindo praticamente todas as cri-
As ocorrências da doença registradas nas últi- anças com idade de risco de contrair a paralisia.

mas semanas, embora em número bastante reduzi-
do, o que, felizmente, não configura indícios de epide- Os organismos públicos do setor precisam, por
mia, estão a exigir uma firme determinação das Se- isso, estar bem próximos dos cidadãos, facilitan-
cretarias de Saúde dos municípios e dos estados, do-lhes o acesso aos serviços de assistência médi-
com o apoio decisivo do Ministério da Saúde, para co-hospitalar e aos tratamentos de prevenção das do-
que se proceda a um trabalho de ampla prevenção. enças. Aos postos de saúde localizados nas comuni-

Indiscutivelmente, a forma de se atacar essa e dades, nos bairros, na periferia das cidades, cumpre
outras doenças, Sr. Presidente, impõe a vacinação realizar esse papel fundamental, porque evita deslo-
em massa da população e o combate aos seus agen- camentos das pessoas e o conseqüente congestio-
tes condutores. namento nas grandes unidades, fazendo-se aumen-

No caso da dengue, por exemplo, cujo transmis- tar a eficiência do setor, sobremodo pela redução de
sor- o mosquito Aedes aegypti _ se instala em áreas custos e a melhoria na capacidade de gerenciamento
urbanas, preferencialmente em locais com água para- dos serviços.
da, os cuidados dependem basicamente de orienta- Com a experiência de ter administrado, por duas
ção ao povo, para que se façam o combate direto e a vezes, o Município de Jundiaí - Sp, hoje, com mais de
conseqüente eliminação desses focos que servem de 350 mil habitantes, tendo em ambas as oportunida-
fonte para a sua proliferação. des atribuído inteira ênfase ao setor de saúde pública,

É fundamental, portanto, que os órgãos de saú- aliás, prioridade que vem sendo mantida pelo atual
de pública intensifiquem esforços e ações de esclare- Prefeito, Miguel Haddad, posso garantir que a condi-
cimento e orientação sobre como as pessoas podem ção de saúde pública está basicamente associada à
proteger-se, em suas casas, da presença do agente efetivação de ações preventivas, pelas estruturas 10-
propagador do vírus da dengue. Com a temporada cais de atendimento.
das chuvas, que se estende normalmente pelo mês Todos sabemos do extraordinário trabalho de-
da março, não deixar água parada, ainda que limpa, senvolvido pelo Ministro José Serra à frente da Pasta
em cisternas e caixas d'água mal fechadas, vasilhas, da Saúde, enfrentando questões complexas que, his-
latas, pneus etc, é providência básica a ser adotada toricamente, integram o dramático quadro da saúde
pela população, além do serviço dos chamados car- pública em nosso País, seja pela carência de recur-
ros fumacê, que objetiva atingir diretamente o mos- sos, em contrapartida a uma crescente demanda da
quito Aedes aegypti. população, seja pelo conjunto de problemas da pró-

Quanto à febre amarela, embora sua origem sil- pria estrutura das nossas redes ambulatoriais e hos-
vestre indique menor abrangência das áreas de risco, pitalares.



Isso se deve ao profícuo trabalho do Presidente
da Codesp, Dr. Wagner Rossi, que está recolocando o
Porto de Santos onde sempre deveria estar, isto é, na
vanguarda da modernidade e da eficiência em defesa
do nosso País.

Na oportunidade, o Ministro fez uma avaliação
do processo de modernização do porto, visitou os ter
minais privatizados em operação e as áreas, arma-

o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, em recente visita ao Porto de San
tos, acompanhado do Ministro dos Transportes, Dr.
Eliseu Padilha, pude testemunhar a satisfação do Mi
nistro ao constatar a recuperação da CODESP 
Companhia Docas do Estado de São Paulo, que está
totalmente integrada à comunidade e resgatando a
imagem do Porto de Santos, o maior da América Lati
na.
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Desse modo, entendo que, tanto nas situações Também estiveram expostas caixas d'água e
de combate ao mosquito da dengue, quanto em cam- piscinas adequadas para o campo e tecnologia em
panhas de vacinação contra a febre amarela e de perfuração de poços, além de equipamentos de fertir-
imunização contra a gripe, que deverá acometer prin- rigação.
cipalmente crianças e pessoas idosas, em geral, as Outras empresas revelaram as tendências na Ii-
que apresentam sistema imunológico menos resis- nha de medicamentos de uso veterinário.
tente, é preciso que o Ministério da Saúde se antecipe Durante a realização do CDA Alfa, dois eventos
às prováveis ocorrências e conceda todo apoio aos paralelos tiveram grande repercussão: a inauguração
municípios e aos estados para que possam realmen- do Horto de Plantas Medicinais e o descerramento da
te realizar, com eficácia, o atendimento e a prevenção placa do Terminal de Calcário da Cidasc, situado no
à população.' Acesso Leopoldo Sander, junto à unidade de benefici-

Muito obrigado. amento de sementes da Cooperalfa, com a presença
do Governador Esperidião Amin.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o O Campo Demonstrativo é uma escola no pró-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- prio ambiente onde o agricultor observa, questiona e
tados, na semana passada foi realizado no Município conclui qual melhor alternativa aplicará na proprieda-
de Chapecó, em Santa Catarina, a quinta edição do de para ter maior renda na atividade.
Campo Demonstrativo Alfa - o CDA 2000, cujo 810- A cada ano nota-se uma melhor sintonia entre
gan foi "Compromisso com o Agronegócio". Epagri, Empasc, Cidasc e cooperativas, todas com

Este evento, Sr. Presidente, não poderia deixar uma meta principal: levar assistência ao produtor ru-
de ser registrado nesta tribuna, tamanha a importân- ral para que ele tenha maior renda na propriedade.
cia que representa para o futuro da agricultura barri- Levantamento efetuado pela própria Epagri, há pou-
ga-verde. cos anos, acusava como produtividade média de mi-

O Campo Demonstrativo Alfa, organizado pela lho no oeste em 57,5 sacos por hectare, enquanto a
Cooperalfa foi realizado com este formato pela prime- média catarinense é 45 sacos por hectare. Um cadas-
ira vez em 1996, quando era denominado Lavoura tramento de associados feito na Alfa, neste período,
Pólo. A repercussão positiva e o crescente interesse, registrava 74 sacos por hectare. É uma diferença sig-
tanto dos agricultores quanto das companhias, fez nificativa que justifica todo o esforço de difusão tecno-
com que a Cooperalfa proporcionasse maior amplitu- lógica.
de à estrutura do COA. São 45 profissionais da área Por isso, senhores e senhoras, não poderia dei-
de assistência técnica que todos os anos, em feverei- xar de citar mais essa iniciativa do oeste de Santa Ca-
ro, dispensam especial atenção para organizar esse tarina, demonstrando a criatividade dessa região e a
que é tido como "um encontro do conhecimento agro- capacidade inigualável dos empreendedores oesti-
pecuário". nos.

Cerca de 18 mil agricultores, somando-se as
participações anteriores, já visitaram o CDA, que nes
te ano contou com a presença de 62 empresas expo
sitoras, especializadas em sementes de milho híbri
do, em equipamentos para a suinocultura e a avicultu
ra, em núcleos minerais e rações animais e pratica
mente toda a linha de agroquímicos existente no mer
cado.

Duas agências bancárias atenderam os interes
sados com linhas de crédito, sendo que as propostas
estão sendo avaliadas e poderão ser liberadas opor
tunamente.

O CDA ainda revelou os avanços na atividade
leiteira, lançamentos de máquinas e implementos
agrícolas, as. novidades na área de biotecnologia,
pesquisa e difusão tecnológica, bem como no seg
mento de adubos e fertilizantes.
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zéns e espaços que serão privatizados a partir deste O diretor-geral da OIT ouviu atentamente a ex-
ano. planação do Governador fluminense e anunciou que

O Ministro deixou claro que o Governo não tem vai enviar técnicos da instituição ao Rio ainda este
disposição de revogar a Portaria nº 94, de 1995, que ano para avaliar os projetos do Governo estadual,
exclui dos limites do Porto Organizado de Santos os bem como fazer um estudo sobre a possibilidade de
terminais da Cosipa, Ultrafértil e uma vasta região parcerias com as prefeituras para combate ao traba-
onde poderão ser implantados outros terminais por- lho infantil.
tuários. O Governador do Rio encontrou-se ainda com o

O que há, disse o Ministro, é uma mobilização Vice-Presidente do Banco Mundial, Joseph Siglitz, a
de setores da sociedade que buscam fazer com que o quem pediu apoio para um programa de educação
Governo reavalie esse tema. Foi criada no Ministério profissionalizante que, apesar de já estar aprovado
uma comissão que está cuidando desse assunto. E pelo BIRD e pelo Governo do Brasil, ainda depende
no momento em que tiver concluído aquele que deve- de assinatura do respectivo acordo.
rá ser o processo no Ministério dos Transportes, o Como se vê, Sr. Presidente, o Governador do
tema será submetido, se for o caso, ao Conselho Na- Estado do Rio de Janeiro está seriamente empenha-
cional de Desestatização, que foi quem autorizou do na solução de um problema que se arrasta através
essa posição que hoje vigora no Porto de Santos, dos tempos e que não mereceu dos seus antecesso-
concluiu o Ministro. res nada mais do que medidas paliativas. Congratu-

Sr. Presidente e nobres colegas, ocupo hoje lo-me, pois, com o Governador Anthony Garotinho,
esta tribuna para fazer o meu reconhecimento público formulando votos de pleno êxito em tão meritória jor-
e parabenizar o Dr. Wagner Rossi pelo brilhante tra- nada. -
balho que vem realizando à frente da Codesp, que Era o que tinha a dizer.
está transformando a imagem da instituição e do pró- O SR. TELMO KIRST (PPB - RS pronuncia o
prio Porto de Santos, recolocando-o no lugar que seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Depu-
sempre mereceu estar, por meio de uma administra- tados, há poucos dias, o jornal Zero Hora, de Porto
ção séria, competente e suprapartidária. Alegre, publicou em sua coluna Opinião um artigo da

Muito obrigado. jornalista Ana Amélia Lemos, intitulado Armas e
O SR. LUrS EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o Impunidade. Faço questão de citá-lo porque, comun-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- gando totalmente com a posição da autora, volto a
tados, por entender que o trabalho infantil não pode discutir a questão da comercialização de armas no
ser visto como um problema isolado, o Governador Brasil, tal como vem sendo encaminhada a partir de
Anthony Garotinho, do Rio de Janeiro, aproveitou sua um projeto de lei apresentado nesta Casa.
recente ida a Davas, na Suíça, por ocasião do Fórum Como se sabe, propôs-se a radical restrição da
Econômico Mundial, para expor ao Diretor-Geral da venda de armas ao cidadão comum, com a justificati-
Organização Internacional do Trabalho, Juan Soma- va de que assim diminuiriam os índices de criminali-
vfa, a posição de seu Governo na execução de diver- dade no País. De tão ingênuo, o projeto poderia fa-
50S projetos voltados para o apoio à infância e à ju- zer-se acompanhar por um similar, que proíba a com-
ventude, por intermédio da Secretaria Estadual da pra e a circulação de veículos para evitar as mortes
Criança e do Adolescente. no trânsito, como bem compara a jornalista, porque,

Na oportunidade, o Governador fluminense dis- afinal de contas, o que aí se verifica é um enfoque to-
correu longamente sobre programas como o Da Rua talmente equivocado de se apreciar a questão.
Para a Escola, que destina uma bolsa a famílias que A opinião pública também compartilha do mes-
tirarem os filhos da rua e os mantiverem na escola, mo entendimento. Pelo menos no Rio Grande do Sul,
projetos de combate à prostituição infantil e o que ofe- parece que a população vem manifestando seu repú-
recerá cursos profissionalizantes a adolescentes dio ao projeto, protestando por meio dos jornais. To-
para que eles voltem a estudar. dos concordam que o imediato efeito do projeto, se

Ao reconhecer que o trabalho infantil no Brasil é aprovado, será o de impedir a defesa pessoal do cida-
uma praga e que a exploração da criança é feita na dão comum, que já não confia na tutela do Estado no
maioria das vezes pelos próprios pais, que usam os fi- que se refere à segurança pública.
lhos para reforçar o orçamento doméstico, o Governa- A argumentação é bem simples e, pessoalmen-
dor Garotinho frisou que qualquer ajuda que vier da te, me parece irrefutável. É evidente que as armas
OIT será muito bem-vinda. apreendidas pela polícia nas mãos dos criminosos
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nunca foram legalmente adquiridas. Foram, ao con
trário, contrabandeadas ou roubadas. Impedir, pois, o
comércio legal de armas em nada, em nada mesmo,
afeta a vida do criminoso, só prejudica o cidadão ho
nesto, que precisa da arma para se defender, em situ
ações de iminente violência, daquele criminoso já ar
mado.

No caso específico do Rio Grande do Sul, outro
aspecto parece pertinente e diz respeito ao fato de
que, sendo o Estado que apresenta maior número de
armas legalizadas, utilizadas basicamente nas ativi
dades de caça esportiva e nos clubes de tiro, é tam
bém o que abriga as mais qualificadas e respeitadas
fábricas de armas do País. Considerado esse dado,
percebe-se que a proibição de venda de armas pode
fazer retroceder um setor industrial muito produtivo,
que garante milhares de empregos e aumenta a rece
ita dos municípios envolvidos.

De todo modo, Sr. Presidente, e para nos res
tringirmos à questão da violência em si, devemos nos
perguntar sobre a eficiência da medida quanto ao ob
jetivo visado. Nesse ponto, torna-se evidente que, não
se tocando nas verdadeiras causas, não se pode co
gitar de resolver ou mesmo de amenizar o problema.

Todos sabemos que o problema da violência no
Brasil não deriva da facilidade ao acesso às armas,
mas da desigualdade social e da impunidade. Assim
como aumenta juntamente com o desemprego e a
pobreza, a violência aumenta em razão da absoluta
ineficiência da polícia e da terrível morosidade do Po
der Judiciário. É a impunidade, seguramente, que res
ponde pelos altíssimos índices de crimes de colari
nho-branco, pela corrupção, pelo crime organizado e
pelo extraordinário poderio do narcotráfico em nosso
País. Ou alguém realmente acredita que o traficante
vai abandonar o crime porque não mais poderá adqui
rir uma arma?

O projeto em discussão baseia-se, assim, em
uma falácia, não tendo qualquer possibilidade de êxi
to em relação aos objetivos definidos. Diminuir a vio
lência no Brasil é tarefa que concerne a uma ampla
reforma de base, que verdadeiramente altere nossa
composição social e nossa capacidade de julgar e pu
nir os criminosos, de acordo com a legislação em vi
gor. Por isso, repetimos: tirar de circulação as armas
de fogo é medida que só prejudica o usuário honesto,
enquanto incentiva o contrabando em favor da crimi
nalidade.

Muito obrigado.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal

no plenário da Câmara dos Deputados se deu com a
expressiva maioria de 385 votos, quando apenas 275
eram necessários para aprová-Ia. O projeto obteve o
apoio maciço dos partidos da base de sustentação do
Governo, bem como de importantes segmentos de
oposição.

Entretanto, alguns partidos oposicionistas se
guem atribuindo ao projeto, de modo errôneo, uma
suposta visão contrária à realização de gastos com a
área social, que privilegiaria o pagamento de encar
gos financeiros da dívida em detrimento de tais gas
tos. Propõem, em conseqüência, que sejam introduzi
dos na lei mecanismos de corte automático do paga
mento desses encargos, semelhante ao sistema de
compensação previsto nas despesas de custeio e in
vestimento.

Reaparece aqui a proposta, tantas vezes repeti
da, de que os governos devem deixar de pagar suas
dívidas para gastar mais com o social. A novidade é
que o calote estaria estabelecido em lei, um con
tra-senso absoluto, pois no caso seria o calote anun
ciado.

A idéia é equivocada e não leva em considera
ção os efeito!; provocados por uma decisão desse
tipo. Em uma economia de mercado, o crédito é es
sencial para a expansão da atividade econômica. Isso
vale tanto para o setor público como para o setor pri
vado. Para ter acesso ao crédito, por sua vez, é preci
so ter credibilidade, demonstrar capacidade para
honrar os compromissos assumidos. Sem credibilida
de, restringe-se o acesso ao crédito, não se expande
a atividade nem o nível de emprego, cai a arrecada
ção de tributos, e a capacidade de gastar em projetos
sociais fica limitada. Exatamente o oposto do que se .
pretende.

Ao contrário do que argumentam esses setores
da Oposição, é justamente pagando em dia compro
missos assumidos que se consegue ampliar o acesso
ao crédito, aumentar investimentos e a atividade eco
nômica, fazer crescer a arrecadação e, assim, viabili
zar o aumento dos gastos sociais. É esta a trajetória
que o Brasil vem perseguindo.

O País enfrentou enormes dificuldades nos últi
mos anos, decorrentes das crises internacionais. O
Governo se dispôs e está conseguindo realizar um
ajuste radical nas contas públicas e com isso criou as
condições para a entrada em uma trajetória de cresci
mento sustentado.

O projeto aprovado nesta Casa é perfeitamente
claro. Responsabilidade fiscal implica não assumir
compromissos que não podem ser honrados. Mas
significa também honrar compromissos assumidos



Wagner Canhedo já foi citado em quatro outras
ocasiões por comissões de investigação deste Con
gresso. As conclusões, se não apontaram nenhum
crime, indicaram o vínculo visceral que une o sucesso
de Canhedo à máquina estatal.

Considerando, portanto, a hipótese do fim da
Vasp, temos de considerar também o destino de seus
oito mil e quinhentos empregados. Não lhe deve faltar
o emprego, pois o mercado é visivelmente mal apro
veitado. Para os mais nacionalistas, restará ainda
ponderar os efeitos da possível fusão da Vasp com
uma empresa estrangeira.

Devemos, em todas essas questões, caminhar
com firmeza, ainda que lentamente. Trata-se de um
emaranhado de questões que cumpre analisar com o
devido cuidado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, fomos procurados por representan
tes do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descar
ga do Porto de Rio Grande - SINDCONF, que nos
apresentaram denúncia de irregularidades praticadas
pelo operador portuário Tecon Rio Grande S.A., na
contratação de mão-de-obra, desrespeitando con
venção coletiva firmada entre o Sindconf e o Sindica
to dos Operadores Portuários do Rio Grande do Sul
SINDOP, com base na Lei nQ 8.630/93 (Lei de Moder
nização dos Portos), e seu art. 29.

A convenção coletiva firmada cumpre oS'objeti
vos da referida lei, já que pela sua abrangência, dife
rentemente dos acordos coletivos que atendem aos
interesses particularizados, traduz o ponto de equilí
brio que atende não apenas aos interesses dos pro
fissionais conferentes, mas também aos de todos os
segmentos econômicos que participam da relação.
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no passado. Portanto, é simplista e enganosa a idéia Pelo critério do endividamento, constatamos
de que limitar o pagamento da dívida abre espaço que a empresa não está muito pior do que quando foi
para maiores gastos sociais. privatizada. A dívida em si, apesar de afetar a saúde

Era o que tinha a dizer. financeira do INSS, da Infraero, do Estado de São Pa
ulo, da Petrobras, do FGTS e de outros credores, em

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pro- princípio não afetaria a segurança dos passageiros.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, ao analisar a crise da Vasp, deveria Ocorre, porém, que a frota da Vasp tem 18 anos,
interessar à Câmara dos Deputados não tanto o esta- o dobro da idade da frota de outras companhias, e pe-
do das finanças da empresa em si ou detalhes da vida ças de aviões velhos são reaproveitadas nos novos.
pregressa de Wagner Canhedo, mas alguns outros Eis aí um indício de perigo para os usuários e um sinal
pontos mais expressivos. de que talvez a Vasp devesse mesmo ser entregue a

outro administrador, dessa vez sem a ajuda dos crédi-
Interessa-nos, fundamentalmente, responder a tos públicos facilitados, com juros a perder de vista,

duas perguntas sobre segurança pública e o cuidado que continuam a contaminar nosso peculiar capitalis-
com o destino do dinheiro público. mo.

Em primeiro lugar, os passageiros da Vasp es
tão recebendo um serviço seguro? Pois essa fiscali
zação é, sim, uma obrigação do Estado.

Em segundo lugar, como foi contraída e como
será paga a dívida da Vasp? Essa dívida, que garante
a sobrevivência da empresa, foi contraída junto aos
órgãos ou empresas controladas pelo Governo. Hou
ve, ou há, favorecimento administrativo ou judicial que
tenha permitido, e ainda permita, a sobrevivência de
capitalistas como Canhedo?

Essas respostas estão pendentes. A depender
dos acontecimentos futuros, o próprio Governo, ava
lista indireto da Vasp, da Encol e de outras empresas
suspeitas, deverá prestar informações concretas à
sociedade sobre suas ações.

Caso a Vasp seja extinta ou vendida, nós não
nos poderemos furtar de analisar os desdobramentos
desse fato. Por exemplo, temos de nos antecipar a
problemas como a demissão dos funcionários e a in
ternacionalização do mercado das viagens aéreas.

As informações obtidas devem nos levar a agir
com moderação, pois trata-se de uma grande empre
sa, cujo tratamento terá um caráter quase de jurispru
dência. Pois são muitos os casos similares ao da
Vasp neste País, onde, apesar de o Executivo cada
vez mais se retirar da economia, perduram vínculos
escusos entre as negociatas privadas e a máquina
estatal.

A segurança dos passageiros e a saúde finan
ceira da empresa estão vinculadas. Estudemos, por
tanto, o histórico da dívida da companhia. Há dez
anos, quando ela foi privatizada pelo Governador pa
ulista Orestes Quércia, sua dívida poderia ser paga
com dois anos de faturamento. Atualmente, a dívida
da Vasp corresponde a dois anos e quatro meses de
faturamento.



BlocoPartido

RORAIMA

Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Presentes de Roraima: 2

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feim I I on39
No ajuste das condições, diversas fainas tive- balhadores não habilitados para o exercício das fun-

ram, na convenção, os valores de remuneração dos ções.
trabalhadores modificados, buscando preservar e Igualmente, não vem a Tecon Rio Grande S.A.
mesmo conquistar movimentação de cargas no Porto atendendo à solicitação do OGMO/RG para que pres-
do Rio Grande. Tal convenção propiciou, também, o te as corretas informações de movimentação de car-
encaminhamento pelas partes de homologação de ga de forma a possibilitar a confecção das folhas de
acordo judicial junto ao TRT, em face de sentença pagamentos, motivo pelo qual os trabalhadores en-
normativa decorrente de dissídio coletivo, evitando, contram-se sem receber, desde o dia 25 próximo pas-
para todos os operadores portuários, principalmente sado, os devidos pagamentos pelas tar~fas efetua-
o Tecon Rio Grande S.A., imenso passivo trabalhista, das, o que tem gerado grave situação econômica
do qual decorreriam de inúmeras ações de cobrança para os mesmos.

de diferenças salariais. A Tecon Rio Grande S.A. dispõe de meios legais
Na sentença normativa do TRT, foi negada a so- adequados para manifestar sua discordância com a

licitação do operador portuário Tecon Rio Grande S.A. convenção coletiva firmada, o que não fez até o pre-
de desentranhamento no dissídio coletivo, estabele- sente momento. O que não pode, entretanto, é, sem
cendo, para cada faina, composição de equipes e re- obter êxito em um eventual pleito de revisão das cláu-
muneração únicas dos trabalhadores, sem privilégio sulas da convenção, de forma arbitrária, simplesmen-
ou discriminação a qualquer operador portuário. te deixar de cumprir o instrumento firmado legítima e

Mesmo com a convenção já homologada pelo legalmente entre o Sindconf e o Sindop.
TRT, o opera~or portuário Tecon Rio Grande S.A. ma- Já por algumas oportunidades, em debates tra-
nifestou perante o Órgão Gestor de Mão-de-Obra do vados nesta Casa, diversos Parlamentares ressalta-
Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado do ram a necessidade da livre negociação entre patrões
Rio Ç3rande - OGMO/RG a sua intenção de não cum- e empregados e modernização das relações capi-
primento das condições ajustadas na convenção, e tal/trabalho, etc. Pois bem Sr. Presidente, Sf'!s e Srs
sim do acordo firmado com o Sindconf, renovando Deputados. O que vemos neste caso é a aplicação de
sua intenção de desentranhamento, já negado pela velhas práticas tão conhecidas do movimento dos tra-
sentença do TRT. balhadores: desrespeitar acordos e determinações

Apesar de o arquivamento da convenção coleti- judiciais, impet.ra! ações meramente protelatórias
vajunto ao Ministério do Trabalho ser ato jurídico per- com graves preJulzos para os trabalhadores e para a
feito que independe de homologação judicial, com sociedade.
sua eficácia sujeitando-se tão-somente ao cumpri- Sr. Presidente, Sf'!s e Srs. Deputados, com esta
mento do prazo estabelecido peja CLT - três dias denúncia esperamos que os órgãos de fiscalização
após o competente registro -, o OGMO/RG enviou do Governo Federal e a Justiça intervenham para as-
consulta à DRT. segurar que sejam respeitados os termos firmados na

Recebida a resposta à sua consulta, o conve.nção coletiva. Ou seja: pa.ra a~segu rar que a Te-
OGMO/RG posicionou-se pelo cumprimento das con- con R~o Gran~e S~A. regulanze. I~edlatame~te as con-
dições ajustadas na convenção, em detrimento das trataçoes e a flxaçao d~s quantitatl~os de ~ao-de-o~ra,

condições ajustadas n9 acordo coletivo, comunican- sobretu?~ para que sejam fornecidas as,I~formaçoes
do a decisão ao operador portuário Tecon Rio Grande necessarlas para o pagamento dos sala riOS dos tra-
S.A. e determinando a escalação e remuneração dos balhadores.
trabalhadores nas condições ajustadas na conven- Era o que tinha a dizer.

ção. V - ORDEM DO DIA
A despeito da força legal dos instrumentos já ho-

mologados pela Justiça trabalhista, o operador por- PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
tuário Tecon Rio Grande S.A., em flagrante desobe- DEPUTADOS:
diência à determinação da OGMO/RG, não vem per-
mitindo o ingresso no terminal do quantitativo de pro-
fissionais escalados, permitindo apenas o ingresso
quantitativo estipulado pelo seu livre arbítrio, ao mes
mo tempo em que executa as atividades dos profissi
onais impedidos de ingressar por intermédios de tra-
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Ciro Nogueira
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Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PST
Presentes do Maranhão: 11

Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 3PUPST/PSL

PSDB

PARÁ

PSDB
PT
PPB
PMDB
PSDB
PT
PTB
PT

AMAPÁ

PST
PSDB
PPB
PTB
PSDB
PFL

TOCANTINS

PMDB
PPB

Igor Avelino
Pastor Amarildo

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 5

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
José melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

ACRE

PFL
PPB
PFL
PT
PFL

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 6
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PARAíBA Francistônio P~nto PMOB

Adauto Pereira PFL Geraldo Simões PT

Armando Abílio PMOB Gerson Gabrielli PFL

Avenzoar Arruda PT Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB

Carlos Ounga PMOB Jaime Fernandes PFL

Efraim Morais PFL Jairo Azi PFL

Enivaldo Ribeiro PPB Jaques Wagner PT

Inaldo Leitão PSOB João Almeida PSOB

Ricardo Rique PSOB João Leão PSOB

Presentes da Paraíba: 8 Jonival Lucas Júnior PPB
Jorge Khoury PFL

PERNAMBUCO José Carlos Aleluia PFL

Clementino Coelho PPS José Lourenço FL

Ojalma Paes PSB PSB/PCdoB José Rocha PFL

Eduardo campos PSB PSB/PCdoB Jutahy Junior PSOB

Fernando Ferro PT Leur Lomanto PFL

Inocêncio Oliveira PFL Luiz Moreira PFL

Joel Oe Hollanda PFL Mário Negrornonte PSOB

José Mendonça Bezerra PFL Nelson Pellegrino PT

José Múcio Monteiro PFL Nilo Coelho PSOB

Luiz Piauhylino PSOB Paulo Braga PFL

Marcos de Jesus S. Parto Paulo Magalhães PFL

Pedro Eugênio PPS Pedro Irujo PMOB

Severino Cavalcanti PPB Saulo Pedrosa PSOB

Presentes de Pernanbuco: 12 Ursicino Queiroz PFL

ALAGOAS
Yvonilton Gonçalves PPB
Presentes dai Bahia: 3D

Augusto Farias PPB
Joaquim Brito PT MINAS GERAIS

José Thomaz Nonô PFL Ademir Lucas PSOB

Luiz Oantas PST PUPST/PSL Antônio do Valle PMOB

Regis Cavalcante PPS Aracely de Paula PFL

Presentes de Alagoas: 5 Bonifácio de Andrada PSOB

SERGIPE
Cabo Júlio PL PUPST/PSL
Caros Melles PFL

Adelson Ribeiro PSC Caros Mosconi PSOB
Agusto Franco PSOB Cleuber Carneiro PFL
Cleonâncio Fonseca PPB Custódio Mattos PSOB
Jorge Alberto PMOB Oanilo de Castro PSOB
José Teles PSOB Edmar Moreil"a PPB
Marcelo Oéda PT Eduardo Barbosa PSOB
Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Gilmar Machado PT

Presentes de Sergipe: 7 Hélio Costa PMOB

BAHIA
João Magalhães PMOB
João Magno PT

Claudio Cajado PFL José Militão PSOB
Coriolano Sales PMDB Lincoln Portela PSL PUPST/PSL
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Marcos Lima PMOB

Félix Mendonça PTB Maria do Carmo Lara PT
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Mário de Oliveira PMDB Miriam Reid PDT
Odelmo Leão PPB Miro Teixeira PDT
Olimpio Pires PDT Pastor Valdeci Paiva S. Parto
Osmânio Pereira PMDB Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Paulo Delgado PT Paulo Feijó PSDB
Philemon Rodrigues PMDB Rubem Medina PFL
Roberto Brant PFL Simão Sessim PPB
Romel Anizio PPB Vivaldo Barbosa PDT
Romeu Queiroz PSDB Wanderley Martins PDT
Ronaldo Vasconcelos PFL Presentes de Rio de mineiro: 29
Saraiva Felipe PMDB

SÃO PAULO
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB ' ,

Virgílio Guimarães PT Alberto Mourão PMDB

Vittorio Medioli PSDB Aloizio Mercadante ,!?T

Zaire Rezende PMDB André Benassi PSDB

Zezé Perrella PFL Angela Guadagnirí PT

Presentes de Minas Gerais: 36 Antonio Palocci PT
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Marcus Vicente PSDB Corauci Sobrinho PFL
Nilton Baiano PPB De Velasco PSL PUPST/PSL
Ricardo Ferraço PSDB Delfim Netto PPB
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Carlos Santana PT João Paulo PT
Camélia Ribeiro PDT José Genoíno PT
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Eduardo Paes PTB Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
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Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes de Rio Grande do Sul: 20

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 327 Se
nhores Deputados.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
bre a mesa estão duas emendas relativas à reforma
do Judiciário bastante controvertidas. Quero recon
siderar a posição que assumi com referência a elas,
porque estou bastante preocupado.

Quanto a uma delas, já rejeitamos a incidên
cia, ou seja, a avocatória em outros aspectos de
processos. E estamos agora fazendo a avocatória,
no que diz respeito aos crimes contra os direitos hu
manos, da Justiça Comum para a Justiça Federal
em determinadas situações.

Existe na bancada do PPB grande preocupa
ção com votarmos matérias como essa que trata
dos Promotores Públícos, que não devem advogar e
não devem participar da vida pública e, ao mesmo
tempo, serem candidatos - e estamos de acordo
quanto a isso -, com quorum baixo. Nesses casos,
o quorum ora registrado, dada a importância das
duas matérias, não é o ideal.

Solicito então de V. Exil reflexão sobre a possi
bilidade de votarmos essas matérias apenas quan
do realmente houver quorum mais alto.

Essa matéria, que é de tanta relevância, tem
implícações de inconstitucionalidade quanto à com
petência da Justiça dos Estados, ao grau de hierar
quia e instâncias.

Não podemos atender a clamores e a senti
mentos populares nem a acordos internacionais as
sim pura e simplesmente, sem analisá-los. Os acor
dos internacionais devem ser respeitados, mas eles
não têm poder de interferência nos Poderes consti
tuídos da República, como abrir uma porta para os
tribunais brasileiros receberem emissários da Holan
d~, da Inglaterra e dos Estados Unidos.

o SR. MARCELO DÉDA - É defesa de propos
ta, Sr. Presidente? Se for, quero o contraditório.

O SR. GERSON PERES - Com essas conside
rações, quero mostrar a V. Exll a importância de ter
mos um quorum maior do que o de 332 Deputados.
Do contrário, não poderemos aceitar uma decisão
plena de reforma da Constituição quanto a essas
duas matérias.

Faço um apelo a V. Ex!! no sentido de passar
mos às outras matérias da pauta e deixarmos estas
para quando for alcançado o quorum adequado. Pre
cedente já foi aberto a outros Líderes. V. Exll tem re
fletido sobre solícitações semelhantes e tem deferido
os pedidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Gerson Peres, há um requerimento de in
versão, para que o segundo destaque seja votado em
primeiro lugar. Acredito que podemos votar essa in
versão e, se esta for admitida, verificaremos junto aos
Líderes a proposta de V. Exll em relação ao segundo
tema.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa, constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

PROPOSTA EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl 96-B,
DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nll 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 Emendas
à Constituição nSls 112-N95, 500-N97 e
368-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nSls 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nlls 1, 2, 3, 5, 7,
8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emendas à Constituição nSls
127-N95 e 215-N95, apensadas, e das
emendas nlls 3/95 (apensada na legislatura
anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32, 34,
38 e 41, nos termos do parecer da Relatora,
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que apresentou complementação e reformu
lação parcial de voto. Apresentaram votos
em separado o Deputado Antônio Carlos
Biscaia e, em conjunto, os Deputados Mar
celo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nel
son Pellegrino, Antonio Carlos Biscaia, José
Pimentel, Paulo Rocha e Padre Roque. Fo
ram aprovados os destaques de nºs 247,
72,79,298,70,51,281,296,42,33,293,
27,88,238, 187,67,32, 149,73 e os desta
ques dos relatórios parciais dos Deputados
Luiz Antônio Fleury e Renato Vianna; rejei
tados os de nºs 297, 291, 251, 23, 220, 82,
155,50,292,295,233,256,283,221,177,
184,286,25,216,219,162,200,218,240,
201,274,217,248,101 e os destaques dos
relatórios parciais dos Deputados José Ro
berto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel; e preju
dicados 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 (Rela
tora: srª Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC nºs
112-Al95, 127-Al95, 215-Al95, 500-Al97,
368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos preferência para votação,

na sessão de hoje, das seguintes matérias:
DVS nº 167, Destaque nº 96 e Emenda
Aglutinativa nº 20.

Assinam: Líder do PFL, Inocêncio Oliveira; Líder
do PT, Aloizio Mercadante; Vice·Líder do PPB, Ger
son Peres; Vice-Líder do PSDB, Jutahy Júnior; Vi
ce-Líder do PMDB, Mendes Ribeiro Filho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa Requerimento de Destaque da Bancada do
PSDB, nº 167:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos ter

mos do art. 161, I, § 2º, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, Destaque
para Votação em Separado do art. 56 do
substitutivo da Comissão Especial, e, como
conseqüência, da expressão "e o § 3º do

art. 29 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias" constante do art. 57 do
Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado, e, em
conseqüência, a expressão "e o § 32 do art. 29 do Ato
da Disposições Constitucionais Transitórias, cons
tante no art. 57 do substitutivo:

"Art. 56. Fica revogada a disposição do
art. 29, §32, do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, aplicando-se aos atu
ais membros do Ministério Público todas as
vedações impostas aos magistrados."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter dispositivo votará "sim", quem quiser
suprimi-lo votará "não".

Vamos ouvir os Srs. Líderes.
Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
ComQ vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL,

Deputado Bispo Rodrigues?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPST/PSL vota "não", porque queremos
manter o texto atual da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "não", para manter o
texto.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

Como vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem dúvida
alguma, o que dispõe o § 3º do art. 29 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias foi uma opção
feita pelo Constituinte originário, assegurando aos
membros do Ministério Público admitidos na carreira
no regime anterior o exercício das funções especifica
das nesse texto.

Do ponto de vista utilitário e até ético, não faz
sentido um membro do Ministério Público, por exem
plo, poder advogar e exercer atividades políti
co-partidárias, porque é inevitável a vinculação do



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Relato
ra quer manifestar-se?

A SRA. ZULAI!: COBRA - Gostaria de manifes
tar-me antes dos Srs. Líderes, até para não ficar uma
fala que signifique contraposição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

A SRA. ZULAle COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o meu texto tira de
finitivamente do Ato das Disposições (;onstitucionais
Transitórias a possibilidade de o Ministério Público
poder fazer política partidária e advogar. é claro que
lá, na elaboração da Constituição, estabeleceram
essa disposição transitória para que o Promotor de
Justiça pudesse ter o seu direito adquirido mantido.
Contudo, estamos no ano 2000, estamos fazendo
uma reforma do Poder Judiciário que possa dar ga
rantias e prerrogativas iguais aos Jufzes e aos Pro
motores.

Temos aqui uma luta, e nela estão conosco to
das as associações do Ministério Público do Brasil, a
Confederação do Ministério Público, enfim, os Promo
tores Públicos estaduais e federais querem também
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exercício específico de suas funções com esses rela- ações de improbidade administrativa. Acontece mui-
tivos à atividade político-partidária e da advocacia. tas vezes de o Promotor de Justiça, na sua comarca,

Sr. Presidente, para reflexão de V. Ex., pergun- acionar o Prefeito, processar o Deputado, e depois
taria a que regime ético e deontológico submetem-se candidatar-se a Prefeito ou a Deputado, exercendo
os Procuradores que pertencem ao Ministério Público exatamente a opção que lhe garantiu a Constituição.
e que advogam? Estão sujeitos ao Código de Ética da Ao contrário, data venla, do que afirmou o ilus-
OAB ou às normas disciplinares e deontológicas do tre Deputado José Roberto Batochio, não vejo direito
Ministério Público? É uma contradição insuperável, adquirido. Trata-se de regime jurídico. Em assim sen-
mas que foi acolhida pelo Poder Constituinte originá- do, podemos mudar a Constituição. Essa mudança,
rio. Isso se consolidou num direito adquirido desses _ sem dúvida alguma, é moralizadora. Argumentam al-
membros da carreira do Ministério Público que foram guns a existência de Promotores de Justiça que advo-
objeto da ressalva pelo Poder Constituinte originário, gam há muitos anos e estão no final da carreira. Por
constante do § 3R do art. 29 do Ato das Disposições que eles não se aposentam? Porque fazem tráfico de
Constitucionais Transitórias. influência. Eles estão na Procuradoria e advogam. Ve-

Então, ficamos num dilema: do ponto de vista jam, urna hora são advogados; outra, Promotores de
ético e da racionalidade jurídica, esses membros do Justiça.
Ministério Público não deveriam poder advogar e O Ministério Público do Brasil é contra isso. Tra-
exercer atividade político-partidária, mas estão prote- go a posição do Conselho Nacional de Procurado-
gidos pelo direito adquirido. res-Gerais de Justiça, que quer que seja mantido o

Portanto, essa proposta de emenda constitucio- texto da Relatora. Trago a posição da Confederação
nal não pode vulnerar a cláusula pétrea que cobre o Nacional do Ministério Público, que também quer a
direito adquirido, nos termos dos art. 59 e seguintes manutenção do texto da Relatora, a fim de proibirmos
da Constituição da República Federativa do Brasil. de forma absoluta a atividade polrtico-partidária aos

Sr. Presidente, é com constrangimento que o membros do Ministério Público, aos Promotores e
PDT se vê obrigado, em respeito à ordem jurídica e à Procuradores de Justiça.
Constituição, a manter o texto atual da nossa Carta O PTB encaminha o voto "sim", para manter o
Magna. O voto é "não". texto da Relatora.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY {PTB - SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer vota "sim".
um esclarecimento a respeito do texto que estamos
votando.

A Constituição de 1988 proibiu o exercício da
advocacia e a atividade político-partidária para os
membros do Ministério Público. Colocou, todavia, nas
disposições transitórias um dispositivo assegurando
àqueles que ingressaram na carreira até 5 de outubro
de 1988 a prerrogativa de continuar advogando ou de
exercer atividade político-partidária, desde que mani
festassem uma opção. Ocorre, Sr. Presidente, que te
mos o dia 5 de outubro de 1988 como data referência
para se manter uma prerrogativa, mas a Constituição
não fixou o prazo de opção. Os Promotores de Justiça
e demais membros do Ministério Público que ingres
saram antes de 1988, portanto, há apenas treze anos
- há os que ingressaram em 1985, 1986 e 1987 -, po
derão a qualquer momento manifestar sua opção e
exercer atividade político-partidária. E nos estados
onde era permitida a advocacia poderão exercê-Ia
também.

Sr. Presidente, o Ministério Público hoje, por
obra desta Casa, exerce funções de defesa da cida
dania, de fiscalização do dinheiro público e move
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essa igualdade, essa prerrogativa fundamental. Não mesmo que titular de cargo do Ministério Público ad-
podemos concordar com que tenhamos, numa dispo- vogue ou vá requerer em juízo na condição de advo-
sição transitória, a permissão para os membros do gado. Há uma incompatibilidade plena maior ainda se
Ministério Público anteriores ~.1988 advogarem. Hoje levarmos em consideração o papel que a Constitui-
ele~ continuam,advogando f3m vários Estados brasi- ção de 1988 conferiu ao Ministério Público e a ampli-
leiros. E o que é,pior: também fazem política partidá- tude de ações que ficaram a cargo do Promotor de
ria. ,Ou fazemos uma reforma 'para valer para o Minis- Justiça e do Procurador da República.
tério Público e para a Magistrat~ra, ou assegurare- Nesse sentido, nada mais positivo do que expli-
mos a possibilidade de manter no texto constitucional citar a proibição do exercício da advocacia e, do mes-
essa situação aberrante." . ' mo modo, da atividade política, já que as garantias do

Portanto, quero manter o texto aprovado na Co- Ministério Público, em mui!o ou em qua~e tudo, ass~-
missão da Reforma do Poder Judiciário, que teve o melham-se àquelas que sao as da Magistratura, cUja
voto de todos os partidos. Hoje, não se sabe como, re- lei orgânica inclui essa vedação. Portanto, no mérito,
torna com a possibilidade de voltar ao texto anterior, o todos concordamos: não há por que admitir Promotor
da atual Constituição. advogando ou militando na política.

Portanto mantenho o meu texto. Agora, há uma questão de fundo, que é constitu-
O SR ~RESIDENTE. (M' h I Temer) _ Como cional: A, pergun!a é: pode esta Casa, na condiç~o de

; IC e ConstitUinte derivado, proceder a uma alteraçao no
vota o PPB. . texto inserida pelo Constituinte originário em disposi-

_ O SR. GERS.QN P~R~S, (PPB.- PA. Sem revl- ção transitória, onde o termo já foi realizado, que era a
sao do orador.) - Sr. Pre~ldente, ~erel breve..: Os ar~u- promulgação da Carta Constitucional? Essa é uma
mentos do Deputado LUIZ Anton~oFleury sao convln- dúvida constitucional, Sr. Presidente, que achamos
centes, não deixam dúvidas.Trata-se de regime jurídi- conveniente não afrontar.
co. Pode ser alterado na Constituição. É um procedi- Nesse sentido muito embora reconhecendo no
mento morali~a~or. Já d~le~a,!T'0sao Ministério Públi- mérito, as razões aqui expedidas pelo Deputado Luiz
co~ na Co~s~itUl~O, ?tr!bUlçoes se~elhantes. à~ ~e Antonio Fleury, votaremos a favor do destaque, ou
JUIZ. Ao Mlnl~én~ Publico só fal~ Julgar: ~ vl!ahcl,O, seja, votaremos "não", por entendermos que é extre-
tem amplas Im~nldades e garantias constltuclon,als. mamente prejudicial ao debate constitucional da
De forma q~e nao podemo~ t!8.nsfo~má-lo num velcu- Casa criarmos jurisprudência - aliás, combatida por
I~ de pressao p~lftlca pa~ Inibir a IIb~r~ade dos cano nós, na votação da CPMF e em outras oportunidades
dldatos dos partIdos po/ltICOS em eJelçoes. _ no sentido de se proceder a alterações desse tipo

O exemplo dado pelo Deputado Luiz Antonio no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Fleury é tão flagrante e cristalino que, se não aprovar· O voto do PT, portanto, ainda que com ressal-
mos o texto da Relatora,- estaremos possibilitançlo, vas, é "não", em homenagem à Constituição.
amanhã, que um Promotor Público, pela pressão e vi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
taliciedade do cargo, venha a diminuir o poder político vota o PMDB?
dos partidos e de seus candidatos. O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDS - RS.

O Partido Progressista acompanha o texto da Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que te-
Relatora, vota "sim". remos muita dificuldade de explicar, inclusive para aI-

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão guns colegas, o porquê do voto "não".
do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria é de fato Como podemos admitir que o Promotor Público
uma das r:-:ais polêmicas trazidas ao debate da Casa. possa ingressar em juízo como advogado estando ao
Quanto ao mérito, creio que todos estamos de acordo. lado de um colega de carreira que vai fiscalizar o cum-
Há certas carreiras que, em função do papel que de- primento da lei? Ora, como podemos pensar em per-
sempenham na estrutura ou no desenho do Estado mitir que um Promotor continue a se inscrever em par-
democrático, em razão mesmo das garantias que a tidos políticos, e, mais do que isso, na comarca onde
sociedade lhes concede, levando em conta a posição está lotado, a entrar com ações, quando detentores
estratégica que ocupam, devem ser preservadas, Ii- de cargos eletivos, e depois a se candidatar a esses
mitando aos seus membros o exercício de certas ati- mesmos cargos eletivos? É evidente, é lógico que o
virAáCies. voto teria que ser pela retirada do dispositivo do Ato

Já disse na reunião de Líderes que considero das Disposições Constitucionais Transitórias. Mas
muito mais do que inaceitável, é antiético e imoral não se pode.
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Aqui estamos votando não o mérito de o Promo- Constitucionais Transitórias, que já teve a sua pleni-
tor entrar, como advogado, na Justiça, não o mérito tude assegurada. Não vejo por que se preocupar se
de o Promotor ter carreira polftica; estamos analisan- haverá uma demanda enorme de Promotores e Pro-
do uma votação que se decidiu sobre o regime jurfdi- curadores, que iriam candidatar-se a cargos eletivos
co dos Promotores quando da assinatura da Carta em face desse dispositivo.
Constitucional. Por ser algo que não se pode mexer, Não, Sr. Presidente. São poucos - uns falam
por ter sido um direito conferido àqueles, e somente que seriam trinta, outros, sessenta, no máximo cem _
aos que fizeram a opção pelo regime anterior, a Câ- os que exerceriam esse direito. Apesar desse disposi-
mara dos Deputados está presa ao preciosismo polfti- tivo, ~uantos Promotores, quantos Procuradores can-
co? Não, ela não está presa ao preciosismo político, didataram-se a cargos eletivos? Pouqufssimos em
mas à lógica jurfdica, à força dos fatos, sobretudo à nosso País.
coerência diante do ato dos Constituintes originários. Além disso, temos de levar em consideração o

Diante disso, o PMDB vota "não" no destaque do salário recebido. Ele tem um salário pela advocacia
Deputado Jutahy Junior e contra o texto apresentado. que exerce, mais o salário pelo cargo. De uma' hora

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como para outra retira-se esse direito? O salário será redu-
vota o PSDB? zido substancialmente. Isso vai contra o direito adqui-

O SR. JuTÃHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi- rido.
são do orador.) - Sr. Presidente, todas as discussões Ouvi também falarem que a atividade partidária
de mérito que estamos avaliando aqui em relação aos é cláusula pétrea da Constituição. Atividade polftica,
Promotores de antes de 1988 deveriam ter sido feitas, Sr. Presidente, é direito público, não é direito privado.
e o foram, na Constituinte de 1988. A disposição tran- Não há nada de cláusula pétrea da Constituição.
sitária já foi consolidada, os direitos já foram adquiri- Por isso, Sr. Presidente, acredito que, mantendo
dos, as pessoas já estão praticando atos decorrentes esse dispositivo constitucional, estamos asseguran-
da disposição transitória de 1988. Não têm por que re- do um direito adquirido. O PFL sempre pautou-se - e
abrir a discussão de mérito. A nossa questão, aqui, é agradece os elogios deste Plenário _ pela sua linha
avaliar se o dispositivo transitório deve ou não ser social-liberal, pela sua preocupação com o social com

mantido. responsabilidade, com o salário mínimo, com a auste-
A posição do PSDB, ao apresentar o destaque, ridade de vida, levando em consideração a Previdên-

é simplesmente afirmar que a Constituição de 1988 já cia Social, os Estados e os Municfpios. Por isso, re-
incluiu esse dispositivo, nos termos do art. 29, § 311

• serva-se o direito de, após o exame de uma Comis-
Queremos manter o texto constitucional das disposi- são, analisar bem esse dispositivo, com a responsabi-
ções transitórias. Iidade que sempre teve neste plenário.

Por isso, votamos "não". Com muita consciência do momento que vive-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como mos, o PFL recomenda o voto "não" a esta matéria, e

vota o PFL? "sim" a uma discussão ampla sobre o salário mínimo,
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem para que votemos com responsabilidade.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu- O PFL, Sr. Presidente, recomenda o voto "não" a
tados, ouvi atentamente os debates relacionados a esta matéria, e "sim" a um salário digno e justo, com-
esta matéria. No encaminhamento, em todas as pro- patfvel com as necessidades da classe trabalhadora,
ipostas de emenda à Constituição, fala-se sempre em optando também pela responsabilidade em uma Na-
idireito adquirido. E esse dispositivo nada mais é do ção que deseja0 equilíbrio das suas contas públicas.
que um direito adquirido. Os Procuradores, Prometo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
res, membros do Ministério Público que até a data da vota o PV?
promulgação da Constituição, em 5 de outubro de
1988, estivessem exercendo advocacia poderiam O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
continuar exercendo-a, respeitando, porém, aqueJas revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim"
normas definidas pelo Estatuto do Ministério Público, por achar que a posição da Relatora é a correta e por
ou seja, não poderiam fazê-lo contra o setor público: considerar equivocado este acordo que foi composto.
União, estados e municípios. A posição correta é votar "sim", impedir que os Pro-

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, essa é a motores advoguem da maneira mai", dara possível.
regra estabelecida no art. 29 do Ato das Disposições Portanto, voto com a Relatora, voto "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Governo recomenda? Ex!! a palavra.

O SR. ELTON ROHNELT {PFL - RR. Sem revi- O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.) - Sr.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo acampa- Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, em ho-
nha a maioria da sua base de apoio. Recomenda o menagem à brevidade dos debates, resolveu encami-
voto "não". nhar simplesmente o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Entretanto, Sr. Presidente, diante das justificati-
vota o PPS? vas de ambas as posições, peço vênia para fazer mi-

OSR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revisão nhas as palavras do Deputado Marcelo Déda, ressal-
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS apresentou um tando a existência, no meu ponto de vista pessoal, de
destaque também na mesma direção do apresentado direito adquirido das pessoas que fizeram a opção pelo
pelo PSDB. Há momentos em que somos obrigados a regime anterior. É preciso notar que os optantes pejo
expressar uma votação que eventualmente não se regime anterior já eram Promotores e advogados, ao
coadune com o nosso entendimento sobre a matéria. mesmo tempo, e já detinham a condição de elegibilida-
O entendimento pessoal deste que hoje ocupa a Lide- de, tanto que a Lei Complementar n12 64/90 estabelece
rança é que esse privilégio não deveria ser mantido. prazo de desincompatibilização da função de Promo-

Enfim, atentando para a questão do direito ad- tor de Justiça e de Procurador da República.
quirido - e tendo em conta que o DVS foi apresentado Portanto, levando em consideração que o Poder
-, o PPS vai votar "não", acompanhando a maioria Constituinte derivado não tem poderes para alterar
das Lideranças. regra transitória, que existe para estabelecer a transi-

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos ção entre o regime constitucional anterior e o novo re-
Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter gime constitucional, editado pelo Poder Constituinte
início a votação pelo sistema eletrônico. originário, entendemos que a única alternativa possí-

Está iniciada a votação. vel, de acordo com a Constituição, é manter o texto
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço que foi votado pelos Constituintes originários.

a palavra pela ordem. . Por isso, recomendamos o voto "não" ao parecer
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. da Relatora. Trata-se de questão jurídica e não de mé-

Ex' a palavra. rito. Também somos contra.
O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revisão Propus na reunião de Líderes que estabelecês-

do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda que sem~~ um p!azo p~ra ~ exer?í~io dess~ ~ireito, que foi
seus Deputados votem "sim", pois esta emenda visa a adquirido..Nao se vlolana o direito adqu!r~do c~so fos~e
não permitir que Promotores Públicos se candidatem estabelecido um prazo para seu exerCIClO. Ja que nao
e advoguem. há emenda aglutinativa nesse sentido, isso só poderia

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB _ SP. Sem ser colocad? em disc~uss~o e~m votação se hO,uvesse
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomenda concordância, mas nao fOI aceito por todos os Lideres.
o voto "sim", por entender que esta emenda acaba Por essas razões, r~it:;r~ ~ue o voto do Bloco
com qualquer brecha que permita ao Promotor Público Parlamentar PSB/PCdoB e nao.
dupla função, isto é, que processe o Prefeito e o Depu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - srªs e
tado e depois se candidate a Prefeito ou a Deputado. Srs. Deputados, venham ao plenário, pois estamos

Portanto, o voto é "sim". em processo de votação nominal.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente,

te, peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex' a palavra. Ex!! a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO {PT - SP. Pela OSi. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem revi-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justi- são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que,
fico a ausência do nosso Presidente, Deputado José na votação desta matéria, acompanho meu partido e
Dirceu, que, neste momento, está no Departamento a Relatora.
Médico passando por uma série de exames. O privilégio que será concedido ao Ministério PÚ-

O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a blico, em função da orientação das Lideranças, con-
palavra pela ordem. trasta com o interesse do Judiciário. Por que ao Minis-
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tério Público é permitida a participação em cargos polr- membros do Ministério Público, que estão praticamen-
tico-partidários e ao Judiciário, não? Acho que a ne· te amordaçando o desempenho de PrefeitÇ>s por este
nhum dos dois deveria ser dada essa prerrogativa, País inteiro, elegendo-se com a maiorfacilidade ao uti-
más, se hoje vamos manter a permissão para que Iizarem os amplos poderes que a Constituição de 1988
membros do Ministério Público participem da atividade lhes assegurou.
polftico-partidária sendo candidatos, por que não a Muito obrigado.
ampliamos ao Judiciário? Por que o tratamento dado O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
ao Ministério Público deve ser privilegiado em relação peço a palavra pela ordem.
ao Judiciário? O que difere um homem membro do Mi·
nistério Público daquele quevai exercer a judicatura? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
Gostaria de saber se há critérios para equilibrar-

mos esses direitos, porque não consigo imaginar, lá O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or-
no interior, alguém do Ministério Público com direitos demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vários

parlamentares estão falando da necessidade do Mivedados aos Juízes, que, muitas vezes, têm vocação
política, vontade de participar de eleições e não pc- nistério Público. Mas gostaria de informar que, segun-
dem porque cerceamos seus direitos. Mas mantemos do noticiam alguns jornais hoje, 23 ex-atletas da sele-
os do Ministério Público. ção de futebol de nosso País não estão conseguindo

sequer adquirir a cesta básica.
Esta Casa pode fazer a equalização de direitos.

Se for mantida a possibilidade de o Ministério Público Quando discutíamos a Lei Pelé e queríamos
participar da vida político-partidária, por que o Poder ampliar a assistência para 3%, a discussão, evidente-
Judiciário é discriminado? mente, só ficou em troca de passes.

Então, apenas gostaria de registrar que todos
O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Sem revi- os jornais de hoje divulgaram que 23 atletas que pas-

;:z~~~~:~~~ à;~i~~~~;~ed;~~~: ':~~:~i~~~~ saram pela seleção brasileira nem cesta básica têm.
Presidente. Sobre esta matéria, votei acompanhando Isso é questão de direitos humanos.
a orientação do Líder da minha bancada, Deputado O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De-
Inocêncio Oliveira. Mas deixo um registro da minha putados, venham ao plenário. Vou encerrar a votação.
certeza de que, na votação em segundo turno, encan- O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-
traremos uma fórmula que venha a assegurar a prerro- te, peço a palavra pela ordem.
gativa do membro do Ministério Público para o exercí· O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
cio da atividade profissional como direito adquirido. ExA a palavra.

O direito político é público, e não infringiremos O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
as cláusulas pétreas se impedirmos o exercício da ati- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba-
vidade político-partidária. Deveremos fazê-lo para Ihista Brasileiro quer reiterar a posição de votar "sim",
preservar o legítimo exercício da nobre atividade in· com a Relatora. Ouvimos todos os dias nesta Casa
cumbida ao Ministério Público na democracia, a de um rosário de discursos parlamentares criticando
fiscal da legalidade democrática, das leis e da Consti- abusos e excéssos do Ministério Público, que perse·
tuição do País. Não é possível admitir que um mem- gue prefeitos, principalmente na nossa base. Hoje,
bro do Ministério Público ocupe uma posição partidá- um prefeito não consegue governar o município se
ria, exerça mandato eletivo político. comprometa-se não se acertar com o promotor da cidade.
com a causa de uma legenda partidária, porque, de· O poder, como diz a Constituição, emana do
pois, estará sem a necessária imparcialidade e isen- povo e dos seus representantes eleitos. Como está, o
ção para o desempenho da sua atividade profissional. poder emana do concurso público; quem governa na

Faço esse apelo e acredito que, com o apoio da ponta, no município, é o Ministério Público. E por que
nobre Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, encontrare- esta Casa vai permitir que o promotor que faz da de-
mos a fórmula para assegurar o exercício da atividade núncia o seu veículo de propaganda eleitoral continue
profissional e impedir o exercício da atividade políti- podendo candidatar-se? Ele tem as mesmas prerro-
co-partidária. gativas, os mesmos privilégios, os mesmos direitos

Peço aos nobres Deputados e aos eminentes Lí- de um juiz. O juiz não pode candidatar-se, e o promo-
deres que encontremos essa fórmula - ela é possível tor pode. Ele acumula privilégio atrás de privilégio.
-, que vem em defesa da cidadania. Atualmente existe Não consigo compreender a posição do PFL,
abuso e extravagância no uso das prerrogativas de que tem seus prefeitos perseguidos pelos promotores
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lá no interior, nos seus municípios. Não consigo en- fesa do cidadão e da sociedade. Não é verdade que
tender a posição do PSDB, que tem seus prefeitos esteja vinculado a partido político. Não vou aceitar
perseguidos pelos promotores que fazem da denún- essa alegação. Pode ser que alguns de seus mem-
cia o trampolim da campanha eleitoral. Estão aqui vo- bros tenham algumas preferências, mas não o órgão
tando com eles. Não consigo entender o PMbB. O PT como um todo.
eu entendo, porque o PT é ligado ao Ministério Públi- Sr. Presidente, acredito que o que desejamos é
co e tem alguns Promotores eleitos. Mas os partidos assegurar àqueles que exerciam a advocacia na data
do Governo, que têm sido vítimas da corporação lá na da promulgação da Constituição, 5 de outubro de
base, que têm uma identidade maior com o PT e nos 1988, o direito de continuar advogando. Nada mais do
atingem sempre, não entendo. que isso. Hoje o Promotor Público ou o Procurador

Vota com essa tese quem é do PT e não quem é que queira fazer essa opção não pode mais. Somente
do Governo. É do PT, não é do PFL. É do PT, não é do é assegurado esse direito àquele que na data da pro-
PMDB. É do PT, não é do PSDB. Estamos batendo mulgação da Constituição estava exercendo a ativida-
palmas para o PT e os seus promotores, que são con- de, obviamente que observada a restrição legal. O
tra nós, deputados e prefeitos. Estatuto do Ministério Público define como e quando

Está errado, política e institucionalmente está seus membros podem e devem atuar.
errado! O Ministério Público é o "Quarto Poder", seus Sr. Presidente, poderemos fazer um entendi-
membros têm as garantias da Magistratura e ainda mento, conforme percebo ser a vontade da Casa. Por
podem filiar-se a partidos e disputar eleições. Que que não votamos em segundo turno uma proposta
conversa é essa, Sr. Presidente? Estamos capitulan- hoje encaminhada, em torno da qual quase se che-
do ante o Ministério Público? gou a um entendimento? O Plenário agora é sobera-

O PTB reitera seu voto "sim" e pede a todos os no para dizer que no segundo turno poderemos fazer
companheiros que mudem seus votos. Votem "sim", esse entendimento. Por que não fazer o que o nobre
para acabar com os abusos que ocorrem hoje. Quan- Deputado Jairo Carneiro sugeriu? Preserva-se o dire-
tos prefeitos há eleitos pela turma da decoreba e do ito daqueles que em 5 de outubro de 1988 estavam
concurso público, que acha que ser promotor é mais exercendo a advocacia, tirando-lhes a possibilidade
do que ser vereador, é mais do que ser prefeito, é de participar de atividades político-partidárias. Isso foi
mais do que ser deputado? o que tentamos construir hoje. Por muito pouco não

Estamos aqui porque fomos trazidos pelo voto chegamos a um consenso.
do povo. Os promotores acham que somos incapa- Proponho-me, Sr. Presidente, a partir de agora, a
zes, porque o povo elege até quem não tem curso su- conversar com os demais Líderes para que possamos
perior. Eles acham que estão acima do povo e dos po- chegar a um acordo, já que o Plenário queria, por uma
líticos porque decoraram textos, formatam-se e pas- questão de justiça, ressaltar o papel da Relatora. Em
saram em concursos. O poder não emana de concur- todos os momentos S. ExlI buscou esse entendimento.
so público, mas do voto do povo e de seus represen- Infelizmente, por pouco não conseguimos alcançá-lo.
tantes eleitos. Mas ainda podemos fazer um acordo, Sr. Presi-

O PTB vota "sim", Sr. Presidente. dente. A votação tem de ser representativa da vonta-
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presidente, de da Casa e não de alguns de seus membros.

peço a palavra pela ordem. Por isso, Sr. Presidente, acredito que no segun-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. do turno poderemos construir amplo entendimento no

sentido da votação de tão importante emenda para a
EXª a palavra. reforma do Poder Judiciário e para o próprio Ministé-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela rio Público.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
ro fazer um apelo aos parlamentares para que ve- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
nham a plenário para que possamos votar a segunda cerrar a votação. Todos votaram?
emenda. O quorum está muito baixo para votação O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
tão polêmica. a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, ouvi atentamente os argumentos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
expendidos. Acho que está havendo uma grande con- Ex! a palavra. Em seguida, vou encerrar a votação.
fusão neste plenário. O Ministério Público é um órgão O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or-
sério, com grandes serviços prestados ao País na de- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
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apresentou a essa matéria destaque de igual conteú· Portanto, faço um apelo aos companheiros que
do ao do que estamos votando neste momento, o de ainda podem mudar o seu voto, podem mudar o "não"
número 168. Evidentemente, fica prejudicado, na me· pelo "'sim". Esta matéria é, parece-me, de foro íntimo
dida em que seu conteúdo é idêntico ao do DVS do de cada parlamentar. É o parlamentar, que deve estar
Deputado Jutahy Junior. sofrendo com a pressão que os seus prefeitos sofrem

Sr. Presidente, os argumentos apresentados há lá na base, que está concordando em continuar dan-
pouco pelo Líder do PTB nada têm a ver com a matê- do aos membros do Ministério Público o direito de op-
ria que estamos discutindo. Estamos tratando aqui de tar a qualquer momento. Não se trata apenas daque-
um direito adquirido por um número hoje reduzidíssi- les que optaram em 5 de outubro de 1988. A qualquer
mo de membros do Ministério Público, que não pode- momento esse direito de opção poderia ser exercido,
ria, evidentemente, ser modificado, sob pena de co- e aquele que é acusador hoje vai ser o candidato
metermos uma inconstitucionalidade. Portanto, pre- amanhã, com a bandeira da moralidade, posicionan-
serva-se o direito adquirido de uma parcela que, à luz do-se contra os políticos e contra todos.
da Constituição de 1988, optou pelo regime antigo. Por isso, conclamo os companheiros, pois ainda

A proposição que ora se faz, em adição ao que há tempo. Peço um tempo, Sr. Presidente. Solicito à
disse o Líder Inocêncio Oliveira, evidentemente pode- Mesa que dê um tempo aos companheiros deputados
rá ser discutida no mérito por ocasião da segunda vo- que queiram mudar o seu voto, de "não" para "sim",
tação. Mas nada tem a ver - repito - com aquilo que para que o façam em nome inclusive da moralidade,
estamos votando agora, Sr. Presidente. da eqüidade e de um Ministério Público forte, mas

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY _ Sr. Presiden. não de um Ministério Público perseguidor, em que fa-
te, peço a palavra pela ordem. çam do cargo instrumento para perseguir o político e

se lançar na vida pública, coisa que me orgulho de ja-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. .mais ter feito, porque jamais usei meu cargo para

ExA a palavra. qualquer tipo de atividade política. Quem quiser ser
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pela político que se aposente, que saia do Ministério Públi-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- co. Quem quiser ser político que venha disputar o
ro esclarecer, com todo o respeito que merecem o voto, como nós disputamos, de forma alguma usando
ilustre Líder do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, e o o cargo para tal.
ilustre Deputado Pedro Eugênio, que não é um núme- Sr. Presidente, faço este apelo a V. Exll, para que
ro pequeno de membros do Ministério Público que os companheiros reflitam e possam mudar o seu voto.
pode exercer o direito à opção. Muito obrigado.

O que aconteceu foi que até essa opção ficou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
sem prazo. Se fossem apenas aqueles que optaram cerrar a votação. Os Srs. Deputados já votaram?
em 5 de outubro de 1988, talvez o número fosse pe·
queno. Mas há promotores que ingressaram na carre- O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
ira em 1987 e em 1988, que s6 irão se aposentar com a palavra pela ordem.
trinta anos de serviço. A qualquer momento eles pc- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
dem fazer opção pela atividade político·partidária. Ex' a palavra, por cinco minutos.

Portanto, não podemos dizer que só vai atingir O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
um pequeno número, não. São milhares de prometo- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a pala-
res do Brasil inteiro, que hoje são defensores da cida- vra apenas para precisar com clareza a posição do
dania, promovem ações civis públicas contra os pre· Partido dos Trabalhadores.
feitos, mas depois podem filiar-se a partido político e O Deputado Roberto Jefferson, por quem nutro
se candidatar ao cargo de prefeito. É isso que esta- uma das maiores admirações neste Parlamento, foi
mos querendo evitar. injusto e incorreto para com o Partido dos Trabalhado-

Fui Presidente da Confederação Nacional do ree, quando encaminhou a posição do PTB. Em pri-
Ministério Público por três vezes. Sempre quisemos a meiro lugar, esta não é uma emenda do Partido dos
profissionalização da carreira. Sempre quisemos o Trabalhadores. Esta emenda é do Deputado Jutahy
Ministério Público e a Magistratura com as mesmas Junior, do PSDB, e traduz a posição que S. ExA defen-
prerrogativas, mas também com as mesmas proibi- deu fim todas as reuniões de Líderes.
ções. Não há sentido em que o defensor da cidadania Não foi iniciativa do nosso partido tocar no texto
possa ser candidato amanhã. É incompatível. da Relatora, até porque - e V. EXª, Sr. Presidente, não
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estava aqui quando encaminhei a posição do PT- r~~' O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
gistrei que somos contra o direito de o titular do Minis- ; ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qL ~ro

tério Público concorrer à eleição. E somos contra tan1~ apenas justificar para o Plenário que há um compro-
bém, do mesmo modo, a possibilidade de esse mem- misso de Líderes de rediscutir a matéria em segundo
bro vir a exercer a advocacia. Foi a posição que de- turno. O assunto não está encerrado com esta votação.
fendemos no Colégio de Líderes. Apenas não sepa- P0':íBnto, em primeiro lugar, ressalto que não conside-
ramos as duas coisas: ou a proibição seria plena, ou ro o assunto encerrado com esta votação. (Palmas.)
não seria proibição. Em segundo lugar, existe a PEC nº 176, que já

Segundo, por que não votamos? Porque nos pu- recebeu a admissibilidade da Comissão de Constitui-
semos diante de um impasse de ordem jurídica e ção eJustiça e de Redação ejá tramitou na Comissão
constitucional. Há uma disposição transitória da Especial cujo Relator é o ilustre Deputado Neuton
Constituição garantindo a opção àqueles que entra~ Lima, que elaborou um belíssimo parecer. Essa PEC
ram no Ministério Público até o dia 5 de outubro de proíbe a atividade político-partidária para os mem-
1988. Devido a isso, não pelo mérito, porque este foi bros do Ministério Público, em qualquer tempo. Não
debatido pela Constituinte, mas em função desse im- ressalta s6 adata de 5 de outubro de 1988; a qualquer
pedimento e de posição que temos e defendemos na tempo, qualquer membro do Ministério Público está
Casa em várias oportunidades, ou seja, a impossibili- proibido de exercer atividade político-partidária.
dade de se revogar disposição constitucional transit6- Mais do que isso, foi ouvida a Confederação Na-
ria em prejuízo dos titulares daquele direito garantido cional do Ministério Público, que se manifestou favo-
na transitoriedade - não é uma questão de mérito; é ravelmente à PECo Ou seja, o Ministério Público não
uma questão de fundo constitucional-, é que o Parti- deseja que seus membros exerçam atividade políti-
do dos Trabalhadores está votando assim. co~partidária; quer, sim"a sua profissionalização, a

Portanto, deixo claro que esta não é uma emen~ sua estruturação, para cumprir bem °seu dever, que
da do PT e que, no mérito, a posição do Partido dos é a defesa do cidadão e da sociedade.
Trabalhadores já foi exposta. Nosso voto "não" decor- Por isso, Sr. Presidente, temos outros instru-
re da inconstitucionalidade quanto à supressão de mentos. Não é esta votação que vai encerrar maté-
disposição transitória. ria tão importante. Há o segundo turno e existe a

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a PEC nQ
~ 76, qu~ pr~rbe terminantemente a.a~ivi?~-

palavra pela ordem. de polítlco-partldána aos membros do M' "Isteno
Público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Portanto, Sr. Presidente, o Plenário po, ficar
Ex!! a palavra. tranqüilo. A Casa é sempre consciente da sua respon-

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem re~ sabilidade, tem votado bem e sabe fazer o bem para o
visão do orador.) - Sr. Presidente, embora O Vi~ nosso Pars. Acredito que, com esses esclarecimen-
ce-Líder Bispo Rodrigues tenha orientado o voto tos, temos condições de evitar a proliferação da ativi-
"não", fizemos uma outra reunião agora, entre os dade político-partidária no Ministério Público e, ao
deputados e o nosso Líder, e queremos modificar a mesmo tempo, resguardar o importante papel desse
orientação que está no painel. órgão em defesa do cidadão e da sociedade, r;; m~.Ci ti

Dessa forma, o Bloco Parlamentar PUPSTIPSL.e grupos ou corporações.
orienta o voto "sim". (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.)L! Sil-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou cerrar a votação.
encerrar a votação. Todos votaram? (f'ausa.)

Todos votaram? (Pausa.) Está encerrada a votação.
Solicito aos Srs. Deputados que estão nas de~ Anuncio.., re::".'· .lo:

mais dependências da Casa ou em seus gabinetes VOTAR4I\..
que venham ao plenário rapidamente. Logo vou en- "Sim" 133
cerrar a votação. "Não" 252

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- "Abstençlo" 00
te, peço a palavra pela ordem. "Totar 385

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem É suprimido o dispositivo destacado e, em con-
V. Ex~ a palavra. seqüência a expressão constante do artigo 57.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Fevereiro de 2000

Proposição: PEC NO 96192 - DVS NO 187 • PSDB 
ARTIGOS 56 E 57 DO SUBSTITUTIVO

Inicio Votação: 1010212000 12:18

Fim Votação: 1010212000 12:47

Resultado da Votação
Sim 133
N~o 252
Pl:.stenção O

Total da Votaçlo 385

Art. 17 1

Total Quorum 386

Obstruçãr O

P....idlram a Votaçlo: Michel Temer· 11:34

OrlentaçAo
PFL ·Nio
P8DB·Nlo
PMDB·Nio
PT·Nlo
PPB·Sim
PlB-Sim
PDT·NIo
P8BlPCDOB - Nio
PUPlTIPIL •ein
PPS·NIo
PV-SIm
OOV.·NIo

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Aírton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Não
Luciano Castro PFL Ni:io

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PUPST/PSL Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra °TB Sim
Fátima Pelaes t-'SDB NAo
Jurandil Juarez PMDB Nêo

Total Amapá: 5
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Não
Elcione Barbalho PMDB Não
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Valdir Ganzer PT Não

Total Pará: 11

AMAZONAS
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDB Não
Eurípedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB Não
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia: 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Sim

José Aleksandro PFL Não
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
IgorAvelino PMDB Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 6
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Neiva Moreira PDT Não

Níce Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Não
Roberto Rocha PSDB Sim

Total Maranhão: 9

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Não

Antônio José Mata PMDB Não
Amon Bezerra PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Pimentel PT Não
Mauro Benevides PMDB Sim

Moroni Torgan PFL Sim

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: 15

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não
Gessivaldo Isaias PMDB Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Paes Landim PFL Não

Themfstocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piaui: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não

MúcioSá PMDB Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abilio PMDB Sim
AvenzoarArruda PT Não
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Partido Bloco Voto
PARAíBA

Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMOB Sim
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSOB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PSOB Não
Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Carlos Batata PSDS Não
Clementino Coelho PPS Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMOB Não
Joel De Hollanda PFL Não
Luiz Piauhylino PSOB Não
Marcos de Jesus S.Part. Não
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Não
Sérgio Guerra PSOB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPST/PSL Não
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não
Olavo Calheiros PMOB Não
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 5

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSOB Não

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTS Sim
Francistônio Pinto PMDB Sim
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Partido Bloco' Voto
BAHIA

Geraldo Simões PT Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jairo Azi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Não
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Não

• Irsicino Queiroz PFL Sim

laldir Pires PT Não

valter Pinheiro PT Não
fvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 26

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Não

Danilo de Castro PSDB Não

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não
Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

João Fassarella PT Não

João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Não

José Milita0 PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim
Lincoln Porteia PSL PUPST/PSL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

\1aria do Carmo Lara PT Não

Narcio Rodrigues PSDB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS

Ni/mário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMDB Não
,Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Si/as Brasileiro PMDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 41

EspiRITO SANTO
A1orzio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Não
Ni/ton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Não
Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSDB Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob ' PDT Não
Cornélio Ribeiro PDT Não
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Sim
EberSilva PDT Não
Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Não
Jorge Wilson PMDB Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO

Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não

Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim
Paulo Feijó PSDB Nao
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não

Antonio Palocci PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim

Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPST/PSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo PDT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguellí PT Não

João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO

José Dirceu PT Não

José Genoíno PT Não

José (ndio PMDB Não

José Machado PT Não

José Roberto Batochio PPT Não

Lamartine Posella PMDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não

Marcelo Barbieri PMOB Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não

Michel Temer PMOB Art. 17
Milton Monti PMDB Não

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMDB Não

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Não

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens Furlan PPS Não

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Não

Silvio Torres PSDB Não

Teima de Souza PT Não

Vadão Gomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSDB Não

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Pedro Henry PSOB Não

Ricarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMOB Não

Wilson Santos PMOB Sim

Total Mato Grosso; 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Não

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Não

Maria Abadia PSOB Não

Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Não

Totill Distrito Federal: 7
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Partido Bloco Voto

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Sim
Juquinha PSOB Não
Lidia Quinan PSOB Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSD8 Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho PMDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim
AJex Canziani PSOB Não
Basflio Villani PSDB Não
Chico da Princesa PSDB Não
Dr. Rosinha PT Não
FlávioArns PSDB Não
Gustavo Fruet PMOB Não
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSDB Não
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Não
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre Roque PT Não
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 24
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SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Hugo Biehl
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst

Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 26

Partido

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PPB
PPB
PT
PFL
PMDB
PDT
PSDB

PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PMDB
PDT
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PDT
PHDBS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Bloco Voto

Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
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o SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exfl a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
suprimimos o texto. Suprimimos a proposta da
Deputada Zulaiê Cobra de fazer essa alteração. No
segundo turno, isso seria matéria nova.

Então, gostaria da orientação de V. Ex~, para sa
ber se é possível revertermos essa votação no
segundo turno, porque não há mais a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O texto
está definido. Está suprimido.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel TemF:!r) - Tem V.
Exfl a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
havia pedido uma questão de ordem exatamente para
esclarecer ao Plenário que isso é mérito e, no
segundo turno, não poderia mudar. Mas, infelizmente,
V. Exll encerrou a votação.

A PEC que proíbe a atividade político-partidária
continuará não sendo aplicada aos promotores que
ingressaram até 1988, já por uma razão muito
simples, só mexe no texto da Constituição. Portanto, o
direito continua mantido.

Infelizmente isso aconteceu. Lamento que a
Casa tenha votado dessa forma.

O SR. PAULO BALTAZAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vou dar a palavra a quem pedir.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exfl a palavra.
" O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS - RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos com dúvida se teremos sessão deliberativa
na semana que vem, com todos os efeitos
administrativos. Gostaria apenas de um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Comunico ao Plenário, mais uma vez, que a sessão
solene de instalação será na terça-feira, às 11 h.

A conseqüência disso é que teremos a primeira
sessão ordinária na terça-feira, às 14h.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Deliberativa?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na

terça-feira ainda não será deliberativa. Mas a
conseqüência de termos sessão ordinária na
terça-feira é que, na quarta-feira, teremos sessão
deliberativa, às 14h.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exfl a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há alguns pontos que precisam ser esclarecidos.
Alguns discursos estão tentando mudar o retrato das
coisas.

O PMDB tinha uma emenda que mudava a
situação daqui para frente. O Deputado Luiz Antonio
Fleury, por exemplo, optou, quando a Constituição
estabeleceu a disposição transitória relativa ao tema.
Não impediremos que ninguém que fez a opção deixe
de ter os direitos da Constituição. Vamos deixar claro.

E quero alertar, Sr. Presidente, para a questão
do quorum nas próximas votações.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª' a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fomos informados de que V. Exª está designando a
instalação da Comissão destinada ao estudo do
salário mínimo também para terça-feira, às 15h.
Procede essa informação, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É
verdade. Se os partidos indicarem os nomes até
terça-feira, às 15h, instalaremos a Comissão.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!l a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
estava presente na votação anterior, em decorrência



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS rEPUTADOS Sexta-feira 11 07765

do trabalho da CPI dos Medicamentos. Estou
justificando, porque exatamente na minha vez estava
argüindo o convidado.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo cóm a orientação do PSDB.

O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação da Liderança do PT.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero cumprimentar o Plenário desta Casa pela bela
votação que tivemos. A reforma do Poder Judiciário
ganha sobremaneira com a participação do Plenário.
Nunca vi tanto entusiasmo, tanta discussão, o que
demonstra que a Casa está preparada para a reforma
do Poder Judiciário.

Cumprimento V. Ex!), Sr. Presidente, e todos os
Deputados desta magnífica Câmara Federal, que
demonstra o preparo, a vontade política de fazer a
reforma do Poder Judiciário ainda nos meses de
fevereiro e março.

Muito obrigada.

O SR. lUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. lUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, consultei os Srs. Líderes e há ainda
possibilidade de negociação relativamente à segunda
emenda aglutinativa, a segunda votação que
teríamos no dia de hoje. Considerando que há
possibilidade de negociação e, como os senhores
sabem, que estamos tentando ao máximo o
consenso nesta reforma, não vou pôr em votação
esta segunda emenda aglutinativa, deixando-a,
portanto, para quarta-feira, quando os Srs. Líderes se
reunirão, às 15h, na minha sala para continuar as
negociações.

Fica, portanto, adiada a continuação da
votação, em 1º turno, de Proposta de Emenda à
Constituição nº 96-B/9?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.
Ex!! tem toda a razão. Mais uma vez V. Exª prioriza os
interesses maiores da Instituição. Essa emenda
aglutinativa trata de matéria importantíssima, que não
pode ser decidida com um quorum de quatrocentos
deputados. Essa matéria tem de ser decidida com um
quorum acima de 450 Deputados, porque trata de
colocar os crimes contra os direitos humanos sob a
alçada da Justiça Federal.

Como disse, é matéria importantíssima.
Portanto, gostaríamos de votá-Ia com quorum alto,
para que a decisão seja a mais representativa
possível da vontade da Casa.

Congratulo-me com V. Ex!!, Sr. Presidente, pela
decisão compartida com os Líderes. Nesta hora,
partilho também com V. Ex~ a decisão, por achar que
essa matéria é tão importante que precisa ser
decidida com quorum alto.

Essa é a nossa participação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
bem. '

O SR. GllMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GllMAR MACHADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei segundo a orientação da bancada, porque
estava na Comissão da CPI dos Bingos.

A SRA. lÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei conforme
a orientação do partido.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convido
os Srs. Deputados para a sessão solene - não se
esqueçam disso - de instalação da próxima Sessão
Legislativa, na terça-feira, às 11 h, e para a sessão
deliberativa na quarta-feira próxima.

O SR. lUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Bloco

PSB/PCdoB

Partido

ACRE

PPS
PT

AMAPÁ

PMOB

TOCANTINS

PTB
PFL
PMOB

Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
Nicias Ribeiro
Raimundo Santos
Presentes do Pará: 4

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Luciano Castro PFL
Presentes de Roraima: 3

Jurandil Juarez
Presente do Amapá: 1

PARÁ

PMDB
POT
PSOB
PFL

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 2

Márcio Bitiar
Marcos Afonso
Presentes de Acre: 2

Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior

RONDÔNIA

Marinha Raupp PSDB
Oscar Andrade PFL
Presentes de Rondônia: 2
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. trata de agressão a determinados parlamentares
Ex' a palavra. assíduos. Obrigada.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, mas
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira já foi corrigido. Esperamos que os jornalistas façam a
votação, votei de acordo com a orientação do partido. retificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, segundo o que dispõe o art. 17, inciso VI,
alínea g do Regimento Interno, cabe à Presidência
zelar pelo prestígio da Casa, além de outras
questões. Dessa forma, quero reiterar questão de
ordem formulada ontem pelo Deputado Vivaldo
Barbosa. Não sei qual é a resposta da Mesa. O Jornal
do Brasil, zeloso em controlar a presença dos Srs.
Deputados, tem depreciado esta Casa, fazendo um
controle errôneo, incorreto, usando o auxílio da Mesa.

Hoje, vários parlamentares que ontem estavam
aqui trabalhando, assíduos, saíram como gazeteiros
no Jornal do Brasil.

Então, é necessário, primeiro, que a Mesa não
libere lista de presença antes que a votação se
encerre. Muitos deputados estavam em Comissão e,
como eu, perderam a primeira votação. Nem por isso
estavam ausentes dos trabalhos da Casa.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, é importante
que a Mesa encaminhe ao Jornal do Brasil a relação
com o registro de presença dos deputados, para que
cada parlamentar não dê uma resposta individual. Não
é possível mais que, pelo "zelo" - entre aspas - da im
prensa, tenhamos todos os dias o nome de parlamen
tares depreciados na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
deputada. A Secretaria-Geral está-me informando
que houve um equívoco do jornal. Na verdade, foi
fornecida uma lista posterior e foi prestado
esclarecimento aos jornalistas que cuidaram dessa
matéria. Supõe-se que esse jornal, que é sério, fará a
retificação necessária.

Agora, devo dizer à SrA Deputada Jandira
Feghali que isso não nos deve preocupar, porque a
produção desta convocação extraordinária foi 
desculpem-me a redundância - extraordinária. Na
verdade, votamos praticamente...

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Mas, Sr.
Presidente, é uma preocupação da Casa, pois se
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

SERGIPE

PSDBSérgio Reis
Presente de Sergipe: 1

BAHIA

PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PT

Aroldo Cedraz
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Manoel Castro
Roland Lavigne
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB
Eliseu Resende PFL
Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
Júlio Delgado PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Rafael Guerra PSDB
Silas Brasileiro PMDB
Walfrido Mares Guia PTB
Presentes de Minas Gerais: 14

EspíRITO SANTO

João Coser PT
Max Mauro PTB
Rita Camata PMDB
Presentes de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Airton Xerêz PPS
Celso Jacob PDT
Eber Silva PDT
Fernando Gabeira PV
Jandira Feghali PCdoB

João Caldas PL
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 4

PIAuí

PSDB
PMDB
PFL

PARAíBA

PMDB
PMDB
PFL
PFL

ALAGOAS

PTB
PSDB

PERNAMBUCO

PFL
PSDB
PMDB

PPB
PFL

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Presente de Rio Grande do Norte: 1

Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes de Paraíba: 4

Átila Lira
Gessivaldo Isaías
Paes Landim
Presentes de Piauí: 3

Osvaldo Reis PMDB
Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Paulo Marinho PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Presentes de Maranhão: 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
José Pimentel PT
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Mattos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Presentes de Ceará: 8

Antônio Geraldo
Carlos Batata
João Colaço

Pedro Corrêa
Ricardo Fiuza

Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 6

Albérico Cordeiro
Helenildo Ribeiro
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OS

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

COMPARECER

PSDB
PPB
PMDB

AMAPÁ

PSB

PARANÁ

PSDB
PSDB
PMDB
PTS
PSDS
PSDS

DE

RORAIMA

PFL

PFL
PL

DEIXARAM
SENHORES:

UdiaQuinan
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 1

Basílio Villani
FlávioArns
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Presentes de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
João Mattos PMDS
Renato Vianna PMDB
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 4

Francisco Rodrigues

Luis Barbosa
Robério Araújo
Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Enio Bacci PDT
Júlio Redecker PPB
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSDS
Nelson Proença PMDB
Roberto Argenta PHDBS
Waldomiro Fioravante PT
Presentes de Rio Grande do Sul: 8

Evandro Milhomen
Total de Ausentes: 1

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

João Mendes PMDB
Mareio Fortes PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Presentes de Rio de Janeiro: 12

SÁOPAULO

Alberto Goldmman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Armando Farias de Sá PPB
Ary Kara PPB
Cunho Bueno PPB
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Fernando Zuppo PDT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Dirceu PT
José Machado PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Marcelo Barbieri PMDB
Paulo Lima PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Presentes de São Paulo: 23

MATO GROSSO

Osvaldo Sobrinho PSDB
Pedro Henry PSDB
Welinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Geraldo Magela PT

Paulo Octávio PFL
Ricardo Noronha PMDB
Presentes de Distrito Federal: 4

GOIÁS

PMDB
PSDB

Barbosa Neto
Jovair Arantes
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MINAS GERAIS

PMDB
PFL
PMDB

Fernando Diniz
Lael Varella
Maria Elvira
Total de Ausentes: 3

PARÁ

PFL
PMDB
PTB

Deusdeth Pantoja
José Priante
Josué Bengtson
Total de Ausentes: 3

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Total de Ausentes: 1

RIO DE JANEIRO

PFL
PT
PPB
PTB
PT

Aldir Cabral
Antonio Carlos Biscaia
Eurico Miranda
Fernando Gonçalves
Milton Temer
Total de Ausentes: 5

ACRE

PSDBSérgio Barros
Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

João Ribeiro PFL
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Mauro Fecury PFL
Sebastião Madeira PSDB
Total de Ausentes: 3

Chiquinho Feitosa
Total de Ausentes: 1

CEARÁ

PSDB

SÃO PAULO

João Herrmann Neto PPS
José de Abreu PTN
Julio Semeghini PSDB
Medeiros PFL
Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB
Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Total de Ausentes: 1

B.Sá
Mussa Demes
Total de Ausentes: 2

PIAuí

PSDB
PFL

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Gonzaga Patriota PSB
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
Luciano Bivar PSL
Osvaldo Coelho PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Total de Ausentes: 7 PUPST/PSL

PARANÁ

PPB
PPB
PFL

RIO GRANDE DO SUL

PT
PT
PL

Adão Pretto
Esther Grossi
Paulo José Gouvêa
Total de Ausentes: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 56
minutos.)

Dilceu Sperafico
José Janene
Luciano Pizzatto
Total de Ausentes: 3

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

BAHIA

PMDB
PFL

Geddel Vieira Lima
Reginaldo Germano
Total de Ausentes: 2
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Ata da 34ª Sessão da 2ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 51ªLegislatura,

em 10 de fevereiro de 2000
Presidência dos Srs. Enio Bacci, Themístocles Sampaio, Clementino Coelho

e Marçal Filho, § 2º do art. 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Ás 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Havendo
número regimental.

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. AFFONSO CAMARGO, servindo como

2!l Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se

ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra a SrD Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI""
e Srs. Deputados, hoje quero falar de uma ação de in
constitucionalidade que o PCdoB ingressou junto ao
Supremo Tribunal Federal em relação a decreto edita
do pelo Governador do Amazonas, Sr. Amazonino
Mendes, no dia 31 de dezembro de 1999.

Apenas o fato de o Governador ter publicado um
decreto no último dia do ano de 1999 mostra o objeti
vo de S. Ex· em relação à organização sindical no
Estado do Amazonas, particularmente à dos servido
res públicos estaduais. No decreto, o Governo regula
menta os descontos em folha de pagamento das par
celas relativas às entidades de classe, às associa
ções e aos sindicatos.

Entendemos, assim como os sindicatos dos ser
vidores públicos e todos os advogados consultados,
que o Governador do Amazonas jamais poderia usar

do expediente de um decreto para regulamentar a co
brança das consignações dos servidores. Na regula
mentação, S. Ex! atinge diretamente o art. 8º da
Constituição Federal, que diz:

"Art. 82 É livre a associação profissio
nal ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização
do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente,
vedadas ao poder público a interferência e a
intervenção na organização sindica!."

Ora, Sr. Presidente, o decreto do Governador
fere frontalmente o inciso I do art. 8º da Constituição
Federal porque intervém diretamente no sindicato
dos servidores públicos. E o objetivo é somente um:
impedir que os trabalhadores do Estado do Amazo
nas possam ter em seus sindicatos os verdadeiros
canais de encaminhamento das suas lutas e da sua
organização. Não podemos admitir isso.

O decreto diz que não será permitida a interme
diação dos sindicatos das categorias para o desconto
de seguros e planos de saúde do trabalhador, que já
não tem mais assistência à saúde por parte do Esta
do porque esse mesmo Governador acabou com o
Instituto de Previdência e Assistência Social dos Ser
vidores do Estado do Amazonas -IPASEA. Não satis
feito em ter feito isso, agora proíbe que os sindicatos
organizem planos privados para os trabalhadores e
façam contratos com esses planos, o que sairia muito
mais barato do que um contrato individual.

Entretanto, o Governador impede que o sindica
to organize e assine esses contratos coletivos e, mais
do que isso, obriga, no art. 7º, todos os sindicatos a
disponibilizarem para a Secretaria de Administração
do Estado o cadastro dos seus associados, tratando
os sindicatos como se fossem um órgão da adminis
tração pública. Além disso, institui uma taxa de 1 real
para cada linha impressa no contracheque.

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gran
de parte dos sindicatos do Estado do Amazonas, em
decorrência dos baixos salários dos trabalhadores,
cobram dos seus associados, dos seus sindicaliza
dos,1 real de contribuição mensal, que é exatamente



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 11 Oml

O que o Governador quer cobrar para a impressão do crescimento do setor de serviços, que tem maior peso
desconto no contracheque. na economia, já que sua produção é sete vezes maior

Entendemos que isso representa a instituição que a do setor rural.
de uma taxa, e taxa neste País não pode ser criada Esse crescimento de 8,99% do setor agrope-
por meio de decreto, só por meio de lei. cuário, Sr. Presidente, é a média formada pelos cres-

Sr. Presidente, diante desses pontos aqui enu- cimentos das lavouras (11,26%), do extrativismo mi-
merados e de tantos outros nocivos à organização neral (1,45%) e da produção animal (5,73%).
sindical, ingressamos com uma ação de inconstitucio- Por mais um ano, Sras. e Srs. Deputados, a
nalidade no STF. agropecuária brasileira sustentou o País, contrarian-

Acabamos de sair de uma audiência com o Mi- do os que apregoam que o produtor rural é apenas
nistro Marco Aurélio de Mello, Relator dessa ação de chorão e caloteiro. Precisamos mudar essa mentirosa
inconstitucionalidade. A Brasília vieram representan- imagem de que o agricultor é caloteiro, incompetente
tes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde; a com- e latifundiário.
pan~eira Joana: a. companheira Raimunda, que é Assim me manifesto porque represento um dos
Pre~ldenta do Sindicato dos.~rabalh~d~res em Edu- estados brasileiros de maior importância no cenário
caça~; .0 Sr. Beckman, que dirige o ~Indlcato dos Fa- agropecuário, o Mato Grosso do Sul, detentor do mai-
zend.arlos do E~ta~o do Ama~o~as~ ~ o Sr. Gandra, or rebanho de gado bovino do País, pioneiro na cria-
Presidente do Sindicato da PoliCia CIVIl daqu~le Est~- ção do novilho precoce e no chamado boi verde, que
do. !em?s certeza absoluta de que essa medld~ arbl- atende à preferência mundial pelo alimento produzido
trána e Ilegal do Governador do Amazonas sera der- . _. ,

b d I P d J d' .,. N- "f em condlçoes naturais, sendo o nosso Estado, ainda,
ru a a pe o o er, u IClano. ao vamos perml Ir que um dos maiores produtores de grãos no Brasil. Hoje o
o Governador queira calar os trabalhadores golpean- M t G d S I f "I t f, _ . . " a o rosso ouso re prlnclpa men e com o e-
do a organlzaçao Sindical, esta, Sim, protegida pela h t d b' 't' 'N fd
Constituição do nosso País. c amen o as arrelfas sam anas. , esse sen I ~,

M
' . apelo para o Governo Federal no sentido de que revl-

U1tO obrrgado. se sua posição.
, O S~. MA~ÇAL FILHO (PM~B - MS. ~ronun- Sr. Presidente, na agricultura e na pecuária, os

cla o segUlnt~ discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. empresários brasileiros estão conseguindo investir de
Deputados, o jor~al Folha de S.Paulo de,~~tem.tr~u- forma rentável longe do cotidiano tumultuado e vio-
xe e'!1 sua matéria de c~pa do c~derno DI~helro a lento de São Paulo e outras metrópoles.
segUinte manchete: "Agricultura tIra economia do ne-
gativo". Emp!esários d~ixaram a !n?ústria, o com.ércio ~

A economia brasileira, segundo dados divulga- a prestaçao,de serviços, nos ultlmos ano~, e Jnvest~-

d 'It' t fe' I IBGE re 082°/ ram em projetos de melhoramento genétiCO de am-os na u Ima erça- Ira pe o , c sceu , /0.. ,

no ano passado, contrariando as expectativas do pró- maiS, n_o desen_volvlmento de
A
no~as tecn~loglas, na

prio Governo, que, no início de 1999, após a desvalo- produçao d~ graos e ~a ~xcelencla gerenCiai, tornan-
rização do real, previa uma queda do PIB de 2%. do seus projetos rentavels em poucos anos.

Lamentavelmente, apesar do aumento da pro- O ca~po, Sr. Presidente, é o melh?r caminho
dução nacional, o Brasil empobreceu ainda mais, em p~ra,conqUlstarmos o sonhad? desenvolVimento ~co-
termos relativos, no ano passado. Isso porque a divi. nomlco sustentado e harmomoso do nosso BraSIl.
são do valor do Produto Interno Bruto pela população, Com sua imensa e moderna cadeia produtiva, o
o chamado PIB per capita, caiu pelo segundo ano agribusiness já responde por 40% do PIB nacional; é
consecutivo, dessa vez em 0,4%, contra os 1,32% de o setor que mais gera empregos no Brasil e vem-se
queda em 1998. tornando a garantia de resultados positivos na balan-

Contribuíram para esse resultado positivo de ça comercial brasileira. O seu potencial é enorme!
crescimento da economia brasileira, mais uma vez, o Enorme e longe de se haver esgotado.
ótimo desempenho da agropecuária, seguido do pro- Para chegar ao seu máximo, falta o setor rural
gresso do setor de serviços e a recuperação da indús- ser verdadeiramente valorizado. Faltam políticas agrí-
tria no último trimestre de 1999. colas e financiamentos adequados. Resta, ainda,

O setor agropecuário, destarte todas as dificul- vencer o protecionismo dos mercados americano e
dades enfrentadas e a falta de estímulo governamen- europeu, que compõem o mundo socialmente desen-
tal, cresceu 8,99% em 1999, contra apenas 1,07% de volvido.



Que assim seja!
Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pro

nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontem pela manhã tivemos importante reu
nião no Espaço Cultural da Câmara Federal com a
presença da Coordenação Nacional das Entidades
de Servidores Federais, representando entidades na
cionais como a Andes-SN, Condsef, Fasubra, Fena
fisp, Fenajufe, Fenasps, Sinasefe, Unafisco e CNTSS.
Na oportunidade, o fórum da Coordenação Nacional
de todos os servidores federais do Brasil deu conheci
mento a esta Casa e às lideranças partidárias de que
encaminhou pauta nacional de reivindicações dos
servidores federais ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.

As reivindicações abrangem não só o aspecto
salarial, mas também questões da defesa do empre
go, dos direitos da organização sindical, da defesa da
seguridade social e da educação pública e gratuita.

Portanto, o ato de ontem não pode ser classifi
cado de corporativo, mas, sim, de uma ação em defe
sa do serviço público deste País, tão agredido, macu
lado e desmontado pelo modelo liberal adotado pelo
Governo. Tal modelo pretende o Estado mínimo e o
mercado máximo e, entre os alvos de tal pol ítica, com
certeza o primeiro deles foi o servidor público.

Por trás da afirmação de Fernando Collor de
Mello de que cassaria os marajás do País estava um
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Que em 2000 o nosso Presidente da República modelo de perseguição aos funcionários públicos, di-
execute sua conhecida decisão política de valorizar o tado pelo FMI e pelo Banco Mundial, ou seja, esses
campo, fortalecendo não somente a agricultura famili- organismos internacionais querem o desmonte do
ar, mas todos os outros setores com infra-estrutura serviço público dos países nos quais essa política no-
rural, linhas de crédito para investimentos produtivos, civa prevalece.
desoneração e simplificação tributária do agronegó- O ato de ontem revestiu-se de muita importân-
cio, além do indispensável custeio da safra. Por sinal, cia, e diversos deputados ali estiveram presentes. No
essa ainda permanece incerta: estimada inicialmente que se refere à questão salarial, temos conhecimento
em 83,4 milhões de toneladas de grãos, acabará sen- de que desde janeiro de 1995 o salário dos servidores
do menor que a colheita registrada em 1998/1999, federais não é reajustado. Isso mostra a crueldade do
que foi de 82,4 milhões de toneladas. Governo. A inflação já supera os 70%, mas os servi-

Que o campo brasileiro seja colocado definitiva- dores públicos estão sem reajuste.
mente na agenda nacional como a verdadeira alter- E agora o Governo Federal anuncia reajustes di-
nativa nacional de se combater a atual concentração ferenciados para civis e militares, e também distintos
de renda e a vergonhosa exclusão social que propor- entre os próprios servidores civis. De forma alguma
ciona a miséria e a fome imperante nos grotões de
nosso País - País com sua imensidão territorial e di- tal reajuste acabará com a defasagem salarial exis-
versidades climáticas, étnicas, culturais, sociais, tec- tente, o que poderia fazer com que o servidor prestas-
nológicas e fundiárias. se um bom serviço público aos brasileiros.

Assim fazendo, o Governo Federal estará viabili- Reafirmamos que a posição da Coordenação
zando a mola propulsora do desenvolvimento nacio- Nacional é no sentido de pleitear o reajuste unificado

I entre civis e militares, assim como o mesmo patamarna.
de reajuste para todos os funcionários públicos. Essa
é a reivindicação básica dos servidores federais, que
busca recompor os salários com o reajuste previsto
em torno de 68% para que chegue aos níveis de jane
iro de 1995.

Outro aspecto da maior importância é a contra
tação de servidores públicos.

Sr. Presidente, não é à toa que o narcotráfico
está a imperar em nosso País. Sete mil policiais fede
rais num País dessas dimensões! São 7 mil policiais
federais! Não é sem razão que o narcotráfico sai da
Colômbia, do México, de parte dos Estados Unidos e
vem para cá - aqui é o paraíso! Na medida em que o
serviço público não tem condições de controlar e ver
dadeiramente combater o crime organizado, há gran
de possibilidade de o crime organizado aqui se esta
belecer. Tanto que foi criada uma CPI para fazer essa
investigação.

Portanto, Sr. Presidente, deixo em nome do
PSB, que também subscreveu esse documento ao
Governo Federal, meu apelo para que se repense a
política aplicada aos servidores. Não se pode falar em
serviço público de qualidade, em saúde e em educa
ção com um professor universitário ganhando 300 re
ais. Isso é uma afronta à inteligência de nosso povo e
à inteligência daqueles que pensam no serviço públi
co. Não se pode fazer medicina pagando uma ninha
ria aos profissionais de saúde. Não se pode dar assis
tência mínima ao cidadão brasileiro com o Estado
desmontado e desmoralizado que est~ ar!



A demora na liberação desses medica
mentos para venda é inaceitável, quando se
sabe da situação de penúria de grande par
te da população brasileira.

O Ministério da Saúde anunciou os nomes dos
primeiros medicamentos genéricos que serão libera
dos para o merc:ado. A decisão ocorre depois da últi
ma polêmica entre o ministro José Serra, da Saúde, e
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Fica registrada a posição dos servidores federa- Os lucros ,exorbitantes são feitos de duas mane-
is. Vamos mobilizar-nos. Faremos uma marcha a Sra- iras principais pelos laboratórios. Uma delas é o jogo
sília pelo emprego e por salários dignos - como aque- de preços entre os produtos do mesmo fabricante,
la grande Marcha dos Cem Mil do ano passado -, tal- calcando nos de consumo constante e alto, ou se no-
vez no primeiro semestre, para tentar acordar o Go- vidade. Os demais fazem o lucro pela quantidade ou
vemo Fernando Henrique, que, se tem cumprido com como complementos na linha de produção.
folga todas as metas com o FMI, tem descumprido to- O outro uso é o aumento dos gastos externos,
das as metas com o povo brasileiro, principalmente pela falsificação do preço de matérias-primas estran-
com os servidores federais. geiras e pelo pagamento de utilização de patentes,

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a transcrição marcas e outros direitos reais ou forjados. Os labora-
aos Anais de matérias a respeito de medicamentos tórios que conduzem a política de preços no Brasil
genéricos, para que constem de meu pronunciamento. são, todos, multinacionais. Algumas de suas matrizes

Muito obrigado. estão entre as !ndústrias químicas que foram multa-
MATÉRIAS A QUE SE REFERE O das nos Estados Unidos, como aqui foi narrado, em

ORADOR: mais de US$1 bilhão.
Rhodia, Sasf e outros, fornecedores de substân-

REMÉDIOS ENGANOSOS cias vitamínicas e matérias-primas para laboratórios
As propostas para redução dos preços de remé- no mundo todo, muitos deles sucursais suas, estavam

dio, feitas pelo Ministro José Serra e pelo presidente combinados na manipulação de preços. A multa re-
da CPI dos Medicamentos, Nelson Marchezan, são cordista foi pelm; danos que causaram aos bolsos dos
espantosamente ótimas. Para os laboratórios acusa- americanos. Proporcional ao que causaram e conti-
dos de praticar preços esfolantes e aumentos escor- nuam causando aos bolsos brasileiros, mas aqui o
chantes. • governo é brasileiro.

Serra propõe isenção ou redução de impostos São esses abusos que levam os remédios de
para produtores de medicamentos genéricos, Mar- multinacionais él terem diferenças absurdas em rela-
chezan propõe redução das alíquotas de importação ção aos produzidos pelos laboratórios oficiais. A re-
de matérias-primas para remédios. Nenhum dos dois pórter Elaine Rodrigues mostrou agora, em O Globo,
poderia citar um só caso, na economia brasileira, de que os 11 hospitais federais do Rio gastaram, em três
isenção ou redução de impostos ou de alíquotas que laboratórios oficiais, R$1 ,8 milhão com remédios que
produzisse, nos preços, o efeito esperado. Muito me- lhes custavam R$5 milhões nos laboratórios privados.
nos em se tratando de efeito social. Entre esses e os laboratórios Farmanguinhos, da Ma-

A guerra fiscal, criada pelas isenções, reduções rinha e do Estado de Pernambuco as diferenças de
e doações feitas por vários Estados para tirar empre- preços são, na média, de 747%, chegando a 3.012%
sas de outros, fornece inúmeros exemplos de que as em um dos muitos medicamentos cuja variação é su-
empresas beneficiadas não repassam ao consumidor perior a 1.200%!'
os benefícios recebidos. Os automóveis produzidos A diferença de preços é feita pela margem des-
em Estados que fizeram concessões volumosas a comunal de lucro. Isentar de impostos ou reduzir alí-
montadoras, causa até de escândalo, têm preços pro- quotas de importação só tornará tal margem ainda
porcionais às suas respectivas faixas no mercado. Os maior. Se houver algo mais do que encenação eleito-
carros são o caso mais notório, mas as demais ativi- reira nos declarados propósitos de combater a explo-
dades beneficiadas adotam a mesma prática. ração feita pela indústria farmacêutica, o cerco tem de

As isenções e reduções não têm baixado os ser à exorbitante ganância de lucro.

preços porque sua finalidade, do ponto de vista das GENÉRICOS À CONTA-GOTAS
empresas beneficiadas, é elevar os lucros. Ora, é exa
tamente nesse objetivo que as indústrias farmacêuti
cas formadoras da política de preços dos remédios
realizam êxito fantástico, mesmo sem isenções e re
duções de impostos e alíquotas. Os preços que fazem
Serra e Marchezan dizerem-se indignados são resul
tantes, não do custo, mas do lucro. Se o custo real de
um produto é alto, o preço tem de ser alto. Não é o que
se passa, ressalvadas as exceções, com os remédios.



MEDICAMENTOS: LOPES QUER
PRORROGAR CPI

A CPI dos Medicamentos poderá con
vocar representantes de laboratórios suspei
tos de agirem contra a introdução de medi
camentos genéricos no mercado.

o Relator da CPI dos Medicamentos, Ney Lo
pes (PFL - RN), anunciou, em Brasília, que pedirá a
prorrogação da CPI. "Há muito o que se fazer", jus
tificou. A CPI, que terminaria em março deste ano,
ainda vem recolhendo informações e continua sem
provas de superfaturamento de matérias-primas
por laboratórios ou de abusos de preços dos remé
dios.

O Deputado Geraldo Magela (PT - DF) disse,
ontem, que pretende apresentar um requerimento
convocando os presidentes das indústrias de medica
mentos que mais reajustaraJll seus preços desde o
início do Plano Real. O Relator da comissão acha que
essa medida só deve ser adotada quando for quebra
do o sigilo fiscal dessas indústrias. "Temos de ter ar
gumento para argüir os representantes dos laborató
rios", justificou Ney Lopes.

Outra possibilidade levantada é chamar para a
CPI os representantes dos 21 laboratórios suspeitos
de terem reunido seus gerentes para agir contra a in
trodução de medicamentos genéricos no mercado. O
presidente da Associação Brasileira da Indústria Far
macêutica (ABIFARMA), José Bandeira de Mello, dis
seóntem que a associação não tem envolvimento na
organização desse encontro.
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Pedro Malan, Ministro da Fazenda, que discordaram dando-lhe um perfil mais condizente com as necessi-
sobre o lucro dos laboratórios farmacêuticos, após a dades da população.
CPI dos Medicamentos começar a investigar denún- Num sistema presidencialista como o nosso, é
cias de abuso de preços por parte da indústria tar- preciso que o próprio governo esteja convencido da
macêutica. O primeiro concorda que houve reajustes necessidade dessa mudança, pois, mesmo antes do
exagerados, enquanto o segundo rejeita essa con- pronunciamento do Parlamento, já dispõe de poderes
clusão. efetivos para fazer muitas das correções exigidas. Só

A novela dos genéricos vem se arrastando há lhe falta decisão política para tanto.
anos, por conta da poderosa resistência oferecida pe- Uma dessas decisões diz respeito à maior ra-
Ios setores interessados na manutenção do statu pidez na produção e liberação de outros medica-
quo. A demora na liberação desses medicamentos mentos genéricos. É preciso remover os obstácu-
para a venda é inaceitável, quando se sabe da situa- los que os impedem de chegar mais cedo ao mer-
ção de penúria de grande parte da população brasilei- cada. Do mesmo modo, requer-se a criação de me-
ra, impossibilitada financeiramente de adquirir os re- ias de acompanhamento do receituário dos médi-
médios que circulam no mercado. Com a introdução cos para verificar a possibilidade de boicote aos
dos genéricos, os produtos poderiam ter seus preços genéricos. São medidas perfeitamente viáveis que
produzidos entre 30% e 55%. dariam credibilidade tanto ao Congresso, como ao

Desae há muito, a questão dos preços dos me- Executivo. Resta esperar que tenham a sabedoria
dicamentos, no Brasil, está na ordem do dia. A Iiber- de providenciá-Ias.
dade gozada pela indústria farmacêutica, entre nós,
tem sido praticamente absoluta, tal a falta dos meca
nismos de controle normalmente exercidos nos paí
ses civilizados. Nem nos EUA, a pátria por excelência
do liberalismo, verifica-se tal liberalidade. Os lucros,
por sua parte, são fabulosos, o que torna o Brasil um
paraíso para esse tipo de indústria.

Por se tratar de um produto destinado a atender
a uma necessidade essencial à vida humana - a saú
de -, sobre ele deveria pesar uma hipoteca social,
como diria o Papa João 11. Uma visão ética mais pro
funda não aceitaria que nem sequer fosse regido por
parâmetros lucrativos. Não chegamos a tanto, já que
é inevitável, num sistema como o nosso, o incentivo
do lucro para qualquer atividade produtiva, mas, indu
bitavelmente, o remédio não deveria ser encarado
como uma mercadoria qualquer. Cabe ao Estado ter
um controle regulador muito forte sobre esse setor, já
que sua referência social não pode ser esquecida.
Para acompanhá-lo mereceria até um conselho espe
cial, no qual a sociedade civil pudesse ter assento,
com amplos poderes de interferência, pois aí não de
veriam valer as simples leis de mercado. Esse tipo de
mecanismo é até uma imposição num país marcado
por tantas desigualdades.

Por todas essas questões, merece todo o apoio
o trabalho que vem sendo desenvolvido pela CPI dos
Medicamentos, para investigar o setor com a lupa do
interesse público. É mais uma oportunidade que tem
o Congresso de se sintonizar com o sentimento da
Nação, abordando uma questão relacionada direta
mente com o Brasil real. Da CPI se espera que saiam
diretrizes eficazes para o reordenamento do setor,



Depois de uma batalha que se arrasta há me
ses, chegam ao mercado nacional os primeiros medi
camentos genéricos, aprovados pela Agência Nacio
nal de Vigilância Sanitária. O lote inicial é de seis pro
dutos, três disponíveis para comercialização e três
em fase de distribuição, trazendo selo de garantia de
qualidade.

Os primeiros efeitos dos genéricos estão embu
tidos também na redução de preços, entre 35% e
50%, dos novos produtos. O Ministério da Saúde rea
liza testes de bioequivalência em 170 novas fórmulas,
requeridos por laboratórios nacionais. O interesse da
indústria farmacêutica brasileira se conjuga com o
propósito do Governo de baixar o custo dos remédios.

O mercado de produtos farmacêuticos repre
senta faturamento de R$12 bilhões por ano. Quando
do lançamento do Plano Real, seu volume de negóci
os era de apenas R$3 bilhões. Esse crescimen~o ver
tiginoso não decorre de aumento no consumo. E fruto
da elevação desordenada de preços.

As multinacionais farmacêuticas estariam entre
segm~ntos restritos da produção industrial que não
teriam respeitado as regras do Governo, quando aca·
bou o controle sistemático de preços. Em contraprati
da, queria o fim da política de reajustes preventivos,
por não haver motivo para a reindexação de preços.

Com a massa salarial congelada, não haveria
argumentos para justificar planilhas de preços, a não
ser descarregando o aumento nas matérias-primas
importadas. Como não há, praticamente, inflação nos
preços internacionais, torna-se difícil aceitar a descul
pa para aumentos de até 2.628% nos insumos bási
cos dos remédios.

Menos para a Secretaria de Acompanhamento
de Preços, cujos técnicos, nas análises das planilhas
de custos exibidas pelos laboratórios, desprezaram
os preços dos insumos, preferindo avaliar apenas o
impacto dos reajustes: Para a Seae, "se estão falsifi
cando planilhas, cometem crime de ordem fiscal e
não de ordem econômica".

A CPI dos medicamentos, instalada na Câmara
dos Deputados, se não chegar a nenhum resultado
palpável, conseguiu atingir seus objetivos. Revelou à
opinião pública o completo descontrole do Governo
para com um mercado tendente à formação de car
téis pelo volume da comercialização em jogo.

Expôs, igualmente, o quanto é difícil estabelecer
condições pelo preço, quàlidade ou diversidade de
produtos. Ao mesmo tempo, ficar~~ es?ancarada~

as divergências de preços de matenas-primas adqUl-
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CHEGAM OS GENÉRICOS ridas por laboratórios estrangeiros e nacionais para

aplicação em remédios produzidos no País.
O remédio se apresenta sob três formas: de

marca, resultante de investimentos em pesquisa cien
tífica e comercialização com patente cativa pelo prazo
de 20 anos; similar, originário do aproveitamento do
princípio ativo, com algum acréscimo, sem maior im
portância, e o genérico, produzido apenas com o prin
cípio ativo.

Dos 400 ijaboratórios existentes, os 59 maiores,
nacionais e estrangeiros, reunidos na Abifarma, têm
pouco interesse nos genéricos. Essa produção repre
senta queda no faturamento, com a redução dos pre,
ços da mercadoria. Aos laboratórios de porte médio
abre-se a alternativa de sobrevivência, investindo na
fabricação de genéricos.

Mesmo com os percalços identificados no seio
da CPI, é o Governo o detentor das condições para
expansão do mercado de genéricos. Maior co,?pra
dor de medicamentos para a rede do Sistema Unico
de Saúde, tem ainda, a seu dispor, a Agência Nacio
nal de Vigilância Sanitária, que licencia os produtos, e
o Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saú
de, que atesta sua eficácia.

Medicamento é produto de primeira necessida
de. Como há decisão política para produzir os genéri
cos, a questão só depende do fator tempo. Que ele
seja breve, pois os consumidores já estão nas últi
mas.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"'
e Srs. Deputados, quero fazer dois registros, um so
bre o aniversário do meu partido e o outro sobre o as
sassinato de um companheiro em Minas Gerais.

No dia 10 de fevereiro de 1980, nascia o que é
hoje o maior partido de esquerda do Brasil: o Partido
dos Trabalhadores. Os movimentos populares, sindi
cais e estudantis, que marcaram a segunda metade
da década de 70 nas lutas de resistência à ditadura
militar, foram o berço da gestação desse partido que
completa, hoje, vinte anos de existência. O PT, por
tanto, surgiu dessas lutas, conseguindo, já na sua
fundação, reunir militantes do novo movimento sindi
cal brasileiro, tendo o companheiro Lula à frente das
mobilizações operárias no ABC paulista. Mas, além
dos operários, estudantes e intelectuais, contribuíram
para fundar o PT centenas e centenas de cristãos ori
undos dos setores progressistas de várias igrejas, en
tre as quais é importante ressaltar as Comunidades
Eclesiais de Base, movimento que brotou do seio da
Igreja Católica e foi fundamental para a consolidação
das lutas populares naquele período.



Por fim, Sr. Presidente, quero homenagear, nes
ta comemoração dos vinte anos, cada militante e
cada dirigente político, a famflia do companheiro Via
ney, que morreu, e todos que continuam nessa luta,
nessa batalha, além de lembrar, em especial, o nosso
companheiro Cristovam Buarque, que foi Governador
do Distrito Federal, centenas de Vereadores, Deputa
dos Estaduais, Deputados Federais, nossos Senado
res, enfim, toda nossa militância de canto a canto do
nosso País, que fazem esse partido tornar-se cada
dia mais forte.

Muito obrigado.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, S"" e Srs. Deputa
dos, antes de abordar o tema do nosso pronuncia
mento, quero saudar todos os companheiros e com·
panheiras que, como eu, em UberJàndia, começaram
há 20 anos a construir o Partido dos Trabalhadores.
Saúdo também o companheiro Joaquim Brito, que
toma posse hoje nesta Casa, na vaga de um Deputa
do do PSB que assume hoje uma Secretaria no Esta
do de Alagoas. Joaquim Brito é uma pessoa que res
peitamos e admiramos muito, não s6 por serevangéli
co, como eu, mas por militar ainda no Movimento
Evangélico Progressista - MEP. Para n6s é uma ale
gria muito grande poder contar, a partir de hoje, com o
companheiro Joaquim Brito, do Partido dos Trabalha·
dores de Alagoas.

Hoje, vamos tecer comentários a respeito de
matéria publicada, esta semana, pela revista tetoê
sobre a disputa e a guerra travada entre as universi·
dades privadas.

Há mais de 20 anos não se abre uma nova uni·
versidade federal neste País. A última aberta no Brasil
foi a Universidade Federal de Uberlândia, em 1978.
Temos o Estado do Tocantins que ainda não possui
uma universidade federal. Em um País que diz cami·
nhar para a modernidade, ainda encontramos estado
- como é o caso do Estado de Tocantins - que não
possui uma universidade pública. Um País que, há
mais de 20 anos, não constrói, não abre uma nova
universidade. Um País em que cresce o número, evi·
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Esse conjunto de companheiros e companhei- nenhum cargo na prefeitura. Era militante do Partido
ras deu o melhor de suas vidas e juventude, pois ti- dos Trabalhadores e funcionário da Emater no Muni-
nham, e ainda têm, vinte anos depois, cravados na cípio. Esse crime bárbaro, Sr. Presidente, não poderá
alma e no coração o sonho e a esperança do povo ficar impune, principalmente por ter ocorrido numa re-
brasileiro de construção de uma nova sociedade, ra- gião marcada pela dominação secular do coronelis-
dicalmente marcada pelos ideais de justiça e igualda- mo. Com certeza essa ação criminosa do Vereador
de, solidariedade e fraternidade, transparência, ho- Mila é a expressão do inconformismo e do conserva-
nestidade no trato da coisa pública e ética na política, dorismo político reinante no Vale do Jequitinhonha,
valores estes que se constituíram como a essência da hoje palco de administrações democráticas e popula-
trajetória do Partido dos Trabalhadores. res.

Eles são primordiais para a concepção de de
mocracia que norteia todas as nossas ações políticas
internas e na sociedade. Constituem a marca do PT e,
portanto, estabelecem a diferença com aqueles que,
no exercício do poder político, utilizam o discurso de
mocrático como forma de perpetuação das elites do
minantes que, há quinhentos anos, fazem deste o
País da contradição: somos a oitava economia do
mundo, mas com índices alarmantes de pobreza, mi
séria e violência, cujos excluídos economicamente
constituem a grande maioria da população.

Vinte anos depois, o PT continua sua luta pela
democracia econômica e política brasileira, tendo
como referencial, no conjunto de suas ações, em
cada município onde está organizado, os anseios e
as esperanças do povo brasileiro por uma sociedade
mais justa, mais fraterna e mais humana.

Mas, nesta homenagem ao PT pelos seus vinte
anos, não poderíamos esquecer de nossos mártires
que tombaram defendendo todo esse ideário de liber
dade, de justiça, de negação e de toda e qualquer ma
nifestação de opressão e exploração do nosso povo.
Não podemos esquecer de Margarida Alves, Padre
Josimo, Chico Mendes, Dorcelina Falador, entre ou
tros.

Quero também registrar, ao comemorarmos os
vinte anos do partido, momento de violência política
contra um militante do PT, sábado passado. O compa
nheiro Vianey Ferreira Campos, de 32 anos, foi as
sassinado com três tiros pelo Vereador Hermelindo
Ribeiro Evangelista, conhecido como MiJa. O crime
ocorreu na Praça da Matriz de Itinga, Minas Gerais,
Município do Vale do Jequitinhonha. O Vereador Mila
foi o presidente de uma CPI comprovadamente mar
cada por irregularidades, instalada com o objetivo de
afastar o atual Prefeito petista, Charles Azevedo Fer
raz, que, felizmente, por decisão judicial foi reintegra·
do ao cargo na semana passada. Vale ressaltar que o
Município de Itinga está sendo administrado pelo PT,
pela segunda vez consecutiva.

O companheiro Vianey era amigo pessoal e arti
culador político do atual prefeito, mesmo sem exercer
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dentemente, de pessoas que precisam e querem ter foi autorizada a abertura de mais quatro universida-
acesso à universidade. des particulares!

Hoje, no Brasil, temos matriculados mais de 32 Não podemos continuar convivendo com isso.
milhões de alunos de 1ª a 8ª séries e mais de 7 mi- Não que eu seja contra a abertura de vagas. Acho que
Ihões no ensino médio. Agora, para onde vão esses é importante, mas temos de abrir vagas no ensino pú-
alunos quando conseguem concluir o ensino médio? blico. Educação é responsabilidade!
Não temos universidades públicas, não há vagas. O Governo tem dito que a prioridade é a educa-

Ouvimos o Deputado Sérgio Novais abordar o ção e a saúde. Mas o discurso é um e a prática é ou-
problema dos servidores públicos federais dos Pode- tra. Queremos modificar essa prática, queremos que
res Executivo, Legislativo e Judiciário, que há mais de haja controle no Conselho Nacional de Educação.
cinco anos não têm reajuste. Não há interesse por Juntamente com o Deputado Walter Pinheiro,
parte do Governo. A sua única visão é pagar juros estou apresentando projeto de lei propondo alteração
para o Fundo Monetário Internacional, mandar dinhe- no Conselho Nacional de Educação, para que essas
iro para fora em detrimento· de serviços essenciais, barbaridades, essas autorizações que são feitas em
como é o caso do serviço público. benefício de algumas escolas particulares deste País

E no caso das universidades, a que assistimos? não continuem acontecendo naquele órgão.
No Governo Fernando Hénrique Cardoso, o Ministro O SR. ANTONIO JOSÉ MOTA (PMDB - CE.
Paulo Renato lançou esta semana "Os Cadernos 45", Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
uma tentativa de dizer que na educação está tudo às Sras. e Srs. Deputados, as comemorações do quinto
mil maravilhas. Vamos demonstrar que não está. centenário do Descobrimento do Brasil oferecem-nos
Hoje, abordarei apenas o caso da universidade priva- como que uma oportunidade para refletirmos sobre o
da, mas, depois, farei um comentário sobre a admi- País que temos. É uma ocasião propícia para que
nistração do Sr. Paulo Renato nos vários outros as- identifiquemos as conquistas e as falhas, os êxitos e
pectos.' os fracassos, a estrada já percorrida e o caminho ain-

Depois da entrada do Ministro Paulo Renato no da a trilhar ao longo de nossa história. ,
Governo "liberou geral" nas universidades privadas Nesta avaliação jubilar da Nação cOl)struída por
brasileiras. Ao ligarmos a televisão é um comercial povos de origens tão distintas destaca-se, infelizmen-
atrás do outro de faculdades particulares. te, uma chaga ainda não eliminada. Referimo-nos à

proverbial desigualdade que caracteriza o País, tanto
O Ministro da Educação criou o Provão, mas as entre as classes sociais, quanto entre as diferentes

avaliações comprovaram que mais de 70% dessas regiões do Brasil. Lamentavelmente, talvez seja este
universidades têm aproveitamento ruim; as notas fo- o traço mais marcante de nossa sociedade.
ram baixas. A maior parte das faculdades não têm es- O povo do Nordeste conhece muito bem, Sr.
trutura, não possuem laboratórios, equipamentos, Presidente, o gosto acre dos frutos dessa desigualda-
profissionais capacitados com mestrado e doutorado. de. Uma combinação perversa de fatores seculares _
Isso vem se proliferando e os alunos estão conse- alguns naturais, outros bem humanos - transferiu
guindo apenas um diploma; não há qualidade de ensi- para aqueles nossos compatriotas uma carga des-
no. proporcionalmente elevada de sofrimento e dificulda-

Queremos registrar ainda a briga no Conselho des. Pior ainda, gerou, como nefanda conseqüência,
Nacional de Educação, que envolve pessoas vincula- a imagem de uma região eternamente dependente
das a várias faculdades particulares que estão na- das esmolas e da indulgência do Brasil remediado.
quele conselho disputando liberação para algumas Estabeleceu-se na consciência coletiva do País a
faculdades em detrimento de outras. idéia de uma parcela do nosso território e do nosso

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos povo liminarmente fadada ao fracasso.
convocando o Sr. Ministro Paulo Renato Souza para Essa visão equivocada não considera que os
que venha debater conosco, na Comissão de Educa- problemas enfrentados pelo Nordeste resultam, na
ção e Cultura e Desporto, que volta a funcionar nor- verdade, da falta de aproveitamento de seu enorme
malmente semana que ~em, a atual situação do ensi- potencial econômico e social. A tempestiva identifica-
no privado no País e esses pareceres do Conselho ção das vantagens comparativas da região e maciços
Nacional de Educação a respeito das liberações. investimentos nos seus recursos humanos e naturais
Como é que alguns estados estão conseguindo abrir teriam, certamente, permitido que a situação daque-
várias faculdades? Só na minha cidade, Uberlândia, les nossos irmãos fosse bem diferente da atual.
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Aos poucos, no entanto, Sras. e Srs, Parlamen- pazes de oferecer aos visitantes níveis mínimos de
tares, começa a se romper o véu do preconceito e do conforto e higiene. É fundamental, assim, prover ser-
desconhecimento. A própria sociedade nordestina viços de saneamento básico, energia, transportes, te-
tem, hoje, perfeita noção de que a valorização das vo- lecomunicações e segurança com a qualidade de-
cações naturais de sua terra será, por si só, suficiente mandada por um mercado cada vez mais exigente.
para que a região ingresse em uma fase de cresci- Também nesse aspecto, Sr. Presidente, o Nor-
menta com justiça social. deste encontra-se bem equipado. Apesar das graves

Uma dessas vocações é, indubitavelmente, o tu- dificuldades econômicas que acometeram nosso
rismo. Resultado direto das transformações da eco- País nos anos recentes - e que se refletiram com es-
nomia nos últimos tempos, a vertiginosa expansão do pecial gravidade na nossa região -, logrou-se implan-
turismo em escala planetária é um fenômeno que es- tar uma infra-estrutura satisfatória de serviços públi-
panta por suas gigantescas dimensões. Deve-se no- coso Ademais, temos assistido a verdadeira explosão
tar, Sr. Presidente, que o faturamento global do setor no ritmo de construção de novas pousadas, hotéis,
turístico já é estimado em cerca de 5 trilhões de dóla- resorts e ampliação da rede hoteleira já existente.
res, mais de 10% do pr,?duto r:nundial! Cal?u~-se qu~, Não resta dúvida, portanto, de que o Nordeste
apenas n~st~ ano, serao re~lIzadas 3,2 ~rlhoes de VI- apresenta todas as condições para guindar o turismo
a~ens turrstlc,as,: Esse movImento permite a ocupa- ao patamar de motor do ~esenvolvimento econômico
çao de 260 mrlhoes de,trabalhador:s em todo o, m~n- e social de toda a região. E necessário, porém, que se
do, com uma perspectiva de ge:açao de 5,5 mllhoes intensifiquem os investimentos públicos e se estimu-
no~os er:npreg~s a cada ~no. Nao é por acaso q~~ o lem os investimentos privados nessa área. No trato
tur!s~o ~á ~ovlmenta ~~Is,recursos que a~ t.radlclo- das questões turísticas, não há mais lugar para o
nals rndustrras automobllrstrca e eletroeletromca. amadorismo e a improvisação. As potências do turis-

Esses aspectos revestem-se de importância mo mundial são a prova inconteste de que arrojo e cri-
crucial para o Brasil, em geral, e para o Nordeste, em atividade devem ser ingredientes indispensáveis para
particular. De fato, como aqueles números indicam, o a profícua colaboração entre o Poder Público e o em-
turismo apresenta impressionante capacidade de ge- presariado desse setor.
raç~o de empregos em curto p~azo e a baixo custo, in- Deixamos, portanto, Sras. e Srs. Parlamentares,
clusl,v~ pala as parcelas da mao-de-obra com menor nossa convicção quanto à importância do turismo
qualIflcaçao. , para o Nordeste. Em nosso ponto de vista, virão daí

Cab,e ~otar, neste ponto"q.ue o tunsm~é',talvez, os meios para que se possa deslanchar um processo
um dos ultimas ramo~ d~ atlVl~a.de economlca e~ de recuperação econômica e social de toda a região,
que_os recursos naturaiS sao d~CISIVOS para a cO,nsoh- baseado no aproveitamento sustentável de seus re-
daçao de vantagens comparativas, Nesse sentido, o cursos naturais e humanos.
~ord:ste foi m~ravilhosamente dotado_da maté- Durante séculos, o Nordeste foi relegado à hu-
na-pnma essenCIal para sua transformaçao em pólo 'Ih t d' - d f'lh "t d d P •

, , f' S S d b ml an e con Iça0 e I o enJel a o e nosso ais.
tunstlco. Com e elto, raso e rs. Deputa os, asta A S P 'd t S S O t d ' h
que nos lembremos dos milhares de quilômetros de Ii- gora, r. resl en e, raso e rs. epu a os, e c e-
toral paradisíaco, de praias permanentemente enso- ga?o o momento d~ sepultar ~sse ~e~po d: precon-
taradas, banhadas por águas tépidas e límpidas. A celtos, de d~su~anldade,_de Ign~rancla. N~o busca-

Id dád' d C' d d taca se o ca mos a atençao piedosa, nao desejamos os obolos daema uraressas Ivas o na or, es - - ,- - d' f " li d e
lar humano de um pavo cordial e hospitaleiro, deten- compalxao, ~ao pe Imos, avores espeCIaiS. u o qu
t d h It I ' " Ass'm e' que esperamos e o reconhecimento de nossos dons e oor e uma erança cu ura nqUlsslma. I • , rb
podemos oferecer as delícias da nossa cozinha regio- pleno exerCICIO de nossos,talentos, pa:a que se I er-

, . , , . ,teo valoroso povo nordestino dos gnlhoes da pobreza
nal, o ntmo mebnante de nossa mUSlca, nosso patn- d' é ' f . t- "t t ond nado
mônio arquitetônico, o legado das colonizações por- e a mls na a que OI ao InJus amen e c e .
tuguesa e holandesa, as belezas de nosso artesana- Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
to. O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão

Ainda que esses atrativos sejam fundamentais do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
para a criação de um destino turístico de renome ontem à tarde, numa sessão que classifico como infe-
mundial, eles não podem prescindir da ação humana. liz, a Comissão de Agricultura e Política Rural empur-
Nestes tempos de intensa concorrência global, de- rou goela abaixo desta Casa, sem a mínima discus-
vem-se promover investimentos complementares ca- são, o Relatório e o Substitutivo do Projeto de Lei n!!



As únicas entidades que publicam algo a respei
to são a CNA e as cooperativas, em razão do seu viés
de privatização, da não-universalização, principal
mente da exclusão dos pequenos agricultores e dos
agricultores orgânicos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pre
liminarmente, quero fazer uma homenagem ao sau
doso Prof. Darcy Ribeiro, que também foi Ministro de
Estado e Senador da República.

Ontem, como membro da Comissão de Educa
ção, participei da instituição do Prêmio Darcy Ribeiro
de Educação. E, por isso, aproveito a oportunidade
para fazer a minha homenagem ao saudoso profes
sor.

E a segunda homenagem que faço á ao Partido
dos Trabalhadores, pelas suas duas décadas de tra
balho em defesa da democracia e em prol dos traba
lhadores brasileiros.

Sr. Presidente, nos últimos dias, a CEDAE
(Companhia Estadual de Águas e Esgotos), do Rio de
Janeiro, tem sido alvo de manchetes nos jornais da
quele Estado, alguns com circulação nacional. Algu
mas notícias trouxeram informação e conscientização
dos problemas que surgem, em face do grande cres
cimento demográfico desordenado de uma região
metropolitana como o Grande Rio, onde sucessivas
administrações dos governos anteriores fugiram à
responsabilidade de uma manutenção e moderniza
ção do sistema de saneamento básico.

Não é motivo de surpresa que acidentes como o
recente da Av. Borges de Medeiros, onde se declarou,
nos jornais de 6 de fevereiro, que se jogava grande
quantidade de esgoto in natura na Lagoa Rodrigo de
Freitas, possam acontecer. O que surpreende é que
tal informação não tinha nenhum embasamento técni-
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4.257, que trata da classificação de produtos de ori- mas é essencial, pois afeta a toda a população brasi-
gem vegetal. (eira, principalmente o consumo interno, porque os

De que se trata? Praticamente ninguém nesta países que importam nossos produtos exigirão rigoro-
Casa, muito menos lá fora, sabe do que se trata. Tra- sa fiscalização.
ta-se de algo extremamente importante, da alimenta- Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a tolerância e,
ção humana, feijão, arroz, massa, óleo de soja etc. E para concluir, quero dizer que é importante fazermos
o que dizem esse projeto de lei e o substitutivo em sua com que esta Casa tome consciência deste projeto.
essência? Que a classificação não mais será univer- Em segundo lugar, também quero chamar a
sal. Milho e soja, por serem considerados ração ani- atenção da imprensa para a importância do assunto.
mal, estão fora do projeto e do substitutivo. Ela precisa começar a discutir este tema. Infelizmen-

Privatiza-se algo que, até ontem, até hoje, é te, desde que estou atento a este assunto, de 1995
considerado um poder de polícia do Estado para fis- para cá, eu não vi uma única linha publicada na im-
calizar efetivamente aquilo que a população come to- prensa nacional, nem sequer na local, a esse respei-
dos os dias. to.

Esses dias, brincando, eu dizia: se houvesse
uma fiscalização minimamente rigorosa, já que esse
serviço foi praticamente desmantelado nos últimos
quatro ou cinco anos, nós não precisaríamos comer
nesta Casa arroz de terceira, de quarta ou de quinta
qualidade, praticamente quirela, que nós oferecemos
às galinhas e aos pintos.

Sr. Presidente, o piorá que esse substitutivo au
toriza a própria empresa a fornecer o certificado de
qualidade do seu próprio produto. O art. 42 deste
substitutivo á uma verdadeira ignomínia; significa
nada mais nada menos do que dizer que eu sou o
bom, avaliando-me eu mesmo e não deixando que
outro o faça. Ou, então, significa colocar a galinha a
serviço da raposa. E eu dizia hoje, muito pior: colocar
a jaguatirica, que é muito mais voraz do que o próprio
lobo e a própria raposa, para cuidar do galinheiro.

Sr. Presidente, o projeto de lei virá em março a
este plenário. Receio que interesses particulares de
grandes grupos econômicos tornem uma realidade a
privatização e a não-obrigatoriedade da classificação
de produtos de origem vegetal essenciais ao consu
mo humano, principalmente agora quando, de um
lado, os transgênicos estão entrando no mercado e,
de outro, há os produtos orgânicos e outros em que
não se usa agrotóxico ou qualquer tipo de insumo quí
mico na sua produção. Quem atestará a qualidade
desse!;) prt"dutos?

Outro problema desse projeto é que as empre
sas farão a fiscalização em grandes montantes. Isso
excluirá do mercado o pequeno agricultor, o agricultor
familiar, porque não conseguirá obter o certificado e,
portanto, não poderá vender seus produtos. Se ele
não pagar o valor cobrado pela empresa privada fica
rá fora do mercado.

Acredito que esta Casa tem uma grande res
ponsabilidade. Em primeiro lugar, deve inteirar-se de
assunto que parece ser de somenos importância,



Muito bem. Essas duas crianças assistiam à TV
em horário permitido para suas idades. Era um pro
grama infantil, pueril e muito divertido, quando a cri
ança de nove anos (a agressora) foi à cozinha, pegou
uma faca, voltou à sala e começou a esfaquear a ou
tra criança de sete anos (a agredida), sua amiguinha,
que, assustada, óbvio, começou a chorar e gritar, cha
mando a atenção dos adultos que correram para acu
di-Ia. Foram vinte facadas, todas superficiais, graças
a Deus!

Na delegacia, a criança agressora, de nove
anos, afirmou que praticou aquele ato por influência
de um filme assistido por ela uma semana antes. O
nome do filme já é bem chamativo e original, "O Brin
quedo Assassino": um boneco infantil incorpora um
criminoso com poderes sobrenaturais e começa a
matar pessoas. Não desejo usar velhos jargões como
"eu bem que disse; eu bem que avisei!" Não quero fa
lar sobre nada do que já foi falado aqui nesta tribuna
anteriormente, mas desejo que as autoridades com
petentes tomem urgentemente uma atitude, façam al
guma coisa para sanear essa violência desenfreada
entre crianças e jovens em nosso País. Tenho aqui em
minhas mãos uma reportagem provando que real
mente os filmes violentos exibidos nas TV influenciam
muito as nossas crianças e adolescentes. Vejo muita
teoria e pouca prática no sentido de resolver o assun
to, e só quando ocorre uma tragédia como essa a pró
pria imprensa fica procurando psicólogos, estudiosos
do comportamento humano, para explicar o que eles
mesmos mostram todos os dias: a violência entre os
seres humanos.

O que houve com esse menino não é um caso
isolado. Quantas e quantas vezes el:o::::> mesma cena
de violência doméstica já se repetiu em nosso País
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co que constatasse o pânico trazido pela quantidade Durante o discurso do Sr. Eber Silva, o
de despejo que estaria acontecendo. A conclusão do Sr. Enio Bacci, § 29 do art. 18 do Regimento
serviço de reparo feito pela Cedae durou 24 horas, Interno, deixa a cadeira da presidência, que
comprovando a responsabilidade, compromisso e efi- é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2 Q do art.
cácia da empresa. 18 do Regimento Interno.

O que surpreendeu ainda mais foi a notícia, O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
também em primeira página, num dos principais jor- a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci.
nais de ci~culação, que infor~ava que o.BID (Banco O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se-
Int.erame!lcano de DesenvolvImento) tena suspens? guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
a~Iberaça~ de recursos na segunda fase da despolUl- dos, desta mesma tribuna já fiz outros pronunciamen-
çao da Bala de Guanabara. tos abordando o mesmo assunto: a violência entre cri-

Como cidadão que cumpre deveres e obriga- anças e adolescentes no Brasil. Hoje venho falar so-
ções e, mais ainda, como representante do povo de bre um fato que aconteceu aqui em Brasília, nas bar-
meu Estado, busquei explicações exigindo imediatas bas do Governo Federal, em uma cidade satélite, ten-
soluções. Entretanto, mais uma vez, fiquei surpreso, do como protagonista duas crianças, uma de nove (a
pois tudo não passava de mentira; inverdades que agressora) e outra de sete anos de idade (a agredi-
passam a nós, cidadãos, sentimentos de desânimo e da).
incerteza quanto à eficácia dessa empresa estatal de
grande porte.

Após ter acesso à verdadeira situação de traba
lho e projetos em execução e a serem executados
pela Cedae, durante o atual Governo, sinto-me, como
parlamentar, com a responsabilidade de trazer à tri
buna desta Casa a verdade descoberta.

O atual Governo assumiu a administração públi
ca com todos os financiamentos do Estado suspen
sos, porque encontrava-se inscrito na relação dos
inadimplentes do Cadin. O Governo do Estado rene
gociou sua dívida, saiu do Cadin e retomou o Progra
ma de Despoluição da Baía de Guanabara, num ritmo
elogiado, tanto pelo BID como pelo Japan Bank, na vi
sita que fizeram às obras com o Governador no final
do ano de 1999. O investimento de 1999 foi de 87 mi
lhões de dólares, estando aprovado para o ano 2000
outro investimento de 210 milhões de dólares.

Pude constatar obras, projetos e investimentos
financeiros jamais efetuados anteriormente pela Ce
dae. Essa mesma empresa que tem sido alvo de tan
tas críticas.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero ressaltar
que temo a falta de compromisso com a verdade,
temo a possibilidade de uma intenção específica com
essa falta de compromisso, pois em passado próximo
houve alguns casos de empresas públicas que tive
ram suas imagens denegridas junto à opinião pública
e foram privatizadas com vantagens questionáveis
para a sociedade.

Não será denegrindo o trabalho da Cedae que
se há de tentar promover a sua privatização. O Gover
no do Estado tem trabalhado na recuperação da em
presa e na melhora do atendimento à população.

Era o que tinha a dizer.
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em outras ocasiões em outros lares, em outras cida
des? Tem de haver uma saída para esses problemas.
Por que não se usar um critério quanto a programas
de televisão, horários, conteúdo, público alvo? E tam
bém uma campanha educativa ensinando aos pais a
mandarem seus filhos menores para cama antes das
23h, proibindo as crianças de assistirem a filmes per
niciosos. Algo tem de ser feito com urgência. Deve
haver alguma coerência, algum critério dos canais de
televisão sobre os programas e filmes a serem exibi
dos. É só violência e sexo que se passa na TV brasile
ira e o Governo não toma nenhuma providência! A
maioria dos jornais no Brasil estampa na primeira pá
gina fotos nítidas de chacinas, estupros, mutilações.

O cidadão não abre o jornal com a tranqüilidade
de quem quer apenas ler, se informar. O cidadão abre
o jornal e é obrigado a ver fotos de pessoas mutila
das, manchetes com cenas horrendas, chocantes,
escolhidas a dedo pelo editor-chefe, para maior ven
dagem do seu produto, o jornal ou seu programa de
TV. Acho até que os próprios pais contribuem com o
aumento da violência entre crianças e adolescentes,
pois muitos não acompanham seus filhos no dia-a-dia
e deixam que aquela má amizade continue, floresça,
sem cortar o mal pela raiz.

Estou realmente assustado e sei que urgente
mente tem de ser encontrada uma solução para o
problema. E por esse motivo registro aqui mais uma
vez minha indignação com toda essa situação cres
cente e desenfreada de violência em que se encontra
a nossa Pátria!

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
ontem, por ter dirigido os trabalhos da audiência pú
blica que tratou da fusão das Cervejarias Brahma e
Antarctica - rumoroso caso que vem chamando a
atenção da opinião pública -, na Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, fiquei impedido de partici
par da solenidade em que foram lembrados os vinte
anos de existência do Partido dos Trabalhadores, ao
qual tenho a honra de ser filiado.

Considero-me um filiado fundador do partido,
porque sou seu membro desde 1980. Fui eleito Depu
tado Estadual e Prefeito de Piracicaba, em São Paulo;
estou no segundo mandato de Deputado Federal; tive
a extraordinária honra de ser Líder da sua gloriosa
bancada nesta Casa. Não poderia deixar de vir a esta
tribuna para render minhas homenagens aos milha
res de filiados, militantes e simpatizantes, que cons
troem o partido em todos os rincões do território na
cional.

Quero homenagear aqueles companheiros que
tombaram na luta em defesa não apenas do nosso
partido, mas dos trabalhadores, das suas lutas, da
democracia, dos direitos humanos, da ética na políti
ca. Afinal de contas, essa é uma legenda na acepção
da palavra; não apenas no seu sentido estrito, mas no
sentido amplo de um partido que se caracteriza pela
sua universalidade, pela generosidade com que trata
os temas de interesse do povo.

Rendo, pois, minhas homenagens às suas lide
ranças, àqueles que tiveram a ousadia de, no final
dos anos 70, ainda em plena ditadura militar, propor
ao conjunto dos trabalhadores a criação do Partido
dos Trabalhadores, que hoje, ao completar vinte
anos, tem pela frente muitos desafios.

Já disputou três vezes a Presidência da Repú
blica; governa os Estados do Acre, Rio Grande do Sul
e Mato Grosso do Sul; administrou e administra muni
cípios importantes; compõe bancadas em vários
Assembléias legislativas e Câmaras Municipais; tem
lideranças expressivas no movimento sindical, no mo
vimento popular e na sociedade civil.

Pela bancada de sessenta deputados e pela si
tuação que o País vive hoje, o Partido dos Trabalha
dores tem a responsabilidade de continuar acreditan
do na transformação social, na transformação do Bra
sil numa nação soberana, democrática, justa e mais
igualitária. Nós, de inspiração socialista, temos a res
ponsabilidade de não perder nossa utopia e nossas
esperanças.

Deixo registrada minha mensagem de apreço,
de solidariedade e de compromisso com os milhares
de companheiros, com os colegas de bancada na
Casa, com a construção do Partido dos Trabalhado
res e com a luta permanente pela transformação da
sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, trago denúncia formulada pelos funcionários do
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mine
ral -, órgão de suma importância para o processo de
acompanhamento, fiscalização e pesquisa do setor
mineral, que de certa forma vem sendo abandonado
pelo Governo e que é de vital relevância para nossa
economia, para a preservação dos nossos solos e
para a intervenção na área de riqueza mineral.

A denúncia que os servidores fazem sobre é so
bre a condução desse órgão na Bahia, que nos tem
deixado preocupados, devido à importância do papel
que deveria desempenhar e lamentavelmente não
vem tendo condições de fazê-lo, em função das rela-
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ções complicadas entre os dirigentes e os setores
que deveriam ser fiscalizados.

Sr. Presidente, esses servidores enviaram-nos
este documento de que vou ler alguns trechos, solici
tando a V. Ex· seja inserido, na íntegra, nos Anais
desta Casa, como parte do meu pronunciamento:

Os órgãos fiscalizadores do Governo
Federal têm por obrigação atender bem e
dar igualdade de condições e oportunidade
a todos que procuram seus serviços. Por
isso devem prioritariamente ser dirigidos
pelo pessoal de carreira do próprio serviço
público, pois os mesmos apresentam me
lhores condições na análise e julgamento
dos procedimentos pertinentes ao setor pú
blico. É uma exigência fundamental a
isenção do dirigente do órgão fiscalizador.
Quando isso não ocorre passa a existir a
desconfiança dos investidores naturais e o
declínio do setor.

O DNPM é um órgão do Governo Fe
deral ligado ao Ministério das Minas e Ener
gia que compete promover o planejamento
e o fomento da exploração mineral e do
aproveitamento dos recursos minerais, su
perintender as pesquisas geológicas, mine
rais e tecnologia mineral, bem como asse
gurar, controlar e fiscalizar o exercício das
atividades de mineração em todo o território
nacional, na forma que dispõem o Código
de Mineração, o Código de Águas Minerais...

Pois bem, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
essa situação - em particular do DNPM na Bahia
ocorre no sentido inverso das obrigações, do desem
penho que deveria ter um órgão desse tipo.

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, em
presa estatal, é a segunda empresa detentora de re
querimentos de títulos minerários, no Estado da Ba
hia, e possui dez subsidiárias. Entre elas, a empresa
Rio Brilhante Mineração Ltda., Mineração Catolés
Ltda., Utinga Mineração Uda. São 1.406 títulos re
queridos pela CBPM e subsidiárias.

Quem dirige atualmente o 7º Distrito do DNPM
(órgão fiscalizador) é um funcionário da CBPM - está
aqui no documento e estamos levantando esse grau
de relação insuspeita, mesmo entendendo que a
CBPM é uma empresa estatal.

É no mínimo estranho que um dirigente dessa
empresa possa ser o chefe do Distrito de um dos ór
gãos que deveria fiscalizar essa empresa. Fica, por
tanto, comprometida essa atuação.

Como agravante, o mesmo dirigente, no caso do
DNPM, faz parte da diretoria da Associação Brasileira
de Empresas Estatais de Mineração.

Sr. Presidente, solicito que conste dos Anais
protesto contra essa relação promíscua de interesses
e de desmandos. Inclusive, os servidores desse ór
gão pedem veementemente a saída do dirigente.

Esperamos que o DNPM possa efetivamente
cumprir sua função fiscalizadora. Para isso foi consti
tuído e assim esperamos que atue para que não te
nhamos mais um problema, como tenho visto aconte
cer em diversos outros órgãos de fiscalização neste
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Senhores Congressistas,
Os órgãos Fiscalizadores do Governo Federal

têm por obrigação atender bem e dar igualdade de
condições e oportunidades a todos que procuram
seus serviços. Por isso, devem prioritariamente ser di
rigidos pelo pessoal de carreira do próprio serviço pú
blico, pois os mesmos apresentam melhores condi
ções na análise e julgamento dos procedimentos per
tinentes ao Setor Público. É exigência fundamental a
isenção do dirigente do órgão fiscalizador. Quando
isto não ocorre passa a existir a desconfiança dos in
vestidores naturais e o declínio do setor.

O DNPM é o órgão do Governo Federal ligado
ao Ministério de Minas e Energia que compete promo
ver o planejamento e o fomento da exploração mine
ral e do aproveitamento dos recursos minerais, supe
rintenderas pesquisas geológicas, minerais e de tec
nologia mineral, bem como assegurar, controlar e fis
calizar o exercício das atividades de mineração em
todo território nacional, na forma que dispõem o Códi
go de Mineração, o Código de Águas Minerais, os res
pectivos regulamentos e a legislação que os comple
mentam competindo-lhe em especial promover a ou
torga, ou propô-Ia à autoridade competente quando
for o caso, dos títulos minerários à exploração e ao
aproveitamento dos recursos minerais e expedir os
demais atos referentes a execução da legislação mi
neral. Compete também fiscalizar a pesquisa, a lavra,
o beneficiamento e a comercialização dos bens mine
rais.

Observa-se portanto que pelas atribuições da
autarquia, é economicamente, politicamente e etica
mente incorreto que os seus dirigentes pertençam ao
segmento do setor mineral diretamente interessado
elou subordinado à fiscalização do DNPM. Para ficar
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mais claro, não deverá dirigir o órgão quem é funcio- a dúvida de que a empresa CBPM pode ser favoreci-
nário e empregado de empresa de mineração privada da. Também pode-se questionar que a CBPM queira
ou estatal. Pois aí seria, como se diz popularmente, se imiscuir na administração do DNPM - Bahia, em
raposa cuidando de galinheiro. Desta forma, como beneficio próprio. Agora mesmo, o DNPM neste esta-
pode agir com neutralidade, com imparcialidade, sem do, colocará em disponibilidade cerca de 9.000 áreas.
sombra de interesse próprio, um empregado que con- Não será eticamente correto que a CBPM possa parti-
tinua com vínculo empregatício recebendo salários cipar das licitações, porque qualquer concorrente po-
da empresa que o DNPM tem por obrigação fiscali- derá requerer nulidade dos atos Iicitatórios que a
zar? CBPM participar.

Ora senhores, esta situação está ocorrendo Quem irá investir numa atividade de alto risco
agora, debaixo dos nossos olhos: a CBPM - Compa- sabendo que tem como concorrente direto uma em·
nhia Baiana de Pesquisa e Recursos Minerais, em- presa com larga vantagem, que possui informações
presa estatal, é a segunda empresa detentora de re- confidenciais e o seu dirigente tenderá a decidir a fa-
querimento de títulos minerários, no Estado da Bahia vor desta?
e possui dez subsidiários: Rio Salitre Mineração Enquanto perdurarem situações como esta, o
Ltda., Mineração Pico das Almas Ltda., Rio Brilhante Brasil continuará sendo colocado no ranking de paí-
Mineração Ltda., Mineração Rio São José Ltda., Mon- ses com alto índice de corrupção mundial e baixos ín·
te Alto Mineração Ltda., Mineração Catolés Ltda., Rio dices de investimento no setor.
São José Ltda., Monte Alto Mineração Ltda., Minera- Existe atualmente um movimento internacional
ção Catolés Ltda., Utinga Mineração Ltda., Mineração que está pregando ética nos organismos dos países
Lençóis Ltda., Rio do Cobre Mineração Ltda., Minera- em desenvolvimento. Estas instituições têm pregado
ção Alto Paraguaçú Ltda. São 1.406 títulos, requeri- que o capital internacional só será aplicado onde
dos pela CBPM e subsidiários para ouro, diamante, ocórrer uma independência das instituições respon-
fosfato, granito, sodalita, turta, titânio, salitre, vanádio, sáveis pela fiscalização da política de favores.
arsênio, ferro, fluorita, calcário, barita, talco, apatita, À vista do exposto, cobramos uma atitude digna
manganês, mármore, pirita, prata, areia de fundição, do governo federal, na destituição imediata do atual
minério de ferro, argila, minério de zinco, minério de chefe do sétimo distrito da Bahia. Estaremos vigiando
cobre, minério de paládio, argila caulínica, amianto, para que fatos como esses sejam sempre denuncia-
tremolita, asbestos, cromita, pirofilita, vermiculita, fili- dos e não mais ocorram.
to, entre outros. Além dos fatos relatados acima estão correndo

Quem dirige ultimamente o 7º Distrito do DNPM contra o dirigente do 7º Distrito em torno de 20 (vinte)
(órgão fiscalizador) é um funcionário da CBPM que processos que incluem situações de perseguições,
continua recebendo salário desta empresa estatal falta de conhecimento da legislação deste dirigente e
(fiscalizada), além de receber gratificação DAS do improbidade administrativa. Até a presente data, ne-
Governo Federal. nhuma atitude foi tomada por parte do Ministro das

Desta forma, é natural que os processos da Minas e Energia, que tem conhecimento dos fatos.
CBPM tenham prioridade absoluta em relação às de- O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun-
mais empresas, como também, o acesso a informa- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
ções privilegiados com relação ao trâmite processual. Deputados, o excesso de controle, sem o devido bom

Esta situação é demais constrangedora e vai na senso, está excluindo ainda mais a população já sofri-
contramão dos princípios norteadores e programáti- da do SUS. Por causa dos tetos estabelecidos pelo
cos do atual governo que tem como política a retirada Ministério, muitos não são atendidos, enquanto ou-
do Estado dos setores que vinham concorrendo dire- tros ficam aleijados ou morrem. Precisamos rever
tamente com a iniciativa privada, portanto, a nomea- isso.
ção do referido funcionário pra dirigir o DNPM, órgão O atual modelo econômico produz efeitos socia-
estratégico da retomada dos investimentos no setor, is que devem ser avaliados também pelo grau de con-
fica comprometida. tentamento da população. Se analisarmos este Go-

Como agravante, o mesmo dirigente faz parte vemo por setores, como educação, saúde, seguran-
da diretoria da ABEMIN - Associação Brasileira de ça, emprego, com certeza, o setor de maior de maior
Empresas Estatais de Mineração. Como pode etica- descontentamento é o da saúde.
mente dirigir o órgão encarregado do controle e fisca- O Ministério da Saúde, no ensejo de maior oti-
!ização do setor mineral? No mínimo, haverá sempre mização de recursos, pode incorrer em problemas



07784 Sexta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

graves. É verdade que o Ministério da Saúde gasta tou o tempo com o Sr. Deputado Antonio Palocci. S.
mais de 20 bilhões anualmente. O controle dos gas- ExA disporá de cinco minutos.
tos e dos procedimentos pode produzir efeitos inde- O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi-
sejáveis: grande parte da população brasileira preci- são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa-
sa se submeter a critérios que acabam excluindo-a do dos, em primeiro lugar, quero agradecer o Deputado
atendimento médico. Palocci, do meu partido, que me cedeu este espaço

A baixa remuneração é fator preponderante, e para que pudesse usar da palavra neste período da
ainda é agravada pelos controles internos. sessão. Agradeço também à Presidência a compre-

Muitas vezes quando o paciente encontra o mé- ensão.
dico que vai atendê-lo, seja clinicamente ou cirurgica- Sr. Presidente, assomo à tribuna para reforçar
mente, acaba esbarrando nos tetos. Exemplo: grande as palavras do Deputado Padre Roque sobre um pro-
número de hospitais não têm suas contas pagas na jeto votado na Comissão da Agricultura, o projeto so-
sua totalidade por terem ultrapassado um determina- bre a reclassificação vegetal.
do teto. Ora, o teto pode ser instrumento balizador, Presenciamos, ontem, naquela Comissão, uma
mas não pode oprimir ainda mais a população com di- situação perigosa para a agricultura. Primeiro, porque
ficuldades financeiras. O SUS, estipulou que a cada o substitutivo do Deputado Xico Graziano, em seu art.
quatro nascimentú5, um pode ser cesáreo e três par- 4ll, remete a questão a uma situação muito complica-
tos normais. O hospital e médico que ultrapassarem o da quando abre um leque para que as empresas pos-
limite de cesarianas não receberão pelo procedimen- sam efetivamente fazer o processo de reclassificação
to. vegetal.

Do ponto de vista estatístico esse teto incre- Nesse sentido, Sr. Presidente, ocupamos esta
menta o aumento de partos normais em relação às tribuna para dizer que tentamos por todos os meios
cesáreas, porém deve ser revisto o seu modo de con- fazer com que muitos membros da Comissão de Agri-
trolar. Hoje o Ministério da Saúde paga os valores cultura, em especial os que compõem a chamada
iguais por uma cesariana ou por um parto; já o médico bancada ruralista, aceitassem algumas emendas que
recebe mais pelo parto normal. Só isso já estimula o nós do Partido dos Trabalhadores apresentamos.
parto normal, e praticamente já bastaria. Nas várias emendas apresentadas, tivemos

Há uma semana - a imprensa divulgou muito _ preocupação com a abertura desse leque para que as
uma criança morreu porque a cesariana foi realizada empresas possam oferecer ao consumidor a possibi-
muito tarde. Certamente, no mesmo dia morreram no lidade de estar consumindo um produto por elas mes-
Brasil um grande número de nascituros pela mesma mas avaliado, dizendo se é de boa ou má qualidade.
causa, mas que porém não receberam destaque na Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, não po-
mídia. A razão é a mesma: cesárea tardia. demos de forma alguma admitir esse tipo de procedi-

Eu sou defensor do parto normal. Porém, o hos- mento, uma vez que, como já foi dito aqui, o pequeno
pital e o médico precisam estar equipados para con- produtor está literalmente alijado desse processo.
trolar a evolução do parto. Para um grande número, o Isso deixa-nos muito preocupados, primeiro porque
melhor instrumento é a paciência de esperar _ que virá para o Plenário, com certeza, aquela decisão que
até precisa, mas não basta. A evolução do parto deve foi tomada em relação ao substitutivo do Deputado
ser monitorada para que seja seguro. Xico Graziano. Respeito o deputado que apresentou

o substitutivo, mas acho que S. EXª deveria, no míni-
Como é que o hospital vai se equipar, se o que mo, ter atendido aos anseios das várias instituições

recebe do SUS mal dá para pagar os funcionários. To- presentes, assim como os dos companheiros que se
dos os hospitais que atendem pelo SUS estão suca- deslocaram do Rio Grande do Sul e nos auxiliaram
teados - sucateados por injúria financeira persisten- nas discussões realizadas no Núcleo Agrário do Par-
te. tido dos Trabalhadores, do qual sou coordenador. Ve-

Sr. Presidente, ao tempo que pedimos mais di- rificamos várias falhas no substitutivo, e, mesmo as-
nheiro para a saúde, chamo atenção do Ministério da sim, não houve a devida sensibilidade por parte da
Saúde para que o excesso de controle não venha a in- bancada que dá sustentação ao Governo e o projeto
juriar ainda mais a população já oprimida pelo siste- foi, então, aprovado na Comissão de Agricultura e Po-
ma. lítica Rural.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo Faço um apelo aos nobres deputados para que,
a palavra ao Sr. Deputado João Grandão, que permu- quando aquele projeto chegar a este plenário, reflitam



Nesse sentido, em 30 de junho do ano passado,
o Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Ministério
do Meio Ambiente, editou a Resolução nº 257, com o
fim de regular a fabricação e a coleta de pilhas e bate
rias que tenham em sua composição produtos preju
diciais ao meio ambiente, como o chumbo, o cádmio e
o mercúrio, e, após a coleta, a necessária reciclagem
ou o tratamento industrial mais conveniente.

Chamo a atenção para dois pontos importantís
simos desse instrumento legal. O primeiro é que ele
determina prazos para que as indústrias fabriquem, a
partir de 1ºde janeiro deste ano e 1ºde janeiro do pró
ximo, pilhas e baterias cada vez menos nocivas ao
meio ambiente, até chegar ao ponto em que elas pos
sam ser descartadas junto com os restantes resíduos
domiciliares em aterros sanitários comuns. Para isso,
a resolução exige que as indústrias passem a identifi
car, na embalagem, cada tipo de produto, segundo a
quantidade utilizada de mercúrio, cádmio e chumbo,
para que o consumidor saiba o destino certo depois
de usado.

O segundo aspecto refere-se à respo, lbilida
de compartilhada entre as indústrias e revendedores
ou importadores quanto ao destino do material após o
seu esgotamento energético com relação ao trata
mento a ser dado a esse material que não for mais útil
ao consumidor.

Como se vê, Sr. Presid"?!"!te, nobres colegas,
existe agora o embasamenio legal para protege o
meio ambiente contra os malefícios de pilhas e bat~ri

as descartadas. Mas de nada valerão a. letra da lei e o
saber técnico se o consumidor nã.o for informado so
bre como proceder, GI)jetivamente, na hora de trocar
a pilha do seu rádio 0\ do seu celular. O Presidente da
República, ~m sue ~ ':t do último dia 12, anuncia para
breve uma .:'>.·... -"'d ampanha de esclarecimento ao
público, poi~ ~l:.l'1'I ~lc.i, é claro, o cidadão comum conti
nuará, fTlais pc rfa.!í:a de informação do que por má-fé,
a jogar no lixo CIJmum as pilhas e as baterias usadas,
r.ão se dand~1 conta do perigo que elas representam
para a natureza e, enfim, para a vida humana.

Gostaria, portanto, de me congratular com o
Presidente Fernando Henrique Cardoso e parabeni-
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um pouco mais a respeito, aceitem as sugestões do Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs Deputados, é
Partido dos Trabalhadores e atendam aos anseios que chamo a atenção para esse ponto, que é Pl 'acu-
das profissionais da área, porque, sem sombra de dú- pação do Governo Federal e vem sendo tratado com
vida, o projeto é uma afronta à agricultura. a máxima seriedade e tino profissional pelo Ministério

Era o que tinha a dizer. do Meio Ambiente. Como disse, trata-se de uma área
, complexa, na qual, na maior parte das vezes, prevale-

. A SR.A. F~TIMA PELAES (P~DB - AP. Pronun- ce o discurso nitidamente emotivo, que não leva a
cla o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs nada de concreto sobre a atuação científica e objeti-
Deputados, no seu programa radiofônico, "Palavra do va '
Presidente", do último dia 1º, Fernando Henrique Car- .
doso tocou num tema que nem sempre recebe da mí
dia a devida atenção, ou, quando muito, é tratado
mais como curiosidade do que como a verdadeira
preocupação que deve ser para o Governo e a socie
dade como um todo. Trata-se da reciclagem de pilhas
e baterias de todas as espécies, com vistas a uma
melhor preservação ambiental, e, conseqüentemen
te, um melhor nível de vida para a população.

Vez ou outra, tem-se notícia de alguma iniciativa
nesse sentido, ouve-se algum debate a respeito, mas
a verdade é que, de concreto mesmo, pouco se tem
feito, basicamente, pelo alto custo e pela complexida
de que envolve a questão. Ora, sabemos que, hoje em
dia, pilhas e baterias, de vários tipos e tamanhos, es
tão presentes em grande parte dos equipamentos
que usamos no dia-a-dia: estão em todos os carros,
em praticamente todos os aparelhos eletrônicos por
táteis, em grande número de brinquedos, e no instru
mento que se tornou como que a marca mundial do
progresso neste fim de século e milênio: o telefone ce
lular. Portanto, trata-se não de algo muito distante de
nós, mas, pelo contrário, de um problema que afeta
cotidianamente a todos, pois, hoje, um telefone celu
lar e um rádio de pilha não são mais privilégio de uma
ou outra classe social, mas peças de uso comum de
praticamente todas as camadas da população. Assim
sendo, se as baterias e pilhas que fazem funcionar
tais objetos causam transtornos ao meio ambiente e à
qualidade de vida, se descartadas sem cuidados es
peciais, o assunto deve ser, necessariamente, objeto
de preocupação de toda a sociedade.

Mas é claro que, mesmo conscientizado dos pe
rigos que pilhas e baterias usadas podem causar ao
meio ambiente se jogadas fora sem os devidos cuida
dos, o cidadão não pode tomar iniciativas isoladas;
que não estejam inseridas numa verdadeira cadeia,
sob pena de ver frLi ... :rado seu esforço pessoal. Assim,
de nada adianta uma pessoa separar, meticulosa
mente, em sua casa, as pilhas e baterias usadas se
fora de casa não existir um sistema coordenado que
faça com que elas não vão parar no lixão comum jun
to com o resto dos detritos urbanos.
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zar O Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do Mi" ressarcimentos, na figura de royalties, em valores ín-
nistro Sarney Filho, pelo esforço e dedicação que fimos. A elevação dos royalties pagos só foi possível,
vêm emprestando para resolver este problema crucial em parte, em face do comportamento do Governo do
para o País. E, assim, só nos resta esperar pela pro" Presidente Fernando Henrique Cardoso, ousando na
metida campanha de esclarecimento: que ela seja o concepção de um setor de petróleo moderno, em ou-
mais direta e ampla possível, para que desperte em tra parte, pela flexibilização do monopólio estatal da
cada brasileiro a consciência de sua parcela de res- Petrobras, com a conseqüente criação da Agência
ponsabilídade na preservação ambiental. Nacional de Petróleo (ANP).

Ecologia, meio ambiente, preservação, senho- Faço esta introdução para relatar as mais novas
res, se tratados com seriedade e bases científicas, conquistas dos municípios fluminenses produtores de
deixarão de ser, como infelizmente é comum, assun- petróleo, mais especificamente, Campos, Macaé, Qu-
tos ae sonhadores em conversas de bar. Não pode- issamã, Rio das Ostras e Carapebus, que devem co-
mos deixar-nos levar por utopias: o desenvolvimento meçar a receber, a partir de fevereiro, participações
cobra o.)u preço, é verdade, mas verdade também é especiais por parte da Petrobras. Estudos recentes
("lle \ 1 possível um país desenvolver"se respeitando a da ANP apontam para uma projeção de R$160 mi-
natLreza e a vida humana. Ihões, nessa modalidade, de repasses, para todo o

Muito obrigada. País. Os cinco Municípios citados, confrontantes com
O SR. PAULO FEIJ6 (P8DB - RJ. Pronuncia o a área de produção, deverão receber, no final deste

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs Depu- ano, a quantia total de R$16 milhões.
tados, o interior do Estado do Rio de Janeiro é res- Para o Município de Campos, que abriga a bacia
ponsável pela produção de mais de 70% de todo o pe- sedimentar de onde a Petrobras extrai o petróleo, isso
tr61eo bruto do País, cerca de 1,1 milhão barris por representa uma receita adicional de R$600 mil/mês,
dia, por força da atuação da Petrobras em águas pro- que vem complementar o já recebido de royalties,
fundas, na Bacia Sedimentar de Campos. Trata-se de cerca de R$6 milhões/mês. São recursos que, se bem
uma atividade de peso, dentro do leque de outras que aplicados, podem dar condições, reais, ao Município
compõem o panorama econômico do Estado do Rio de crescer, de se desenvolver. Lembro que o Municí-
de Janeiro, constituindo > exploração de petróleo pio de Campos só tinha direito a R$300 mil mensais
grande geradora de empregos, diretos e indiretos, no- antes da interferência positiva do Governo Federal, e
tadamente, I"'ara os Municípios do norte fluminense, da quebra do monopólio, matéria a que somente eu,
onde se cor .:entram as ações da Petrobras, na Bacia como Deputado Federal do norte fluminense, votei fa-
de Campc . voravelmente.

Qur o ressaltar, Sr. Presidente, que eIT jiferen- Como representante eleito pelo norte, noroeste
tes ocas,óes tenho alertado para os problt::mas do e centro-norte fluminense, fui então o único Parla-
norte fluminense, principalmente no tocante à falta de mentar da região a votar favoravelmente pela quebra
uma infra-estrutura de apoio governamental mais do monopólio estatal, em posição que, bem sabia por
contundente, que acelere seu desenvolvimento, apro- diferentes dados técnicos a mim apresentados, gera-
veitando suas potencialidades. Mas não posso deixar ria benefícios imediatos para cerca de 48 municípios
de reconhecer que, graças ao esforço do Governo Fe- fluminenses.
deral, os Municípios da região têm obtido ganhos re- É preciso ressaltar que, quando assim me posi-
levantes, por força dos royalties do petróleo, indeni- cionei, pela quebra do monopólio da Petrobras, mui-
zações pagas pela Petrobras. tos se omitiram, inclusive alguns políticos de Municí-

Por anos, contudo, desde a entrada do primeiro pios hoje beneficiados pela flexibilização - políticos
poço em produção, em 1977, o norte fluminense não que se manifestaram contra e que hoje gozam dos
assistiu ao surgimento de penado de prosperidade e benefícios da quebra do monopólio, da criação da
progresso, prometido por essa nova condição. tendo ANp, pelo Governo Federal, pela gestão do PSDB.
inclusive assumido o ônus do inchaço ,:opulacional e Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente,
do caos urbano, sem ressarcimento SI... ';cativo ne- reafirmando minha obrigação para com Campos e
nhum por isso. todo o norte fluminense, na defesa, aqui nesta Casa

Desejo reiterar, sem parecer repetitivo, que aos de Leis e junto ao Governo Federal, de seus interes-
municípios produtores de petróleo, tanto do Estado ses afetos ao setor de petróleo, na busca de soluções
do Rio quanto de outros unidades da Federação, res- e projetos para uma região que por muito tempo teve
tavam, por parte da Petrobras, durantt:: vários, parcos seus anseios relegados a um plano inferior, mas que
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não se calará mais, não se omitirá nunca sobre a po- para ele, são culpa do Governo anterior. Mas bem
sição de respeito que almeja ocupar e que irá con- que sabia as condições do Estado, os desafios a se-
quistar no cenário nacional. guir, sendo corno é profundo conhecedor das suas re-

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e alidades, uma vez que é migrante pioneiro da década
Srs Deputados. de 70. Se ousou ser Governador, logicamente, co-

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro- nhecia os rumos a tomar. Caso não se sinta bem go-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e vernando, deixe para o PMDB, qüe tem condições de
Srs Deputados, é muito fácil fazer críticas ao Gover- governar o Estado sem os traumas e sem a projeção
no, acusá-lo de omissão e de deixar de prestar servi- nos outros de recalques e complexos que possa ter,
ços essenciais à população. para ocultar o que efetivamente lhe falta - competên-

Tudo isso foi cantado e decantado, na Legislatu- cia e projeto dl3 governo.
ra passada, pelo então Senador José de Abreu Bian- Será que continuará nos seus três anos que lhe
co e seus correligionários, que batiam duro no Gover- restam culpando o Governo anterior? E o Governo do
no do PMDB, principalmente pelas condições das es- presente, onde está? Onde estará o Governo atual?
tradas vicinais e coletoras, que se danificam a cada Ficará sempre puxando as gavetas do passado, as
ano e precisam de manutenção. reminiscências, para, quem sabe escrever o seu livro

Agora, ele está no Governo. É o Governador de de memórias? Ou mesmo a saga de seus fracassos?
Rondônia. Há significativa melhora das condições Sr. Governador, esqueça o passado e governe.
das Prefeituras Municipais, que na maioria têm rece- Demonstre isso pelo menos arrumando as estradas
bido e adquirido máquinas rodoviárias, para assisti- de acesso ao Município de Machadinha; aí, sim, inici-
rem convenientemente a manutenção das estradas, ará de fato o seu Governo.
tudo com apoio da SUFRAMA {Superintendência da OSR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pronun-
Zona Franca de Manaus). As Prefeituras têm ajudado cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs
muito. O Estado, não. Deputados, sempre que subo a esta tribuna o faço por

Hoje mesmo, recebi denúncia da cidade de Ma- uma causa justa e coletiva, vezes para reivindicar, ve-
chadinho do Oeste, em Rondônia - Município que fica zes para reclamar, vezes para elogiar quando a ação
deslocado do eixo da BR-364, já bem perto das fron- do agente ou do órgão público assim merecer.
teiras com os Estados do Amazonas e de Mato Gros- Hoje, entretanto, peço vênia aos meus pares
so e que precisa de um apoio vigilante, no sentido de para falar do meu Estado, o Amapá.
não ficar isolado do resto do estado e do País -, que No berço constitucional da Carta de 1988, lá no
aponta justamente para a condição de isolamento extremo norte do País, do embrião do Território Fede-
desta localidade. As estradas estão em péssimas ral, coberto por 90% de floresta amazônica, nasceu o
condições: atoleiros, lamaçais, dificuldades. As mer- bonito Estado do Amapá, dito pela epígrafe da recen-
cadorias atrasam, o frete encarece, os itinerários são te obra literária do Senador José Sarney como "terra
mudados, os prejuízos aumentam. onde começa o Brasil".

Ano passado, fiquei sabendo que o Governo do O Amapá, Sr. Presidente, está vivendo hoje a
Estado contrataria permanentemente o 5º Batalhão sua puberdade político-administrativa. Completará
de Engenharia, que ficaria com sua base no Distrito em outubro deste ano doze anos de existência. É tal
do 52 BEC para dar assistência continuada à RO-1 e qual o adolescente que começa a descobrir, natural-
trechos para Vale do Anari, Theobroma e Jaru, bem mente, os dotes da sua personalidade, da formação
como o acesso de Machadinha a Ariquemes. do seu caráter e, sem dúvida, precisa da experiência

Nada disso aconteceu até a presente data. Por dos mais velhos, formados na universidade da vida.
isso é que digo: é muito fácil criticar. Agora, o feitiço vi- No Amapá, além da floresta amazônica, que re-
rou contra o feiticeiro: quem acusava agora passa à presenta uma riqueza incalculável, temos os recursos
condição acusado. Quem criticava agora é criticado, naturais valiosíssimos da biodiversidade e do nosso
estando certo o Eclesiastes quando ensina: 'Tudo patrimônio genético. Em se falando de recursos mine-
tem seu tempo certo". ralógicos, o Estado também é destaque. O DNPM

Mas, Sr. Presidente, não quero ficar daqui desta apresentou dados recentes que colocam o Amapá
tribuna apenas jogando pedras; o que me interessa é como o segundo maior produtor mineral do País e o
que o Governo de Rondônia efetivamente cumpra os sexto em produção de ouro.
seus compromissos, deixe de ficar botando culpa "no Sr. Presidente e nobres Deputados, por ser o
Governo anterior". Todas as desgraças do Estado, Amapá detentor de toda essa fonte de riquezas incal-



07788 Sdrta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS Fevereiro de 2000

culáveis é que não podemos, como Parlamentar, re
presentante daquele povo, aceitar a fatia menor, às
vezes chorada, que a União, por meio dos Poderes,
destina ao Estado.

É praxe vermos colegas Deputados aqui em
Brasília andarem com pires na mão, pedindo e até su
plicando, muitas vezes, por um pouco de recurso para
implementar ações nos seus estados. Muitos, infeliz
mente, na maioria das vezes, não são compreendidos
por seu eleitorado. Essa realidade precisa mudar, Sr.
Presidente.

Quero informar ao Sr. Presidente e aos precla
ros Deputados que protocolei uma indicação ao Sr.
Ministro de Estado dos Transportes, Eliseu Padilha,
que sugere a adoção de providências para a pavi
mentação de trecho da BR-210, Perimetral Norte,
que vai do Município de Porto Grande, Pedra Branca
do Amapari, à Serra do Navio, no Estado do Amapá.
Desta tribuna peço ao ilustre Ministro que trate com
deferência essa causa, que é de interesse do povo do
Estado do Amapá.

Não obstante o acumular de importantes rique
zas, o desenvolvimento do Amapá esbarra, frontal
mente, na problemática da infra-estrutura, particular
mente nas áreas de comunicação e transportes, invi
abilizadas pela má conservação das estradas e rodo
vias - apenas 11 % da malha viária local é pavimenta
da. A nossa indicação é para pouco mais de cem qui
lômetros de extensão rodoviária, o que terá um refle
xo extremamente positivo na economia local.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs Deputa
dos, tenho em mãos documento elaborado por técni
cos da Embrapa e da Fundação Getúlio Vargas, no
qual são analisadas a agricultura familiar e as proprie
dades agrícolas no País.

Esse documento é interessante porque revela
claramente as intenções do Governo Fernando Henri
que para com a pequena propriedade rural no País.
Primeiramente os técnicos fazem uma análise do
crescimento da migração rural a que estamos assis
tindo. A migração de populações rurais, no caso do
Nordeste, beira os 20% ao ano. Em seguida, alertam
para a remuneração mensal da famrJia do agricultor. O
documento traz ainda dados que revelam o grau de
penúria, de dificuldades e de sofrimento do homem
do campo.

Em cinco regiões geográficas do Brasil, nas pro
priedades com menos de 50 hectares, a renda média
é de menos de um salário mínimo. No Nordeste se
concentram 2 milhões e 300 mil propriedades rurais,

ou seja, 47,5% do total das propriedades rurais do
Brasil. No Nordeste, 94% das propriedades têm me
nos de 100 hectares e renda menor que um salário
mínimo mensal. Apenas as propriedades com mais
de 10 mil hectares têm remuneração positiva.

Esses dados mostram a inviabilidade da agricul
tura familiar, dos assentamentos. E claramente de
monstram que as intenções, os gestos do Governo
em sua política agrícola e agrária são direcionados
para o latifúndio. O Governo não acredita na viabilida
de da agricultura familiar, não acredita na reforma
agrária, e o que faz é muito mais em decorrência da
grave crise que se constrói e se amplia no campo bra
sileiro.

Esse documento da Embrapa e da Fundação
Getúlio Vargas anuncia que cerca de 1 milhão de pro
priedades rurais desaparecerão em pouco tempo. É
evidente que estamos diante de um Governo que não
investirá nos assentamentos. O Governo não tem
vontade política para a pequena propriedade e afirma
claramente que não pode perder fazendo investimen
to nessas áreas.

De acordo com a política agrícola e agrária do
Governo Fernando Henrique Cardoso, só poderão
sobreviver, das atuais 4 milhões e 900 mil proprieda
des rurais, 600 mil. Houve brutal redução da proprie
dade agrícola do campo, o que vai forçar o êxodo rural
e aumentar o inchamento das periferias das metrópo
les e das grandes cidades.

Está claro no documento que cerca de 8 mi
lhões a 13 milhões de nordestinos estão com o pé na
estrada, serão fatalmente deslocados das suas áreas
para sobreviver na periferia dos grandes centros ur
banos. A política do Governo é de extermínio, de ex
clusão.

Quero dizer que não se trata de um documento
da Oposição, e sim da Fundação Getúlio Vargas e da
Embrapa. Estamos aqui exatamente expondo o con
teúdo político das ações de Governo. É uma irrespon
sabilidade desconhecer o papel do Estado no fomen
to à agricultura, a importância do financiamento da
pequena agricultura. Aliás, a agricultura tem impor
tante papel social: mantém a população no campo.
Certas áreas estão eminentemente vinculadas à ativi
dade do campo. Pessoas que tiveram dificuldade de
qualificação profissional, homens que estão acostu
mados à lida do campo, à sua relação com a terra e
com a natureza, seguirão esse receituário, expulsos
de suas terras, gerando as levas de sem-terra, au
mentando o conflito social com a violência, com a
morte, com o crescente enfrentamento com os latifún
dios.
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Sr. Presidente, o Governo Fernando Henrique senvolvido pelo Governo, para valorizar a imagem de
tem responsabilidade para com esses dados. Essas nosso produto no exterior.
afirmações estão disponíveis para os companheiros As universidades devem estar voltadas a pes-
analisarem e verem a dramaticidade do quadro da quisar e desenvolver o que é realmente importante
agricultura brasileira, mais particularmente o da pe- para o Brasil. O Estado, em todos os níveis, até mes-
quena agricultura familiar, que hoje está excluída do mo no municipal, deve incentivar e investir no que o
crédito, do incentivo e do apoio do Governo Federal, Brasil sabe fazer de melhor.
que lhe nega as mínimas condições para produzir, so- Nossos produtos podem ser comparados aos
breviver e ser agricultores. melhores do mundo, pois temos pessoas capacita-

Muito obrigado. das, tecnologia, força e sobretudo inteligências criati-
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo vaso O que nos falta é recuperar o nosso orgulho, é

a palavra ao nobre Deputado Roberto Argenta, para sentirmo-nos produtores de alta qualidade.
uma Comunicação de Liderança, pelo Partido Huma- Somos capazes de produzir calçados iguais aos
nista da Solidariedade. que se produzem na Itália, na Espanha, em Portugal.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Como Podemos produzir couros iguais aos produzidos no
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e mundo inteiro. É possível fazer no Brasil móveis de
Srs Deputados, quero ressaltar o trabalho efetuado alta qualidade, peças de precisão na área metalúrgi-
por alguns empresários empenhados em levar uma ca, como se produzem na Alemanha, no Japão e nos
melhor imagem do Brasil para o exterior. Só teremos Estados Unidos. Temos clima para produzir vinhos
condições de aumentar a receita nas exportações e a iguais aos produzidos na Itália, até porque temos des-
oferta de emprego se começarmos a exportar design cendentes italianos que sabem como se produzem os
e soubermos valorizar a imagem do País no exterior. melhores vinhos do mundo. É acreditando no empre-

Lamentavelmente, hoje o que se leva para o ex- sariado nacional, acreditando no brasileiro e em sua
terior são os problemas do Brasil, que são reais. capacidade que teremos uma balança comercial 1a-
Entretanto, para podermos vender nossos produtos, vorável.
como o vinho, o calçado, as confecções e os demais Portanto, é muito importante começarmos a va-
produtos de alta qualidade, precisamos valorizar o lorizar o que é nosso, a indústria, a cultura, a capaci-
que produzimos. Precisamos também - como Itália, dade brasileira. Precisamos, com orgulho, vender isto
Espanha e Portugal fazem - estimular a exposição mundo a fora e fazer com que o produto brasileiro seja
de nossos produtos em grandes feiras internacionais, sinônimo de "qualidade superior", vendendo, assim,
gerando alto valor agregado. Caso contrário, sempre produtos que realmente vão conquistar o mercado,
seremos meros exportadores de matérias-primas ou com valor agregado.
de produtos semi-acabados, gerando emprego e ren- Estaremos, dessa forma, verdadeiramente ge-
da para os países a quem vamos exportar. rando emprego e renda para nosso povo, enquanto,

Portanto, Sr. Presidente, se quisermos ter mais se somente exportarmos matéria-prima ou produtos
emprego e renda, devemos começar a mudar a ima- com pouco valor agregado, estaremos gerando em-
gem do Brasil no exterior. prego e bem-estar para outros países.

Os nossos produtos, produtos do Brasil, made O made in Brazil, by Brazil, os produtos do
in Brazil, by Brazil, devem ter uma melhor imagem Brasil devem ser respeitados no mundo inteiro, de-
no mercado externo para conquistar melhores pre- vem ser tidos como sinônimo de qualidade e alta cria-
ços, e isso pode ser feito se soubermos agregar a tividade, representando o nosso estilo e o nosso deQ

eles aquilo que temos em tecnologia e qualidade. Te- signo
mos que mostrar ao mundo aquilo de que o Brasil é O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
realmente capaz, parar de vender a imagem de um a pp.lavra ao nobre Deputado Juquinha.
Brasil de problemas, de favelas, carnaval e futebol so- OSR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o se-
mente. Temos que vender a imagem de um Brasil com guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs Deputa-
capacidade e tecnologia equivalente à do mercado in- dos, o Plano Goiás Século XXI, que vem sendo imple-
ternacional, com produtos de forte competitividade. mentado pelo Governo Marconi Perillo no quadriênio

Um Brasil forte e orgulhoso, respeitado no mer- 2000/2003, inclui importantes programas na área de
cado internacional, primeiramente precisa ser respei- promoção s()cial. Dentre esses programas, merecem
tado internamente. Falta-nos um programa sério, de- destaque o Salário-Escola, que no seu primeiro ano
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beneficiou direta e indiretamente cerca de 10 mil fa- mil pessoas com serviços de expedição de documen-
mnias, o Bolsa-Universitária, que beneficia 2.500 es- tos, palestras sobre direitos do consumidor e qualifi-
tudantes, e o Programa Renda Cidadã, que substitui- cação profissional de mais de 35 mil trabalhadores.
rá o Programa de Cestas Básicas, beneficiando mais Para complementar o Renda Cidadã, o Governo
de 100 mil famílias carentes nos 242 municípios goia- aposta também no Programa Banco do Povo, que
nos. pretende levar a todos os Municípios goianos para fi-

No caso do Salário-Escola, cada família recebe nanciar os pequenos negócios, como forma de apoio
meio salário mínimo a título de bolsa para manter os às iniciativas de trabalhadores autônomos e como
filhos na escola. Embora no primeiro ano tenham sido oportunidade de soerguimento social de núcleos ta-
atendidos apenas 10 mil alunos de 7 a 14 anos, o nú- miliares.
mero de beneficiários eqüivale a 30 mil crianças, já Com essa visão, o Governo Marconi Perillo
que a bolsa é uma ajuda financeira a toda a família. acredita que a ação do Poder Público na promoção

Quanto ao Bolsa-Universitária, no primeiro ano social será de fundamental importância para resgatar
de sua implantação foi possível atender 2.500 estu- a imensa dívida social do Estado para com os mais
dantes, mas a meta do Governo é chegar a 10 mil uni- necessitados, contribuindo para a efetiva melhoria
versitáríos nos próximos quatro anos. Destinada ex- das condições de vida das populações carentes, inte-
clusivamente a alunos de baixa renda, a bolsa corres- grando-as ao convívio social e renovando as esperan-
ponde a 80% do valor da mensalidade escolar, e a ças dessas famrJias num futuro melhor.
contrapartida do estudante se dará mediante a pres- Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
tação de serviços comunitários. Estudos do Departamento Intersindical de Esta-

Mesmo com o lançamento do Programa Renda tística e Estudos Sócioeconômicos (DIEESE) reve-
Ci dã, o Governo atendeu no ano passado cerca de Iam a necessidade de reajuste de 63,6% para que o
1" mil famílias carentes com a distribuição de 400 funcionalismo público recupere as perdas salariais
m cestas básicas, a um custo total de R$5 milhões, acumuladas desde 1995; isso se considerarmos os
ai ,m de atender 70 mil crianças com o programa de índices de inflação calculados pelo próprio Dieese. Se
di$tribuição de leite e pão. A distribuição de botijões levarmos em conta o fndice Nacional de Preços ao
de gás às tamflias carentes, uma das promessas de Consumidor Amplo (IPCA), a inflação do Real já su-
campanhas de Marconi Perillo, também já vem sendo pera os 85%, o que torna as perdas salariais ainda
implementada desde o ano passado, mas em forma maiores.
de tíquete-gás. ~ evidente que temos que comemorar as con-

Com a substituição das cestas básicas pela dis- quistas da estabilidade fiscal e reconhecer o esforço
tribuição de uma renda mensal, o Governo espera eli- do Governo para equilibrar as contas públicas, imple-
minar o aspecto socialmente discriminatório com o mentar o ajuste fiscal e cumprir as metas acertadas
ato da entrega de cestas de alimentos que a pessoa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que são
leva para casa nas costas. Com o Renda Cidadã, a fundamentais para assegurar a confiança dos investi-
pessoa é contemplada com o mesmo benefício, mas dores internacionais na nossa economia e criar as
sem qualquer constrangimento no ato da entrega. condições para a retomada do crescimento econômico.

Além dos projetos de assistência a famflias ca- Da mesma forma, sabemos que o Governo não
rentes, o Governo Estadual vem implementando ou- poderia atingir essas metas sem o contingenciamen-
tros importantes programas sociais, como o de Apoio to de repasses para estados e municípios, sem o cor-
à Pessoa Idosa, Reintegração Social do Menor lnfra- te de despesas da máquina administrativa, sem sacri-
tor, Apoio à Pessoa Deficiente, bem como Programas ficar até mesmo os investimentos em áreas sociais e
da Mulher, da Juventude e o de Aperfeiçoamento dos o próprio funcionalismo público. Entretanto, é imperio-
Serviços Prestados pelo lpasgo. so reconhecer que os servidores já paga,,1m um pre-

Em relação às pessoas da terceira idade, o Go- ço mais do que elevado como contribuição ao ajuste
emo conseguiu aprovar legislação que institui a Polí- das contas públicas, permanecendo sem qualquer
ca Estadual Diferenciada para o Idoso, que assegura correção salarial desde o lançamento do real em julho
essas pessoas direito à assistência social de órgãos de 1994.
úblicos, além de ampliar e reequipar 38 entidades Portanto, acredito ter chegado a hora de o Go-

Jarticulares que prestam assistência aos idosos. A vemo examinar com a área econômica a possibilida-
es ,es programas se somam outros voltados para a de de rever a situação aflitante desses servidores,
valorização da cidadania, que atendp-ram mais de 50 considerando não apenas a inflação pós-real, mas o



- declínio do Estado como pólo turístico: outros
Estados, como Bahia, Alagoas, Ceará e Rio Grande
do Norte, prosperaram nos últimos anos, nesse seg
mento econômico, muito mais que Pernambuco.

Enquanto os sucessivos Governos pernambu
canos assistiam inertes à paralisia da economia do
Estado, sem uma compreensão integrada dos graves
problemas e sem esboçar soluções, com verdadeiro
alcance macroeconômico, e que viessem alterar a es
trutura produtiva, o Estado do Ceará, já a partir do fim

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS :CEPUfADOS Sexta~feira 11 07791

próprio aumento do custo de vida nesse período. almente, o comportamento da economia daquelas
Mesmo sem reajustes salariais, o funcionalismo teve duas Unidades da Federação, nos últimos anos. Se
de arcar com a elevação de preços de produtos e ser- tomarmos um período de 10 anos (1985-1995), verifi-
viços que inviabilizam todo e qualquer esforço de camos que a taxa de crescimento média anual da
equilíbrio das contas domésticas. economia cearense, em termos de PIB total, foi da or-

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e dem de 2,7%, superior, portanto, no mesmo período,
Estatística (IBGE) revelam, por exemplo, que os alu- ao desempenho da economia da região Nordeste
guéis subiram mais de 390% desde 1994; o telefone (2,01%) e do Brasil (2,37%).
fixo, 291,9%, apesar da privatização dos serviços; o A economia de Pernambuco, no mesmo perío-
botijão de gás, 208,1%; e a gasolina, 129,2%. do, apresentou uma taxa de crescimento média anu-

Para agravar esse quadro, o mesmo estudo do ai, em relação ao PIB total, da ordem de 1,87%, inferi-
Dieese comprova que no ano passado a cesta básica or, portanto, àquelas registradas no Nordeste e no
ficou mais cara em 16 das 27 capitais brasileiras, País. Uma provável explicação para esse fraco de-
comprometendo 79,8% do salário mínimo, contra sempenho da economia pernambucana pode estar
81,9% no ano anterior. Há 40 anos, quando a pesqui- associada a vários fatores: performance negativa do
sa começou a ser realizada, esse comprometimento setor industrial, em especial o sucroalcooleiro; declí-
era de apenas 27,1%. nio da tradicional função da Região Metropolitana de

Apesar do sucesso no controle das contas públi- Recife como pólo atacadista regional; crise do com-
cas, que fechou o ano com um superávit primário plexo pecuário-algodoeiro, dentre outros.
equivalente a 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB), no Não obstante a importante posição assumida
combate à inflação e na tendência de queda dos ju- por Pernambuco, a economia daquele Estado tem
ros, o Dieese revela ainda que os trabalhadores da perdido espaço no contexto da economia regional.
Grande São Paulo tiveram uma perda média de renda Análise das informações disponíveis revela, com cla-
de 5% no ano passado, sem falar do desemprego, reza, o declínio por que vem passando aquele Estado.
que chegou a 18,6% da população ocupada na mes- Já no início da década de 90, o "Movimento SOS Per-
ma região. nambuco", constituído por representativas personali-

Entendo e defendo ardorosamente a luta do Go- dades de segmentos expressivos da sociedade per-
vemo para superar os desafios da gestão pública. nambucana, chegou a algumas conclusões. Destaca-
Entretanto, insisto na necessidade de se rever a defa- mos, dentre outras:
sagem salarial do funcionalismo público, não apenas - existência de desequilíbrio no setor industrial:
como forma de valorizar essa importante categoria de os setores têxtil e agroindustrial estão com décadas
trabalhadores, mas também pelos resultados positi- de atraso tecnológico em relação a outros pólos loca-
vos da medida no esforço pela retomada do cresci- Iizados em outros estados;
menta, tendo em vista que essa massa salarial tem - concentração de incentivos fiscais: os recur-
impacto amplamente favorável no comércio, na área sos dos incentivos fiscais caíram, na sua quase totali-
de prestação de serviços e em tantos outros setores dade, em mãos de empresários de Regiões ricas,
da economia. principalmente a Sudeste, ao contrário do que acon-

Muito obrigado. teceu no Ceará, onde o controle dos incentivos é qua-
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB se totalmente realizado por empresários nordestinos;

- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- - decadência da agroindústria tradicional e da
te, Sras. e Srs. Deputados, a imprensa do Estado do agricultura de alimentos voltada para o mercado inter-
Ceará Gornal O Povo, edição de 16 de janeiro de no;
2000) deu destaque, no mês próximo passado, à en
trevista concedida pelo Líder do PFL, na Câmara dos
Deputados. O Deputado Inocêncio Oliveira criticou
duramente o Governo Federal por oferecer, segundo
o Líder, um tratamento não igualitário a Estados de
uma mesma região. Referia-se o Parlamentar per
nambucano especialmente aos Estados do Ceará e
de Pernambuco.

Para melhor avaliar o conteúdo da denúncia for
mulada pelo ilustre Parlamentar, analisaremos, inici-
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da década de ao, no primeiro Governo Tasso Jereis
sati, vem promovendo grandes mudanças econômi
cas e políticas. Estudo realizado pelo IPEA ressalta
algumas dessas mudanças:

- ajuste fiscal e financeiro das finanças públicas
estaduais;

- programa racional de modernização adminis
trativa;

- negociação sistemática para atrair recursos
para programas e projetos de investimentos públicos
e privados;

- pacto de cooperação entre poder público e ini
ciativa privada;

- ênfase no esforço endógeno local como sus
tentáculo de um novo padrão de desenvolvimento;

- introdução de inovações sociais e organizaci
onais para a solução de problemas tradicionais, nas
áreas de polfticas públicas;

- maior presença política nos centros adminis
trativos responsáveis pela formulação das políticas
macroeconômicas e setoriais do poder central;

- intensificação dos investimentos públicos em
infra-estrutura;

- política industrial baseada em quatro vetores:
apoio à pequena e média empresa; atração de capita
is externos; incentivo à interiorização da indústria; po
tencialização e estruturação de setores emergentes
(metal-mecânico, granito, confecções e calçados);

- promoção de parceria entre Governo e iniciati
va privada e coordenação de parceria entre segmen
tos do setor privado;

- incentivo ao turismo;
- direcionamento de certas compras efetuadas

pelo Governo para o interior da economia estadual.

O ajuste fiscal realizado e a alteração no padrão
de gastos na economia do Estado do Ceará (mais in
vestimentos e menos gastos com salário) têm permiti
do a montagem de uma infra-estrutura, a ampliação
da capacidade produtiva, a disponibilização de um
maior volume de recursos para a área social. Isso
tudo vem agindo positivamente sobre o comporta
mento dos investimentos externos privados. O fluxo
de capitais e investimentos de fora do Estado, inclusi
ve do exterior, tem aumentado, sensivelmente, em di
reção à formação de capital industrial. É importante
ressaltar que esses capitais não vieram atraídos ex
clusivamente por incentivos fiscais da Sudene, mas
por incentivos fiscais e financeiros do Governo esta
dual e em razão da nova política industrial implemen
tada, da recuperação financeira do Estado, das novas
práticas políticas e administrativas que permitiram o

aumento da credibilidade de um Governo transparen
te e austero.

Ao lado do ajuste fiscal, o Estado do Ceará pro
moveu uma reforma do aparelho de Estado, em espe
cial para o atendimento à administração das finanças
e para restauração do princípio da universalidade do
pagamento dos tributos. Garantida a eficiência da
área tributária, permitindo, assim, elevar a produtivi
dade da arrecadação, o Governo partiu para otimizar
a aplicação dos recursos públicos, através da imple
mentação do sistema de caixa único.

Efetuados os ajustes necessários, o Governo do
Ceará conseguiu realizar importantes investimentos.
Dentre outros, destacamos:

- em parceria com os municípios, foram efetua
dos investimentos na área social, em atividades turís
ticas, na revitalilzação urbanística e na reestruturação
administrativa com vistas à modernização do apare
lho de Estado, em nível municipal; a operacionaliza
ção desses investimentos deu-se através da implan
tação dos Programas: Proares, Prodetur e Prourb;

- implantação e operação do metrô da região
Metropolitana de Fortaleza, por meio do Projeto Me
trofor;

- saneamento básico de Fortaleza, por meio do
Projeto Sanear;

- implantação de rede de abastecimento de
água em todas as cidades do interior do Estado;

- construção do Canal do Trabalhador, que per
mitiu a regularização do abastecimento de água da
capital;

- completa recuperação da malha rodoviária es
tadual.

Enquanto se observa um empenho crescente
do Governo do Estado do Ceará em promover um
ajuste nas suas contas com vistas a criar as condi
ções necessárias à consolidação do crescimento
econômico do Estado, em Pernambuco se percebe,
após análise de dados oficiais disponíveis, uma inca
pacidade do Governo estadual em promover, com re
cursos próprios, a alavancagem do crescimento do
Estado de forma auto-sustentada. A despeito de al
guns esforços do Governo atual, praticamente desa
pareceu a capacidade de investir do Governo estadu
al em função do incremento das despesas correntes
e redução das despesas de capital.

Feitas essas considerações de ordem geral, Sr.
Presidente, Sr«s e Srs Deputados, gostaria de tocar
no fulcro da questão levantada pelo nobre Deputado,
líder do PFL, que acusa o Governo Federal de tratar
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desigualmente os Estados do Ceará e de Pernambu- cêncio Oliveira, de que houve um tratamento desigual
co. para os dois Estados, beneficiando, porém, clara-

Para avaliar a procedência da denúncia, nada mente o Estado de Pernambuco, e não o Estado do
melhor que examinar a execução orçamentária, nos Ceará, como insinuou o eminente parlamentar per-
últimos anos, por unidades da Federação. Com base nambucano, em sua entrevista ao jornal O Povo.
em dados da Consultoria de Orçamento, Fiscalização Porfim, gostaria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
e Controle do Senado Federal, referentes ao período putados, de retomar uma questão específica levanta-
1995-98, englobando sempre Lei Orçamentária mais da pelo Líder do PFL, em sua entrevista ao O Povo,
Créditos, verificamos o seguinte comportamento, ano de Fortaleza, em 16 de janeiro do corrente ano: "Porto
a ano: de Suape versus Porto Pecém".lnsinua o Parlamen-

Ano de 1995: para o Estado do Ceará, foram tar pernambucano que o Governo Federal não aloca
alocados R$876.226.646,00. Deste total foram efeti- recursos para as rodovias Transnordestina e BR-232,
vamente gastos R$665.147.627,00; para o Estado de obras fundamentais para Pernambuco e para a con-
Pernambuco, alocados R$1.014.007.089,00 e efeti- solidação do Porto de Suape. Enquanto isso, afirma o
vamente gastos R$892.125.631 ,00. Ao Ceará coube nobre Deputado, "existem recursos para outros por-
uma quantia equivalente a 74,5% do que foi efetiva- tos que têm, inclusive, dificuldade para garantir que
mente transferido para Pernambuco; os navios atraquem" - referência explícita ao Porto de

Ano de 1996: alocados ao Ceará Pecém, no Estado do Ceará.
R$914.057.139,00 e efetivamente gastos Quanto a esta afirmação, gostaríamos de dizer
R$736.897.756,00; para Pernambuco, os valores fo- ao ilustre Parlamentar que, não obstante a importân-
ram, respectivamente, de R$1.081.406.650,00 e cia do Complexo Portuário de Suape para a economia
R$867.131.810,00. Ao Ceará coube uma quantia pernambucana, já foram alocados substanciais volu-
equivalente a 84,9% do que foi efetivamente transferi- mes de recursos que seriam suficientes para se ter
do para Pernambuco; em Suape um grande porto, há qua8e um década. E,

Ano de 1997: alocados ao Estado do Ceará no contexto da economia regional, tão importante
R$1.180.579.046,00 e efetivamente gastos quanto Suape é o Porto de Pecém, do tipo offshore,
R$1.070.290.157,00; para Pernambuco, os valores construído em águas profundas, afastado da praia.
foram, respectivamente, R$1.362.900.952,00 e Concebido corno um porto-indústria, Pecém terá ao
R$1.214.692.114,OQ, Ao Ceará coube uma quantia seu redor vários empreendimentos industriais com
equivalente a 88,1% dos valores efetivamente trans- impacto dinamizador na industrialização cearense.
feridos para Pernambuco; Entre esses projetos industriais está uma siderúrgica

Ano de 1998: alocados ao Estado do Ceará que favorecerá a consolidação, via atração de novas
R$1.194.822.322,OO e efetivamente gastos indústrias, do Pólo Metal-Mecânico, no Estado.
R$772.028.327,OO; para Pernambuco, os valores fo- A localização do Porto de Pecém é privilegiada
ram, respectivamente, R$1.397.698.299,00 e em relação à Região Metropolitana de Fortaleza,
R$888.466.913,OO. Ao Ceará coube uma quantia onde se localiza o pólo industrial, em relação à região
equivalente a 86,9% dos valores efetivamente trans- norte do Estado, onde se localizam centros econômi-
feridos para Pernambuco. cos e populacionais importantes no contexto da eco-

Como se vê, em quaisquer dos exercícios exa- nomia estadual, e em relação aos grandes blocos
minados, os valores orçamentários alocados e efeti- econômicos (NAFTA e MCE).
vamente transferidos para Pernambuco foram sem- A despeito do tratamento desigual, o Ceará vem
pre superiores àqueles alocados e efetivamente obtendo consideráveis avanços no campo econômi-
transferidos ao Estado do Ceará. co. Aumentaram o PIB e a renda per capita, amplia-

Se tomarmos ainda como referência os desem- ram-se as ofertas de postos de trabalho, principal-
bolsos totais do BNDES, no período 1990-96, obser- mente em função dos novos empreendimentos. As
vamos que foram destinados a Pernambuco um total empresas instaladas fora da Região Metropolitana de
de U$765.227 mil e ao Ceará U$527.752 mil, ou seja, Fortaleza contribuíram sensivelmente para a diversifi-
68,96% do que foi destinado ao Estado de Pernambu- cação da economia do Estado e para a sua descon-
co. centração espacial.

Portanto, tomando como critério os dados orça- No tocante às políticas sociais, muito ainda tem
mentários e os desembolsos do BNDES, concorda- para ser feito, mas já são evidentes os sinais de avan-
mos plenamente com o líder do PFL, Deputado Ino- ço: redução da taxa de analfabetismo; aumento do ín-
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Alimentação 50% R$68,OO

Habitação 29% R$39,44

Vestuário 11% R$14,96

Higiene 9%, R$12,24

Transporte 1% R$1,36

100% R$136,OO

Essa matemática, utilizando a lei que define o
mínimo, por si só revela a injustiça do atual valor esta
belecido pelo Governo Federal para o pagamento de
milhões de brasileiros que vivem com o salário míni
mo e têm de sustentar mulher e filhos com esse valor.

O cálculo que trazemos neste pronunciamento
não leva em conta, ainda, despesas com saúde, edu
cação e lazer, que, no entanto, fazem parte do belíssi
mo princípio constitucional que define a função e a
natureza do salário mínimo. Contudo, entre o belo dis
curso constitucional e a prática existe um grande
abismo, o que faz com que os trabalhadores e a eco
nomia brasileira sejam imensamente prejudicados.

Obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia °

seguinte discurso,) - Sr. Presidente, srªs e Srs Depu-
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dice de escolaridade; redução da mortalidade infantil Sr. Presidente, SrAs e Srs Deputados, passo a
e melhoria das condições de saúde da população, por abordar outro assunto. Na semana passada, tratei,
meio da implantação dos Programas "Agente Comu- aqui neste plenário, da questão do salário mínimo,
nitário de Saúde" e "Saúde em Família", bem como da que no Brasil se resume a um valor insignificante, não
elevação do índice de cobertura da rede de esgoto cumprindo a sua função constitucional. Também re-
sanitário e de abastecimento de água. clamei do descaso governamental com o funcionalis-

Concorreram para a mudança desse quadro o mo público federal, categoria que não recebe reajuste
ajuste fiscal realizado, o saneamento das contas pú- salarial há mais de seis anos.
blicas, a reestruturação e o controle dos mecanismos Em relação ao mínimo, a situação é vexatória, e
de arrecadação tributária, a negociação da dívida fun- tal é a indignação da sociedade brasileira que, em ra-
dada. Isso tudo contribuiu, decisivamente, também zão do meu protesto, recebi inúmeras manifestações
para a alavancagem de recursos para implementação de apoio no meu Estado - o Rio Grande do Sul.
da infra-estrutura necessária ao fomento da atividade Dessas manifestações, faço questão de regis-
econômica e à melhora da qualidade de vida da popu- trar a correspondência enviada pelo advogado e pro-
lação. fessor da Faculdade de Direito da Universidade de

Era o que tínhamos a dizer. Passo Fundo Victor Hugo Lacerda, que resume com
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o dados econômicos a indignidade do atual valor nomi-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs Depu- nal do salário mínimo. Tomando por base o Decreto nll

tados, minha manifestação hoje é para registrar a pre- 57.900, de 2 de março de 1966, que estabeleceu a
ocupação dos profissionais ligados ao Conselho Re- composição do salário mínimo, o Prof. Lacerda deci-
gional de Engenharia e Arquitetura com o Projeto de fra os R$136,00 pagos ao trabalhador brasileiro.
Lei nll 3.156/92, que tramita nesta Casa. Esse projeto A matemática do mínimo é a seguinte:
de lei, originário do Gabinete do então Presidente
Collor, propõe a extinção da Taxa de Anotação de
Responsabilidade Técnica.

No momento em que a desregulamentação pro
fissional parece ser a palavra de ordem do atual Go
verno, é importante esclarecer que a Anotação de
Responsabilidade Técnica antecipou em 10 anos o
Código de Defesa e Proteção do Consumidor e veio
para estabelecer relações transparentes entre contra
tantes e contratados dos serviços das áreas de Enge
nharia, Arquitetura e Agronomia.

A Anotação de Responsabilidade Técnica,
como documento, defende o profissional na medida
em que estabelece para a sociedade os limites da sua
responsabilidade em qualquer obra ou serviço, não
permitindo que eventuais responsabilizações por ser
viços não relacionados tenham a necessária identifi
cação pública.

Com a extinção da Anotação de Responsabili
dade Técnica, certamente perde a comunidade pro
fissional das áreas de Engenharia e Arquitetura, visto
que", se o mercado já esta restrito e difícil, muito piorfi
cará sem a presença e a atuação da fiscalização do
Crea, possibilitando que qualquer pessoa realize ser
viços antes só permitidos aos profissionais tecnica
mente habilitados.

Assim, a rejeição do Projeto de Lei nº 3.156/92 é
um ato de interesse não só da categoria profissional
dos engenheiros e arquitetos, mas é uma garantia de
segurança para toda a sociedade.
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tados, O roubo de cargas nas rodovias nacionais, em das empresas de transporte rodoviário, as vítimas co-
que pese ser um dos problemas menos divulgados do tidianas da sanha dos assaltantes.
quadro de insegurança que aflige o País, não pode Entre essas causas, ressalta, em primeiro lugar,
ser impunemente menosprezado pelo Poder Público o quadro de decadência dos órgãos policiais encarre-
e pela sociedade, tanto em face de sua importância, gados de prover a segurança de uso das estradas na-
dada a grave ameaça à nossa infra-estrutura de cionais. No caso da Superintendência da Polícia Ro-
transporte, quanto em decorrência de seus efeitos doviária Federal do Estado do Rio de Janeiro, por
perversos, que incidem sobre o direito constitucional- exemplo, o efetivo disponível para o policiamento os-
mente assegurado de incolumidade da pessoa e do tensivo nas estradas é de apenas 750 servidores, o
patrimônio. que, pasmem o Sr. Presidente e Srs. Deputados, cor-

Para exemplificar, Sr. Presidente, o registro des- responde à metade do que era disponível em 1974,
sas ocorrências no Estado de São Paulo quadrupli- 26 anos atrás!
cou em cinco anos, crescendo de 309, em 1993, para Em São Paulo, cujo efetivo necessário é estima-
1.334, em 1998. O valor dos prejuízos sofridos pelos do em 1.500 homens, a Superintendência Regional
proprietários das cargas roubadas, por sua vez, tripli- dispõe de pouco mais de 500 policiais rodoviários
cou no mesmo período, passando de 87 milhões de para prover a segurança em estradas do porte da Du-
reais para 244,8 milhões de reais. Se extrapolarmos tra, da Regis Bittencourt e da Fernão Dias, por onde
esses dados, e consideradas a extensão da rede de circula parcela majoritária da produção nacional.
estradas em todo o território nacional e as expectati- Acrescem, ainda a essas deficiências em efetivos, Sr.
vas de crescimento da atividade criminosa nos anos Presidente, as deficiências em material, pois, além de
vindouros, concluiremos facilmente que, na ausência pessoal habilitado, a eficácia no policiamento rodoviá-
de atitudes eficazes, a serem tomadas oportunamen- rio não convive com a escassez de meios adequados
te pelo Poder Público e pela sociedade, o vulto des- para o transporte e a comunicação.
ses prejuízos alcançará em breve níveis absoluta- Em segundo lugar, Sr. Presidente, aponta-se a
mente intoleráveis, que extinguirão o transporte rodo- participação ostensiva do crime organizado nessa
viário de cargas como atividade econômica viável no moderna modalidade de pirataria, como se infere fa-
País. cilmente do seu modus operandi. A rotina dos assal-

Em decorrência de inexplicável inércia do Poder tos deixa clara a inequívoca disponibilidade de arma-
Público, quanto às providências efetivas a respeito, mento custoso, de sofisticados meios de comunica-
Sr. Presidente, os órgãos institucionais de segurança ção com que se interceptam informações sobre rotas
pública, além de uma atuação preventiva pífia, se e carregamentos, de veículos capazes de fazer desa-
contentam em recuperar apenas uma parte ínfima parecer com presteza as mais volumosas cargas e,
dessas cargas, num percentual que vai de sete a um principalmente, de pessoal qualificado para planejar e
máximo de dez por cento dos valores roubados. Qu- conduzir operações complexas. É ainda de se acres-
anto ao indiciamento e condenação dos agentes cri- centar que somente o crime organizado dispõe do in-
minosos, os resultados se mostram ainda mais me- dispensável relacionamento com receptadores habili-
díocres, pois a regra é a impunidade dos chefes des- tados a recolocar o produto dos roubos no mercado,
sas quadrilhas, que, junto com os receptadores, são preservando-se dos riscos de identificação mediante
os grandes beneficiários da pirataria rodoviária. o benefício de acesso privilegiado aos chamados pa-

Fiéis ao lamentáVel hábito de interromper ope- raísos fiscais.
rações de policiamento, investigações e processos ju- Em terceiro lugar, Sr. Presidente, as empresas
diciais, quando surgem os primeiros indícios de en- de transporte rodoviário se ressentem da hesitação
volvimento da elite socioeconômica, nossas institui- do Poder Público em atuar com persistência e objeti-
ções públicas prestam contas de suas ações median- vidade na identificação e condenação dos receptado-
te inexpressivas e usuais condenações dos peixes res. É de uma evidência cristalina que as custosas e
miúdos. arriscadas operações de assaltos nas estradas só fa-

Entendemos, portanto, Sr. Presidente, que esse zem sentido na expectativa certa de conversão das
estado de coisas não pode persistir à sombra da com- mercadorias em pecúnia, e isto não se faz venden-
placência das autoridades que dispõem do poder le- do-as nos camelôs das esquinas. Estamos absoluta-
gítimo para corrigi-lo, particularmente porque as raí- mente solidários com os empresários em sua convic-
zes da proliferação destes crimes já foram satisfatori- ção de que esses assaltos são encomendados e ser-
amente identificadas pelas entidades representativas vem à formação de estoques para comerciantes de-
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sonestos que se eximem a um só tempo dos custos pação da Secretaria de Segurança Pública, do Exér-
na produção das mercadorias e do pagamento dos ito, da Polícia Federal e das polícias estaduais, ai -
tributos a que estariam obrigados. cançando resultados muito satisfatórios, com redu-

A grande esperança dos empresários, Sr. Presi- ção significativas na ocorrência de assaltos durante a
dente, é, portanto, que a repressão ao roubo de car- sua realização. Infelizmente, seus efeitos são tempo-
gas conte não apenas com o empenho das Secretari- rários, pois, concluídas as operações, retornam as
as de Segurança Pública, mas também das Secretari- condições anteriores.
as de Fazenda, pois é o fisco quem dispõe de melho- Sr. -Presidente, para concluir, queremos deixar
res meios para chegar aos receptadores. Ao contrário aqui registrada a nossa preocupação a respeito da
da polícia, as autoridades fazendárias não necessi- matéria, rogando a esta Casa o seu empenho no sen-
tam de mandado judicial para fiscalizar o conteúdo de tido de sensibilizar o Poder Executivo na urgência das
depósitos e armazéns. medidas efetivas destinadas a restabelecer condi-

Antes de finalizar, Sr. Presidente, queremos re- ções de tráfego seguro para as nossas estradas, re-
conhecer os esforços efetivamente desenvolvidos por quisito que entendemos como sendo essencial à pre-
alguns Governos estaduais. servação do direito constitucional de ir e vir, bem

É o caso do Estado do Rio de Janeiro, por exem- como para que se assegure a permanência do País
pio, onde a política de segurança adotada, se ainda no rol das nações civilizadas.
não foi capaz de reduzir as ocorrências, pelo menos Era o que tinha a dizer.
evitou que a quantidade aumentasse ao longo desses O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
dois últimos anos. Entre as providências que possibili- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs De-
taram este resultado, merecem ser citadas a recria- putados, quero registrar nesta Casa uma situação
ção da Delegacia Especializada Contra Roubo e Fur- que está acontecendo no meu Estado, o Piauí. Tra-
to de Carga e a disponibilização do serviço telefônico ta-se do descaso do Governo Mão Santa para com a
Disque-Denúncia. educação pública e o cumprimento das leis.

Em Minas Gerais, a incidência de roubo de car- Como já registrei nesta Casa, em outra oportu-
gas ocorre principalmente nas áreas limítrofes, com nidade, lá no Piauí temos uma situação muito triste,
ênfase na divisa com o Estado de São Paulo. Por inici- onde o Governo do Estado, além do atraso salarial,
ativa da Associação de Defesa de Uberlândia, reuni- discrimina os servidores públicos, efetuando o paga-
ram-se 24 entidades de classe do Triângulo Mineiro e menta dos que trabalham em algumas regiões do in-
ratearam-se as despesas para aquisição de veículos, terior com atraso de até dois meses em relação aos
equipamentos e móveis, bem como o aluguel de pré- que trabalham na capital.
dia onde foi finalmente instalada a Delegacia Especi- O Governo Mão Santa já contabiliza seis folhas
alizada em Furto, Roubo e Desvio de Carga, a primei- de pagamento em atraso, além de ter cortado a pro-
ra desse tipo a funcionar no interior do Estado. Esta dutividade de muitas áreas importantes e de não ter
iniciativa resultou na recuperação de mercadorias devolvido, até a data de hoje, o dinheiro confiscado do
avaliadas em 2,3 milhões de reais, apenas em suas salário de parte dos servidores.
duas primeiras semanas de atividade do novo órgão. Esse mesmo Governo, srªs e Srs Deputados,

No Paraná, o Poder Público não tem dado tré- paga salários miseráveis para grande parte dos servi-
gua ao banditismo, o que explica o pequeno número dores. Muitos deles ganham menos do piso nacional
dessas ocorrências no Estado - apenas doze por de salário, como vencimento. Cito como exemplo o
mês, o que é imensamente inferior às estatísticas de pessoal da Polícia Militar que percebem de soldo uma
São Paulo. Este sucesso tem sido creditado à iniciati- irrisória quantia que representa quase um décimo do
va do Governo estadual em envolver as Secretarias salário mínimo nacional. Na área da educação, saúde
de Fazenda e de Segurança Pública no combate ao e em muitas outras, os servidores recebem menos de
sonegador. Por óbvio, esta providência carece urgen- um salário mínimo. Para atingir o piso do salário míni-
temente de ações similares nos estados limítrofes, mo nacional, vergonhosamente, no salário dos servi-
bem como de atuação da União, em suas relações dores são incorporadas, como se fizessem parte da
comerciais e fiscais com o Paraguai. composição do salário base, as vantagens, gratifica-

Em Pernambuco, foram realizadas recentemen- ções e outros benefícios que têm direito após longos
te as operações "Paz na Estrada" e "Mandacaru", esta anos de trabalho e dedicação.
última visando especialmente à produção e comercia- Quero registrar que esta semana houve paraJi-
Iização de maconha. Ambas contaram com a partici- sação na rede pública de ensino. E a informação que
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recebemos dá conta da que a maioria das escolas es
taduais não funcionaram por causa da paralisação
dos professores. Segundo informou o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na Educação (SINTE),
Manuel Rodrigues, algumas escolas não dispõem de
número suficiente de carteiras e material de expedi
ente necessários para o início do período letivo.
Importante ressaltar que mesmo com todo este atra
so, o governo continua contratando servidores. Atual
mente algumas escolas mantém bolsistas que são
contratados sem concurso público, através de indica
ção política. Ao todo, cerca de 5 mil bolsistas estão
trabalhando normalmente nas escolas estaduais.

Hoje, mais uma vez, na busca de uma solução,
foi realizada uma reunião entre professores da rede
estadual de ensino, Secretário da Educação e a equi
pe econômica do Governo do Estado. Os trabalhado
res em educação cobram o pagamento de dois me
ses de salários atrasados do ano de 1994; atualiza
ção salarial dos três últimos meses; os cinco abonos
de férias e a implantação da Conta Única da Educa
ção, equivalente ao depósito de 30% do orçamento
do Estado para custeio exclusivo do sistema educaci
onal. Querem ainda a regularização na mudanças de
classes e de níveis. Atualmente o servidor entra com
a solicitação e espera mais de dois anos para ter re
gularizado a sua situação funcional e implantado o
benefício no contracheque. Mais grave, segundo in
forma o Presidente do Sinte, é que para alguns servi
dores, mesmo tendo conseguido a mudança de nível,
ainda assim, não se sabe o motivo, não foi implantado
no contracheque e estes trabalhadores não tiveram
direito de gozar os benefícios. É uma situação irregu
lar, e alguém tem que tomar uma providência.

Outra denúncia é de que o Conselho Estadual
do Fundef não vem se reunindo há muito tempo e
também não tem tido autonomia de funcionamento.
Prova disso é que, mesmo em funcionamento, os
conselheiros não têm conhecimento da destinação
dos recursos do Fundo. O Governo, por outro lado,
não permite o acesso à contabilidade estadual.
Assim, não é permitindo aos conselheiros o conheci
mento da gestão dos recursos do referido fundo, im
possibilitando a fiscalização e o controle para que es
tes recursos sejam aplicados somente na educação.

Não posso deixar de manifestar minha preocu
pação com relação à insatisfação de várias categori
as de trabalhadores em razão desta situação. Quero
informar que eles estão se organizando e programam
uma manifestação para o próximo dia 15, quando pre
tendem, na abertura do ano legislativo na Assembléia
Legislativa do Estado do Piauí, onde o Governador

estará presente, protestarem contra a onda de cor
rupção no Governo e o atr?so dos salários dos servi
dores públicos.

Quero destacar aqui a atuação responsável do
Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado
do Piauí - SINTE, que sempre se pautou pelo enten
dimento, buscando uma solução aceitável e a garan
tia da qualidade da educação pública. Segundo o pre
sidente do Sinte, Manoel Rodrigues, a educação é
universal e essencial para o desenvolvimento de
qualquer nação, e os trabalhadores em educação, os
professores da rede pública de ensino, não querem,
de forma alguma, prejudicar os alunos. Querem, sim,
o início do período letivo, mas não podem deixar de
cobrar melhorias estruturais nas escolas e melhores
condições de trabalho. Querem, acima de tudo, o re
conhecimento e o respeito das autoridades públicas.

Esperamos as condições de que, por meio da
forma e da competência do povo do Piauí, possamos
conseguir uma negociação com resultados favoráve
is, evitando a paralisação, e atendendo aos efusivos
clamores dos trabalhadores que têm manifestado de
diversas formas, reiteradamente, a necessidade de
melhorias estruturais nas escolas, melhores condi
ções de trabalho, o cumprimento das leis e mais res
peito para com a educação pública.

Então, Sr. Presidente, srªs e Srs Deputados, é
este o apelo que fazemos ao Secretário da Educação,
ao Secretário do Planejamento e, especialmente, ao
Governador e à Assembléia Legislativa do Piauí, para
que possam dar abertura para uma negociação ra
zoável, buscando o atendimento a essas justas reivin
dicações que interessa a todos os trabalhadores, e
que, com certeza, terá conseqüências positivas para
o Piauí, que ainda vive índices vergonhosos de po
breza, latifúndios e de analfabetismo.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, um dos direitos inquestionáveis de todo cida
dão é ter um teto que o abrigue, a si e à sua família; di
reito esse, que, para nossa vergonha, vem sendo ne
gado a tantos e tantos de nossos irmãos. Nunca foi
tão grande - e aguda - a escassez de habitações
no Brasil. Segundo a última pesquisa do próprio Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso dé
ficit habitacional é de cinco milhões e quinhentas mil
casas populares, dado esse que longe está de espe
lhar a realidade, pois é mais do que sabido que basta
pouco mais do que quatro paredes precárias e uma
cobertura improvisada para que a moradia seja com
putada como casa pelo IBGE.
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Promessas não cumpridas e planos que não Enquanto isso, Sr. Presidente, é com tristeza
funcionaram não foi o que faltou. Malgrado todo seu que uso esta tribuna para registrar as mortes ocasio-
discurso, e passados cinco anos do Governo Fernan- nadas pelas enchentes em Minas Gerais, meu Estado
do Henrique Cardoso, o número de casas populares de origem. Só este ano, já são 30 vítimas fatais e é
construídas não chegou sequer a um milhão. Sob inegável que a maior parte dos casos se deu pelas
esse aspecto, a questão habitacional sofre, como inú- péssimas condições habitacionais, como o caso que
meras outras, do descaso neoliberal, da insensibilida- aconteceu ontem em Ipatinga, quando a criança Je-
de dos nossos governantes pelo social. ferson de Souza, de 8 anos, morreu soterrada por um

Insensibilidade, Srls e Srs Deputados, que se barranco que desabou em função das fortes chuvas
evidencia, dramaticamente, a qualquer olhar de visão que caíram naquela cidade.
limpa, que não se deixa ofuscar pela eloqüência de A chuva de ontem atingiu fortemente, também a
promessas vãs e demagógicas. A triste situação do cidade de Coronel Fabriciano, desabrigando famílias
povo brasileiro, o agravamento de suas já extrema- inteiras, inundando casas e lojas, causando sérios
mente precárias condições de vida mostra-se desca- prejuízos materiais para centenas de pessoas.
radamente pelas nossas ruas. Basta olhar em torno e A bem da verdade, a Prefeitura de Ipatinga e de
contemplar as periferias das nossas cidades, onde se Coronel Fabriciano estão tentando, há algum tempo,
aglomeram barracos e casebres, aos quais, dada a junto à Caixa Econômica Federal e outros órgãos do
sua precariedade, chamar-lhes "casas" ou "habita- governo, financiamentos para realizar a urbanização,
ções" é um verdadeiro atentado à cidadania e ao res- justamente, dos locais mais carentes daquelas cida-
peito devido à dignidade do ser humano. des do Vale do Aço, como no bairro Nova Esperança,

É óbvio, Srls e Srs Deputados, que o problema onde morreu a criança. Nosso apelo é para que o Go-
verno Federal seja mais sensível com o sofrimento da

habitacional brasileiro não pode ser encarado isola- população e mais ético na gestão dos recursos públi-
damente, já que decorre do conjunto de distorções cos, e não engane tanto o povo brasileiro.
sociais econômicas e políticas que acometem o País. É
O déficit brasileiro de moradias só se resolverá com a importante lembrar que, com recursos própri-

os, a Prefeitura de Ipatinga vem investindo na área
adoção de uma perspectiva ampla, em que se redire- habitacional, sendo que nos últimos 10 anos o poder
cione essa perversa política liberal adotada pelo Go- público local construiu mais de duas mil casas popu-
vemo Fernando Henrique Cardoso, responsável pelo lares, contribuindo decisivamente para a melhoria da
agravamento da questão social que massacra o nos- qualidade de vida da comunidade. Essa é mais uma
so povo. prova de que, se houvesse um mínimo de compromis-

Anuncia agora o Governo o lançamento de um so do Governo em relação aos Municípios brasileiros,
novo programa de financiamento habitacional para a o povo não estaria morrendo de maneira tão absurda.
construção, em quatro anos, de dois milhões de ca- Srls e Srs Deputados, o problema habitacional
sas populares, com subsídios aos compradores. Os brasileiro é extremamente grave. Não podemos admi-
recursos adviriam do Orçamento Geral da União e do tir seja tratado com leviandade e descompromisso.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Não podemos tolerar se esteja a pretender enganar o
Segundo o que se anuncia, no primeiro ano, seriam nosso povo com tanta desfaçatez. Respeito e sensibi-
construídos trezentos e vinte mil imóveis. Para que lidade na atenção a ser dedicada ao trato das ques-
essa meta fosse atingida seriam necessários seis- tões sociais é o que estamos a exigir do Governo Fe-
centos e quarenta milhões de reais do Orçamento da deral.
União e novecentos e sessenta milhões do FGTS. Ao reclamarmos seja possibilitado a todos os
Ora, SrBs e Srs Deputados, já ar, de saída, se coloca brasileiros usufruir do seu direito constitucional- re-
um problema: no Orçamento para este ano estão pre- centemente assim definido aqui neste Plenário - a
vistos apenas cerca de cem milhões de reais para a uma habitação decente, condição essencial para uma
habitação. existência digna, denunciamos, mais uma vez, a per-

Como se vê, todo o alarde em torno desse plano versidade de uma política que ao social sobrepõe o
- dado pelo Governo como de execução assegurada econômico, uma política de exclusão que infelicita o
- não passa da mais pura demagogia. Promessa tão povo brasileiro e o condena a um viver miserável.
demagógica quanto aquela em que nos quiseram fa- Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
zer crer, a de que dentro de dez anos se acabaria com seja divulgado em A Voz do Brasil e no Jornal da ei-
a pobreza no Brasil. mara.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs Deputados, a divulgação, pelo jornal Folha de
S.Paulo, em 31 de janeiro, de um levantamento sobre
o déficit público das Prefeituras feito pelo Instituto
Brasileiro de Administração Municipal- IBAM, confir
ma o acerto da Câmara dos Deputados na aprovação
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os dados do Ibam
revelam que 3.058 cidades são deficitárias; portanto,
gastam mais do que recolhem e, muitas vezes, gas
tam mal.

Ora, Sr. Presidente, se 55,53%'das 5.S07 Prefei
turas brasileiras estão em situação crítica, nada mais
oportuno que oferecermos uma legislação que obriga
a disciplina de gastos públicos. De imediato, por ser
este um ano eleitoral, entram em vigor a proibição de
contratação a seis meses da eleição e o endivida
mento de curto prazo, conta que muitas vezes fica
para o sucessor. Esses números e fatos confirmam o
fato de tantos prefeitos resistirem à vigência imediata
dessa lei e tentarem negociar um prazo mais longo.

Por outro lado, estamos a partir da aprovação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, começando a mu
dança de um processo histórico que não é igual nos
mais de cinco mil municípios brasileiros nem nos 27
Estados da Federação. A partir de 2001, todo chefe
do Executivo municipal ou estadual terá que mandar
para a Câmara de Vereadores ou Assembléia Legis
lativa uma proposta de Lei Orçamentária estabele
cendo sua meta fiscal. É a programação necessária
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal que vem
para ajudar o Prefeito e o Governador a disciplinar re
ceita e despesa ano a ano. Com isso, se não chegar
mos ao equilíbrio, estaremos muito mais perto.

O mesmo levantamento do Instituto Brasileiro
de Administração Municipal reveja que os maiores
déficits estão entre os municípios com população en
tre SOO mil e 5 milhões de habitantes e que 73% des
sas Prefeituras são deficitárias. De acordo com dados
do Banco Central, a dívida total das Prefeituras atinge
R$21,S7 bilhões e as campeãs são as Capitais paulis
ta, carioca e mineira, respectivamente.

O déficit público dos grandes municípios nos
preocupa, Sr. Presidente, mas a situação não é me
Ihor"'flem menos preocupante entre as médias e pe
quenas cidades. A queda das diferentes atividades in
dústrias, comerciais ou agrícolas também repercuti
ram nos pequenos municípios. Com menos atividade,
menos emprego e menos dinheiro circulando, o refle
xo foi direto nos orçamentos municipais. Entre as cau
sas que levaram os municípios brasileiros a essa situ-

ação, está a descentralização dos serviços promovi
da pela União e pelos estados que levou ao repasse
de encargos para os municípios e a estabilização da
moeda a partir de 1994. O lado negativo da estabiliza
ção, foi o que fez sumir com os ganhos financeiros
dos orçamentos públicos e fez aparecer os déficits fis
cais antes camuflados.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, diante
dessa nova situação, grande parte das Prefeituras re
correu a empréstimos para a realização de obras e
hoje convivemos com essa bola de neve que é o défi
cit público. É para conter o avanço desse endivida
mento que aprovamos a Lei de Responsabilidade Fis
cal. O administrador público precisa reeducar-se na
gestão do orçamento, e o começo de um processo de
disciplinamentc) nem sempre é fácil. Compreendo que
é difícil, mas necessário.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs Depu
tados, quero registrar com muito pesar o falecimento
do Juiz Hitler de Siqueira Campos Cantalice, ocorrido
sexta-feira última em João Pessoa. Magistrado ínte
gro, forte, correto, sério e que teve uma trajetória que
honrou as tradições da Justiça Paraibana.

Juiz da Vara de Execuções Penais de João Pes
soa, foi Juiz também de Brejo do Cruz, Piancó e Cam
pina Grande. Em sua longa carreira de Magistrado,
julgou centenas de casos e proferiu centenas de sen
tenças todas com equilíbrio e seriedade.

Hitler Cantalice, um dos símbolos mais repre
sentativos da Justiça paraibana, manteve sempre a li
nha de um homem íntegro, de personalidade aberta,
gentil e generosa. As conseqüências pelo seu ótimo
comportamento foram a garantia de respeito e admi
ração, não apenas da sociedade, mas também da
queles que viviam à sua volta.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
Raphael Carneiro Arnaud, afirmou: "A morte de Hitler
Cantalice é uma perda irreparável para a magistratura
paraibana. Além de ter sido um grande juiz, cumpridor
do seu dever, dedicado ao seu mister, fiel aplicador da
lei, Hitler Cantalice foi também uma figura humana de
qualidades excepcionais. Bom amigo, bom pai, bom
companheiro, grande jornalista, desportista e, sobre
tudo, um extraordinário amante da vida. Lutava por
tudo, tanto que enfrentou a própria morte enquanto
pôde".

O desembargador Antônio Elias de Queiroga
disse que a morte de Hitler Cantalice representa uma
perda irreparável para a magistratura: "A morte dele
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deixa um vazio, pois sua vida sempre foi voltada para Mas não é esse o Espírito Santo do início de
a causa da Justiça". 2000. Os números da Fazenda, citados com satisfa-

O Juiz Hitler Cantaiice, 59 anos, era natural de ção pelo Governador, mostram que nos últimos me-
João Pessoa. Ele era filho de Pedro Paulo Cantalice ses do ano passado a receita subiu, permitindo que o
da Silva e Maria Luíza de Siqueira Campos Carvalho. Governo fechasse o ano com uma receita de ICMS
Formado em Direito, foi nomeado em 1978 para exer- 4% maior que a do ano anterior. Com isso, foi possível
cer o cargo de Juiz de Direito da comarca de Brejo do suspender o contingenciamento dos salários de 85%
Cruz, em Primeira Entrância. Em 1980, assumiu a 2ª do funcionalismo e reduzir gradativamente o percen-
Vara da Comarca de Piancó, em Segunda Entrância. tual retido dos 15% restantes.
Em 1983, foi nomeado juiz substituto da Comarca de Além dos aspectos econômicos, temos boas no-
Campina Grande, em Terceira Entrância. No ano de vas também na Educação: o programa de nucleação,
1984, foi promovido para exercer o cargo de juiz subs- cuja primeira etapa já foi cumprida, permitiu dobrar a
tituto da 2ft Vara Cível, ainda naquele município. quantidade de matrículas, sem que fosse necessário

Já em 1987, foi removido para 7ª Vara Criminal construir 1 metro quadrado sequer de novas salas de
da Capital, em Terceira Entrância. Em 1995, veio para aula. Na Saúde, as medidas tomadas no ano passado
a Capital exercer o cargo de Diretor do Fórum da Co- já começam a dar resultados, principalmente no aten-
marca de João Pessoa. Atualmente era juiz da 7fA Vara dimento de urgência. A inauguração da fábrica de so-
da Execução Penal. pas, em dezembro, marcou o início do programa soci-

al. A Cesan voltou a ser lucrativa e comemora a reto
Ligado ao esporte, além da atividade de magis-

trado, Hitler Cantalice também atuava há vários anos mada das obras do Prodespol. Também o Bandes e o
Banestes, depois de um longo e tenebroso inverno,

na imprensa como cronista esportivo. fecharam o balanço com resultado positivo.
Por tudo isso, Sr. Presidente, peço que seja re- A indústria capixaba tem registrado o maior

gistrado nos Anais da Câmara dos Deputados votos crescimento de vendas e o menor índice de desem-
de profundo pesar pela perda desse ilustre paraibano prego do Brasil, graças ao aumento das exportações,
e digno representante da magistratura do meu Esta- assunto que já tive a oportunidade de abordar nesta
do, e que este registro nos Anais da Câmara dos De- Casa na última terça-feira. Os investimentos das em-
putados seja comunicado à família enlutada na pes- presas previstos para o Estado, até 2002, chegam a
soa da SrSl Joselita Filgueiras Resende Cantalice e US$6 bilhões. É dinheiro que gera empregos, que
seus filhos: Alfredo, Elza, Veruska Mahatma e ao Pre- multiplicam o consumo, que, por sua vez, aumenta a
sidente do Tribunal de Justiça, Martinho Lisboa. arrecadação. E com isso, aos poucos, o Estado recu-

Era o que tinha a dizer. pera a sua capacidade de investir em obras e na me·
O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pronun- Ihoria nos serviços públicos que tanta falta fazem à

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. população.
Deputados, venho hoje a esta tribuna para congratu- Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
lar-me com o Governo de meu Estado, o Espírito San- não poderia deixar de parabenizar o Exmº Sr. Gover-
to, que em apenas 13 meses de mandato vem resta- nador José Ignácio Ferreira, que, mesmo nos mo-
belecendo o tão esperado equilíbrio econômico, que mentos mais difíceis, nunca lhe faltou a certeza de
nos últimos anos vinha longe de ser alcançado. que, se mantivesse o rumo, a crise seria superada. O

Sabemos que não foi fácil, pois o que se viu em que se vê hoje é um Governador consciente de que,
1999 foram cortes nas despesas, contingenciamento quando optou pela austeridade, fez a escolha certa.
nos salários dos servidores, eliminação de vantagens Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
funcionais e mão firme para adiar pagamentos. Além O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro-
disso, foram enfrentados os reflexos na economia ca- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e
pixaba dos primeiros meses de desvalorização cam- Srs. Deputados, administrada pelo Prefeito Francisco
bial, quando houve queda acentuada nas importa- Edilson Teixeira, o Município de Amontada, no Estado
ções e, em conseqüência, na arrecadação de impos- do Ceará, comemorou festivamente, durante toda a
tos. O Espírito Santo encerrou o primeiro semestre de semana passada, o 159 aniversário de sua emancipa-
1999 arrecadando menos do que no mesmo período ção política.
de 1998. Parecia que José Ignácio seria mais um Go- Desde sua transformação em cidade indepen-
vernador a passar todo o seu mandato destinando dente, a população de Amontada vem dando os me-
tudo que arrecadava para o pagamento de pessoal. Ihores exemplos de dedicação à preservação do pa-
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trimônio público e de trabalho voltado para o progres- de recursos naturais. E beneficiar-se de seu uso ade-
so socioeconômico do Município. Hoje a comunidade quado.
associa-se às autoridades locais e juntas edificam as O qU3 desejamos não é somente identificar e
mais importantes obras que atendem às necessida- punir os que estão poluindo as lagoas do Rio. Quere-
des dos moradores mais carentes. mos que essas mesmas empresas participem da cor-

A vasta programação, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. reção dos males que causaram. Que custeiem a recu-
Deputados, foi assinalada pela inauguração de im- peração dessas áreas afetadas por sua ação. Quem,
portantes obras, que atestam o bem-estar da coletivi- além da Petrobras, está poluindo a Baía de Guanaba-
dade como a principal prioridade da atual administra- ra? E a Lagoa Rodrigo de Freitas? E as lagoas da
ção municipal. No setor viário, inúmeras estradas fo- Barra da Tijuca?
ram inauguradas, as quais irão facilitar o acesso à Desejamos também que setores da opinião pú-
sede do Município de pessoas residentes nos mais blica não continuem acreditando que há antagonismo
distantes rincões de Amontada, privilegiando, tam- entre preservação da natureza e desenvolvimento
bém, o escoamento de produtos característicos da re- econômico. Muito ao contrário, como não são os bra-
gião. Na área educacional - um dos principais itens sileiros os únic:os que degradam os recursos naturais,
do programa municipal-, foram inauguradas a Escola cada vez mais, em todo o mundo, a natureza está
de Educação Básica, na localidade de Caetano de sendo destruída. E, no futuro, país rico será o que dis-
Cima, e a Escola de E. F. M. Tereza Magalhães de puser de maior patrimônio natural.
Sousa, no populoso Bairro de São Raimundo. Os esgotos ligados à rede pluvial da zona sul do

As praças e ruas ganharam nova pavimentação, Rio estão produzindo "línguas negras", que afugen-
cuja arborização renovada deu outra feição ao Muni- tam os turistas de nossas praias. O quanto estamos
cípio, que agora é, entre as comunas ali existentes, o perdendo com esse flagrante de delinqüência 61mbi-
de maior ascensão econômica da região. ental?

Ao fazer este registro, congratulo-me com o hos- A Petrobras agiu bem vindo a público para reco-
pitaleiro povo de Amontada e com as suas autorida- nhecer sua culpa pela tragédia ecológica e providen-
des pelas comemorações celebradas por ocasião de ciando indenizações devidas. Falta somente dar
tão significativo evento. transparência aos inquéritos internos sobre a apura-

Era o que tinha a dizer. ção das culpas.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o Afinal, não se trata de um episódio de uso inter-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- no da empresa. Há crimes ambientais a serem apura-
tados, com disposição e trabalho sistemático, ao fim dos e penalizados - que não se esgotam: na simples
de alguns anos (não importa quantos) a Baía de Gua- confissão empresarial.
nabara estará recuperada das perdas sofridas na re- A mudança de atitudes da equipe da Petrobras
cente tragédia ambiental. em face do meio ambiente deve ser um fragmento im-

É hora de recolher os cacos do episódio e sobre portante de mudança conceitual da sociedade na sua
essa base construir uma nova atitude coletiva, além relação com a natureza. Estamos todos acostumados
de haver maior grau de rigor na defesa do meio ambi- a considerar os valores naturais como praticamente
ente. Não faltam leis para isso: a legislação ambiental infinitos, cumprindo-nos somente usufruí-los.
é rigorosa, as penas são fortes, mas as leis não são Não é assim. Precisa rapidamente ser introduzi-
cumpridas nem exigidas. do nas atitudes e realizações da sociedade o conceito

O problema ambiental não é carente de boa tec- de que os recursos ambientais são finitos. É' uma veri-
nologia O que afeta mais negativamente esse proble- ficação simples de ser entendida, mas que não está
ma é o comportamento das pessoas e a falta de rigor impregnada na cultura dos brasileiros.
dos Poderes Públicos quanto ao cumprimento de leis O impacto dessa tragédia ambiental causou for-
que já estão em vigor. São leis produzidas em conso- te comoção, mas é necessário dar conseqüência ao
nânci~ com posições conquistadas em todo o mundo episódio.
pelos ambientalistas - mas que no Brasil ainda não Se restar desse episódio uma mudança de atitu-
ganharam popularidade. des da sociedade e dos Poderes Públicos acerca da

Ainda é tempo de avançar nesse terreno do necessidade de conservar o meio ambiente, sem dú-
meio ambiente: o Brasil é dos países ainda com pos- vida a tragédia ambiental da Baía de Guanabara terá
sibilidade de preservar e desenvolver seu patrimônio deixado um resultado positivo a prazo longo,
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Esse é um desafio para os Poderes Públicos, as tou a determinar: "como instrumento básico de plane-
organizações civis e educacionais. jamento e orientação de políticas e diretrizes gover-

Muito obrigado. namentais necessárias ao desenvolvimento harmôni-
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronun- co e integrado do Estado". Quase na mesma época o

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Governo Federal, através do Instituto Nacional de Co-
Deputados, nem sempre se pode buscar coerência Ionização e Reforma Agrária -INCRA, criou o Projeto
nos atos praticados pelo Poder Público Federal e pelo de Assentamento Dirigido Bom Princípio, com uma
Poder Público Estadual. Um exemplo disso é o Zone- área de 84.548 hectares e 1.354 famílias assentadas,
amento Socioeconômico Ecológico - PLANAFLORO, localizado à margem da BR-429, e que hoje é o Muni-
que tornou Rondônia o único Estado da Região Norte cípio de Seringueiras. Claro está que o assentamento
com uma clara preocupação ambiental, tendo sido fi- das famílias no Projeto Bom Princípio levou à abertu-
xado pelo Decreto Estadual nS! 3.782, de 14 de junho ra de áreas seja para a agricultura seja para a pecuá-
de 1988, como "uma política de ordenamento ambi- ria. Mais um contraditório, posto que a área está situ-
ental para a ocupação das terras rurais do Estado de ada na Zona 4 e 5 do Planafloro.
Rondônia". Acrescente-se ademais, Sr. Presidente, que o

Ao mesmo tempo em que se definia a política do Governo Federal criou, pelo Decreto nS! 275, de 1993,
Zoneamento Socioeconômico Ecológico, o Governo a Reserva Indígena dos Uruweuwauwáu, a maior re-
Federal elaborou projeto e começou a abertura da serva do Estado de Rondônia, com uma área de 1 mi-
BR-429, que interligaria a cidade de Presidente Médi- lhão, 867 mil e 118 hectares e uma população de
ci, localizada no eixo da BR-364, com a cidade de 1.200 silvícolas. Essa área está exposta à penetração
Costa Marques, no vale do Rio Guaporé, num percur- de agricultores, pecuaristas e madeireiros, que usam
so de 350 quilômetros. e abusam dos recursos madeiráveis de que é rica a

Claro está, Sr. Presidente, que a abertura da reserva dos Uruweuwauwáu.
BR-429 materializou um sonho antigo dos munícipes Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a situa-
de Costa Marques, hoje com uma população de ção de ocupação das terras rurais de meu Estado,
10.369 habitantes, que era o de sair do isolamento, Rondônia, é muito dinâmica; nem sempre os Poderes
quebrar a letargia e lutar pelo desenvolvimento. Antes Públicos, Federal ou Estadual, têm o instrumental e
da construção da BR-429, os habitantes somente po- são rápidos a ponto de evitar as agressões ao que
diam ir e vir, importar e exportar seus produtos por via postulam e defendem. É nesse marco de referência
fluvial ou por via aérea. que defendo, como defenderei, os recursos para pe-

O contraditório resultou de que a BR-429 per- renizar a BR-429, com seu completo asfaltamento.
corre nos primeiros quilômetros, até Alvorada Hoje, a partir de Presidente Médici, situado so-
D'Oeste, solos de boa aptidão agrícola, catalogados bre a espinha dorsal da BR-364, estão crescendo e
como Zonas 1 e 2 pelo Planafloro. A partir de Alvora- se desenvolvendo: Alvorada D'Oeste, com 19.127 ha-
da D'Oeste a região está composta pelas Zonas 4, 5 e bitantes; São Miguel do Guaporé, com 22.953 habi-
6. tantes; Seringueiras, com 9.752 habitantes; e a já re-

A Zona 4 tem a predominância de seringais, as- ferida Costa Marques, com 10.369 habitantes. Um to-
sociados ou não a castanhais, e são indicados para a tal de 62.201 habitantes não pode ficar ao abandono
exploração extrativista. São áreas de menor potencial das estradas intransitáveis, do desconforto dos trans-
agrícola, pela pobreza mineralógica de seus solos e bordos e dos lodaçais intransponíveis.
pela fragilidade de seus ambientes. A Zona 5 é de A situação da BR-429 precisa ser resolvida para
ecossistemas ligeiramente frágeis, com potencial ma- evitar prejuízos às comunidades rurais e produtores
deireiro, indicada para o ordenamento florestal, visan- que estão dando início a colheita do café, do feijão e
do ao aproveitamento florestal de espécies madeirá- do arroz. Como escoar a produção se a estrada está
veis em escala comercial. A Zona 6 é de ecossiste- intransitável? Esse foi o apelo que apresentei ontem
mas frágeis, que requerem a proteção e o manejo ao Diretor-Geral do DNER, Dr. Genésio Bernardino,
ambiental para sua preservação e conservação de pedindo a liberação de recursos.
paisagens únicas, características ou de beleza cênica Reclamamos a retomada das obras de pavi-
natural. mentação asfáltica até Alvorada D'Oeste . Obtive o

O Zoneamento Socioeconômico Ecológico - compromisso do Dr. Bernardino de liberar a primeira
PLANAFLORO foi reforçado pela Lei Complementar parcela dos recursos neste primeiro semestre. A se-
Estadual nº 52, de 20 de dezembro de 1991, que vol- gunda etapa da obra prevê a conservação do trecho



Ao largo das leis inibidoras do crescimento, o
povo brasileiro, com a determinação que lhe é carac
terística, segue seu destino rumo a uma nação social
mente mais justa.

Em todos os cantos deste País surgem iniciati
vas empreendedoras, pequenos, médios e grandes
negócios, que geram emprego, renda e desenvolvi
mento.

Enquanto líderes sindicais, autoridades e em
presários discutem, a mão invisível do mercado conti
nua agindo a passos cada vez mais largos rumo à
transformação de nosso País numa superpotência.

Faço essas considerações porque há muitos
anos já vimos apontando neste Parlamento o anacro
nismo da legislação trabalhista brasileira, que inibe o
crescimento econômico, impondo barreiras à geração
de emprego e à distribuição de renda.

Por isso, foi com muita satisfação que tomei co
nhecimento das declarações do Ministro do Trabalho
e Emprego, Francisco Dornelles, defendendo a cria
ção de um novo sistema trabalhista, amparado nos
acordos coletivos, e a extinção da velha Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, surgida sob inspiração
fascista.

Como já alertamos constantemente nesta tribu
na, o excesso de burocracia e de imposições legais
descabidas só prejudica os trabalhadores, principal
mente os desempregados, já que os empresários, te
mendo os altos custos dos encargos, evitam ao máxi
mo novas contratações.

Como conseqüência, milhões de brasileiros fo
ram jogados na informalidade, ficando totalmente
desprotegidos. Segundo o próprio Ministro Dornelles,
nada menos do que metade da população economi
camente ativa do Brasil - ou cerca de 35 milhões de
brasileiros - vive hoje esse drama. Tudo isso por cul
pa de uma legislação anacrônica, superada, que não
atende mais aos interesses do País, das empresas ou
dos trabalhadores.

Como bem registrou o Ministro, alguns passos
importantes foram dados pelo GovernQ Fernando
Henrique Cardoso, no sentido de mudar essa situa
ção. Medidas como a criação de comissões de conci
liação prévia, formadas por representantes de empre-
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entre Alvorada e Costa Marques. Estão assegurados O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pro-
2 milhões de reais para esse trecho. Ali estão os mi- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e
ni-produtores, colonos assentados pelo Incra, cuja Srs. Deputados, "O Brasil não conhece o Brasil" - es-
sina é a de ficar isolados porque a estrada desapare- ses versos de uma antiga canção retratam bem a situ-
ce, todos os anos, na época das chuvas. A verba des- ação de nosso País, que apesar de todas as dificulda-
tinada para esse trecho está prevista para o segundo des continua construindo um futuro cada vez promis-
semestre, mas vamos lutar para que seja liberada an- soro
tes do mês de julho.

Em relação à BR-364, a nossa principal via de
transporte e integração com o País, alertamos o Dire·
tor-Geral do DNER para o aumento do fluxo de carre
tas a partir da primeira quinzena de fevereiro até o fi
nal do mês de agosto, resultante da movimentação e
pico de safra. São 160 carretas de 26 toneladas, em
média, por dia, subindo até Porto Velho e voltando
para o Mato Grosso. Além disso, temos um histórico
recente e podemos pr~veros bloqueios que têm mar
cado anualmente o período de escoamento da soja,
procedente do norte do Mato Grosso.

A restauração do trecho Vilhena-Posto do Gu
raporé, numa extensão de 110 quilômetros, conta
com recursos da ordem de 10 milhões de reais prove
nientes do Banco Mundial. Duas empresas estão res
ponsáveis pelos serviços. A Tamasa fará da divisa
Rondônia-Mato Grosso, em Vilhena, ao km 51; a
Rondocon, do km 51 ao km 110. Pedimos a imediata
liberação dos recursos, que já estão no DNER, para
romper o círculo vicioso bloqueio-reinício da
obra-suspensão do serviço por falta de pagamen
to-bloqueio.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, no instan
te em que a cúpula do Poder Executivo discute as pri
meiras ações do Plano Plurianual - PPA, quero crer
que, ao vislumbrarem os eixos nacionais de integra
ção já definidos, decidirão priorizar as obras de in
fra-estrutura viária imprescindíveis à conexão da fron
teira oeste do País com os grandes centros consumi
dores internos. Até porque foi na primeira gestão do
Presidente Fernando Henrique Cardoso que consoli
damos o corredor de exportação mais rentável à pro
dução de soja no norte mato-grossense, com a redu
ção de até 30 dólares por tonelada transportada via
BR-364, porto de Porto Velho, Hidrovia do Madeira,
Porto de Itacoatiara, onde é embarcada diretamente
ao Porto de Roterdã.

Nesse sentido, sabedor do espírito e da cons
ciência pública que emanam das decisões tomadas
pelo ex-Deputado Federal e atual Diretor-Geral do
DNER, Dr. Genésio Bernardino, é que, em nome do
povo rondoniense, antecipo meus agradecimentos
pela acolhida desta demanda.

Muito obrigado.
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gados e empregadores, procuram resolver as pen- cada momento de transição, com medidas duras fa-
dências sem necessidade de se recorrer à Justiça. zendo-se necessárias, não só para viabilizar a reto-

Também foi extremamente positiva a criação do mada do crescimento econômico em bases realmen-
rito sumaríssimo, ou seja, que todas as questões aba- te sólidas, como, também, para garantir uma trajetá-
ixo de 40 salários mínimos, que representam 90% ria de desenvolvimento sustentável a longo prazo.
das pendências trabalhistas, entrassem no juizado de Em passado recente, a restrição externa, oriun-
pequenas causas, agilizando e desburocratizando o da da instabilidade que se instalou no sistema finan-
processo. ceiro internacional, eas restrições internas, decorren-

Entretanto, muito ainda há que fazer no sentido tes dos desequilíbrios fiscais do setor público brasilei-
de flexibilizar a legislação para permitir que esses mi- ro, contribuíram para um quadro de incerteza que
Ihões de brasileiros hoje jogados numa situação de acabou por permitir a orientação de ataques especu-
ilegalidade possam ser incorporados ao mercado for- lativos contra o regime cambial de desvalorizações
mal. graduais, provocando a necessidade de flutuação do

Esses milhões de brasileiros que hoje estão no câmbio.
mercado informal estão numa situação em que são Nos momentos seguintes à desvalorização, Sr.
praticamente cidadãos de segunda classe. Sem car- Presidente, a instabilidade das expectativas ampli-
teira assinada, não podem comprovar renda, o que os ou-se. O risco de aprofundamento da recessão e da
impede de conseguir um empréstimo, fazer compras perda do controle sobre a inflação era verdadeira e
a crédito, obter um talão de cheque ou simplesmente exigiu ação firme e determinada por parte do Presi-
alugar uma casa. dente da República, ainda que isso significasse via-

Suas vidas são passadas num panorama de lenta queda de popularidade, em curto prazo. O com-
constante medo de sofrer um acidente de trabalho, promisso com a estabilidade e com os ideais do Plano
pois eles não contam com cobertura alguma. Quando Real foram renovados e as medidas centradas no
chegarem à velhice, não terão direito à aposentado- ajuste fiscal e na eliminação dos movimentos especu-
ria, pois não contribuíram com a Previdência. lativos de curto prazo foram fundamentais para que

Tudo isso por culpa de leis retrógradas, que s6 se evitasse o pior.
servem a interesses politiqueiros de quem ainda in- Vale ressaltar, Srlls. e Srs. Deputados, nesse
siste em pregar o atraso sob argumentos demagógi- contexto, a ação do Presidente do Banco Central, Dr.
cos de defesa de direitos anacrônicos, que hoje são Armínio Fraga, que organizou a criação de um novo
privilégio apenas de setores corporativos. instrumental de controle inflacionário, compatível com

O Congresso Nacional tem o dever de agir para o regime de câmbio flutuante. Dentro da nova realida-
mudar essa situação. Épreciso avançar na direção de de, a exigência de consistência das ações econômi-
tornar a negociação coletiva, e os acordos entre em- cas e de compromisso com soluções estruturais per-
presas e empregados como a principal forma de me- manentes fica ainda mais explícita, vez que a econo-
diação entre capital e trabalho. mia está mais exposta aos humores do mercado. De

fato, está sepultada a-era dos milagres. Não há mais
Essa é forma mais viável e rápida de estimular a como mitigaras soluções necessárias, ainda que seja

incorporação ao mercado formal de enorme contin- preciso adotar medidas duras e impopulares. Até por-
gente de brasileiros hoje escondidos e banidos para a que o pior de tudo é a mentira populista, que leva,
Informalidade. sempre, ao desastre.

Somente dessa forma o Brasil poderá recuperar Com efeito, podemos verificar o sucesso dessa
a capacidade de gerar empregos na velocidade que a nova linha de ação. A confiança vem-se instalando
nossa população precisa, e dando uma vida digna a novamente, a cada novo passo na direção da confir-
todos os brasileiros, com igualdade de oportunidades mação do compromisso com as reformas estruturais.
e direitos. E esse esforço tem contado com decidida colabora-
", _ Sr. Presidente, peço a V. ExA que autorize a di- ção do Congresso Nacional. Já se podem sentir os
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz efeitos de uma trajetória descendente das taxas de ju-
do Brasil. ros, sobre as perspectivas de crescimento econômico

Muito obrigado. e a redução das despesas com encargos da dívida
O SR. ARTHUR VIRGfLIO (PSDB - AM Pro- pública.

nuncia o seguinte discurso.) ,- Sr: Preside~t~, Srfls. e Este novo cenário financeiro, contudo, ainda
Srs. Deputados, a economia ~ra~i1~i~' pa~sal por deli- não se estendeu ao crédito ao consumidor e ao pe-



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Joel de Hollanda.
O SR. J()EL DE HOLLANDA (PFL --PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, chamo a atenção desta Casa para o Projeto
de Lei nº 285, que dispõe sobre a utilização e prote
ção da Mata Atlântica, uma iniciativa cheia de signifi
cado, não apenas pela importância daquele sistema
para o meio ambiente, mas também pelos riscos que
corre diante da predação irresponsável que a coloca
como a segunda floresta mais ameaçada de extinção
no mundo.

Trata-se, Sr. Presidente, de matéria antiga em
tramitação nesta Casa, desde o ano de 1992, con
substanciada no Projeto de Lei nº 3.285, de autoria do
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queno empresário, que ainda padecem da imposição mais detalhadas dos balanços dos bancos, para esti-
de taxas de juros elevadas demais. Por essa razão, o mular a concorrência pela divulgação de maiores da-
Governo vem preocupando-se com o desenvolvimen- dos sobre as instituições. Esse ponto é fundamental
to de medidas que possam estender os benefícios da para proteger o cidadão, na maioria das vezes desin-
redução das taxas de juros básicas da economia formado sobre as condições que poderá encontrar
àquelas praticadas pelo sistema bancário, na ponta em outras instituições do mercado.
do consumidor. O trabalho de diminuir as ineficiências do siste-

Essa questão, Sr. Presidente, srªs. e Srs. Depu- ma é fundamental, porém penoso, e demandará tem-
tados, é complexa e envolve a perfeita compreensão po para maturação. Envolve, a rigor, uma ação coar-
dos entraves de regulamentação hoje existentes no denada entre cliversas áreas, incluindo maior facilida-
sistema financeiro. O Banco Central, apoiado em es- de de obtenção de informações sobre os clientes, eli-
tudos cuidadosos, já deu início ao processo, através minação de incertezas judiciais, que beneficiam os
da recente edição de um pacote de medidas com tal maus pagadores e afetam todos os demais, e facilida-
finalidade. de na negociação do risco entre os participantes do

Ao todo, são vinte e uma alterações regulamen- mercado, entre outros. O importante, Sr. Presidente, é
tares que trarão, em médio e longo prazos, substanci- destacar o reconhecimento de que muito pode ser fei-
ai diminuição do custo do financiamento para o toma- to no sentido de aperfeiçoar o mercado de crédito,
dor final de empréstimos. Estabeleceu-se, primeira- hoje sujeito a inúmeras restrições desvinculadas das
mente, uma redução do Imposto sobre Operações Fi- questões estruturais, que impedem a absorção, por
nanceiras - IOF incidente em operações para pesso- parte dos consumidores, dos benefícios de uma me-
as físicas e deu-se a liberação da exigência de reco- Ihora nas perspectivas econômicas do País.
Ihimentos compulsórios sobre depósitos a prazo. Tais Ações como essa destacam a linha de aperfei-
medidas atuam tanto no que tange à redução da cu- çoamento gerencial que o Governo vem adotando e
nha fiscal sobre as taxas de juros quanto sobre a ele- que muitas vezes passa despercebida. Temos a con-
vação da oferta de recursos disponíveis no sistema vicção, contudo, de que trilhamos o caminho correto
bancário. da seriedade e da conseqüência de propósitos, dei-

Por outro lado, Sr. Presidente, foram implanta- xando a pirotecnia e o superficialismo para aqueles
dos procedimentos no sentido de reduzir o custo de detentores da crítica fácil e desinformada. Levar a
informação cadastral, eliminar a burocracia nas exi- cabo o processo de consolidação de uma nova reali-
gências documentais, elevar a transparência das ta- dade econômica para o País é trabalho árduo e exige
xas para o consumidor e simplificar as regras para se- firmeza, determinação e, sobretudo, desprendimento,
curitização de dívidas e negociação de recebíveis, o qualidades qUI:! nossas lideranças políticas e econô-
que, em última análise, contribui para a diminuição do micas têm demonstrado sobejamente.
risco de crédito, trazendo, em médio prazo, a espera- Era o que tinha a dizer.
da redução nos juros finais. O SR. PFlESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se

Do conjunto de fatores que hoje ainda inibem a ao
redução dos juros, dois se destacam: o primeiro é o
custo de inadimplência, associado a diversos aspec
tos, dentre os quais o custo de informação sobre os
tomadores e as dificuldades jurídicas de cobrança e
de execução de garantias. O segundo está ligado aos
entraves à concorrência do sistema, associados, ba
sicamente, à falta de transparência quanto aos parâ
metros do empréstimo, à solidez das instituições e ao
verdadeiro custo do financiamento.

A ação do Banco Central no sentido de elevação
da transparência do sistema merece, em particular,
ser destacada. E estão sendo criados mecanismos
para que a população possa saber, pela Internet, qua
is as taxas cobradas pejos bancos em suas opera
ções de crédito e nos cheques especiais. Além disso,
srªs. e Srs. Deputados, o Bacen exigirá informações
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nobre Deputado Fábio Feldmann, agora transforma
do no de nQ285, reapresentado que foi pelo Deputado
Jaques Wagner. Decorridos oito anos - creio não ser
preciso argumentar muito quanto à necessidade de
urgência - a apreciação e a votação foram sendo su
cessivamente postergadas, numa demonstração ve
xatória de omissão e descaso, enquanto o desmata
mento segue a sua loucura voraz, à revelia da legisla
ção, ou até por causa dela, em face das fragilidades
existentes de certos dispositivos de controle, fiscali
zação e punição.

Em termos proporcionais, Sr. Presidente, a des
truição da Mata Atlântica é superior à verificada na
Amazônia entre os anos de 1985 e 1995.

De 1990 a 1995, segundo a Fundação SOS
Mata Atlântica e o Instituto Socioambiental, desapa
receram 500.317 hectares de cobertura, o equivalen
te a 715 mil campos de futebol. Numa outra conta,
chega-se ao quociente espantoso de um campo a
cada quatro minutos. Destrói-se, esta é a verdade, a
um ritmo aceleradíssimo, tão acelerado que chega a
sugerir uma premeditação malsã de quanto mais, me
lhor, ao passo que, no caso, a velocidade é inimiga,
porque, na natureza, nobres colegas, o que se estra
ga rápido leva décadas para ser recuperado.

Por isso, vale aqui, a título de lembrança e aler
ta, registrar o lado nem sempre visível ao leigo desse
patrimônio incalculável. O que representa a Mata
Atlântica em termos de riqueza ambiental?

Em primeiro lugar, ela é recordista mundial em
biodiversividade, recentemente considerada uma pri
oridade em todo o continente americano. Apesar da
devastação que a reduziu a pouco mais de 7% da co
bertura original, de cerca de 1.300.000 quilômetros
quadrados, a Mata Atlântica ainda abriga uma parce
la significativa da diversidade biológica do Brasil, com
índices altíssimos de endemismo, isto é, de espécies
não encontradas em qualquer outro lugar no Planeta.

Em segundo lugar, o bioma existente é de uma
prodigiosidade única. No âmbito da botânica, estão ali
dois dos maiores recordes mundiais de diversidade
para plantas lenhosas: nada menos que 454 espéci
es, em um único hectare, no sul da Bahia, e 476, tam
bém em um hectare, no norte do Espírito Santo. São
florestas de vários tipos: manguezais, restingas, cam
pos e brejos, entre outros ecossistemas. Quanto à zo
ologia estão catalogados 261 mamíferos diferentes,
620 espécies de pássaros e 260 de anfíbios. No caso
de primatas, ainda há espécíes sendo descobertas,
não obstante a ameaça de extinção.

Por último, encontra-se o fato de maior impor
tância sobre todos: a Mata Atlântica constitui fonte

permanente da vida humana. Por tal devem ser enca
rados todos os desafios e estabelecidas como priori
dades as ações de combate a sua destruição, na es
fera de competência dos Governos Federal e Estadu
ais. Resulta igualmente num problema das demais
autoridades ambientalistas, dos técnicos e da socie
dade. Todos devem se pôr à busca da conservação
ao lado do desenvolvimento sustentável. Uma e outra
iniciativa não se contrapõem em absoluto. Aliás, com
plementam-se.

Ouço com prazer o nobre Deputado Severino
Cavalcanti, 2Q Vice-Presidente desta Casa.

O Sr. Severino Cavalcanti - É realmente gratifi
cante chegar a este plenário e verificar que V.Ex!! é o
primeiro orador do Grande Expediente. Eu não tive
dúvida alguma em aqui continuar, porque sabia que
de V.Ex!! s6 poderia partir de tema de grande interes
se para a nacionalidade. Esse é o estado de espírito
do povo brasileiro, ou seja, reclama contra a destrui
ção das Matas Amazônica e Atlântica. Nós da Mata
Atlântica sentimos na própria pele essa devastação,
que prejudica todo aquele ecossistema que dá condi
ções de vida ao povo. Deputado Joel de Hollanda, eu
não vou interromper seu pronunciamento por mais
tempo. Sei que V.Ex!! é estudioso da matéria e vai nos
dar uma lição, para que todos nos irmanemos nessa
luta que apresenta ao Plenário. É necessária e repre
senta a brasilidade de V.Ex!! . Parabéns e conte com a
nossa solidariedade.

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Nobre Deputado
Severino Cavalcanti, sensibilizado, agradeço a V.ExA

o aparte, que, com muita alegria, incorporo a este mo
desto pronunciamento.

Na verdade, V.Ex!! também conhece muito bem
o tema que estou abordando, ou seja, a Mata Atlânti
ca. Sabe que no nosso Estado ainda existe grande
área remanescente da Mata Atlântica e que os
ex-Governadores Marco Maciel e Joaquim Francisco,
além do atual Governador, Jarbas Vasconcelos, estão
atentos e adotando medidas para preservar o que
restou da Mata Atlântica.

Meu pronunciamento não tem outro objetivo se
não pedir a esta Casa a aprovação desse projeto de
lei que aqui tramita há oito anos e disciplinará o traba
lho realizado em prol da Mata Atlântica, propiciando o
desenvolvimento sustentado das regiões onde se si
tua, por meio da preservação.

Sr. Presidente, da Mata Atlântica dependem
70% da população brasileira, concentrados nas re
giões mais demograficamente densas do País. Isso
representa algo além de 100 milhões de pessoas a
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consumirem a água de seus mananciais e a extraírem a garantia da Ghesf e da Eletrobras, que já se com-
dali elementos indispensáveis à subsistência. prometeram a comprar a energia elétrica produzida.

Infelizmente, porém, Sr. Presidente, o óbvio, o O Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Touri-
lógico, o racional, o insofismável nem sempre é bas- nho Dantas, é um entusiasta dos projetos. Segundo
tante para deter as más intenções. Há ainda quem se afirmou, deverão ser investidos anualmente 8,5 bi-
contraponha ao Projeto de Lei nº 285, retardando sua Ihões de reais na construção de termelétricas no País.
tramitação a pretexto de razões que dizem científicas, A Termopernambuco está orçada em 270 milhões de
mas que não passam de mera desculpa. A esses pou- reais, com previsão de consumo diário de 1,25 milhão
co importa a desertificação, se há outros interesses a de metros cúbicos de gás e capacidade de gerar 300
velar. E então ludibriam com falsos argumentos, ten- megawatts de energia por dia. Ela será conectada à
tam por meio deles impressionar os leigos e, afinal, subestação de Pirapama, da Chesf, no Município de
deixam o tempo passar. Jogam, assim, para as calen- Cabo de Santo Agostinho.
das gregas - em bom português, para o Dia de São O empreendimento é vital para a região..o Nor-
Nunca - essa que deveria estar entre as prioridades deste defronta-se com um estrangulamento na gera-
da nossa agenda até o final dos trabalhos, na presen- ção de energija nos próximos anos, pois o Rio São
te Sessão Legislativa. Francisco já não comporta mais expansões no siste-

O projeto de lei em questão visa ao presente ma hidrelétrico, enquanto o consumo de energia cres-
tanto quanto ao futuro, preservando às novas gera- ce 5% ao ano. Além disso, as termelétricas precisam
ções uma dádiva da natureza da qual nem sempre se de garantia de fornecimento de gás em longo prazo,
soube cuidar. Enquanto é tempo, façamos um esforço pois as reservas existentes no País são insuficientes
redobrado. Enfrentemos motivos subalternos, expedi- para atender à demanda projetada.
entes solertes, reações desabridas, mas salvemos o Ainda segundo o Ministro, além de Pernambuco,
que nos restou da Mata Atlântica. até 2004, novas plantas térmicas serão instaladas em

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade Alagoas, Ser~lipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Ba-
para manifestar o meu apoio à iniciativa do Governa- hia. Com isso, a produção nacional de energia térmi-
dor de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos - e S. Exª já ca deverá atingir 11 mil megawatts.
conta com o irrestrito apoio do Vice-Presidente da Já estão em andamento os estudos para defini-
República, Marco Maciel -, para a construção de um ção dos países de onde deverá ser importado o gás Ii-
pólo gerador de energia no Estado. quefeito que abastecerá o pólo de Suape. Segundo o

Recentemente, o GovernadorJarbas Vasconce- Presidente da Gaspetro, subsidiária da Petrobras,
los, a Petrobras e a ShelJ do Brasil assinaram acordo, Djalma Rodrigues de Souza, além da Nigéria, princi-
formalizando a formação da GNL do Nordeste Ltda., pai alvo dos E~studos, estão sendo analisados termi-
empresa que deverá operar o terminal de regaseifica- nais em Triniclad e Tobago, na Malásia e Indonésia.
ção do Porto de Suape. Os navios criogênicos deverão ser responsabili-

Além disso, a Eletrobras e a Chesf deram os pri- dade dos fornecedores. Segundo o Vice-Presidente
meiros passos para o lançamento do edital de compra de Gás Natural e Geração de Energia da Shell do Bra-
de energia elétrica a ser produzida pela empresa Ter- sil, Gilbert Landsberg, um navio feito com esse objeti-
mopernambuco. vo custa em torno de 250 milhões de dólares.

Entre outras autoridades, marcaram presença Gostaria de registrar também a decisiva partici-
na solenidade o Vice-Presidente da República, Marco pação do Vice-Presidente da República, Marco Maci-
Maciel, o Prefeito de Recife, Roberto Magalhães, o el, na viabilização desses projetos. Seus esforços ti-
Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, o veram como objetivo consolidar o pólo de geração de
Presidente da Petrobras, Henri Philippe Reichstul, e o energia em Pernambuco, imprescindível para susten-
Presidente da SheJl, David Pirret. tar a industrialização do Estado e de toda a região.O

Já no próximo ano começarão as obras do ter- terminal de gás em Suape e a Termopernambuco vi-
minai, orçado em 200 milhões de reais. Em 2005, a rão somar-se ao gasoduto Pilar-Cabo e à conclusão
GNL do Nordeste estará em operação, transformando da linha de transmissão Messias-Recife 11, da Celpe
o gás natural liquefeito em gás combustível, para Além disso, ° edital de privatização da Celpe exige
abastecer usinas termelétricas. A capacidade produti- que o futuro controlador instale nova planta termelé-
va esperada é de 4 milhões de metros cúbicos de gás trica, com capacidade de 240 megawatts, o que proje-
natural por dia. Quem ganhar a concorrência para a ta uma produção total no Estado de 540 megawatts
implantação da usina em Pernambuco irá contar com de energia térmica.
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No conjunto, os novos projetos abrem uma nova
perspectiva para o Estado. Com autonomia energéti
ca e como novo pólo exportador de energia, Pernam
buco se posiciona para assumir as responsabilidades
na liderança dessa nova fase de desenvolvimento re
gional, cuja principal meta é a melhoria dos padrões
de vida da população.

Trata-se de uma data marcante para o futuro
econômico do Estado. Nesse sentido é importante
que não apenas a classe empresarial, mas toda a so
ciedade saiba aproveitar as oportunidades que sur
gem. Ao mesmo tempo, todos devem reconhecer os
esforços realizados pelas lideranças políticas que tra
balharam nesses projetos e continuam lutando para
transformar em realidade as aspirações do povo per
nambucano.

Sr. Presidente, são dois assuntos que considero
importantes: a Mata Atlântica e esse pólo gerador de
energia no Estado de Pernambuco.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.

ExA. a palavra.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs.
e Srs. Deputados, o Estado do Espírito Santo recebe,
na próxima semana, a visita do Ministro de Estado da
Justiça, Sr. José Carlos Dias, e do Procurador-Geral
da República Geraldo Brindeiro em audiências no Pa
lácio Anchieta e na Ordem dos Advogados, com a
participação do Fórum Estadual Contra a Violência e
a Impunidade, reunindo também autoridades estadu·
ais e municipais. Recentemente, já esteve presente
no Estado a Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara dos Deputados que investiga o narcotráfico
no Brasil. Importa, então, compreender o porquê, a
importância dessas visitas.

O povo capixaba, bem como o povo brasileiro,
vive amedrontado e preocupado com a violência que
se amplia e toma conta do nosso cotidiano. Apesar
das promessas de campanha, garantindo que a segu
rança pública seria uma prioridade, ao que assisti
mos, por parte dos Governos Federal e Estadual, é
justamente o contrário, com um Estado impotente e
contaminado pelos mesmos elementos que deveria
combater. Os cidadãos sentem·se cercados pela vio
lência, pelo crime, que não nos permite viver com a
tranqüilidade social desejada e que, por direito, deve
ria ser garantida. O Estado do Espírito Santo aparece
nas pesquisas como uma das áreas de maior índice
de violência no País.

Esta Casa, com o trabalho da Comissão Parla
mentar de Inquérito, contribui para o enfrentamento
do problema. Temos clareza de que uma Comissão
Parlamentar de Inquérito não substitui o trabalho de
todos os órgãos de segurança. Mas, certamente, está
a contribuir para que se desvendem as faces e cone
xões do "crime organizado" no País, exigindo uma
ação rápida e eficaz por parte dos governantes. Em
recente visita ao Estado do Espírito Santo, essa CPI
colocou sob suspeita um número significativo de pes
soas com possível envolvimento com o crime organi
zado e o narcotráfico, inclusive autoridades locais,
tornando oficial o que era considerado apenas espe
culação.

Sr. Presidente, nobres colegas, um fato deveria
preocupar-nos sobremaneira: as relações, as liga
ções que se estão formando entre o Estado, encarre
gado da segurança dos cidadãos, e o crime organiza
do. Ao que tudo indica, não se trata mais de ações iso
ladas de um ou outro agente político, ou servidor pú
blico. O que se observa é a contaminação do próprio
poder, em que cargos políticos são exercidos por pes
soas ligadas, comprovadamente, a organizações cri
minosas, quando não são os próprios chefes.

Temos inúmeros casos de Governadores de
Estado; de denúncias contra Deputados Estaduais,
inclusive exercendo a Presidência do Legislativo
Estadual; contra Deputados Federais; contra mem
bros do Poder Judiciário, cujos nomes é desnecessá
rio citar pela notoriedade dos fatos. Essa situação não
é diferente no Estado do Espírito Santo, onde as de
núncias contra membros dos três Poderes são notóri
as. Tudo isso sem contar as inúmeras denúncias con
tra membros das corporações encarregadas da segu
rança pública.

A relação perniciosa que se forma entre o Esta
do e o crime organizado é fonte de descrédito, de in
segurança para a sociedade. Recentemente o Con
gresso aprovou projeto de lei de iniciativa popular so
bre a corrupção eleitoral, já transformado em lei. Mas,
para além do previsto nessa lei, outro problema se ex
põe: o dinheiro da contravenção, do narcotráfico, fi
nanciando campanhas eleitorais milionárias. Mais do
que a formalidade das contas, é preciso que se inves
tigue a fundo essa realidade, que não é diferente no
Estado do Espírito Santo do que em qualquer outro
Estado.

Na árdua luta pela paz social, merece elogios e
destaque o trabalho do Ministério Público estadual e
federal pelas investigações realizadas, bem como
pela coragem em denunciar, buscando a realização
da justiça. Está de parabéns a Ordem dos Advogados
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do Brasil - OAB e as igrejas cristãs pelas iniciativas civil organizada tenha condições de reagir. Mas en-
de esclarecimento e orientação da população. Neste tendemos também que somente a ação supletiva das
particular, Sr. Presidente, faço menção especial à organizações sociais não resolve o problema. Por
constituição do Fórum Estadual Contra a Violência e isso, cobramos dos órgãos estatais competentes, a
a Impunidade, integrado por entidades sindicais e po- quem cabe zelar e garantir a segurança dos cida-
pulares de direitos humanos, Prefeituras, Parlamen- dãos, uma pronta e eficaz ação. Não basta mais uma
tares, partidos políticos, Ordem dos Advogados, Igre- comissão, um conselho para elaborar sugestões. É
jas e personalidades da sociedade civil capixaba, que inadmissível, por exemplo, que a Polícia Federal no
busca fortalecer a luta contra o avanço da violência, Estado do Espírito Santo ainda não tenha uma sede;
em especial aquela praticada pelo que se denominou, que não haja até hoje um sistema de informações, na-
sociologicamente, de "crime organizado", cuja maior cional e integrado, entre os órgãos de segurança; que
atividade é o narcotráfico. as corporações militares e civis atuem de forma de-

É notório que, principalmente nos grandes cen- sordenada e conflitante, sem o devido treinamento e
tros urbanos, há muito tempo se vive sob verdadeiro aparelhamento, e recebendo baixos salários, princi-
toque de recvlher, onde a lei do silêncio tornou-se pai motivo da corrupção nas corporações. Verifica-se
condição de sobrevivência - uma situação similar a que não se trata apenas de se ter mais armas e mais
uma guerra civil. A Organização das Nações Unidas modernas, comparação várias vezes repetidas pelos
considera que um país ou um Estado está em situa- meios de comunicação, mas, substancialmente, de
ção de guerra civil quando, por ano, ocorrem cinqüen- um problema de coordenação, de estrutura e de pro-
ta mortes por grupos de 100 mil habitantes. Infeliz- jetos de ação.
mente, o Estado do Espírito Santo, há vários anos, já É com esse entendimento, nobres colegas, que
superou esse limite, ostentando o triste e desonroso temos apresentado nossas propostas. A primeira foi o
recorde de Estado mais violento do Brasil. Mais triste projeto de lei que propunha a criação de um programa
ainda é que 63% das mortes violentas são de jovens de proteção às vítimas e testemunhas de infrações
entre 15 e 34 anos, como demonstram as pesquisas penais. Apensado a outras propostas que também
mais recentes, na maioria vinculadas ao tráfico de tramitavam no Congresso Nacional, a idéia encon-
drogas. tra-se hoje consubstanciada em lei. Também propu-

Esse estado de guerra civil não se instaura es- semos emenda ao projeto de lei que trata do Plano
pontaneamente. Origina-se do desenvolvimento de Plurianual 2000/2003, no programa Segurança do Ci-
organizações criminosas, que passam, segundo o ci- dadão, com a instituição de ações de integração da
entista social Guaracy Minguardi, do modelo tradicio- informação para a segurança do cidadão.
nal da contravenção penal para o modelo empresari- Hoje, todas as análises e investigações levadas
aI. Ampliam-se e ramificam-se por todos os segmen- a termo, corno expusemos acima, dão conta de que o
tos da sociedade, provocando a degeneração do teci- crime organizado funciona com método empresarial.
do social. De todos os empreendimentos ilícitos, o Enquanto isso, o sistema de informação entre as cor-
narcotráfico é com o que a população tem maior con- porações encarregadas da segurança pública são es-
tato, que espalha seus pontos de venda nos bairros e tanques, isto é, cada uma possui uma rede própria,
favelas de todas as cidades brasileiras. Essa ativida- desconectada das demais. Objetivamos, portanto,
de já foi muito bem caracterizada pelo ex-Secretário com esta proposta, que se criem as condições neces-
de Segurança Pública de São Paulo, José Afonso da sárias para que os registros sejam compartilhados,
Silva, quando afirmava que "o narcotráfico é um em- propiciando maior agilidade nas atividade de segu-
preendimento que caracteriza o crime organizado, rança ao cidadão.
embora o sistema de microdistribuição do crack não Por fim, quero fazer menção à proposta que
aparente essa característica". Agrega-se a essa ativi- apresentamos junto à bancada federal capixaba e
dade o furto e roubo de veículos, o roubo de cargas, o que se transformou em emenda ao Orçamento Geral
jogo do bicho, a falsificação de remédios, o contra- da União para este ano. Trata-se de emenda que pro-
bando, os roubos a bancos e os seqüestros, forman- cura ampliar os recursos destinados à construção, à
do uma rede intrincada, a demonstrar que não esta- ampliação e à reforma de estabelecimentos penais
mos lidando com as formas tradicionais do crime, no Estado do Espírito Santo, no valor de 5 milhões de
mas com uma situação muito mais complexa. reais.

Louvamos as iniciativas e empreendemos todos Analisando a evolução dos recursos da União
os esforços ao nosso alcance para que a sociedade destinados a essa área, observa-se a desconsidera-
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ção do Governo Federal para com a segurança no reiro de 1999, pelo Governador do Estado, Dr. José
Estado do Espírito Santo. No ano de 1999, previ- Inácio.
ram-se despesas de apenas 3 milhões. No entanto, Como se não bastasse as arbitrariedades, vio-
foram gastos apenas 36% desse total. Em 1998 fo- lência e corrupção, agora os policiais militares agem
ram aplicadas apenas 11 % das dotações previstas no exterminando presos da justiça conforme aconteceu
orçamento da União; em 1997,12%; e em 1996, ape- na noite do dia 40-2-2000, sexta-feira última passada
nas 42% do total autorizado. quando 2 (dois) presos desta Institutuição carcerária

Em se tratando da situação dos presídios no foram retirados por policiais militares da Guarda
Espírito Santo, quero registrar o ocorrido na Casa de quando encontravam-se no pátio interno de banho de
Detenção do Município de Vila Velha, quando dois sol do presídio, levados para a parte externa e fria-
presos foram executados na noite do dia 4 deste mês. mente assassinados, este fato aconteceu na presen-
Segundo denúncia escrita e assinada, feita pelos pró- ça de mais de 400 (quatrocentos) presos que, revolta-
prios presos, os atos foram praticados por integrantes dos e temerosos não se calarão para a verdade.
da Polícia Militar do Espírito Santo e assistidos por Os fatos:
mais de quatrocentos detentos. Sexta-feira, dia 4-2-2000, 19h50min.

Sr. Presidente, nobres colegas, importa reco- Dois presos de nomes Wanderger Valadares e
nhecer que, enquanto tivermos uma sociedade cujo Márcio Gleidson Barbosa, ao notarem que os policiais
modelo de desenvolvimento baseia-se na exclusão militares que fizeram a vistoria após a fuga ocorrida
social e na concentração da renda, e cujos valores es- durante a madrugada de sexta-feira, dia 3-2-2000 ha-
tão centrados apenas no mercado, dificilmente elimi- viam esquecido grades serradas na cela 1 da galeria
naremos a violência. Acredito que um dia teremos de A, onde se encontravam com mais 8 (oito) colegas de
fato a paz social e poderemos ver respeitados os dire- cela. Assim, os 2 (dois) presos anteriormente citados,
itos e a dignidade humana. Este é o nosso desejo, aventuraram em sair para o pátio de banho de sol no
esta a nossa luta. intuito de conseguir, junto aos demais presos, algum

Sr. Presidente, registro também documento de alimento para comer, uma vez que durante a vistoria
presos do Espírito Santo, que denunciam a violência todos os alimentos de uso dos presos fora pisoteados
de policiais no presídio do Estado, com dois assassi~ e jogados fora. Pois bem, neste instante foram vistos
natos. por policiais da guarda que adrentaram no presídio

Muito obrigado. utilizando a entrada principal e se dirigiram ao pátio
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O interno onde lá encontraram, Wanderger Valadares e

ORADOR" Márcio Gleidson Barbosa, os quais foram rendidos e,
" com as mãos sobre a cabeça diziam "pelo amor de

APELO NO CARCERE Deus polícia, nós não estamos fugindo!" Dito isto, os
Excelentíssimos senhores Drs. juízes, promoto- policiais caminharam com os 2 (dois) presos, vivos

res, deputados, autoridades estaduais em geral, go- passando novamente pelas galerias de acesso princi-
vernador do Estado do Espírito Santo, coronéis, capi- pai levando os infelizes para a parte externa do presí~

tães, autoridades federais, ministro da justiça, secre- dia, após alguns minutos todos nós, presos desta
tário nacional dos direitos humanos. Dr. José Grego- Casa de Detenção ouvimos vários disparos de arma
re, senhor Presidente da República, enfim, a todos de fogo como, pistolas, metralhadoras, etc...
os seres humanos que vivem e sofrem neste país e Logo, tudo se tornou silêncio e, misteriosamen-
que, até mesmo, sofreram as injustiças a muito im- te, uma Teresa é jogada por cima do muro de fora
plantadas por uma corporação pálida, arbitrária e tru- para dentro do pátio de banho de sol.
culenta que se intitula, "Polícia Militar", Queremos afimar, ainda, que o Diretor da Casa

Nós, internos da Casa de Detenção de Vila Ve- de Detenção, Sr. Jorge Antonio Nascimento, foi visto
Iha-ES, em toda maioria, vimos por intermédio deste por vários detentos do Anexo J quando, com a ajuda
abaixo assinado, para em forma de apelo e súplica de outros policiais militares confeccionavam uma Te-
expor, com total carividência e provas as covardias resa (corda improvisada) falsa que usaram para forjar
que a polícia militar do Espírito Santo aplica em todos uma suposta fuga e encobrir o frio assassinato de 2
nós, presos ou não. (dois) jovens presos e indefesos que foram retirados

Como se não bastasse as humilhações e es- para fora com as mãos na cabeça e, posteriormente
pancamentos que todos nós sofremos no decorrer fuzilados por elementos cruéis e desalmados que di-
desta tal intervenção militar implantada em 2 de feve- zem ser policiais militares.
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Este Diretor, Sr. Jorge Antonio, compareceu ao do Oficial superior que ordenou que ele soltasse o ra-
local após a execução e encobriu tão brutal ação cri- paz. O soldado ainda retrucou dizendo, este preso
minosa pois, todos nós vimos claramente quando o está envolvido na morte do Sargento naquele episó·
Diretor subiu no muro pelo lado de fora e ajeitou a te- dia do IRS. O superior então o respondeu: "o sangue
resa que maliciosamente fora colocada por eles, poli- de todos esses presos não vale o sangue do sargento
ciais covardes, truculentos, desumanos e assassinos. morto no IRS". Em seguida o preso foi conduzido à

Passamos agora aos nomes dos executores e sua cela de origem escapando da morte eventual.
seus cúmplices, matadores brutais. Todos nós, interno da Casa de Detenção, vive-

1 - Sargento PM Ferreira (Comandante da Exe- mos ainda para denunciar os maus tratos que sofre-
cução) também conhecido como índio. mos constantemente por parte do Major PM Bonicell,

2 - Diretor Sr. Jorge Antonio do Nascimento q~e ,in~iste em aplicar nos presos da justiça punições
(não participou da matança, mas ajudou com sua co- dlsclp~nares como fa~ em seu aU,artel com a sua cor-
nivência a encobrir o crime e obstruir provas. poraçao. Ele ve~ ?~Ientando, ate ~esmo em nO,ssa

3 - Cabo PM Jarbas (este estava de plantão no presença, os poliCiaiS a ele subordInados a castigar
Anexo I da Casa de Detenção) ajudou a executar os os presos com espancamentos, ame~ç~s e torturas,
presos. conforme vem acontecendo nos preSidIaS de todo o

4 S Id d S
. d Estado.

- o a o antana-aJu ou a executar os pre- E t d' d I ~ , t ts amos pe In o c emencla porque o ra amen-
sos. to que recebemos, principalmente por este Major PM

5 - Soldado josimar - também conhecido como Bonicen, é desumano e degradante, arbitrário.
Bad Boy - ajudou a executar os presos. Já é do conhecimento de todos os métodos usa-

6 - Soldado Rogério - Magro, alto, cabelos gri- dos pela Polícia Militar, assim como é o nosso conhe-
salhos, juntamente com 3 (três) outros policiais, ren- cimento os métodos utilizados por policiais militares
deu os presos no pátio de banho de sol levando-os sob o comando do Major Bonicen que assume a inter-
para fora. venção dos presídios com muita violência desde o dia

7 - Cabo PM Pereira (ficou na galeria A, de 2-2-1999.
arma em punho, dando cobertura e aguardando os Vários episódios marcaram as vidas de presos
policiais que adentraram no pátio e retiraram os 2 durante essa tal intervenção militar nos presídios.
(dois) presos, levando-os em seguida para a parte ex- Espancamentos, mortes, massacres, como por
terna do presídio. exemplo, o acontecimento na Casa de Custódia de

8 - Soldado, não sabemos o nome cujas carac- Viana-ES, quando os policiais militares, sob o coman-
terísticas são, louro, olhos azuis, forte, gosta de usar do do Major PM Bonicen, invadiram as galerias do pa-
cordão de ouro e pulseira de ouro. A poucos dias vi- vilhão 4 e foram abrindo cela por cela, onde os presos
nha para o presídio em caminhante F 1000 (este ren- um a um iam saindo e sendo brutalmente espanca-
deu pessoalmente, com mais 3 (três) outros policiais dos por inúmeros policiais militares fortemente arma-
e, participou da execução). I dos e munidos com porretes, deixando o saldo de 12

9 - PM de cor escura, do nariz achatado (não (doze) presos gravemente feridos.
sabemos seu nome, mas será facilmente identificado Este fato aconteceu no dia 18 de agosto de
pelos outros detentos). 1999. Conforme noticiou o Jornal A Tribuna. Todos

Obs.: Também participou da rendição e execu- nós sabemos, inclusive, o episódio idêntico que acon-
ção de presos. teceu recentemente no Anexo I da Casa de Detenção

10-Tenente Nogueira - Comandante da Guar- de Vila Velha-ES, quando a Polícia Militar, sob o Ca-
da - Após a execução adentrou nas galerias A e B mando do Major Bonicen invandiu as galerias deixan-
para conferência dos presos e disse aos policiais sob do o saldo de 32 (trinta e dois) presos gravemente fe-
seu comando que "era para eles serem rápidos na ridos.
ação porque podia complicar". Alguns desses presos, até hoje sofrem seqüelas

11 - Capitão Luiz do 42 Batalhão. do espancamento. Agora eles, os policiais militares
Este oficial adentrou nas galerias O, E e F para comandados pelo Major PM Bonicen, não se conten-

vistoriar as celas. Um policial retirou do interior da tando com periódicas agressões, passam a executar,
f"':.d o preso Arquimedes Rodrigues, agredindo o a sangue frio, presos indefesos.
mesmo com socos e chutes e arrastando-o para fora Todos nós, presos da Justiça do Estado do Espí-
do presídio, não conseguindo devido a interferência rito Santo, temendo que nos aconteça o que aconte
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ceu no dia 4-2-2000, quando dois internos foram co- quatro anos já houvera sido multada pela Secretaria
vardemente assassinados na Casa de Detenção de de Saúde do Estado pelas mesmas irregularidades.
Vila Velha-ES. Viemos à público para denunciar toda Outro fato de grande gravidade, que chamou a
a farsa que envolve o sistema carcerário do nosso atenção dos Agentes de Vigilância Sanitária que fis-
Estado que hoje se encontra nas mãos sangüinárias calizaram a Clínica, foi a descoberta de que nenhuma
da Polícia Militar. Não queremos fazer parte deste ex- percentagem de cloro era adicionada à água consu-
termínio ou transformar-nos em vítimas de tantas co- mida pela Clfnica, pondo, desta forma, em risco a vida
vardias que esta Polícia pratica diariamente em nos- dos pacientes ali internados.

sos presídios capixabas. Ao constatar in loco os fatos constantes- da de-
Os Encarcerados, condenados ou não, contes- núncia, o Ministro José Serra assim se pronunciou:

tam o ato praticado pela Polícia Militar, quando assas- "Infelizmente considero que não é decente o trata-
sinaram a sangue frio dois presos da Justiça recolhi- menta dado aqui pela falta de pessoal. Não é possível
dos nesta Casa de Detenção a disposição da Justiça. o que vi: duas jovens para cuidar de trinta velhinhas".

Por tudo isto e muito mais, finalizamos este, soli- Outro fato gravíssimo constatado pelos policiais
citando a retirada dos policiais militares dos presídios da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde
para que mais covardias ou mortes não voltem a Pública aconteceu no necrotério. O corpo de Expedito
acontecer, evitando assim que fatos como este se tor- Gabriel Lessa, falecido em 2 janeiro último, teve sua
nem rotinas em nosso Sistema Penal. Certidão de Óbito assinada apenas em 25 janeiro,

Sem mais para o momento, despedimo-nos e permanecendo, portanto, por todo esse tempo na Clí-
encerramos este, que segue devidamente assinado n'caI .

por todos. Vila Velha, 8 de fevereiro de 2000. Nesta oportunidade, Sr. Presidente, gostaria
O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa- também de enaltecer o trabalho realizado pela im-

lavra pela ordem. prensa, a qual, valendo-se de equipamentos sofisti-
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex" cados e profissionais competentes, pôde constatar e

a palavra. comprovar as denúncias recebidas. Essa mesma im-
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem. prensa que muitas vezes tem sido tão criticada por to-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. dos nós brasileiros, quando nas mãos de ótimos pro-
Deputados, gostaria, mais uma vez, de aplaudir a ati- fissionais, tem realizado excelentes trabalhos.
tude tomada pelo Governo Federal, mais especifica- Isso posto e comprovado, Sr. Presidente, toda a
mente pelo Ministro da Saúde, José Serra, quando da população brasileira passou a aguardar providências
interdição da Clínica Geral Adefomm, em Jacarepa- imediatas por parte do Governo Federal, o que veio a
Quá, Estado do Rio de Janeiro, onde velhinhos eram acontecer com a decisão do Ministro da Saúde inter-
tratados como animais. ditando a clínica, descredenciando-a perante o SUS e

Quero parabenizar por essa decisão o Presi- determinando a imediata transferência de todos os
dente Fernando Henrique Cardoso, muito bem repre- seus pacientes para outro local.
sentado pelo Ministro José Serra. Espero que agora Por essa decisão parabenizamos o Presidente
os proprietários da clínica sejam enquadrados nos di- Fernando Henrique Cardoso e o Sr. Ministro José
tames da lei, providência importante, para que fatos Serra, e esperamos agora que os proprietários dessa
lamentáveis como esse não venham a ocorrer nova- clínica sejam enquadrados nos ditames da lei para
mente. que fato tão lamentável quanto este não venha a se

A Clfnica ADEFOMM (Associação dos repetir no futuro.
Ex-alunos de Formação de Oficiais da Marinha Mer- Sr. Presidente, quero, aproveitando esta oportu-
cante), já descredenciada anteriormente pela Secre- nidade, ressaltar que o Congresso Nacional hoje está
taria Municipal de Saúde, vem colecionando, desde sendo visto pelo Brasil e pelo mundo como um grupo
algum tempo, uma série de irregularidades que vão de Parlamentares que trabalham.
desde a reclamação de seus funcionários pelo não Quero dizer ainda que o Prefeito Zito, de Duque
recebimento de seus salários, até maus-tratos, sobe- de Caxias, em 1.100 dias, realizou 1.413 obras.
jamente comprovados e mostrados, somente agora,
para todo o Brasil. Muito obrigado.

Conclui-se, portanto, que a Clínica Adefomm é O SR. PRESIDENTE (Marçal H!~o) - Concedo
reincidente em fatos dessa natureza, visto que há a palavra ao Deputado Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- dos juros extorsivos, que, nos bancos, saíram da
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputa- casa dos 80%, chegando a até 200% ao ano, enquan-
dos, estamos no segundo ano do Governo de FHC, to no Banco Central está hoje na faixa dos 19,5%; e
em seu segundo mandato, Governo que festejou eu- desemprego, principalmente entre os jovens, o que é
foricamente a implantação do Plano Real; aliás, plano uma conseqüência direta e imediata da baixa produti-
de uma nota só, porque falava apenas em combate à vidade.
inflação. Sua política está exclusivamente voltada No Brasil, uma média de 750 mil jovens chegam
para segurar a inflação a todo e qualquer custo, de- ao mercado a cada ano e ficam sem emprego. Em
monstrando, ao longo desses anos, que a única im- São Paulo, o índice de desemprego atinge a casa dos
portância estava na fachada da moeda. 20%. Também no meu Estado, principalmente na Ca-

Poderíamos dizer que durante certo período, até pital e na região metropolitana, o desemprego atinge
1996, o Plano Real até conseguiu realizar esse dese- índices alarmantes. Podemos dizer tranqüilamente
jo de controle inflacionário ou de chamada moeda for- que, hoje, em Salvador, há 300 mil desempregados.
te. No sertão da Bahia, os trabalhadores costumam Por mais que se festeje a chegada da Ford à Bahia - e
dizer que a moeda era tão forte que sequer consegui- talvez a Ford até consiga diminuir um pouco o desem-
am ter acesso a ela. prego -, ela deve gerar apenas algo em torno de

No comércio, é possível notar hoje a grande 1.500 empregos diretos, porque sua estrutura de au-
brincadeira entre comerciantes e comerciários: dizem tomação é muito grande. Alguns falam em 50 mil em-
que a escassez do dinheiro é tão grande que até se pregos indiretos, mas estes talvez estejam pensando
paga para que alguém mostre uma nota de cem reais, nas barraquinhas de cachorro quente na porta da fá-
pois ela não circula mais. Quando alguém tem acesso brica e nas empregadas domésticas que serão con-
a ela, chega a tomar um susto e pensar que é uma tratadas para trabalhar na casa dos futuros metalúrgi-
nota de papel qualquer, exatamente pela escassez de coso Na verdade, estão tentando mascarar ou fantasi-
recursos e, conseqüentemente, pela não circulação ar o pavão para tentar amenizar a crise.
de dinheiro. Obviamente, há enorme retração. Entre janeiro e junho de 1999, a construção civil

Após a primeira crise do real, assistimos clara- demitiu 50 mil pessoas neste País; o comércio, quase
mente à sobrevalorização do dólar, à baixa exporta- 40 mil pessoas; e a indústria extrativa apresentou nú-
ção, conseqüentemente à alta importação e, em de- meros ainda mais alarmantes: entre 150 mil e 170 mil
corrência disso, ao endividamento externo brasileiro, demitidos.
numa das escalas mais crescentes do último período, Do ponto de vista da renda, podemos dizer que
algo na ordem de 500 bilhões de dólares, se compu- o Plano Real, naquele primeiro momento a que me re-
tarmos as dívidas externa e interna. Se analisarmos feria, entre 1996 e 1998, teve seu período de equili-
sob o ponto de vista percentual, comparando o ano brio. Mas fora esse período, se analisarmos os dados
de 1994, ano da primeira eleição ganha por este Go- do PIB, veremos com clareza como este País empo-
vemo, com o de 1998, poderemos dizer que houve breceu.
um aumento de 100%. O PIB cresceu, de 1994 para 1995, apenas

Na mão generosa deste Governo, o pagamento 2,76%; de 1995 para 1996, apresentou crescimento
de juros previsto para o ano 2000 no Orçamento, De- de apenas 1,25%. Em 1998, se fizermos comparação
putado Paulo Rocha - valor que poderia privilegiar com esses períodos, o PIB diminuiu 1,45%. Esses da-
com generosidade o seu sofrido Pará ou o nosso ve- dos demonstram claramente que neste País não há
lho Nordeste -, está na ordem de 78 bilhões de reais, mais distribuição de renda e que quem ganha muito
ou seja, 60% da nossa receita pública; portanto, um perde cada vez menos, ao passo que quem ganha
comprometimento que anuncia a prioridade deste pouco perde cada vez mais. Essa é a sistemática da
Governo em relação aos gastos do Orçamento. vergonhosa relação de concentração de renda em

O déficit na balança de pagamentos deste País nosso País.
cresceu de 106 milhões de reais, em 1993, para a ci- O Prof. Batista Vidal, num dos seus escritos,
fra alarmante de 44 bilhões de reais, em 1998, o que afirma que o nosso PIB não é de 1,1 trilhão, mas de
talvez justifique a ausência completa de políticas pú- cerca de 320 bilhões. Nos seus estudos ele fez uma
blicas de cunho social. análise da renda no Brasil e afirma que 50% da nossa

Podemos constatar isso em alguns indicadores renda pertence a empresas estrangeiras, e os juros
como, por exemplo: produtividade baixa das empre- excessivos acabam por ter papel significativo nesses
sas; pouco investimento em produção, até em função números.
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A remessa de lucros para o exterior é outro fator básicas, de certa forma, também recebeu cortes devi-
que cada vez mais apresenta índices de crescimento do ao entendimento do Governo de que era necessá-
exacerbado. Paralelamente a isso, a nossa estrutura rio desviar recursos para cobrir seu déficit público.
pública de fiscalização não tem funcionado a conten- Esta Casa já presenciou algo semelhante, na
to para coibir, combater e evitar essa remessa vergo~ época em que o Governo lançou um pacote com 51
nhosa, e ela tem sangrado os cofres públicos e preju~ medidas para fazer ajustes nas contas públicas.
dicado a renda do País. O "Pacote 51" foi generoso ao permitir em dois

O último balanço de uma das grandes empresas de seus artigos que as empresas que comprassem
que opera no Brasil hoje - opera com o nome da estatais abatessem o valor do ágio em seus balanços.
Embratel, mas na realidade é uma empresa america- Com isso elas teriam, na realidade, isenção no paga-
na - apresenta dados alarmantes de crescimento da mento do Imposto de Renda. O Governo disse à soci-
sua dívida financeira. É impossível que uma empresa, edade que as empresas compradoras estavam pa-
em um ano, aumente a sua dívida financeira em gando mais caro do que o preço vil anunciado, para
500%! Podemos verificar aí que há nitidamente um que depois pudessem receber de volta esse dinheiro.
quadro, que poderíamos chamar de obscuro, de da- Por outro lado, Deputado José Antonio, a medida foi
dos não acompanhados ou revelados com vistas a muito dura com os menos favorecidos. Sugeria até
sonegar, remeter lucros e mascarar balanços. mesmo a suspensão do atendimento a deficientes fí-

O crescimento das remessas de lucros para o sicos e às pobres e miseráveis viúvas. Para que V.
exterior - aquilo que saiu da nossa Nação - foi de ExJls percebam a gravidade da situação, Deputado
70%, se comparado ao crescimento do PIS de 1995 a Ronaldo Caiado, dou como exemplo o caso da Tele-
1998. E essas alterações que têm sido feitas na nossa mar. Essa empresa, que opera em 16 Estados deste
economia e que têm punido duramente o povo brasi- País e tem 50% do seu capital público, terá de volta
leiro, com a entrega de um patrimônio construído a 813 milhões de reais do valor pago, somados o ágio e
duras penas pelo povo, têm permitido que aqueles uma série de outros pagamentos feitos ao longo de
que recebem graciosamente essas empresas ainda cinco anos. Não sei que agricultor ou cooperativa con-
tenham a prerrogativa da remessa de lucros. seguiria do BNDES, do Ministério da Agricultura ou

O mesmo SNDES que dificulta as relações com de qualquer outra entidade de financiamento 813 mi-
os homens do campo, o financiamento da produção Ihões de reais para produzir.
agrícola e que põe na fila milhares e milhares de tra- O Sr. Themístocles sampaio - V. Exll me per-
balhadores rurais para receber uma miçanga e tentar mite um aparte, Deputado Walter Pinheiro?
aproveitar o momento da chuva é o que trata com ge- O SR. WALTER PINHEIRO - Pois não.
nerosidade grandes multinacionais, ofertando-lhes fi- O Sr. Themístocles Sampaio - Nobre Deputa-
nanciamentos e possibilitando-lhes a aquisição de do Walter Pinheiro, quero comunicar a 'l.Exl que VOIJ

nossas empresas públicas a juros baixíssimos. apresentar ainda hoje a esta Casa um projeto de lei
Essa política está exatamente na contramão de que dispõe sobre a contraprestação de serviços pelos

tudo o que o Governo dizia ser a essência básica da beneficiários dos programas de distribuição de cestas
sua atuação: o resgate da questão social no País. básicas e das frentes de trabalho patrocinadas pelo
Basta vermos alguns indicadores. Governo Federal. Entendo, nobre Deputado, que o

Sr. Presidente, SrAs. e Srs. Deputados, recor- trabalhador não quer esmola. O trabalhador quer CrI-

do-me de que, em determinada feita, o Governo feste- térios. Essas cestas básicas são distribuídas sem cri-
java o aumento da quantidade de cestas básicas dis- tério; com isso, muitos aproveitam e não trabalham. O
tribuídas de um ano para outro, para justificar o pródi- Governo está perdendo muito com isso, e nós temos
go trabalho desenvolvido pelo Comunidade Solidária, muito o que fazer. Se aquele que recebe a cesta bási-
programa dirigido pela Primeira-Dama, Ruth Cardo- ca der a contrapartida, nos poços, cacimbões, estra-
so. das e açudes, o Brasil crescerá mais. O trabalhador

Ora, se houve necessidade de aumentar a não quer esmola, nobre Deputado, quer trabalho com
quantidade de cestas básicas distribuídas, Deputado dignidade.
Marçal Filho, significa que houve enorme aumento no O SR. WALTER PINHEIRO - Muito bem, Depu-
número de pessoas que passam fome e que, conse- tado Themístocles Sampaio. Se tomarmos como refe-
qüentemente, necessitam dessa migalha. Mas, se rência o primeiro ano do Plano Real, vamos ver que a
formos fazer um levantamento dos dados do próprio renda dos trabalhadores brasileiros é muito menor
Governo, veremos que essa distribuição de cestas hoje do que era em 1995. Esse comparativo nos leva



O SR. WALTER PINHEIRO - Deputado Pedro
Wilson, V. Ex!! é do setor de educação e sabe que nes
ses últimos cinco anos o investimento nessa área de
clinou. Alguns insistem em dizer que o Governo man
tém o mesmo patamar de investimentos, mas como
falar em mesmo patamar se temos um processo cada
vez mais crescente de demanda por educação? Po
demos dizer que declinou, sim, o investimento no se
tor. Se fizermos uma apuração mais detalhada sobre
a quantidade de jovens que adentram a universidade,
ficaremos ainda mais assustados. De cada cem jo
vens brasileiros, somente um-adentra a universidade.
E se fizermos uma análise com um grau mais detalha
do possível daqueles que conseguem chegar ao final
do curso universitário, vamo-nos alarmar mais ainda.

E eles dizem permanentemente que é necessá
rio o curso superior, talvez proliferando universidades
como quem tem o conceito de escola de 3º grau: uni
versidades de ponto de esquina, produzindo profissi
onais como quem produz qualquer coisa em série,
CQmo tenho dito até aqui, como quem produz sandáli
as, deixando o mau cheiro e soltando as tiras.

Esta é a cara da educação no nosso País: um
Fundef que, na realidade, está recheado hoje de cor
rupção, e o Governo abrindo mão da sua tarefa no en
sino médio, com a destruição das escolas técnicas,
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a crer que temos hoje uma redução em torno de 7,6% companhias, tanto da Telebrás como das companhi-
da massa de salários em nosso País, o que demons- as estaduais, manteriam seus empregos. V. Exª sabe
tra que o Governo deve optar novamente por essa bem o que ocorreu nesse processo de privatização,
medida de oferecer cada vez mais cestas básicas. além das denúncias de corrupção. Saúdo V. Exª e

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado principalmente os servidores públicos brasileiros, que
Walter Pinheiro, se V. Exª me permite, eu gostaria de, recebem toda a culpa por aquilo que há de ruim nos
em nome do Presidente da Casa, Deputado Michel serviços prestados, sem que seja feita uma crítica aos
Temer, e de toda a Câmara dos Deputados, cumpri- dirigentes, àqueles que contrataram, que fizeram
mentar o Presidente da República do Paraguai, país despesas, os Secretários, Prefeitos, Governadores,
vizinho e irmão, Luis González, dar-lhe as bo- Presidente, Ministros, aqueles que fizeram todo tipo
as-vindas e agradecer-lhe e a toda a sua comitiva a de legislação, de nomeação e de exoneração. Ficou
visita. tudo por isso mesmo. O servidor público continua

Nossos cumprimentos a V. Exª, Sr. Presidente. sem reajuste salarial, sofrendo uma inflação de 80%
(Palmas.) do Plano Real. Querem oferecer agora 5%,6% de au-

O SR. WALTER PINHEIRO - Como eu estava mento para o servidor, e ainda há aqueles 28% não
dizendo, Sr. Presidente, srªs. e Srs..Deputados, a situ- contemplados, além de outros benefícios, gratifica-
ação dos trabalhadores brasileiros apresenta um ções, promoções, qualificações, enfim, tudo o que diz
quadro cada vez de mais dificuldades. respeito à melhoria do serviço público. Saúdo V. Exª

Ontem recebemos aqui um número enorme de por esse trabalho extraordinário que faz em favor do
trabalhadores do serviço público, que, ao longo dos povo trabalhador da cidade e do campo, em favor de
últimos cinco anos, amargam um dos maiores arro- um Brasil para os brasileiros, um Brasil desenvolvido,
chos salariais, talvez o maior, da história deste País. que distribua melhor a sua riqueza. V. ExI mais uma
Em conseqüência disso, o serviço público tem sido vez demonstra ser um grande líder do Partido dos
degradado, colocado à margem. Então, além de estar Trabalhadores, da Bahia, do Brasil, da luta pelo de-
desempregado, o cidadão brasileiro amarga ainda senvolvimento deste País. Parabéns!
um serviço público sem qualidade, que a cada dia dei
xa marcas mais profundas de completa destruição.

Mas é óbvio que isso está associado a uma
questão central. Desmantelar a nossa estrutura de
combate à sonegação serve exatamente para permi
tir um processo cada vez mais crescente de remessa
de lucro para o estrangeiro. Ê essa falta de controle
que tem permitido, historicamente, que a periferia do
capital, que opera de forma nebulosa, consiga fazer
suas transações sem ser taxada. Enquanto isso, a
maioria da população, aquela que ainda resiste no
mercado de trabalho, é taxada na fonte. A própria Re
ceita Federal afirma que os recursos do Imposto de
Renda vêm maciçamente do mundo do trabalho e
que a sonegação é enorme no mundo do mercado fi
nanceiro. Mas, lamentavelmente, a mesma Receita
que faz essa constatação não combate como deveria
esse tipo de política.

Concedo um aparte ao Deputado Pedro Wilson.
O Sr. Pedro Wilson - Ilustre Deputado Walter

Pinheiro, conheço sua história e sua luta em favor do
povo trabalhador da cidade e do campo. Estou reme
morando a época em que V. Ex!! criticava a privatiza"
ção da Telebrás, dizendo que era uma falácia dizer
que a venda das estatais iria democratizar o setor,
distribuir telefones, tornar mais baratas as tarifas,
tudo isso com a garantia de que os trabalhadores das



UM BARRIGA VERDE
E UM CABEÇA CHATA

Não se trata de alguma dupla sertane
ja oriunda dos sertões goianos para azucri
nar ainda mais nossos martirizados ouvidos.
Barriga Verde e Cabeça Chata são dois De
putados Federais que formaram eficiente
parceria, muito benéfica para o Nordeste,
mais especificamente para Sergipe e Alago
as.

Cabeça Chata, regional e literalmente
falando, a Deputado Albérico Cordeiro, vai
começando a ver delineado, em ações práti
cas, o seu recorrente sonho com os sertões
alagoanos atravessados por um longo e si
nuoso canal, que tomaria férteis e produti
vas terras ressequidas até os massapês
aonde chegam os canaviais.

Usemos uma expressão gasta: seria a
redenção de Alagoas o iniciado e logo para
lisado Canal do Sertão.

Albérico, ágil, habilidosa, uniu-se a
Sergipe, estabeleceu ligações fortes, afeti
vas, com pessoas interessadas mais em
pensar o desenvolvimento do que nas futri
cas da politicagem retrógrada, e saiu a par
ceria que também nos beneficiará com a
possibilidade de construção dos canais Dois
Irmãos ou Jusante Itaparica e Xing6; um
atravessando parte do nordeste da Bahia e
descendo até Ribeir6polis; outro, menor,
cruzando os dois Municípios de Canindé e
Poço Redondo.

Renato Vianna, o Deputado catarinen
se, o Barriga Verde, Relator do Plano Pluria
nual de Investimentos, tem a responsabili
dade de selecionar projetos e distribuir para
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que foram baluartes no País no período da industriali- sava, segundo ele, para conhecer o Baixo São Fran-
zação. cisco, nas áreas onde ficam as cidades de Paulo

Mas, Sr. Presidente, ao falar em universidade, Afonso, Delmiro Gouveia, Olho D'Água do Casado,
não dá para deixar de falar em pesquisa. Nenhuma Piranhas, Canindé de São Francisco e Poço Redon-
nação, principalmente esta Nação, que se endividou do. E, da maior importância para nós, de Alagoas, so-
e tem problemas sérios do ponto de vista da sua pro- brevoou com este Deputado e o Governador de Ser-
dução, vai enfrentar o dito mundo globalizado sem es- gipe o Canal do Sertão.
tar firmemente calçada na questão da pesquisa, da Em seu relato dessa viagem, o jornalista Luiz
ciência e da tecnologia. Lamentavelmente, este Go- Eduardo, em sua página semanal do Jornal da Cida-
vemo tratou isso como coisa periférica. Trinta por cen- de, de Aracaju, focalizou as perspectivas de crença e
to do orçamento de ciência e tecnologia foram corta- esperança de sergipanos e alagoanos.nos resultados
dos. dessa visita.

Obviamente, essa é a política de colocar-nos na Leio o artigo de Luiz Eduardo para o conheci-
periferia do mundo, como submissos. Se não temos menta da Casa e do País:
padrão tecnológico, não temos o conhecimento. Con
seqüentemente, a nossa indústria cai por tabela, por
que não tem como produzir. Viramos verdadeiros ma
quiladores, como diziam os mexicanos.

Portanto, Sr. Presidente, esse é o retrato de um
Brasil que dá sinais de cansaço. Mas é necessário
que este gigante se possa reerguer. E, para reerguer
este gigante, é necessário fazer uma verdadeira revi
ravolta em nossa política.

Espero que esta Nação tenha um dia um Gover
no sério, popular, democrático, um Governo que te
nha como pressuposto a defesa dos interesses do
seu povo, que tenha relações com o mundo - não so
mos uma ilha -, mas leve em consideração principal
mente que precisa atender às necessidades do seu
povo para fazer esta Nação também entrar neste dito
mundo globalizado como um jogador de ponta e não
como mero espectador na arquibancada.

Muito obrigado.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls.
e Srs. Deputados, o Deputado Renato Vianna, Rela
tor-Gerai do PPA, esteve recentemente nos Estados
de Sergipe e Alagoas, particularmente à região do
Baixo São Francisco.

Essa viagem foi relatada no artigo do jornalista
Luiz Eduardo, do Jornal da Cidade, de Aracaju.
Acompanhei S. Ex' nessa viagem, vez que da progra
mação, organizada pelo Governador Albano Franco e
pela Assembléia Legislativa de Sergipe, constou uma
visita às áreas do Rio São Francisco.

Foi uma viagem proveitosa, Sr. Presidente. O
Deputado Renato Vianna viu e ouviu tudo que preci-



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 11 07817

eles recursos que beiram a cifra com feição política, precisa de aliados como o Deputado Renato
astronômica de um trilhão de reais. Vianna e, enquanto isso, procura desfazer, Cai ) pa-

Ex-Prefeito de Blumenau, cidade in- ciência, possíveis animosidades que possa encontrar
dustriosa, canteiro de bons exemplos de tra- em Brasília.
balho da iniciativa privada e eficiência da Tenho dito.
gestão pública, Renato Viana, sulista, quis
conhecer melhor, vendo o Nordeste de per- O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
to, e chegou a Sergipe acompanhado por palavra pela ordem.
Albérico Cordeiro, depois de ter percorrido O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exª
vários outros Estados, cuidadosamente afe- a palavra.
rindo o efeito econômico e social dos proje- O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
tos para os quais poderá destinar recursos. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs.

A transposição do São Francisco é assunto e Srs. Deputados, há homens que lutam por um dia e
que o preocupa pela necessidade de levar os bene- são bons. Há homens que lutam por um ano e são
fícios das águas até Estados destituídos de reser- melhores. Há homens que lutam por muitos anos e
vas hídricas e também pelo imperativo de preservar são muito bons... Porém, existem aqueles que lutam
e revitalizar o rio, que sofre morte lenta, gradual e ir- por toda uma vida, estes são os imprescindíveis.
reversível, se persistir o atual descaso. Ouviu aqui Quis lembrar os versos do poeta Bertold Brecht
vozes exaltadas e ponderações sensatas, como as para enaltecer a luta dos servidores públicos, em es-
que fazem o Governador Albano Franco e a Sena- pecial dos diversos sindicatos que desfraldam a ban-
dora Maria do Carmo Alves, recomendando que, em deira das causas populares, por justiça, distribuição
vez de uma briga com o Minis\ro Fernando Bezerra, de renda, direitos humanos e dignidade. É preciso sa-
a ele se procure demonstrar que a solução definitiva udar também as entidades que constroem, no dia a
passa, necessariamente, pela transposição do To- dia, a luta em defesa de um serviço público cada vez
cantins, projeto que significaria também parte da re- mais gratuito, público e de qualidade e por um Brasil
vitalização do São Francisco, com a disponibilidade independente e soberano.
de água garantida para todo o Nordeste. ° Gover-
nador do Tocantins, Siqueira Campos, que constrói Saudamos a CutlGO, o Sintsep/GO, o Sint-
com competência o novo Estado, é favorável à idéia fesp/GO, o Sintef/GO, o Sinjufego, o Sintufg. o Sinpef,
e dispõe-se a facilitar a cessão da água que ele tem a Ugopoc, o Sintego, o Sindifisco, o Sindiag o Sind-
em demasia para o Nordeste sedento. justiça, o Stiueg, o Sindsaúde, o Sindpúblic ) Sind-

Renato Vianna esteve em Poço Redondo, che- goiãnia, a Affego e muitos outros sindicatos espalha-
gou cedo com o Governador Albano Franco e tomou dos pelo Brasil. Ressaltamos a destacada atuação de
café sertanejo na casa simples do Frei Enoque, raro todos os sindicatos em defesa dos servidores públi-
Prefeito no interior a não ter construído suntuoso pa- cos de meu Estado, os quais, apesar dos constantes
lacete. Recebeu uma lição humilde de nordestinidade vendavais que assolam os servidores públicos, mos-
e chegou a Canindé, onde, ao contrário, as priorida- tram-se bastante fortalecidos pela união de todos os
des da rica Prefeitura são outras. seus associados.

Lá, sobrevoou de helicóptero o provável traçado Saudamos as lutas pelos r<?éljustes salariais de
dos três canais, navegou pelo Lago de Xingó, ficou servidores federais, estaduais e munidpais, Luta pela
impressionado com a beleza natural e o potencial tu- recomposição salaria'. qualificação, formação e pro-
rístico. moção. Luta pelo asi? J9/ecimento de datas-base em

Renato Vianna é hoje um barriga-verde também face de que nl:lsses !JI mos cinco anos a inflação che-
cabeça chata e pode ser valioso aliado de Sergipe e ga a quase 80% f' !itos, a maioria dos servidores,
Alagoas, para a concretização dos canais, também principalmt'I~'\' ,-'. .lerais, não obtiveram reajustes
para que se chegue a uma saída racional para a devidos nel:1 "');J ~;amento dos 28% ganhos na Justi-
transposição do Sau Francisco, colocando viabilidade ça. Os s~rvidCl'f~ astão em todos os lugares, aqui em
técnica acima do emocionalismo, esse emocionalis- Brasília IlJt~nac por seus direitos legais, legítimos.
mo que o Governador Albano Franco, experiente e Cut, Fasubra, Andes, federações e Sindsep de varia-
sempre prudente, tem procurado evitar, enquanto faz das categorias estão nas lutas por dignidade, traba-
contatos e parcerias essenciais, considerando sem- lho, salário, justiça, benefícios, reajustes, promoções
pre que Sergipe, pequeno, quase sem importância para os servidores e aposentados/pensionistas.
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São anos e anos de muitas vitórias à frente dos dá exemplos cada vez mais intensos de engajamento
mais importantes movimentos de reivindicação da ca- do processo democrático, na busca de uma nova so-
tegoria. São muitas vitórias, como a incorporação do ciedade, construída sob o forte alicerce do trabalho e
tempo de serviço de CLT para o anuênio, a defesa dos da ação de cidadania.
aposentados contra a famigerada cobrança de contri- Por isso, é preciso saudar todos os servidores
buição previdenciária. Enfim, são muitas empreitadas públicos do Brasil com uma mensagem de respeito e
que transformam homens e mulheres em paladinos solidariedade, de fé e de esperança. É preciso dizer
do direito dos servidores, como continua sendo a luta que aprendemos muito nestes anos e que não pode-
pelos 28,86%, desde o Governo Fernando Collor, de mos desesperar-nos, deixar que o desalento desa-
tão tristes lembranças. credite a luta. É preciso estar atento, sempre, continu-

A0 longo dos últimos anos, o serviço público ar com garra e com fé a canção que a gente aprendeu
brasileiro vem sofrendo um grande descaso por parte - e até já ensinou - nestes anos todos.
das autoridades públicas. Não bastassem os salários Permita-me também, Sr. Presidente, fazer a
que e&LC~O congelados há seis anos - por si só já é um nossa saudação ao Partido dos Trabalhadores pelos
r tSS Jo fardo, tendo em vista que a inflação e os juros seus vinte anos.
110 Brasil nesse mesmo período reduziram os seus Muito obrigado.
salários em quase 50% -, há também uma alegação O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
sotismática por parte do Governo Federal de que o a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo Caiado, para uma
servidor é responsável pelo déficit na previdência e Comunicação de Liderança, pelo PFL. S. Exll dispõe
assim devem-se criar, de todas as formas, taxas e de 10 minutos.
descontos para os seus já minguados vencimentos. O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Como

No Brasil, tornou-se regra deslocar o ônus das Lrder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e
diversas crises existentes para os ombros de quem Sra. Deputados, no final do ano passado, o Estado de
menos tem a ver com ela: os trabalhadores. O fato Goiás, naquilo que é conceituado como circuito do
mais recente desta constatação é o caso da demis- Centro-Oeste, foi considerado zona livre de febre af-
são de 10 mil servidores públicos, entre eles 4 mil pro- tosa e passou a fazer parte daqueles Estados que es-
fessores, em Rondônia. Cor>forme nos informa a cur, tavam em condições de exportar carne seja para a
parte desses servidores estão acampados desde se.- Comunidade Econômica Européia, seja para os Esta-
gunda-feira, dia 31-01, e afirmam que o acampamen- dos Unidos, seja para muitos outros países.
to vai durar .1té que o Governador reveja as demis- O rebanho do Estado de Goiás é o maior, neste
sões. Enql .nto isso, o ano letivo está comprometido momento, na área livre do nosso País. São mais de 18
por falta c professores, sendo os alunos os r incipa- milhões e 600 mil cabeças.
is prejudi ,ados. Nos últimos dias, Sr. Presidente, região do Esta-

É sempre assim. Ano após ano, os servidores do de Goiás na área fronteiriça com o Estado do To-
vão acumulando perdas e prejuízos os mais diversos. cantins e com Mato Grosso foi delineada conforme
Só no Governo FHC, são cerca de 55 itens que englo- um acordo feito com o Governo anterior. Quando digo
bam perdas salariais, extinção de gratificação e ou governo anterior, digo o Governo do PMDB no Estado
benefícios como auxílio-transporte e alimentação. de Goiás. Autoridades daquele momento vieram até
Tudo isso é feito sem discriminação de funcionários Brasília e, em entendimento com o Ministério da Agri-
da ativa ou inativos. Em recente documento divulgado cultura, conforme relato feito pela DrI Denise, da área
pela Andes, foram classificados todos estes desman- sanitária do Ministério, definiram o que seria a zo-
dos assacados contra os servidores, sem contar as na-tampão, exigida pela Organização Internacional
perdas provenientes dos famigerados "planos econô~ de Epizootíase. Ali haveria uma limitação, uma dificul-
micos", como o Plano Bresser, o Plano Verão e o Pia- dade para o trânsito dos animais, para não colocar-
no Collor. mos em risco todo o restante do rebanho do Estado

Mesmo assim, e apesar dos pe:ares, a cada de Goiás.
ação se encontra uma reação. Na luta 00 ":l a dia, os Indiscutivelmente, queremos achar uma saída
servidores têm cumprido o seu papel de - ao mesmo para os produtores rurais que estão nessa situação
tempo - servir à comunidade e lutar por seus direitos delicada, mas não podemos aceitar neste momento,
sempre usurpados. A presença sempre firme de sin- Sr. Presidente, que lideranças irresponsáveis que fa-
dicalistas abnegados, tanto nas lutas de sua catego- lavam pela classe há dois anos, que vieram a Brasflia,
ria, quanto nas ações dos movimentos íJopulares, nos que definiram essa zona-tampão, voltem hoje para
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esses mesmos Municípios e digam que a responsabi- outra ligação que fazíamos paralelamente: "Deixa es-
Iidade é do atual Governo ou que há omissão nossa ses otários aí. Daqui a pouco eles se cansam. A única
em conseguir junto ao Ministro a liberação de toda alternativa é essa. Continue o vôo para São Paulo".
essa área. Vejam bl3m V. Exªs Recorremos a funcionários

Amanhã teremos lá a presença do Ministro Pra- da Aeronáutica e ao DAC local. Simplesmente, de
tini de Moraes. Conversamos longamente com S. Exª maneira apática, disseram-nos que nada podiam fa-
na data de ontem. É lógico que todas as tentativas se- zer, que tínhamos de reclamar. E disse-lhes eu: "Mas
rão feitas para podermos achar uma solução para to- reclamar a quem, se estamos reclamando aos senho-
dos os produtores dessa região, mas sem colocar- res, que são autoridades?" Eles disseram que não ti-
mos em risco aquilo que é fundamental para a econo- nham autoridade para interferir no controle das em-
mia de Goiás e de todos os outros Estados que hoje presas. Sr. Presidente, depois de insistirmos muito,
têm essa zona livre para exportação, sabendo-se o esses funcionários autorizaram outras empresas a
quanto impulsionou a economia de cada um dos aceitarem as passagens da TAM. A princípio, nem en-
Estados. dossar as passagens queriam. Não fizemos esse tra-

Sr. Presidente, desejamos fazer outro registro. jeto e perdemos a passagem.
íamos hoje, às 11 h, para Goiânia, junto com o Depu- Ora, meu Deus, onde fica o direito do passagei-
tado Abelardo Lupion, que poderá fazer um relato, ro, que sustenta toda a aviação brasileira, de altíssi-
porque o Paraná já passou por situações como esta, mos custos?
e com o Deputado Jaime Fernandes. Saímos daqui Encerro minhas palavras dizendo que na próxi-
num vôo da TAM. Ao chegarmos em Goiânia, sobre- ma sessão pretendo apresentar proposta de criação
voaram o aeroporto de Goiânia e simplesmente, por de uma comissão de controle externo para investigar
falta de condições climáticas Jocais, deslocaram o os fatos e impedir que situações como essas sejam tão
avião até a cidade de Uberlândia. freqüentes, conforme depoimento de vários passagei-

Sr. Presidente, aqueles que faziam o trajeto Go- ros que viajam com freqüência no trecho Brasí-
iânia-Brasília-Goiânia eram mais de cinqüenta passa- Iia-Goiânia-Uberlândia, e para fiscalizar a maneira
geiros. Ao chegarmos em Uberlândia, levamos o nos- como os passageiros estão sendo tratados neste País.
so problema ao responsável pela TAM. É algo impres- Era o que tinha a dizer.
sionante. Acredito que alguns colegas Parlamentares
já tenham passado por essa situação, mas quero de- Muito obrigado.
nunciá-Ia. É algo realmente irritante o desprezo com O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
que os responsáveis por aquela empresa trataram os a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior para uma
passageiros que ali estavam, todos com problemas. Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
Eram empresários, funcionários e Parlamentares, O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí-
como nós. der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. De-

Eles eram insensíveis a nossa argumentação. putados, ontem tivemos audiência com o Secretário
Já que Goiânia havia aberto o teto, já que havia todas de Estado dos Direitos Humanos, Dr. José Gregori.
as condições para que o avião retornasse, tentamos Estiveram presentes membros da Comissão dos Di-
isso junto à coordenação de vôo, até junto à presidên- reitos do Cidadão da Câmara Municipal de Salvador,
cia da TAM. representada pelo Vereador Daniel Almeida; a Comis-

Tínhamos, Sr. Presidente, uma imagem diferen- são dos Direitos Humanos da Assembléia Legislativa
te do Presidente. Achávamos que fosse uma pessoa da Bahia, representada pelas Deputadas Moema
realmente sensível ao clamor dos passageiros da Gramacho e Udice da Mata e pelo Deputado Marcelo
TAM, e vimos naquela hora uma total indiferença; um Nilo; e o Fórum de Entidades de Direitos Humanos da
gesto autoritário de dizer: "Olha, cabe a vocês terem Bahia. Dessa comitiva compareceram os Deputados
um retorno às 6 horas da tarde se quiserem retornar a Federais Nelson Pellegrino e Haroldo Lima e o Parla-
Goiânia". Nós colocávamos a possibilidade de o avião mentar que ora ocupa a tribuna.
fazer um retorno à cidade de Goiânia e depois ir para Nosso objetivo foi entregar relatório cujo título é
São Paulo, o que provocaria um atraso de, no máxi- o seguinte: "Presos e clandestinos políticos: um caso
mo, uma hora. de retaliação ela Justiça Eleitoral da Bahia".

Quando tentamos falar com a Presidência da O relatório que entregamos ao Dr. José Gregori
TAM, a secretária, de maneira irônica, dizia a seu fun- e posteriormente ao Presidente José Neri da Silveira,
cionário, não sabendo que estávamos ouvindo por do Tribunal Superior Eleitoral, é o seguinte:



o fato teve ampla repercussão, com
cobertura jornalística nacional no noticiário
principal, inclusive da maior rede de televi
são do País. Revogada a decisão suspensi
va, a posse do novo Prefeito finalmente
ocorre três dias após, em 10 de dezembro
de 1999.

No mesmo dia, o Juiz Eleitoral de Mai
ri, cidade vizinha, decretou a prisão preven
tiva de vinte e duas pessoas, todos peque
nos comerciantes ou lavradores, sem ante
cedentes criminais, todos com residência
fixa, muitos deles parentes do novo prefeito,
inclusive dois dos seus filhos e um irmão.
Entre os presos, estão ainda o presidente
do PSDB municipal, dirigentes do PMDB e
dois vereadores, Deraldo Sales Rios, do
PSOB, e Oerson Gomes de Almeida, do
PMDB.

Três foram presos imediatamente e
dezenove estão na clandestinidade, na con
dição de foragidos da Justiça. Vários recur
sos já foram tentados, todos negados, inclu
sive em última instância do Tribunal Regio
nal Eleitoral, o pleno do Tribunal.

Hoje já são quase sessenta dias de
prisão sem que haja qualquer perspecti'óa
de relaxamento. Os acusados são tratados
como se condenados fossem. Ao que tudo
indica, na decretação das prisões, bus
cou-se identificar não aqueles que teriam
sido responsáveis pela depredação do Fó
rum e sim as principais lideranças do Muni
cípio, como mais uma etapa do processo
político que se iniciaria com a promulgação
de um resultado eleitoral fraudulento.

Em defesa dos acusados, apresen
tou-se à Justiça declarações da União das
Associações de Produtores Rurais de Vár-
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O presente relatório visa não apenas bro, mais uma decjsão judicial suspendeu o ato, e
descrever e denunciar um caso flagrante de no exato instante em que estavam aglomeradas nas
retaliação política que envolve o Tribunal imediações do fórum, mais de mil pessoas para ver
Eleitoral da Bahia, bem como conclamar as a diplomação do nosso candidato Teté, como é cha-
organizações de Direitos Humanos em todo mado Manoel Sales Rios. Chegou-se à suspensão
o País a se mobilizarem pela soltura de três da posse por meio de liminar e depois de recontada
presos e pela suspensão da prisão preventi- e provada a fraude. Depois de três anos uma liminar
va decretada de 19 lideranças políticas e suspendeu a diplomação e a posse do nosso candi-
gente simples do povo, no Município baiano dato. A suspensão da posse e o receio de que a in-
de Várzea da Roça. justiça continuasse a prevalecer provocaram enor-

Os acontecimentos que redundaram me revolta, resultando em invasão e destruição par-
nas três prisões e que têm mantido na elan- cial do prédio que sedia a Justiça no Município.
destinidade 19 pessoas têm sua motivação Continua:
remota nas eleições municipais de 1996 e no
resultado fraudulento anunciado à época. Na
quele ano, Sr. Presidente, após a apuração
do pleito, Manoel Sales Rios, candidato do
PSDB a Prefeito, foi para casa vitorioso, co
memorou o resultado, tendo ganho a eleição
por 31 votos, e dormiu tranqüilo. No dia se
guinte, em vez de ele ter ganho por 31 votos,
publicaram que ele perdeu por três votos.

Isso levou a uma demanda judicial durante três
anos. Durante três anos, procuramos demonstrar
que numa única uma havia sido mudado o resultado
da eleição. Essa uma, em que nós achávamos - e
provamos posteriormente - que havíamos ganho
por 17 votos (14 votos mais 17 votos dariam numa
vitória de 31 votos), foi invertida. Isso resultou em
nossa perda por três votos. Ao invés de 17 votos fa
voráveis, ficaram 17 contrários.

Continua o relatório:

Finalmente, no dia 30, novembro de
1999, passados três anos, foi realizada
nova contagem de votos e confirmado o que
nenhum eleitor daquele Município duvidava:
o resultado da apuração de 1996 foi inverti
do - a fraude ficava evidenciada. Àquela
altura, a reparação do erro, politicamente
importante, não restituiria na sua totalidade
a vontade do eleitorado. Três quartos do
mandato já foram cumpridos pelo candidato
derrotado, que, certo da derrota na apura
ção, tratou de inviabilizar administrativamen
te a gestão do novo Prefeito no seu primeiro
e último ano de Govemo.

A descrição de todo esse processo é
indispensável para compreender os fatos
que se seguiram.

,Sr. Presidente, depois de marcada a posse do
Prefeito Manoel Sales Rios para o dia 7 de dezem-
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zea da Roça, dos representantes da Igreja
Católica, da Igreja Batista, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, do Presidente da Câ
mara Municipal e do Prefeito. Todas estas
instituições e pessoas atestaram serem os
acusados pessoas de boa conduta e gente
de bem. Estas alegações, contudo, não de
moveram o Judiciário de sua determinação.

Os crimes de que foram acusados os
populares e as lideranças políticas, segundo
parecer da própria Procuradoria Eleitoral,
poderiam implicar penas que perfazem um
total de nove meses e quinze dias, inferior a
um ano, portanto. Isto significa que, mesmo
na eventualidade de condenação, o apena
do tem direito a sursis, ou seja, não estaria
implicado em privação de liberdade. Inúme
ras irregularidades no processo foram apon
tadas, ainda, pela Procuradoria Eleitoral re
lativas a descumprimento de prazos, de ine
xistência de alegações formais para pedido
de prisão, entre outras. Mas isto não parece
ter relevância quando se tem objetivos polí
ticos claramente definidos.

A Justiça baiana segue uma lógica
própria. Efetivamente, o que se tem é um
caso de retaliação política. Práticas típicas
do período da ditadura militar ainda persis
tem na Bahia. As prisões assumem um ca
ráter abertamente político. Pais de família,
gente direita, está sendo impedida de de
senvolver suas atividades de auto-sustento,
presos ou vivendo na clandestinidade, trata
dos como marginais.

As circunstâncias e fatos aqui relata
dos exigem providências que extrapolam o
âmbito estadual. A denúncia da arbitrarieda
de praticada por quem deveria combatê-Ia
deverá ser de enorme importância para a
resistência democrática que se empreende
contra este estado de coisas na Bahia.

Segue a relação dos presos, Sr. Presidente:
José Marcos Ribeiro da Silva; Cleverson Nunes
Rios; Jailton Oliveira Gomes. Vivendo clandestina
mente, com prisão decretada: Adailton Souza Rios;
Amadeu Rios Oliveira; Antônio Carlos Rios Barreto;
Antônio Oliveira Silva; Deraldo Sales; Derson Go
mes de Almeida; Djalma Rios da Silva; Ednael Rios
da Silva; Elber Pacheco Rios; Gilson de Jesus; Joil
ma Rios Silva; Jorge Nascimento de Santana; Jose
milton Rios da Silva; Luiz Airan Silva Souza; Nelson
Rios da Silva; Odailton de Oliveira Rios; Raimundo

Rios da Silva; Valdeci Nascimento da Silva; Wan
derlei Vilas Boas Sales Rios.

José Marcos Ribeiro da Silva, Sr. Presidente, foi
liberado ontem.

Da lista acima constam o filho, o irmão do Prefei
to e o Presidente do Partido.

Sr. Presidente, é um ato absurdo que a Justiça
Eleitoral da Bahia comete.

Manifesto o meu agradecimento aos companhe
iros do PT, PCdoB e PSB do nosso Estado, que, mes
mo tendo à frente desse processo um Prefeito do
PSDB, Manoel Sales Rios, o popular Teté, estiveram
conosco ontem em audiência com o Secretário de
Estado dos Direitos Humanos, Dr. José Gregori, e,
posteriormente, com o Presidente do Tribunal Superi
or Eleitoral.

Esses acontecimentos seriam atípicos se não ti
vessem se passado na Bahia, onde a Justiça Eleitoral
se comporta como parte no processo, transformando
coisas simples, absolutamente simples, em algo que
quer demonstrar uma subserviência absoluta ao po
der hegemônico do Estado.

Nessa luta, todas as pessoas democráticas da
Bahia, todos os cidadãos de bem, têm absoluta con
vicção de que esse ato de retaliação não ficará imune
ao julgamento dos homens de bem deste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PMDB, ao Deputado Edinho Bez.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Como Líder.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, falo, nesta oportunidade, em nome
do meu partido, o PMDB, sobre o Programa de Parce
ria da Caixa Econômica Federal, objetivando atender
a financiamento da casa própria para pessoas'ae bai
xa renda.

Foi anunciado pelo Exmº Sr. Presidente Fernan
do Henrique Cardoso o Programa de Parcerias da
Caixa Econômica Federal, que permite reduzir o valor
da prestação do financiamento da casa própria para
cerca de R$ 40 reais, para as famílias de baixa renda.

O programa de construção de moradias com
prestações no valor de R$ 40 reais, um valor baixo,
dá-se porque existe uma parceria com Estados, Muni
cípio~ e organizações não-governamentais, para as
sim construir casas para os brasileiros de baixa ren
da..

Cada parceiro contribui com o que tem. A Prefei
tura pode doar o terreno. O Estado entra com a água,



Espfrito Santo: em Mimoso do Sul, a Prefeitura
doou 23 lotes e isentou as obras de taxas municipais.
As casas foram construídas em regime de mutirão
com preço final de 2.900 reais.

Projeto Mariz - Paraíba: executado em 170 Mu
nicípios, entregou 3.000 casas a famílias que pagam
prestação de R$ 20,00. O projeto da moradia é do La
boratório de Tecnologia da Universidade Federal da
Paraíba. Cada metro quadrado de construção custa
apenas R$ 70,00. Outras 2.500 moradias estão em
construção. Esse Projeto Mariz permite uma presta
ção de R$ 20,00, caros colegasl

Pró-Casa - Pernambuco: a parceria entre as
Prefeituras, a Empresa de Habitação do Estado, o
sindicato dos construtores e lojistas de material de
construção permite à Caixa financiar a construção de
casas de 32 metros quadrados por valores inferiores
a 3 mil reais. A prestação fica entre 40 e 50 reais. Os
empresários de construção pagam parte das taxas e
da mão-de-obra, e os lojistas de material de constru
ção pagam a outra parte para poder vender em larga
escala. As Prefeituras doam terrenos e escolhem as
famílias a serem beneficiadas.

Minas Gerais: a Fundação Solidariedade
Pré-Habitação, uma ONG que conta com o trabalho
de funcionários da Caixa, organizou a construção de
35 casas a famílias com renda de até três salários mí
nimos e está finalizando outras 110 moradias em Juiz
de Fora. Em Uberlândia, a Prefeitura oferece a planta
e o apoio técnico para a construção, que fica com cus
to final de 3.500 reais. Em Betim, o Centro Federal de
Ensino Tecnológico desenvolveu projeto que permite
a construção de casas por 2.000 reais. O Clube de Di
retores Lojistas leva o financiamento da Caixa para as
famílias.
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luz e esgoto. As secretarias de habitação oferecem médio de 5.000 reais. O método é simples: a família
apoio técnico para as construções. As universidades, escolhe o lote e recebe do Governo um projeto cha-
as associações comunitárias, as entidades religiosas mado Casa Evolutiva, que permite 25 variações de
e até as Forças Armadas podem ajudar a organizar construção. O programa é desenvolvido pela Compa-
as famflias. A comunid~de entra c~~ a mão-de-obra nhia de Habitação do Paraná e financiado pela Caixa,
para o trabalho em regime de mutlrao. E o Governo que investiu R$ 85 milhões. Já foram construídas
Federal, através da Caixa Econômica Federal, finan- 18.000 moradias.
eia diretamente as famflias de baixa renda. F I b' R' d J' Id._ . " ave a- alrro - 10 e anelro: com o ava a co-

.Com e.ssa ~mao de esforços, uma famlha V~I munidade, são feitas obras como a abertura de novas
pre?,sar de !lnanclamento de ape~as R$ 3 ou R$ 4 mil vias, implantação de redes de água e esgoto e re-
r~als, ?U ate menos, para cons!rulr a sua casa. Menor construção de moradias. A Caixa Econômica transfe-
finanCiamento, m~nor prestaçao. Um valor que pode riu R$ 102 milhões para o programa e o BID - Banco
ser pago por famílias que ganham até menos de cinco . ..
salários mínimos. Justamente as que mais sofrem In~er~mencan~ de .Desenv?I~lmento apllco~ US$ 320
~om a falta de moradia. mllhoes. O projeto Já beneficIou 115 comumdades ca-

. rentes.
Esse tipO de programa de habitação não é novi-

dade. Existem diversas experiências no País.
Em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, a Prefei

tura doou 23 terrenos e a Caixa Econômica financiou
a construção de casas no valor de 2.900 reais; no Pa
z.r o Casa Feliz já beneficiou 18 mil famflias; na Pa

(aí , o Projeto Mariz entregou 3 mil casas com pres
taI ~s de 20 reais.

O resultado dessas parcerias éanimador: 27 mil
m radias construídas, 20 mil empregos gerados e
aí, Ida mais uma vantagem: os Governos Estaduais e
~-unicipais não se endividaram.

A novidade é que a Caixa Econômica Federal
quer levar esse sistema de parceria a todo o País. Já
criou até uma Superintendência Nacional de Parceri
as e 208 milhões de reais estão comprometidos para
construir 55 mil novas moradias este ano. Eaqui outra
boa notícia: a Caixa pode usar, ainda, mais 1,5 bilhão
de reais do FGTS para beneficiar um número maior
de fammas carentes.

O Programa de Parcerias da Caixa Econômica é
um esforço da instituição para atender às famílias
com renda de até cinco salários mínimos, onde se
concentram 80% do déficit habitacional brasileiro.

As parcerias são também uma alternativa para
~nfrentar uma nova realidade: Estados, Prefeituras e
)mpresas estatais estão impedidos de contrair em
,réstimos pelas Resoluções n!.ls 2.461/97, 2.521/98 e

. '.653/99, do Conselho Monetário Nacional. Com as
lrcerias, o financiamento é feito diretamente à famí
(e o Poder Público não se endivida. O importante é
solver os problemas sem endividamento, neste mo-

f ento difícil.
Abaixo, alguns exemplos de ações pelo País:
Casa Feliz - Paraná: pelo sistema de autoges

tã(. o programa constrói casas com financiamento
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Mato Grosso: parceria da Escola Técnica Fede
ral, Prefeitura de Cuiabá e a Caixa vai permitir cons
truir 550 casas pelo preço unitário de 2.000 reais.

Méritos para todos, principalmente para a nossa
Caixa Econômica Federal, que tão bem sabe admi
nistrar nossos investimentos e aplicá-los em progra
mas como esse de moradias, que atende à grande
maioria da população brasileira, que não tem condi
ções de adquirir uma casa própria.

Parabéns a todos os que contribuíram com essa
realidade, parabéns aos dirigentes da Caixa Econô
mica Federal por este Brasil afora. Parabenizando-os
estendo também os cumprimentos a todos os funcio
nários que trabalham nesta área, in loco, atendendo
aos mutuários.

Nobres colegas, conseguiu-se desenvolver um
trabalho digno, elevando assim o crescimento e me
lhor desenvolvimento do Brasil. Esses projetos que
têm por finalidade engrandecer o nosso País devem
ser sempre enaltecidos, como estou fazendo agora.

Reitero novamente os meus parabéns a todos
os responsáveis por tal realidade, com o intuito de le
var essa iniciativa ao meu Estado de Santa Catarina e
aos demais Estados deste imenso Brasil.

Sr. Presidente, nobres colegas, concluindo rea
firmo: o programa desenvolvido pela Caixa Econômi
ca Federal, em parceria com diversos segmentos, en
volvendo trabalhadores, sindicatos de construtores,
Estados, Prefeituras Municipais e companhias habita
cionais, visa atender à população de baixa renda.

Refiro-me a financiamentos da casa própria
para as pessoas e famílias de baixa renda, no valor de
3 mil reais, porque ganha-se o terreno, consegue-se
mão-de-obra barata, as construtoras trabalham, for
necem também suas parcerias e as prestações vari
am entre 20 e 50 reais. Acredito que não se consiga
alugar, caro Presidente, uma garagem para um auto
móvel por menos de 50 reais - e eu estou falando de
casa própria para atender às pessoas de baixa renda.

São programas que têm de ser citados; são pro
gramas que têm de ser vendido, porque servem de
exemplo a muitos segmentos, em especial aos Go
vernos Estaduais e também às Prefeituras Municipais
do País.

A Caixa está de braços abertos, voltada para es
ses programas, com recursos alocados e disponíveis
com o objetivo de amenizar cada vez mais a falta de
moradia para a população de baixa renda.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-

dêncía, que é ocupada pelo Sr. Themísto
eles Sampaio, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo
Bloco Parlamentar PSB/PC do B.

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

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para comuni
car à Casa o julgamento do mérito ocorrido ontem no
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão de ação
direta de inconstitucionalidade promovida pelo Parti
do Socialista Brasileiro do Estado do Maranhão con
tra a lei estadual que previa a contribuição de inativos
para a Previdência do Estado.

Em ocasião anterior, comuniquei à Câmara o
ajuizamento dessa ação e, inclusive, a concessão de
liminar, por unanimidade. Isso se deu 15 dias antes de
decisão semelhante do Supremo Tribunal Federal,
também por unanimidade, em relação à lei federal.

Sr. Presidente, quero também referir-me a uma
matéria publicada numa das últimas edições da revis
ta Veja. A reportagem diz respeito à futura sucessão
presidencial, e a personagem principal é a Governa
dora Roseana Sarney, cotada, como em várias outras
manifestações da imprensa, como uma das possíveis
candidatas ao cargo de Presidente da República.

Mas esta minha afirmação diz respeito apenas a
um dos boxes daquela matéria. Eu me refiro a uma
estrada, cuja obra, no valor de 33 milhões de reais
fora paga pela Governadora, em acordo com as em~
preiteiras, sendo que uma das empresas é ligada a
um dos seus irmãos, que seria um dos sócios. Diz o
boxe que ficou comprovado que a srª Roseana Sar
ney agiu dentro da legalidade. Mas não é esta a con
clusão no Maranhão nem a conclusão da Justiça.

Tramita na Justiça ação popular, de iniciativa do
Deputado Estadual Aderson Lago, do PSB, contra a
Governadora e o Estado do Maranhão, com vistas ao
retorno ao Erário da importância paga indevidamen
te, porque a obra já havia sido paga por Governo an
terior, embora a obra não tenha sido concluída.

A foto publicada pela revista Veja mostra ape
nas parte da estrada, o que demonstra claramente
ainda não ter sido concluída. Aliás, a foto mostra a
melhor parte da estrada. A referida estrada (MA-aOS),
entre Arame e Paulo Ramos, é intransitável. A própria
revista reconhece que só durante três meses do ano é
possível transitar por aquela estrada.
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Gostaria de ressaltar que não se justifica, em das. Exigia-se o fim dos subsídios à agricultura, sub-
momento algum, esse pagamento vultoso à empresa. sídios que, na França - é o exemplo de que dispomos

A Justiça ainda não decidiu a questão, e o Pro- -, podem chegar a dezenas e dezenas de bilhões de
curador-Geral da República teria emitido parecer pelo dólares. Pedia-se o cumprimento de convenções da
arquivamento da representação contra a Governado- OIT que exigem pagamento de salários mais dignos,
ra. O Deputado Roberto Rocha, numa boa medida, o fim do servilismo e da exploração do trabalho infan-
requereu informações a esse respeito e estamos til. E como isso não é cumprido pelos países mais po-
aguardando que elas sejam prestadas. bres (o Brasil aí está incluído), o cumprimento encare-

Era o que tinha a dizer. cia o custo final da produção desses países, deixan
do-os, portanto, em situação de inferioridade na are-

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço na internacional.
a palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo É um cardápio dos mais variados. Vencida aba-
PPS. talha campal de que Seattle foi palco involuntário, é

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - possível que facções à direita e à esquerda cantem vi-
Tem V. ExB a palavra. tória ou lamentem os resultados alcançados. Mas é

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Como Lí- cedo, é muito cedo para isso.
der. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Veja-se que, frustrada a sua iniciativa, as na-
Srls e Srs. Deputados, para os que assim o preten- ções mais ricas resolveram assumir um ou outro dos
dem, vale uma advertência: é muito cedo para cantar discursos prevalentes. O Presidente Bill Clinton cui-
vitória frente aos resultados da reunião da Organiza- dou da exploração do trabalho infantil, citando nomi-
ção Mundial do Comércio (OMe) em Seattle, nos nalmente o Brasil. Isso não significa um jogar a toa-
Estados Unidos. Advertência que também podemos lha, um desistir da luta. Ao contrário, aqueles que tra-
fazer aos que pretendem lamentar aqueles resulta- çam suas estratégias e táticas políticas e comerciais
dos. já estarão a definir novos critérios, novas iniciativas,

A pressa em realizá-Ia é mais que lógica. Os pa- assim que baixar o pó levantado pela refrega daquela
íses ricos detêm, hoje mais que nunca, a iniciativa rodada.
nas decisões mais profundas dentro desse frenético Para os países em desenvolvimento não é hora
comércio internacional. De seus resultados, positivos de lamentar a impossibilidade da mesma em colocar
ou negativos, nunca é demais lembrar, depende o em discussão suas propostas, proposições que con-
destino econômico - e político também, por que não? denam o protecionismo descarado dos países ricos,
- de muitos povos. Assim, como que surfando a cava- seja no subsídio à sua produção, em especial a agrí-
leiro nas ondas da globalização e antes mesmo que cola, seja na imposição de taxas e sobretaxas, na im-
esse processo esdrúxulo venha a ser de todo esclare- portação de nossos produtos.
cido, era necessário reunir as nações de todo o mun- Um fato, no entanto, ali se destacou. E de forma
do para definir, por consenso, que medidas adotar indiscutível. Quando as questões nacionais, notada-
para pôr um mínimo de ordem nisso que é o exportar mente as de cunho econômico, são assim atiradas à
e o importar bens e serviços. arena internacional, já é possível sentir que há limite a

Não o conseguiram, é certo. Pela primeira vez essa desenfreada globalização. E o que ocorreu em
na história da Organização a ela se opõe a sociedade Seattle nada mais foi senão o lançamento dos alicer-
civil organizada, e organizada à base de entidades ces dessa limitação, com o que os países mais ricos
não-governamentais que, em número superior a sete- perceberam que, globalizada ou não, a economia
centas, para lá mandaram, na qualidade de observa- mundial tem de ser regida por padrões outros que não
dores, mais de 2 mil pessoas. os atualmente em voga, em especial o descontrole da

As manifestações públicas ali ocorridas puse- circulação de capitais voláteis de vulto e, por isso
ram as delegações oficiais em pânico. Protestava-se mesmo, capazes de, num átimo, pôr em risco as eco-
contra tudo, contra todos, ainda que tais processos se nomias nacionais.
mostrassem, em alguns casos, contraditórios. Ha- Os senhores do dinheiro devem ter aprendido
via-os para todos os gostos. Uns protestavam contra uma lição que consideramos de suma importância. A
as medidas restritivas que os países mais ricos, e, por lição que ensina que o mundo é um mercado, mas,
mais incrfvel que pareça, campeões do liberalismo não, uma mercadoria.
econômico, impunham à comercialização de produ- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
tos e serviços oriundos das nações menos favoreci- Para uma Comunicação de Liderança pelo PT, conce-
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do a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno, que dis- tempo. Não pedi a ~Ia tratamento de nada, só quena
porá de seis minutos. uma solução concreta: "Se com um Deputado - você

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder. sabe que sou Deputado - o tratamento é assim, ima-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. gine com o cidadão comum".
Deputados, aproveito este espaço no final da sessão Sr. Presidente, resolvi relatar esse fato da tribu-
da Câmara dos Deputados de hoje para registrar com na, porque há um desrespeito desses serviços privati-
alegria os vinte anos de existência legal do Partido zados para com o cidadão, que vale só para dar lucro,
dos Trabalhadores. Há exatamente vinte anos, eu, comprar telefone celular, pagar conta e encher os bol-
que sempre exerci meu mandato parlamentar por sos dessas empresas monopolistas que privatizaram
essa agremiação, estava me filiando a ela. o serviço de telefonia. Não há respeito, atenção, trata-

o PT é uma experiência institucional e política mento adequado para as reclamações e inclusive re-
que deu certo. Como instituição política que tem um presentante da sociedade nas agências de serviços
compromisso com os explorados e oprimidos, luta privatizados. Ao telefonar, é preciso ficar ouvindo
para construir um projeto político, econômico e social aquelas músicas ou vozes, para certamente gastar
que implique transformações de fundo, e não apenas mais segundos. É um descaso total.
uma maquiagem, como isso que está aí. É bom lembrar isso, Sr. Presidente, porque o

Ao completar vinte anos de história vitoriosa, te- céu pregado na campanha da privatização está-se
mos de olhar para o futuro de forma prioritária. O Par- transformando para o consumidor num inferno, num
tido dos Trabalhadores tem a responsabilidade de ser desrespeito, numa irritação. E foram irritação e indig-
a força protagonista num bloco social, político e eco- nação o que senti hoje. Fiz questão de ser tratado
nômico que dispute o poder para valer. É claro que como cidadão. No curso das reclamações, vieram a
isso passa pela oposição ao Governo Fernando Hen- descobrir meu nome e minha condição de Deputado,
rique Cardoso, pela mobilização social que vamos re- mas não fiz uso dela. E até agora não resolvi o que
alizar neste semestre, pela disputa e pela vitória nas queria - nem vou falar do problema concreto.
cidades mais importantes do País nas eleições de O que me traz à tribuna é exatamente o seguin-
2000 e pela articulação política de alianças, de pro- te: o Brasil adotou o pior modelo de privatização do
grama e de nomes para disputaras eleições de 2002. mundo. O cidadão não vale uma Cibalena com data

Portanto, lembramos os vinte anos do Partido vencida, não vale nada. Temos que denunciar o des-
dos Trabalhadores com vitória, com responsabilidade caso, na reclamação de serviços de energia elétrica

,e principalmente com o compromisso de fazer deste ou em qualquer outro setor.
Fafs o sonho possível de uma nação justa, desenvol- No caso da telefonia, Sr. Presidente, a coisa
vida, democrática e soberana, onde o povo possa as- está chegando às raias do absurdo. Espero que a
pirar ao direito de ser feliz. Anatel seja uma agência que realmente puna e fisca-

Sr. Presidente, também não poderia deixar de Iize. Pediram-me que fizesse o registro. Fiz. A respos-
falar sobre outro assunto. Normalmente, o que acon- ta será dada em cinco dias, quando, então, vou rece-
tece com os Deputados pode ser analisado por dois ber o número de um telefone para talvez receber uma
'ângulos ou porque são uma espécie de privilegiados informação. É um total descaso.
no tratamento dado por determinadas instituições da Desculpe-me, Sr. Presidente, fazer daqui esta
sociedade ou até porque, se fazem isso com eles, denúncia. Assim agi pensando no que acontece com
imaginem com um cidadão comum. o cidadão, o anônimo, aquele que não pode usar este

Como ouvi o relato do Deputado Ronaldo Caia- plenário para denunciar. São dezenas de milhares por
do sobre o que aconteceu com alguns Deputados, este Brasil afora. Temos de reclamar, porque a quali-
não posso deixar de contar a este Plenário minha dade do serviço privatizado é a pior do mundo. São
via-crúcis junto à Telesp Celular, à Telebrasília, à empresas monopolistas. Essa guerra entre o mesmo
Embratel e à Anatel para resolver o problema do meu monopólio - Emtre a 21 e a 23 - está transformando o
telefone celular, que, da manhã de hoje até agora, consumidor em vítima.
ainda não consegui solucionar. Talvez seja um proble- Estou usando esta tribuna, Sr. Presidente, para
ma técnico muito sério. fazer estas denúncias. No meu modo de entender, o

O que me traz à tribuna é o descaso, a arrogân- desrespeito com a cidadania deve continuar nos in-
cia e o descuido com que essas empresas privatiza- dignando. Não podemos ficar calados diante da ma-
das tratam o cidadão. Disse a determinada telefonista neira fria, lucrativa, que transforma a pessoa em obje-
que não bastava falar lentamente, para gastar mais to, diante do lucro, da volúpia, da arrogância e da pre-
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potência dos serviços monopolizados na privatiza
ção, particularmente de telefonia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Para uma Comunicação de Liderança pelo PTS, con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Caio Riela, que dispo
rá de três minutos.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, faço este registro até porque, sendo Vi·
ce-Líder do Partido Trabalhista Brasileiro na Casa, re
presento aqui a unanimidade do Partido Trabalhista
Brasileiro do Rio Grande.

Estamos acompanhando essa situação grave 
e só acompanhando - por que atravessa nosso País
em uma série de departamentos.

A imprensa faz um grande serviço quando divul
ga as intenções dos grandes partidos que comandam
e realmente têm as rédeas do poder em nosso País.
Vários pares já falaram a respeito e muitos elogiaram
a intenção do PFL de fixar o salário mínimo em 100
dólares.

Mas vejo também na imprensa - foi divulgado
dia 7 deste mês - que os tucanos querem ajudar a
elevar a popularidade do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, ajudar o PSDS nas eleições municipais
e estudam um reajuste de salário mínimo entre 7% e
8%. De um lado, então, temos o PSDS com a propos
ta de 7%, 8% de aumento e, do outro lado, o PFL que
rendo que o salário mínimo seja de 100 dólares.

Semana que vem será instalada a Comissão
Especial solicitada pelo nobre Deputado Paulo Paim,
que há mais de dez anos vem lutando por um salário
mínimo condizente com a nossa realidade. E ficamos
a questionar: será que vamos conseguir? O PFL vem
com a proposta de passar o salário mínimo para 100
dólares, o PSDB, de aumentá-lo em 7%, 8%.

Vejo o Ministro do Trabalho, Francisco Dornel
les, afirmando que a metade da população economi
camente ativa do País, 70 milhões de pessoas, está
no mercado informal. Isso somado ao número de de
sempregados dá bem uma idéia da situação geral do
País.

Fala-se também na imprensa em que o número
de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, em razão de demissões sem justa causa, teve
crescimento de 21 ,9% em 1999, atingindo 11 milhões
e 200 mil contas, por causa da estagnação da econo
mia, que gera o desemprego. Quer dizer, a situação
não está nada boa.

Então, através desse grande impulso, dessa
grande ajuda, agora, no fechar das cortinas, o PFL,
da base de sustentação do governo, está firme, junto
com o projeto do Deputado Paulo Paim, com a Comis
são Especial. Acho que agora os trabalhadores terão
um salário mínimo não de 140 ou 145 reais, mas 
quem sabe? - dos 180 reais tão sonhados, o que
não é lá grande coisa, mas ajuda bastante.

Como Vice-Líder do Partido Trabalhista Brasilei
ro, quero dizer: oxalá, Deus permita, possamos todos
nós, na Comissão Especial, traçar um resultado e um
final feliz com relação a essa antiga novela do salário
mínimo.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Apresentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
dispõe sobre o destino de recu rsos das loterias de nú
meros, Lotomania, Quina, Mega Sena, Super Sena.

GERMANO RIGOTTO - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 217 do Decreto-Lei nº
3.689, de 1941 - Código de Processo Penal -, para
permitir que testemunhas deponham via televisão,
em caso de ameaças.

BISPO WANDERVAL - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre fato veiculado
por rede de televisão no dia 6 de fevereiro de 2000.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior so
bre fato veiculado pela imprensa de que o BNDES
está financiando empresa no exterior.

Indicação ao Sr. Ministro das Comunicações de
reedição de norma obrigando as operadoras de tele
fonia celular a tornar disponível aos assinantes, gratu
itamente, a relação discriminada das ligações efetua
das.

ANGELA GUADAGNIN - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Defesa sobre contrato
entre o Exército brasileiro e a Avibras Indústria Aero
espacial.

NAIR XAVIER LOBO - Projeto de lei que dispõe
sobre a aplicação de parcela dos recursos das dispo
nibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Traba
lhador no financiamento do desenvolvimento do turis
mo nacional.



VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Dr. Hélio, pelo PDT
O SR. OR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gos
taria de aproveitar este primeiro momento para sau
dar nosso companheiro Deputado Neiva Moreira, do
PDT, e registrar que na noite passada, após um deba
te junto à bancada do PDT, reconduzimos o Deputado
Miro Teixeira à Liderança do partido. É com muita
honra que a bancada, na sua maioria, optou pela re
condução de S. Exª de forma democrática, como só
pode acontecer nos partidos que vêm lutando por
uma democracia plena neste País.

Parabéns ao Deputado Federal Miro Teixeira,
que, com sua liderança, por certo deverá mantera po
sição independente, altiva e progressista que o Parti
do Democrático Trabalhista tem como história nesta
Casa e, pela contemporaneidade, deverá manter
esse nível de discussão e excelência do que é muito
importante para o trabalhador e para o povo brasilei ro.
Daí a comunicação no sentido de que contamos ago
ra, mais uma vez, com a Liderança do Deputado Miro
Teixeira.

Em segundo lugar, gostaria de chamar a aten
ção dos Líderes desta Casa, dos Deputados Federais
que participaram ou participarão de eleições para
Prefeituras Municipais, para o fato de que vimos, com
surpresa, uma minuta de resolução junto ao TSE, que
foi discutida ainda ontem por representantes de todos
os partidos políticos.

Nessa minuta de resolução - Instrução nº 44 -,
na parte que regulamenta as pesquisas eleitorais
para o itno 2000, o art. 4º diz que as pesquisas eleito
rais poderão ser divulgadas a qualquer tempo, inclusi
ve no d,ia das eleições.

Esse dispositivo fere frontalmente o Código Ele
itoral, que admite, pelo menos 45 dias antes das elei
ções, a possibilidade, sim, de divulgação das pesqui-
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DA. BENEDITO DIAS - Indicação ao Sr. Minis- dor), de 1991, que dispõe sobre a reposição de com-
tro dos Transportes de adoção de providências para a ponentes e peças, por parte de fabricantes e importa-
pavimentação do trecho da BR-21 Oque vai do Muni- dores.
cípio de Porto Grande, Pedra Branca do Ampari à Projeto de Resolução que limita a contratação
Serra do Navio, no Estado do Amapá. de parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo

SÉRGIO NOVAIS - Requerimento de informa- grau, de Parlamentares, e dá outras providências.
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a cons- PHILEMON RODRIGUES - Projeto de lei que
trução de uma refinaria de petróleo no Estado do Ce- introduz parágrafo no art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991,
ará. dispensando as instituições religiosas do recolhimen-

VALDIR GANZER - Requerimento de Informa- to da contribuição previdenciária incidente sobre o va-
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre relatório com lor pago aos ministros de confissão religiosa.
diagnóstico da situação atual de cinco instituições fi- O SR. PRSIOENTE (Themístocles Sampaio)-
nanceiras, elaborado pela empresa de consultoria Vai-se passar ao horário de
Booz Allen & Hamilton do Brasil, contratada por este
Ministério.

PEDRO PEDROSSIAN - Projeto. de lei que ex
tingue o seguro obrigatório de danos pessoais causa
dos por veículos automotores de via terrestre, ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não.

GILBERTO KASSAB - Projeto de lei que dá
nova redação ao inciso I do art. 15 da Lei nº 9.504, de
1997.

SÉRGIO MIRANDA - Projeto de lei que altera
dispositivos da Lei nº 9.250, de 1995, instituindo a
correção do limite de gastos individual anual de pes
soa física por dependentes e com a educação destes
e do contribuinte.

GILMAR MACHADO E WALTER PINHEIRO 
Projeto de lei que altera os dispositivos da Lei nº
4.024, de 1961, e dá outras providências.

LUIS CARLOS HEINZE -Indicação ao Ministé
rio da Fazenda para providenciar a prorrogação do
prazo para aquisição de títulos públicos, para a nego
ciação das dívidas agrícolas que especifica.

HAROLDO LIMA - Projeto de decreto legislativo
que veda a alienação de unidades de refino de petró
leo e de processamento de gás natural e de dutos de
transporte de combustível da Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRAS.

THEMíSTOCLES SAMPAIO - Projeto de lei que
dispõe sobre a contraprestação de serviços pelos be
neficiários dos programas de distribuição de cestas
básicas de alimentos e nas frentes de trabalho patro
cinadas pelo Governo Federal.

POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei comple
mentar que regulamenta os arts. 84, inciso XIV, e 144,
§ 1º, inciso IV, da Constituição Federal, instituindo
norma para o provimento e a destituição da função de
Chefe da Polícia Federal Judiciária da União.

Projeto de lei que altera o parágrafo único do art.
32 da Lei nº 8.078 (Código de Defesa do Consumi-
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sas eleitorais. Porém, a própria resolução acaba fe- mente, as pesquisas eleitorais acabam fabricando mi-
rindo o § 19 do art. 29 , que admite que qualquer parti- tos e produzindo candidatos no País. É importante
do político tenha o direito de revisão das pesquisas ressaltar que isso vem em prejuízo de todos aqueles
entregues ao Juiz Eleitoral da cidade. que querem um processo eleitoral claro, transparen-

Esse direito praticamente impede que haja algu- te, límpido e perfeitamente democrático.
ma forma de irregularidade, intencional ou não, e pre- Além dessa situação, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
vê, com um tempo de antecedência obviamente, a re- Deputados, quero informar-lhes que vários Estados
paração quando uma pesquisa eleitoral distorcida, americanos têm adotado a assinatura eletrônica, a re-
ilegítima ou até ilegal possa provocar um mal irrepa- gulamentação do E-Commerce, do comércio eletrô-
rável, o que é um compromisso muito sério, naquele nico através da assinatura eletrônica. Mesmo os Esta-
mesmo dia em que a pesquisa eleitoral está sendo dos Unidos da América do Norte, que sempre foram
concluída e divulgada. contrários à regulamentação do E-Commerce, por

Dessa forma, o nosso representante do PDT en- achar que esse tipo de atividade poderia desincenti-
caminhou uma alteração no art. 4º no sentido de que var a iniciativa privada na busca da autuação e do ofe-
as pesquisas eleitorais poderão ser divulgadas até recimento do E-Commerce, estão percebendo a im-
uma semana antes das eleições. portância da assinatura eletrônica e do certificado di-

Sabemos que o que consta do Código Eleitoral gital na busca de uma segurança maior para o proce-
freqüentemente é burlado por órgãos de pesquisas dimento do comércio eletrônico.
do País que, recorrendo ao direito e liberdade de im- Aliás, todos os jornais brasileiros noticiam a pre-
prensa previsto na Constituição, dizem que podem di- sença de hackers que estão provocando seriíssimos
vulgá-Ias a qualquer momento, em qualquer data, problemas nos principais sites mundiais, o que nos
porque o Código Eleitoral, quando estabelece até 45 leva a buscar determinados instrumentos que dêem
antes das eleições, estaria inibindo o direito de o cida- segurança a esse tipo de atividade econômica. A pré-
dão ser informado. O fato é que o Código Eleitoral ad- tica do comércio eletrônico é fundamental, principal-
mite, sim, que se faça pesquisa eleitoral, mas a divul- mente para países em desenvolvimento, países como
gação, sendo feita no mesmo dia das eleições, por o Brasil, que têm nesta próxima década uma das últi-
certo poderá suscitar dúvidas que, não tendo tempo mas formas de buscar um balanço comercial adequa-
de ser esclarecidas, poderão causar males irrepará- do. Além disso, esta é obviamente uma prática esti-
veis. muladora de mercado de ,trabalho, principalmente

Apresentei nesta Casa, juntamente com o De- para o jovem brasileiro.
putado Miro Teixeira e outros, a PEC nº 129, que bus- Só para recordar, no ano passado, os Estados
ca fazer com que a realização das pesquisas eleitora- Unidos abriram uma praça de trabalho com cerca de
is e a divulgação dos seus resultados sejam realiza- 1 milhão e 200 mil postos de trabalho para os jovens.
das antes do pleito eleitoral. Precisamos, aqui nesta Casa, regulamentar a

Temos uma apresentação do Senador Arthur da lei do comércio eletrônico, para podermos criar em-
Távola feita quando da discussão da Constituinte, di- pregos, perspectiva do primeiro emprego para o nos-
zendo claramente que a questão da publicação das so jovem e perspectiva de retornarem ao mercado de
pesquisas merece ser meditada com amplitude e cal- trabalho pessoas com mais de quarenta anos de ida-
ma pela classe política e pelo eleitor. Dizia S. Ex!! que de, que freqüentemente são discriminadas pela falta
estava convencido de que a sua publicação deveria de trabalho no nosso meio.
ser proibida pelo menos três meses antes do pleito, e É nesse sentido que peço a todos os colegas
a sua realização não; esta, quem quiser e puder pa- que aprovemos a lei do comércio eletrônico na próxi-
gar deverá fazê-lo à vontade. ma Sessão Legislativa que se inicia.

Na recente história política nacional, essas pes- Muito obrigado.
quisas pré-eleitorais têm sido freqüentemente usadas
de forma marketingiana. Trata-se, reconhecidamen- O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa-
te, de um instrumento de convencimento e de motiva- lavra pela ordem.
ção que exerce influência no grande contingente elei- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
toral passivo, cuja letargia poderá ser sacudida ao ex- Tem V. ExJl a palavra.
pressar a sua verdadeira vontade política. Os recur- O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
sos de manipulação das mentes, subliminares ou ex- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
plícitos, são ilimitados. E nessa questão, freqüente- putados, demonstramos neste pronunciamento nos-



Noticiada norma constitucional, confor
me sobredito, impõe à propriedade a sua
função social. Pode parecer que tal imposi
ção redunde em restrição ao direito de pro
priedade. Ao contrário, é caso claro de afir
mação de direito de propriedade, desde, é
claro, esteja sendo observada a sua função
social. E é nesse sentido que apontam os
ensinamentos do jurista José Afonso da Si1-

Por que, também, dentre as fianças,
somente a concedida em contrato de loca
ção está sujeita à disposição restritiva?

Nota-se, por conseguinte, que são
duas condicionantes: ser o crédito exeqüen
do decorrente de contrato de fiança e ser
essa fiança prestada em relação locatícia.

Que diferença existe, do ponto de vista
estritamente jurídico, entre uma fiança con
cedida em contrato de locação e outra fian
ça qualquer? Ou mesmo outra espécie de
garantia, como o aval?

A resposta para todas essas perguntas
está na influência exercida por determinado
segmento econômico. Suficiente esta in
fluência, para fazer inserir no texto original
do artigo 311 da Lei nll 8.009/90 o seu inciso
VII.
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sa satisfação ao verificar que dois juristas de renome predial ou territorial, taxas e contribuições
- Natanael Lima Lacerda e Walter Diab - entendem o devidas em função do imóvel familiar; V -
teor do meu projeto, apresentado em 1999. para execução de hipoteca sobre o imóvel

Mediante uma grande malandragem, as imobi- oferecido como garantia real pelo casal ou
Iiárias conseguiram introduzir no projeto que o bem pela entidade familiar; VI - por ter sido ad-
da família é impenhorável desde que não seja para a quirido com produto de crime ou para a exe-
fiança. cução de sentença penal condenatória a

Ocupamos a tribuna desta Casa para demons- ressarcimento, indenização ou perda de
trar a nossa satisfação ao verificar que juristas de re- bens.
nome entendem, assim como nós, como impenhorá- É de se observar que todas as hipóte-
velo bem de família. Em 1999 apresentamos o Proje- ses elencadas no texto original, mais exata-
to de Lei nll 9, de 1999, que altera a Lei nº 8.009, de mente nos incisos do artigo terceiro da Lei
1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem nº 8.009/90, têm, de certa forma, um apelo
de família. social.

Passamos a discorrer sobre o assunto, através Marginal a essa situação, foi acrescen-
de ótica dos juristas Natanael Lima Lacerda e Walter tado ao texto original o inciso VII do citado
Diab, no estudo "Fiança - Locação - Função Social dispositivo legal, a teor da Lei nº 8.245/91:
da Propriedade e Impenhorabilidade do Bem de Fa- por obrigação decorrente de fiança concedi-
mília": da em contrato de locação.

O direito de propriedade que mereceu Prendendo-se mais nesta última hipó-
atenção especial na Constituição Federal de tese, é oportuno observar que várias são as
1988. O artigo 5º, inciso XXIII, da Carta garantias passíveis de serem prestadas.
Magna dispõe sobre o direito de proprieda- Porque, então, somente a fiança é que res-
de e sua função social. tringe a impenhorabilidade do bem de famí-

As disposições supervenientes da Lei lia?
nº 8.009/90 vão no mesmo diapasão, ou
seja, o artigo primeiro desta lei torna impe
nhorável o imóvel residencial próprio do ca
sai, ou da entidade familiar, não responden
do por qualquer tipo de dívida civil, comerci
ai, fiscal, previdenciária ou de outra nature
za, contraída pelos cônjuges ou pelos pais
ou filhos que sejam proprietários e nele resi
dam.

De acordo com esse artigo, a impe
nhorabilidade compreende o imóvel sobre o
qual se assentam a construção, as planta
ções, as benfeitorias de qualquer natureza e
todos os equipamentos, inclusive os de uso
profissional, ou móveis que guarneçam a
casa, desde que quitados.

De outro lado, porém, existem restri
ções a essa regra geral, pois a impenhorabi
lidade é sustentada: I - em razão dos crédi
tos de trabalhadores da própria residência e
das respectivas contribuições previdenciári
as; 11 - pelo titular do crédito decorrente do
financiamento destinado à construção ou à
aquisição de imóvel, no limite dos créditos e
acréscimos constituídos em função do res
pectivo contrato; 11I - pelo credor de pensão
alimentícia; IV - para cobrança de impostos,
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va: "A função social da propriedade não se
confunde com os sistemas de limitação da
propriedade. Estes dizem respeito ao exer
cício do direito, ao proprietário; aquela, à es
trutura do direito mesmo, à propriedade..."
Com essa concepção é que o intérprete tem
que compreender as normas constituciona
is, que fundamentam o regime jurídico da
propriedade: sua garantia enquanto atende
sua função social, implicando uma transfor
mação destinada a incidir seja sobre o fun
damento mesmo da atribuição dos poderes
ao proprietário, seja, mais concretamente,
sobre o modo em que o conteúdo do direito
vem positivamente determinado; assim é
que a função social mesmo acaba por posi
cionar-se como elemento qualificante da si
tuação jurídica considerada, manifestan
do-se, conforme as hipóteses, seja como
condição de exercício de faculdades atribuí
das, seja como obrigação de exercitar deter
minadas faculdades de acordo com as mo
dalidades preestabelecidas. Enfim, a função
social se manifesta na própria configuração
estrutural do direito de propriedade, pon
do-se concretamente como elemento qualifi
cante na predeterminação dos modos de
aquisição, gozo e utilização dos bens.

Pondo as coisas nos seus devidos lu
gares, ao mesmo tempo a função social é
restrição e afirmação da propriedade, anali
sável qual das hipóteses é preponderante
apenas no caso concreto. Se o bem não
está atendendo a sua função social, a nor
ma constitucional restringe o direito de pro
priedade.

De outro lado, se está atendendo ao
multicitado requisito, há evidente afirmação
do direito de propriedade.

Por outro prisma, dispõe o artigo 512 da
LICC que: "Na aplicação da lei, o juiz aten
derá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum".

Então, a propriedade, por aspectos es
pecíficos, está sujeita a sua função social e,
mais amplamente, a partir da aplicação da
lei pelo Poder Judiciário, deve o julgador de
cidir os casos concretos observando as exi
gências do bem comum.

Acerca da questão do "bem comum",
vale lembrar as primeiras lições de Teoria
Geral do Estado, ministradas pelo Professor

Pedro Salvetti Netto: "Na concretização do
bem comum, o Estado dá condições de
existência às demais sociedades, possibili
tando a vida comunitária. Isto, por si, justifi
ca a eficácia superior das normas estatais e
a própria soberania, atributo do poder políti
co. A ordem social decorre, é certo, das fun
ções políticas e jurídicas do Estado, o que,
porém, não lhe esgota os fins. Hoje, real
mente, lhe incumbe cuidar do bem-estar de
seus súditos, como propiciar-lhes condições
de vida compatíveis à dignidade humana.
Fala-se numa atividade estatal reconhecida
mente importante, que busca atender aos
desejos e às necessidades básicas, como
alimentação, higiene, moradia, educação,
saúde, cultura, trabalho, transporte, para
que o homem se realize em sua postura físi
ca e metafísica".

Em torno do tema - Bem Comum e
Funções Sociais do Estado - conclui o mes
tre: "Para concluir, o Estado logra atingir o
bem comum, quando: a) no plano político
mantém a segurança interna e externa; b)
no plano jurídico, ao construir o Estado Jus
tiça; c) no plano social, ao atender ao
bem-estar de seus súditos".

Explicando melhor os aspectos jurídi
cos da questão: Não basta, todavia, para
nós, o simples "Estado de Direito", isto por
que a lei, na sua expressão meramente for
mai, pode ser profundamente injusta quanto
ao seu conteúdo. Daí a necessidade de, so
brepujando o Estado de Direito, procurar-se
um Estado de Justiça, onde todos, gover
nantes e governados, devem ser dirigidos
por leis justas, sendo lícita, inclusive, a re
sistência às leis injustas.

Dos pontos acima tangenciados, con
clui-se que a lei deve atender ao bem co
mum e que este bem comum, no âmbito ju
rídico, é concretizado num "Estado de Justi
ça", acima do mero "Estado de Direito". E,
também, que deve ser disponibilizada a se
gurança no sentido amplo. E mais, no plano
social, é necessário que seja assegurado o
bem-estar.

E, com clareza, o disposto no artigo 312,

VII, da Lei nº 8.009/90 não atende ao bem
comum, por nenhum dos três prismas: polfti
co, jurídico e social. Exatamente por isso,
não atende, também, à função social da
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propriedade. Pois o imóvel destinado à resi
dência da família, ou da entidade familiar,
não pode ter outra utilidade senão essa, sob
pena de não assegurar segurança, justiça e
bem-estar.

Então, o legislador, para beneficiar de
terminada atividade econômica, se dispôs a
subjugar a propriedade cuja destinação é
específica, para servir de garantia em rela
ção jurídica de interesse exclusivamente pri
vado.

É o confronto entre o interesse privado
e o público, porque chega a ser incoerente o
Estado destinar elevados valores do orça
mento para possibilitar ao indivíduo a aquisi
ção da casa própria e, de outro lado, este
mesmo Estado tornar admissível a perda
desta propriedade em favor do interesse
pessoal.

Pelo desvio de destinação dado ao
bem de família, ex vi do artigo 3º, VII, da Lei
nº 8.009/90, é que se tem como ilegal referi
do dispositivo legal, posto que se distancia
do princípio teleológico geral do mesmo di
ploma legal, que não é outro senão a garan
tia da função social da propriedade. Neste
sentido é o valoroso posicionamento juris
prudencial do TJGO: "AI. Bem de família.
Impenhorabilidade. O sentido teleológico da
Lei nº 8009/90 é de ordem pública. Visa,
precipuamente, dar à propriedade a sua ver
dadeira função social, que é a de assegurar
à família brasileira, no caso, o direito natural
de moradia. Daí ser cogente a aplicação do
mencionado diploma , que alcança, inclusi
ve, as lides em andamento, no sentido de
declarar a insubsistência da penhora do
bem de família, não importante ter esta sido
efetivada em data anterior à vigência da lei
em tese. Recurso provido".

E por identidade de razões, é também,
e principalmente, inconstitucional a norma
em comento, posto que não atende ao prin
cípio inserto no artigo 5º, XXIII, da Constitui
ção Federal, notadamente porque desvirtua
a função social à qual está sujeita a proprie
dade.

E esta inconstitucionalidade fica ainda
mais evidente se se fizer uma abordagem
da função social, enquanto afirmação do di
reito de propriedade, naquela linha doutriná
ria adotada por José Afonso da Silva.

É este o registro. Obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao Deputado Jovair Arantes, pelo
PSDB.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em momentos de dor, de extrema
dor, só os muito fortes conseguem evitar reações
emocionais. Estamos todos, nesta semana especial·
mente triste, chocados diante dos acontecimentos de
Águas Lindas. Não tenho como descrever ou sinteti
zar o horror que causou a todos nós a morte estúpida,
prematura, descabida, inexplicável de um líder comu
nitário de raríssimas qualidades.

No entanto, mesmo compungidos, mesmo abis
mados, mesmo espantados com a brutalidade huma
na, e desnorteados com tudo que ocorreu, é preciso
que tenhamos aquela força a que me referi no início
deste pronunciamento. Não podemos, ante a revolta
causada pela perda tão cruel de uma vida humana,
crucificar rapidamente os vivos e manchar de lama a
imagem de pessoas decentes, trabalhadoras, hones
tas, competentes.

Estou-me referindo, Sr. Presidente, estou alu
dindo, Sras. e Srs. Deputados, às apressadas críticas
que têm sido endereçadas ao Governador do meu
Estado, de quem tenho a honra de ser correligionário,
o Sr. Marconi Perillo. Em toda a cobertura dada pela
imprensa ao tristíssimo episódio, só faltou quem o
acusasse, frontal e descaradamente, de ter efetuado
os fatídicos disparos que ceifaram, aos 43 anos, a he
róica vida de João Elízio Lima Pessoa.

É meu dever, como avalista de primeira hora do
Governo PeriIJo, comparecer a esta tribuna para de
fendê-lo de tantas acusações afobadas e infundadas.
A grande verdade, aquela que a imprensa se recusa a
divulgar, é que todos os esforços possíveis e imaginá
veis estão sendo desenvolvidos pelo Governo de Go
iás no sentido de aumentar a segurança da popula
ção no Entorno do DF.

De fato, a solução do problema vem sendo to
mada como prioritária por S. Exa. desde sua posse,
conforme os números a esse respeito que me chega
ram ao conhecimento. São inúmeras as viaturas poli
ciais agregadas ao patrimônio das delegacias envol
vidas. São incontáveis os reforços de contingente hu
mano adicionados aos quadros de policiais já aloca
dos naquela região. É mais do que inegável o apoio
político e operacional fornecido pelo Governo I;stadu
ai às apurações do envolvimento de polipiais e autori-
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dades públicas do Entorno em corrupção e em gru- está fazendo, devemos nos perguntar a nós mesmos
pos de extermínio. qual a contribuição que nos é imputada nesse proces-

Evidentemente, não se pode exigir do Governo so. Quando digo todos nós, Sras. e Srs. Deputados,
que solucione em dois anos um clima de violência e estou nos referindo a todos nós no sentido literal da
banditismo que data do período colonial, antecede palavra, isto é, estou englobando dos acreanos aos
até mesmo a construção da nova Capital. Goiás, gaúchos.
como um todo, e não apenas a região do Entorno, é Assim, chega de cobrar dos justos que continu-
um Estado marcado por contradições que marcaram em sendo justos. Eles serão, cobrados ou não. Deve-
tão profundamente sua história que até um pedaço de mos aderir à luta do Governador Perillo, ao invés de
seu território, o correspondente ao Estado de Tocan- cobrar de S. Exa. que continue lutando. Devemos
tins, foi desmembrado para formar uma nova unidade aplaudi-lo e ajudá-lo, em troca das críticas injustificá-
da Federação. veis que lhe vem sendo tecidas.

Meu Estado é, talvez, o pedaço de chão desta Muito obrigado.
terra mais fartamente dotado de recursos naturais. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
Mas está também entre aqueles menos povoados. Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pelle-
Essa combinação, os senhores bem sabem, caracte- grino, que dividirá o tempo destinado ao PT com o De-
rizava o velho oeste americano, não por acaso, duran- putado Pedro Celso. S. Exa. disporá de cinco minutos.
te longos anos uma das regiões mais violentas do pla-
neta. Acresça-se a essa condicionante cultural e eco- O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
nômica de profundas raízes históricas a construção revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
de uma nova Capital, incapaz de absorver todo o putados, inicialmente gostaria de dizer que a bancada
imenso grupamento humano por ela atraído. do Partido dos Trabalhadores está pagando para ver

o PFL cumprir o que anunciou, ou seja, implantar o
Tais ingredientes, Sr. Presidente, não permitem salário mínimo de 100 dólares.

uma solução mágica. Os problemas do Entorno não
serão resolvidos amanhã, nem depois de amanhã. Nossa bancada lutou, sob o comando do Depu-
Talvez a solução das mazelas do Entorno dependa do tado Paulo Paim, para estabelecer o salário mínimo
esforço e da dedicação de toda uma geração de goia- de 185 reais, ainda no ano passado, mas deparamos
nos, mineiros, brasilienses e demais brasileiros. Só se com a obstrução da própria bancada do PFL. Como
pode cobrar do atual Governador de Goiás aquilo que queremos melhorar o salário dos trabalhadores brasi-
ele já vem fazendo: o empenho total e obstinado na leiros e achamos que o salário mínimo de 136 reais é
realização da parcela que lhe compete nessa imensa indigno, qualquer ajuda é bem-vinda.
tarefa a realizar em conjunto. Os testes virão. Vamos tomar iniciativas legisla-

Quanto ao fato de que o problema do Entorno é tivas nesta Casa no sentido de materializar esta pro-
um problema comum a todos n6s, gostaria, Sr. Presi- posta e esperamos que não só o PFL, mas também
dente, Sras. e Srs. Deputados, de encerrar estas bre- os outros partidos façam autocrítica e defendam f~ssa

ves considerações justamente com o registro de que bandeira do Partido dos Trabalhadores.
não pode mais continuar sendo imputada a um ou a Venho à tribuna nesta tarde manifestar minha in-
outro Estado, a uma ou a outra autoridade a solução dignação em relação ao que vem acontecendo em
da violência no Entorno do Distrito Federal. A região Salvador. O Governo do Estado lançou o Programa
que cerca a Capital da República é, comparada com o Baía Azul, com o qual pretendia despoluir a Ba\a de
corpo humano, aquela que circunda o coração do Todos os Santos. Na verdade, todos nós sabemos
País. que se trata de programa de saneamento ambiental.

Não por outro motivo, a Constituição da Repúbli- Salvador e as cidades vizinhas à Baía de Todos
ca atribui à União o ônus de zelar pelo financiamento os Santos consideram positivo o programa. Por quê?
da segurança do Distrito Federal. Assim procedendo, Há quatro anos, a rede de esgoto só cobria 26% de
o legislador constituinte reconheceu o fato de que a Salvador, algo em torno de 14% de rede pública e
segurança do DF não é um problema de Goiás, não é 12% de rede condominial, cuja administração foi
um problema de Minas, não é um problema do próprio transferida para a EMBASA - Empresa Bahiana de
Distrito Federal: é um encargo atribuído à toda a Na- Saneamento e Água.
ção, do Oiapoque ao Chuí. O Programa Baía Azul propõe a extensão da co-

Por isso, Sr. Presidente, antes de cobrar de um bertura para 80% da cidade. Faço aqui a primeira críti-
Governador corajoso e dedicado aquilo que ele já ca: por que não cobrir 100%? Mesmo porque o pro-



O jornal informa também que o Secret~rio de
Administração do Distrito Federal, Sr. Manoel Paulo
de Andrade Neto, o Manoelzinho, também deixou de
p~gara conta de luz da sua chácara durante dois me
ses, mas a energia elétrica não chegou a ser cortada.

O famosíssimo Senador Luiz Estevão também
foi citado. Mais uma desse Senador, cujo processo de
cassação alguns teimam em não querer abrir. A Rá-

o SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) 
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Celso, para
complementar o tempo do PT.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
jornal Correio Braziliense, edição de hoje, traz maté
ria intitulada "Uma luz que não brilha para todos". Diz
respeito à Companhia Energética de Brasília - CEB,
que há três anos foi eleita a melhor empresa de eletri
cidade do País.

Parece-me, no entanto, que tudo por lá está de
gringolando, e rapidamente. A matéria cita o caso da
Sra. Desuíta, que ficou sem luz durante quase uma
semana por causa de um débito de 12 reais. Por outro
lado, a Associação dos Criadores do Planalto, que
tem entre seus sócios a empresa Agropecuária Pal
ma, do atual Governador do Distrito Federal, Sr. Joa
quim Roriz, deve à CEB um total de R$126.430,57, dí
vida que se acumula desde 1992, mas continua com
a energia ligada. No caso da D. Desuíta, que deve so
mente R$12,00, a empresa é rigorosa, manda cortar
a energia. Isso só acontece com os pobres de Brasí
lia.
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grama exclui justamente a região do Miolo, uma das com medo de ser soterrada pelos barrancos: Fiquei
mais carentes da cidade. estarrecido.

Junto com outros companheiros, tenho andado Não adianta o Prefeito querer enganar a popula-
pelas ruas de Salvador, principalmente pelos bairros ção de Salvador com obras paliativas. A administra-
periféricos, e pude verificar que a execução desse ção do Sr. Antônio Imbassahy é amostra grátis: faz
programa é caracterizada pela mais absoluta irres- uma obra num bairro e anuncia na televisão do Sena-
ponsabilidade e pela omissão do Poder Público esta- dor Antonio Carlos Magalhães que foi realizada em
dual e municipal. Se a EMBASA é empresa estadual e toda a cidade. Não foram feitas as 9bras estratégicas
quem executa o programa é o Governo do Estado, a de contenção de encostas na cidade de Salvador, que
Prefeitura deveria ter soberania e poder de fiscaliza- tem graves problemas infra-estruturais.
ção administrativa. É esta a denuncia que faço nesta tarde: a omis-

Na verdade, o que se faz é enterrar canos, para são do Poder Público estadual e municipal na condu-
que a empreiteira ganhe dinheiro. Essa obra custará ção da coisa pública e no zelo pelos interesses do
ao povo baiano 600 milhões de reais. Não se pode tra- povo de Salvador.
tar essa obra com tamanha irresponsabilidade. D t d' d S N I" , uran e o Iscurso o r. e son

Em mUitas ruas, VI. ~ esgoto, correndo a ceu Pellegrino, o Sr. Themístocles Sampaio, §
a~erto, a exemplo de GUlgO, ~o Bairro F~~te do Ca~ 2º do art. 18 do Regimento Inteno, deixa a
pl~, o que compromete a saude da~ famlllas que ali cadeira da presidência, que é ocupada pelo
reSidem. E os canos do ~rogra~a B~la A!ul fora~.~n- Sr. Clementino Coelho, § 2º do art. 18 do
t~rrados sem nenhu~ tipO de Interllg,açao domiCIliar. Regimento Interno.
E um absurdo que nao podemos aceitar.

Estou elaborando extenso dossiê, que encami
nharei ao Ministério Público, solicitando a convoca
ção da EMBASA e da Prefeitura Municipal de Salva
dor, a fim de darem explicações sobre a aplicação
desse projeto, que já nasceu sob a crítica das entida
des ambientalistas e de saneamento, pois garante di
nheiro a empreiteiros que, aliás, impuseram o projeto
ao Governo do Estado, que o aceitou de forma acríti
ca, sem proteger os interesses dos baianos.

Somos favoráveis a intervenções na área de sa
neamento, pois são necessárias. Saneamento é saú
de; esgoto é saúde e bem-estar. Não podemos fechar
os olhos e concordar com o que está acontecendo,
até porque nesse projeto foram investidos recursos
do Governo Federal.

Na condição de Parlamentar, representante do
povo, não posso fechar os olhos aos absurdos a que
tenho assistido nas andanças pelos bairros de Salva
dor, onde não há fiscalização do Poder Público nem
da população. Nada que o Governo da Bahia faz tem
transparência, porque não tem interesse na fiscaliza
ção, que denuncia o que é feito de forma errada.

E mais: estive no subúrbio ferroviário, em San
Martin e em diversos bairros populares, e constatei o
descaso, o abandono absoluto a que a Prefeitura Mu
nicipal de Salvador os relegou nos últimos três anos.

Obras estratégicas de encostas, de macrodre
nagem, de pavimentação, que garantiriam o
bem-estar, a saúde e a segurança da população baia
na, não foram executadas. A população está preocu
pada com as próximas chuvas; não conseguirá dormir
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dio OK, de sua propriedade, há quase dez meses não O SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) -
paga a conta de energia elétrica e está devendo uma Concedo a palavra ao Deputado Caio Riela, pelo
pequena fábula à CEB. E o que diz o Senador? Alega PTB, dividindo o tempo com o Deputado Antônio Jor-
que encaminhou os comprovantes de pagamento e ge. S.Exa. dispõe de seis minutos.
que houve um erro nos registros dos computadores. O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do

Mas não param aí as questões relativas ao Se- orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que-
nador Luiz Estevão. No Núcleo Rural Plano de Assen- ro nesses seis minutos apenas fazer referência ao tra-
tamento Dirigido do Distrito Federal, PAD/DF, onde o balho que o Rei da Jordânia realizou em seu país e
Senador planta milho e feijão, existe atraso de até dez que o Brasil inteiro lê pela imprensa.
meses, e ele não sabe explicar onde estão as contas. V. Exas. conhecem o jovem rei da Jordânia,
A Fazenda Santa Prisca, também de propriedade Abdallah li? Sabem como S.M. faz para fiscalizar in
dele, é outra que não paga energia elétrica. O Sena- loco as irregularidades e posteriormente tomar provi-
dor gosta muito de receber, mas não de pagar despe- dências com relação à corrupção, às maracutaias,
sas públicas como, por exemplo, energia elétrica. O àquelas coisas que acontecem por baixo do tapete?
total de suas dívidas com a CEB é de mais de 154 mil S.M. se disfarça. Há vinte dias, a vinte quilômetros de
reais, e providência alguma é tomada. Amã, o Rei foi visitar um hospital público e fez a sua

Depois, atacam as empresas públicas, querem fiscalização. Viu a ineficiência da administração e do
privatizá-Ias. Aliás, o Governador do Distrito Federal trabalho desenvolvido, o abandono, o descaso, a falta
já ameaçou vender ações da Companhia Energética de instrumentos, a sujeira. Ora, quando um chefe, um
de Brasília. Mas os amigos dele, os ligados a ele, gerente, um administrador, um presidente, um rei olha
como o Secretário de Administração, o famoso Sena- pessoalmente o que ocorre, a coisa é diferente.
dor da República Luiz Estevão e a Associação dos Já imaginaram se o nosso rei, Fernando Henri-
Criadores do Planalto não pagam energia elétrica. que Cardoso, que não é o Abdallah 11, mas o Fernan-

Hoje recebi notícias que quero denunciar a to- do 11, fosse a um hospital de Novo Hamburgo, de Uru-
dos os Parlamentares. Foi publicado no Correio Sra- guaiana, de Petrolina, de São Paulo, às redes hospi-
ziliense o que está acontecendo na Companhia talares de qualquer lugar do Brasil, não apenas aos
Energética de Brasília. Há um processo de "caça às hospitais públicos, mas ao interior, à área rural, à São
bruxas". Recebi telefonemas dizendo que estão pro- Borja do Deputado Luiz Carlos Heinze, à São Paulo
curando saber qual foi o funcionário que passou es- de Marcos Cintra, será que o nosso Abdallah 11, FHC,
sas informações. Estão ameaçando demitir servido- lutaria aqui neste plenário com toda sua tropa para

aprovar os 20% da DRU? Claro que não, porque es-
res da CEB porque esse tipo de informação vazou. ses 20% serão usados a critério do FMI. Estamos em

Em vez de a diretoria da companhia cobrar os ano de eleições, e ele pode pegar daqui e jogar para
débitos altíssimos que têm esses grandões e amigos um Município onde estiverem seus seguidores, seus
do Palácio do Buriti, ela quer punir o possível respon- discípulos. Lá estará o Abdallah 11.
sável. Ora, só com o número da conta de luz, pode- Sr. Presidente, Srs. Deputados, é lamentável
mos ir à CEB e ter acesso ao débito dessas pessoas. constatar que realmente a situação é para nós dramá-
Basta ter a conta em mãos. A empresa, em vez de tica, como todos os dias vemos na imprensa. Na Iide-
corrigir suas falhas, quer punir quem teve coragem, rança do Partido Trabalhista Brasileiro, vejo os jornais
senso e discernimento para defender a empresa pú- de todas as Capitais do Brasil. É brincadeira, é coisa
blica que serve a toda a população do Distrito Fede- de louco. Barbaridade! É manchete atrás de manche-
ral. te, uma atrás da outra. É uma audiência aqui, é um

Sr. Presidente, deixo registrada essa ameaça de problema ali.
demissão por parte da diretoria que está sobre as ca· Para completar a jogada, tenho aqui um recorte
beças dos trabalhadores da companhia. Essa é uma de jornal. O PFL é o maior partido desta Casa. O que
verdadeira caça às bruxas. A CEB é uma empresa quiser, comandado pelo seu Líder, Inocêncio Oliveira,
modelo, premiada, por isso deve buscar cobrar quem consegue. Vence em tudo, é lógico e evidente. Se o
lhe deve, e não ir atrás dos servidores zelosos, dos PFL se juntar aos ruralistas, à luta pelo salário míni-
que defendem o patrimônio público e a administração mo, para derrubar a DRU, para qualquer coisa, vence,
pública. porque são 105 Deputados. É evidente, porque se

Não podemos ficar calados, Sr. Presidente. Por eles se junta(em viram maioria. Diz o jornal que o PFL
isso, denunciamos essa tentativa de caça às bruxas. quer salário mínimo de 100 dólares. E está fazendo
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campanha. Tem até panfleto e tudo, por um salário putados, o Brasil de hoje é tomado por monopólios
mínimo mais digno: 1Q de Maio. Campanha de recu- privados que nem precisam se esforçar para escon-
peração do salário mínimo. Movimento Trabalhista do der as práticas de domínio de mercado.
PFL. Está claro. O Presidente é o Deputado Medei- No caso do cimento, por exemplo, houve época
ros, mas é PFL. em que importar tal produto da Turquia saía mais ba-

Então, ficamos pensando como realmente são rato que comprar o similar aqui no Brasil- isso apesar
pobres o nosso povo, os trabalhadores, os comerci- das taxas portuárias brasileiras e das grandes distân-
antes, os comerciários, os estudantes, os provedores cias envolvidas. Os detentores do monopólio, porém,
e administradores de hospitais. Enfim, pobres de to- fizeram seu lobby e seu domínio de mercado foi de-
dos. É ruim, é brabo. fendido em nome da manutenção dos empregos bra-

O nosso Abdallah li pode disfarçar-se e tomar sileiros.
atitude diferenciada. Aliás, estou aqui para ajudar. No início do Plano Real o saco de cimento cus-
Sou do PTB. Sou oposição coligada. O meu partido tava 5 reais. Hoje, o preço está entre 12 e 13 reais, ou
aqui vota. Sou oposição coligada, por isso posso subir seja, sofreu um aumento de mais de 100%. Se o ci-
aqui. Falo do Governo, falo contra, falo a favor, como mento fosse um bem supérfluo, como o uísque ou o
eu quiser, porque não tenho de pedir licença nem ao caviar, não estaríamos aqui hoje reclamando, mas o
meu Governo, nem ao Governo de ninguém. Tenho fato é que o preço do cimento afeta negativamente a
de dizer aquilo que sinto, conforme o povo, aquele construção civil, a maior geradora de emprego para a
que me elegeu, que me trouxe para cá, que quer o re- mão-de-obra urbana não qualificada.
torno, quer pelo menqs que eu diga algo. Isto aqui é Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PTB
Parlamento, é parlamentar. Se é parlamentar é para fala sério quando fala em modernização do capitalis-
falar, é para dizer, é para botar para fora. Isso é o que mo. Os monopólios privados, estrangeiros ou nacio-
estou fazendo. nais, não são menos maléficos do que os monopólios

Já pensaram se o nosso Abdallah li, como o jo- estatais. Após as privatizações, é hora de abrirmos
vem Rei da Jordânia, o FH, o nosso Fernando li fizes- nosso mercado de cimento à concorrência como for-
se o mesmo? Já pensaram que maravilha seria? Por- ma de baixarmos os custos e aumentarmos os índi-
que ele iria ver in loco como está ruim lá no interior, lá ces de emprego.
na agricultura. Ele iria ver que precisará injetar dinhei- Essa concorrência pode ser feita por empresas
ro e que existe muita ponte para fazer. Há pouco, está- nacionais ou estrangeiras, mas tem de ser garantida
vamos brigando porque há um rio no meio, uma cida- por alguma agência fiscalizadora, a exemplo da Ana-
de de cada lado, não tem ponte. Puxa, ele ia mandar tel, no setor da telefonia.
fazer a ponte, é lógico. Peço então ao Presidente da República que

Continuamos, é evidente, não podemos parar. olhe com carinho para essa situação e seja determi-
Fica a reflexão. Temos o fim de semana pela frente. nante para que se acabe com esse monopólio tão
Semana que vem vai haver altas e altas lutas aqui em maléfico ao País.
termos de partidos, enfim, decisões sobre uma série Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que autorize a
de alterações em Comissões e um monte de interes- divulgação deste pronunciamento pelo programa A
ses político-partidários do Governo. Voz do Brasil.

Enfim, nós vamos acompanhar o desenrolar dos Muito obrigado.
acontecimentos esperando que, de repente, a força O SR PRESIDENTE (Clementino Coelho) _
do jovem Rei da Jordânia possa fazer com que o nos- Concedo a palavra ao Sr. Themístocles Sampaio,
so Fernando 11 faça esse trabalho com o nosso Rio pelo PMDB.
Grande e com o nosso Brasil - quando falo no Rio •
Grande falo em todo o Brasil, porque o Rio Grande O SR. THEMISTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
está espalhado por todo o País.

Deputados, resolvi aproveitar esse espaço hoje para
Era o que tinha a dizer. apresentar importante projeto de lei, que dispõe so-
O SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) - bre a contraprestação de serviços pelos beneficiários

Para completar o tempo destinado ao PTB, concedo a dos programas de distribuição de cestas básicas de
palavra ao Deputado Antônio Jorge. alimentos e de frentes de trabalho, patrocinados pelo

O SR. ANTONIO JORGE (PTB - TO. Pronuncia Governo Federal.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- É este o projeto:



07836 Sex1:a--feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS Fevereiro de 2000

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l. Os programas de distribuição

de cestas básicas de alimentos patrocina
dos pelo Governo Federal exigirão a contra
prestação de serviços à comunidade, por
parte dos beneficiários, em número de dias
que corresponda, com base no salário míni·
mo, ao custo da cesta recebida.

Art. 2!l. Nas frentes de trabalho instituí
das pelo Governo Federal serão cumpridos
três dias de serviço semanais, os quais se
rão remunerados, pelo menos, à razão do
salário mínimo diário.

Art. 31l• Os órgãos públicos federais in
cumbidos da distribuição de cestas básicas
de alimentos ou da instalação de frentes de
trabalho deverão buscar a cooperação das
Prefeituras Municipais e das entidades re
presentativas da comunidade, para a tarefa
de fiscalização das atividades desenvolvi
das e da contraprestação de serviços pelos
beneficiários.

Art. 4!l Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro
de 2000.

Deputado Themfstocles Sampaio, De
putado Federal pelo PMDB do Piauí.

Justificação.
A apresentação deste projeto de lei

tem por embasamento a experiência que
adquirimos ao longo de uma vida dedicada
à atividade agropecuária no Estado do Pia
uí, o que nos permite uma visão mais realis
ta das dificuldades encontradas pelas comu
nidades rurais carentes, assim como de al
ternativas que possam minorar a miséria
que castiga o nosso povo em condições de
respeito à dignidade do ser humano e do
trabalhador.

Observa-se, com efeito, serem de
grande valia os programas de distribuição
de cestas básicas às populações carentes,
ao lado da criação de frentes de trabalho
para recuperação de estradas, construção
de açudes, poços, ou mesmo outros serviço
de utilidade pública.

Todavia, temos sérias críticas a respei
to da forma como se processam essas ativi
dades, uma vez que observamos uma atitu
de passiva e acomodada das pessoas be-

neficiadas pelas cestas básicas ou empre
gadas nas frentes de trabalho emergenciais.

Entendemos que não se deva apenas
oferecer esmolas, por meio de cestas de ali
mentos, sem nenhuma contrapartida em ter
mos de trabalho para a comunidade, vez
que tal atitude conduz o cidadão a uma situ
ação viciada, na qual não encontra estfmulo
para a busca de trabalho, já que espera
conseguir do Governo o mínimo para a so
brevivência.

De igual modo, o alistamento nas fren
tes de trabalho, sem uma exigência efetiva
de prestação de serviços, deseduca o cida
dão, por não sentir que esteja de fato produ
zindo, mas apenas justificando os parcos re
cursos que irá receber no final da semana
ou do mês.

A ajuda se faz necessária, mas com
respeito à dignidade do cidadão. Sentin
do-se valorizadas, enquanto trabalhadoras,
as populações carentes terão empenho em
oferecer seus serviços em troca de alimento
de que necessitam ou na execução de ativi
dade da maior importância para o desenvol
vimento da comunidade, como a recupera
ção de estradas, a construção de açudes ou
represas, dentre outras.

Em vista disso, a fiscalização das ativi
dades é tarefa que se impõe, para desfazer
a teia deturpada do clientelismo, devendo
ser empreendida com a colaboração dos ór
gãos municipais ligados à área, assim como
das entidades representativas da comunida
de.

Essas as razões que esperamos mu
dem as políticas de amparo emergencial às
populações carentes, contando com o apoio
dos ilustres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

Assina o Deputado Themístocles Sam
paio, do PMDB do Piauí.

Sr. Presidente, V.Exa. é um homem do sertão.
Todos nós que trabalhamos no campo estamos veri
ficando que a agricultura está abandonada por falta
de trabalhadores.

Vejamos o que verifico na minha região~ Rece
bem-se as cestas básicas e o dinheiro das frente de
trabalho, mas, numa casa onde moram às vezes qua

,tro ou pinco pessoas, netos e filhos ficam se aprovei
tando do p~i, ou daquele que presta o serviço, e não
trabalham para mais ninguém. t= um vício, e a Nação
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brasileira tem perdido muito com isso. É muito dinhei
ro que a Nação gasta sem nenhuma contrapartida.

Sou testemunha, Sr. Presidente, de que nas
frentes de serviço de antigamente, na época de ou
tros Governos, construiu-se estrada de Esperantina
até Parnaíba, 180 quilômetros de estrada, com
mão-de-obra de trabalhadores das frentes emergen
ciais. No meu Município foram feitos inúmeros poços
cacimbões e várias estradas e açudes. Mas até agora
não se produz nada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados.

É preciso, sim, que o Governo ampare o traba
lhador, construindo núcleos habitacionais e prestan
do assistência hospitalar e educacional, mas o Go
verno precisa tomar uma posição, porque o trabalha
dor não quer esmola. a trabalhador quer viver com
dignidade, quer receber trabalhando, quer terras irri
gadas para trabalhar.

a Governo tome providências, esta Câmara
aprove esse projeto e v?lmos ver como o Nordeste e o
Brasil tomam outro rumo!

O SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) 
Dando prosseguimento às Comunicações Parlamen
tares, passamos a pal~vra ao Deputado Marcos Cin
tra, pelo Bloco Parlamentar PUPST/PSL. S. Exa. dis
põe de dez minutos.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o setor de citricultura é um dos mais dinâmi
cos e expressivos da agroindústria exportadora naci
onal. Suas exportações alcançam o valor anual de 1
bilhão e 200 mil dólares e suas vendas para o merca
do interno chegam a 240 milhões de dólares em suco
e fruta fresca.

O setor emprega, apenas em São Paulo, 30 mil
pessoas diretamente e gera mais de 120 mil empre
gos em toda a cadeia do chamado citrusbusiness.
Os investimentos desse negócio em terras e demais
investimentos agrícolas giram em torno de 4 bilhões
de dólares, e os investimentos no parque industrial
propriamente dito estão estimados em 3 bilhões de
dólares, aproximadamente.

Trata-se, portanto, de negócio de enorme vulto,
com grande impacto positivo nas exportações, na
ocupação de mão-de-obra e na produção de máqui
nas e equipamentos nacionais.

Ocorre, contudo, que existe um profundo dese
quilíbrio, em termos de mercado, entre o setor produ
tivo rural e as indústrias de sucos, pois estas, valen
do-se de sua posição dominante no mercado, têm im
posto aos produtores rurais práticas e preços preda-

tórios, a fim de auferir lucros anormais à custa da par
te mais fraca na cadeia produtiva, ou seja, o produtor
agrícola, que V. Exa. agora há pouco defendia.

Saliente-se que, enquanto os produtores rurais
estavam organizados sob a forma de cooperativa, na
empresa denominada de Frutesp, que atuava em vá
rios segmentos de mercado, foi possível manter rela
ções equilibradas com as indústrias.

Todavia, após a venda da Frutesp à multinacio
nal Coinbra-Dreyfus, rompeu-se o equilíbrio de for
ças, passando as indústrias a impor, de forma carteli
zada, as suas condições de trabalho.

Dessa forma, logo após a referida transação,
que por sinal foi motivada por uma concorrência pre
datória, uma concorrência desleal em que se praticou
um verdadeiro dumping, causando a desestrutura
ção da Frutesp e a obrigatoriedade de sua venda aos
grupos dominantes, acabou ocorrendo a transferên
cia para os produtores rurais dos ônus da colheita e
do transporte da laranja, que antes eram suportados
pelas indústrias, o que acarretou substancial aumen
to de custos para os produtores de laranja.

Além do mais, preços vis passaram a ser impos
tos aos produtores rurais: cerca da metade do preço
de mercado para os que mantêm contratos com as in
dústrias e cerca de um sexto para os que não estão
vinculados a contrato.

Na presente safra, os industriais negaram-se a
fechar novos contratos com os produtores que retar
daram a venda de sua produção almejando preços
mais elevados e postergaram o início da colheita dos
produtores contratados, com o objetivo explícito de
provocar queda de preços.

Não bastando isso, as indústrias aumentaram
as exigências de qualidade do produto entregue além
dos padrões requeridos pelo mercado, com o claro
objetivo de reduzir os preços pagos aos produtores.

Muitas indústrias fixam descontos arbitrários, in
dependentememte da qualidade do produto, os quais
variam de 2,5% a 12%, às vezes até mais.

Além disso, as indústrias estão estabelecendo,
unilateralmente, datas-limite para recebimento de
cada uma das variedades de laranja (hamlin, pera,
natal e valência). Em geral, com uma semana de an
tecedência apenas informam que deixarão de rece
ber uma determinada variedade, causando grandes
prejuízos aos produtores rurais, colhedores, motoris
tas e a todos os que dependem, direta ou indireta
mente, da renda da citricultura. Isso causa, evidente
mente, enormes reflexos econômicos e sociais para a
comunidade, para o Estado de São Paulo, para os
produtores de laranja, para o País como um todo.



Durante o discurso do Sr. Marcos Cin
tra, o Sr. Clementino Coelho, § 2 2 do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. The
místocles Sampaio, § 2 2 do art. 18 do Regi
mento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra a nobre Deputada Vanessa Graz
ziotin, pelo bloco parlamentar PSB/PCdoB.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero falar a respeito dos tra
balhos que vem realizando nesta Casa a CPI dos Me
dicamentos.

Sem dúvida nenhuma, a CPI vêm trilhando um
caminho que está gerando uma grande expectativa
por parte do povo brasileiro, particularmente daque
les que dependem do medicamento para garantir a
sua vida, a sua saúde, mas que, infelizmente, a ele
não têm acesso em decorrência da falta de uma políti
ca nacional de medicamentos que faz com que mais
de 51% da nossa população, aproximadamente 70
milhões de brasileiros, não tenha acesso sequer aos
medicamentos essenciais e de uso contínuo.

Sr. Presidente, antes de mais nada, quero fazer
referência ao artigo assinado pelo jornalista Márcio
Moreira Alves, publicado na edição de hoje, dia 10 de
fevereiro, do jornal O Globo, no qual, de forma muito
lúcida, ele destaca os trabalhos e as ações que vem
desenvolvendo a CPI e, mais do que isso, trata dessa
expectativa que a CPI vem gerando no seio da socie
dade brasileira. Aponta também o jornalista para os
Parlamentares brasileiros, para aqueles que com
põem a Comissão Parlamentar de Inquérito caminhos
importantes, traz algumas dicas de pessoas que, no
seu entendimento, devam ser convocadas pela CPI,
em decorrência de serem pessoas que há muitos
anos vêm estudando no Brasil e na América Latina a
atuação da indústria farmacêutica, particularmente
das multinacionais.
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Esses fatos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- setor, gerando enorme angústia, enorme preocupa-
dos, estão a merecer uma profunda análise, inclusive ção e grandes prejuízos para o pequeno produtor,
das relações entre os processadores e seus clientes para aquele que depende, ele e sua família, da produ-
no exterior, tendo em vista que o mesmo grupo que ção em seu sítio, em sua fazenda, da laranja.
controla o mercado brasileiro, que é o maior produtor Sr. Presidente, repito que estamos encaminhan-
e exportador de suco industrializado de laranja, já de- do um requerimento para investigação, por parte da
tém 40% do mercado de suco na Flórida, que é o se- Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da
gundo maior produtor de laranja do mundo. Nota-se, Justiça, sobre práticas oligopolísticas, práticas restri-
portanto, uma enorme integração desse mercado, tivas da concorrência no mercado de laranja.
não só dos processadores nacionais como também Muito obrigado.
dos mercados internacionais, o que gera a formação
de um cartel internacional, em prejuízo do produtor
doméstico.

Seria de boa política averiguar, Sr. Presidente,
se alguns dos principais clientes das processadoras
nacionais, principalmente aqueles que não são co
nhecidos como usuários finais dos produtos cítricos e
estão localizados em paraísos fiscais ou operam
como empresas offshore, não estão utilizando essas
operações para transferir lucros para o exterior.

Diante desta estarrecedora situação, impõe-se
uma profunda investigação da Secretaria de Direito
Econômico, do Ministério da Justiça, para apurar as
irregularidades praticadas pelas indústrias do setor,
motivo pelo qual estou encaminhando requerimento
propondo àquele conceituado órgão a instauração de
processo administrativo.

Sabidamente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a concorrência, a liberdade de mercado, o sis
tema capitalista de produção exige a liberdade de
mercado, prioriza a liberdade do produtor, a liberdade
do industrial.

Não se defende, em absoluto, o controle público
da atividade produtiva, mas há que se garantir tam
bém a competitividade, que está na base da econo
mia de mercado.

A integração dos setores industriais ligados à
produção da laranja brasileira está gerando um ver
dadeiro cartal, a oligopolização do setor e, conse
qüentemente, a manipulação de preços, do mercado,
gerando, com isso, enormes prejuízos aos produtores
de laranja.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é
um tema que merece a mais profunda reflexão desta
Casa.

O setor, pela sua importância, não só em termos
de mercado interno, como também em da sua pauta
de exportação, já foi investigado pelos órgãos de de
fesa da concorrência no Brasil. Anos atrás já houve in
clusive um acordo para que práticas de restrição da
concorrência não mais se repetissem em nosso País.
Infelizmente, tal acordo não está sendo cumprido pelo
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Segundo estudos de diversos pesquisadores,
como Jorge Katz, as indústrias, não só no País, mas
na América Latina como um todo, utilizam os mesmos
mecanismos, a mesma prática para burlar o fisco, so
negando impostos através de práticas abomináveis,
como o superfaturamento e até mesmo o dumping
quando a indústria nacional ameaça a posição da in
dústria multinacional no mercado farmacêutico.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, devo destacar
que, de fato, a CPI vem avançando nos seus traba
lhos de investigação, ao mesmo tempo em que esta
mos ouvindo quase que diariamente pessoas que
têm uma ligação profunda na área. Ouvimos quase
todas as categorias da área de saúde que têm ligação
com o setor farmacêutico e estamos ouvindo funcio
nários, gerentes de laboratórios, representantes das
redes de farmácias deste País, enfim, pessoas que, a
cada audiência da CPI que realizamos, revelam os
inúmeros problemas que marcam o setor de medica
mentos, a indústria farmacêutica em nosso País.

Chegamos à conclusão, nesse começo dos tra
balhos da CPI, de que no Brasil, infelizmente, há mui
tos anos, e perdura ainda hoje, temos a aplicação de
uma política de medicamentos ditada pelos interes
ses das grandes multinacionais. Essa situação tem de
ser revertida, porque o medicamento não pode ser di
tado através de interesses de mercado, mas, sim, da
Nação, da população brasileira.

Para que V. Exa. tenha uma idéia, Sr. Presiden
te, dos 100 medicamentos mais vendidos neste País,
somente 23 constam da relação dos medicamentos
essenciais preconizada pela Organização Mundial de
Saúde e pelo Ministério da Saúde, que, no ano passa
do, divulgou a última lista de medicamentos essencia
is.

Mas também nos assusta muito a inoperância
ou a benevolência do Governo Federal para com a in
dústria multinacional. O Ministério da Fazenda acha
normal que os medicamentos tenham tido nos últimos
tempos reajustes superiores a 330%.

Por outro lado, Sr. Presidente, o próprio Ministé
rio não utiliza a legislação que o País dispõe para mo
nitorar esses aumentos abusivos de preço.

Não estou falando em tabelamento, que seria o
correto. Mas até mesmo o monitoramento o Ministério
da Fazenda não pratica.

É assustador, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, os dados relativos ao superfaturamento de pro
dutos de insumos importados. A diferença chega a
ser superior a 3.400%, o que sinaliza que há proble
mas como o não-pagamento de tributos pela indústria
multinacional, como fraude cambial, porque são divi-

sas mandadas para fora ilegalmente, além do proble
ma gerado para o consumidor, porque os preços dos
medicamentos no País são muito maiores do que de
veriam estar sendo praticados.

Por outro lado, temos um Ministério da'Saúde
com uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária
que deixa muito a desejar, que permite que a propa
ganda abusiva continue à solta neste País, orientando
e fortalecendo o uso irracional de medicamentos.

Por fim, Sr. Presidente, penso que nós da CPI
temos que ter a maturidade suficiente para levarmos
adiante esse trabalho e desvendarmos o grande car
tel dos medicamentos, da indústria multinacional que
atua neste País.

O que a Nação brasileira espera é que a CPI dê
dados que sejam suficientes para baixar o preço do
medicamento oferecido nas farmácias do País.

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou encaminhando a esta Casa um projeto de lei
que fala sobre as contribuições previdenciárias que
incidem sobre as folhas de pagamento dos ministros
de confissão religiosa.

Vou encaminhar à Mesa, para estudo e análise,
este projeto, que é de grande interesse de todas as
confissões religiosas deste País.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda,
pelo bloco parlamentar PSB/PCdoB.

O SRo INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, apesar do preço abusivo do cimento, que
ro comunicar a este Plenário que vamos promulgar na
próxima segunda-feira, às 15h30min, no plenário do
Senado, em sessão do Congresso Nacional, emenda
à Constituiç:ão brasileira que incluiu no art. 62 o direito
à moradia.

Alguns Deputados e Senadores disseram: "Ora,
mas o direito à moradia já é citado em vários lugares".
É verdade, mas nunca como direito socia', direito fun
damentaI. Agora isso é possível por meio de emenda
do Senador Mauro Miranda, a quem saúdo neste ins
tante.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Michel
Temer, na Conferência das Cidades, realizada dias.
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1°,2 e 3 de dezembro próximo passado, assumiu de lação à moradia se alarga na medida em que morar é
público, com as entidades comunitárias populares e ter transporte, é ter educação, é ter saneamento, é ter
com os setores organizados da sociedade brasileira, obra sanitária sendo realizada por todos os cantos
o compromisso de incluir essa matéria na pauta da deste País.
convocação extraordinária. Ela não só compõs a pau- Sr. Presidente, concluo dizendo que, além da
ta, como foi votada em dois turnos, ficando pronta PEC em relação à moradia, cobramos ainda dois ou-
para a promulgação na segunda-feira. tros instrumentos, também compromisso público do

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o direito Sr. Presidente desta Casa. Um deles é o Estatuto da
à moradia abre vasto campo, porque as 10 milhões de Cidade, que está para ser analisado pela Câmara dos
unidades habitacionais necessárias para conter o dé- Deputados, em fase final na Comissão de Constitui-
ficit brasileiro de moradias envolvem não apenas a ção e Justiça e de Redação; o outro, o Fundo Nacio-
produção de cimento, a que fiz referência, mas a de nal de Moradia Popular.
telha e de tijolo; a busca da pedra, abundante na nos- Além disso cobramos também do Executivo o
sa regiã~ nordestina; o con~eci~ento e a produ~ão contingenciame~to do Fundo de Garantia do Tempo
tecn?l~glca, que envolve unlverslda.des e academla~ de Serviço, que não é tributo próprio da União, mas
braSileiras, usando novas tecnologias para produzir dinheiro dos trabalhadores brasileiros, para atender
moradia mais barata ao povo brasileiro, e mobiliza a aos interesses do Fundo Monetário Internacional e
economia nacional. não aos do povo brasileiro.

Sr. ~re.siden!e, pa~ garant~r moradia para o Portanto, Sr. Presidente, a promulgação da PEC
povo braSIleiro nao precls~mos Importar absoluta- da moradia abre campo vasto para o nosso povo.
mente nada. Nós temos aqUi tudo do melhor, desde o ..
arquiteto e o engenheiro até o peão. Do ponto de vista MUito obrIgado.
da matéria-prima não nos falta nada na área da cons- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
trução civil brasileira. Portanto, considero essa uma Concedo a palavra ao nobre Deputado Clementino
grande vitória da convocação extraordinária. Coelho, pelo PPS.

Aliás, talvez tenha sido essa a única vitória que O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
o povo brasileiro alcançou no período de convocação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
extraordinária, porque de resto ele foi garfado pelos Deputados, na semana passada instalamos a Comia-
Congressistas brasileiros, sob o comando do Sr. Pre- são que vai estudar a transposição de águas do Rio
sidente da República. São Francisco para o semi-árido.

Essa vitória é importante porque será colocada Esta semana demos início às discussões. Tive-
nas mãos do movimento social, que vai pressionar o mos ontem audiência pública com o Ministro da Inte-
Governo brasileiro; que dele vai cobrar e exigir atitu- gração Nacional e com o Secretário de Infra-Estrutura
des concretas; que vai dizer, alto e bom som, que a Hídrica do Ministério de Integração Nacional, Sr. RO-
partir da promulgação dessa importante emenda mulo de Macedo Vieira. Hoje, tivemos a primeira reu-
constitucional o direito à moradia não é mais mera pa- nião administrativa do grupo de trabalho para definir
lavra na Constituição Federal, mas um direito assegu- agenda, metodologia e priorizações. Como não pode-
rado entre os direitos sociais, entre as garantias fun- ria deixar de ser, tanto ontem como hoje, essas dis-
damentais. cussões foram acaloradas e emocionais. Os ânimos

Espero que o movimento popular utilize esse estavam acirrados. E não será diferente em nenhum
instrumento da Constituição Federal para cobrar evento desta Comissão, porque estamos lidando com
ações do Governo Federal, do Sr. Fernando Henrique água, elemento estratégico e vital para o século XXI.
Cardoso, dos Governadores de Estado, que gastam A água hoje já é mais preciosa que o petróleo
muito pouco com a moradia do povo, bem como dos em alguma partes do mundo ocidental. No Nordeste,
Prefeitos das maiores cidades do País, como São Pa- se existe uma uniformidade. é na pobreza e na misé-
ufo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortale- ria, sobretudo no semi-árido. O único instrumento, a
za e Recife. É nas grandes cidades, nas regiões me- única alavanca para resgatar a região desse sofri-
tropolitanas, que está o grosso do déficit habitacional mento é justamente a utilização, o manejo, a disponi-
brasileiro. bilização das águas. O problema será como efetuar o

Sr. Presidente, gostaria de me congratular com programa, como priorizar socialmente, como distin-
os Congressistas, particularmente com o Senador guir a miséria que está a uma ou duas léguas da mi-
Mauro Miranda, e dizer que o direito básico da popu- séria que está a quatrocentos, quinhentos quilOme-
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trosdas margens do São Francisco. Quem deverá ser de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso
atendido primeiro? XIX do art. 21 da Constituição Federal, e al-

Não tenho dúvidas de que engenharia e tecno- tera o art. 1Q da Lei nº 8.001, de 13 de mar-
logia n6s já temos. Temos condições no Brasil- e há ço de 1990, que modificou a Lei nº 7.990,
exemplos de transposição de águas no mundo todo - de 28 de dezembro de 1989.
de interligar o Tocantins ao São Francisco. Temos O Congresso Nacional decreta:
como recuperarambientalmente o São Francisco. Um Art. 1º. Esta lei estabelece que o direi-
dos pontos positivos desse debate, desse encami- to de uso de recursos hídricos de cursos
nhamento, é que teremos chance de conscientizar d'água de domínio da União, para transposi-
não s6 o Congresso Nacional, o Poder Executivo, ção para outras bacias hidrográficas, só
mas toda a sociedade. Chegou a hora de se fazer algo pode Her outorgado mediante aprovação do
pelo São Francisco, porque há cinqüenta anos tira- Congresso Nacional.
mos dele e o agredimos. Nesses últimos cinqüenta Art. 29: o art. 89 da Lei nQ 9.433, de 8
anos, nenhum Governo - não só o do Presidente Fer- de janeiro de 1997, passa a vigorar acresci-
nando Henrique Cardoso, como todos os anteriores - do do seguinte art. 14-A:
investiu para recuperar, para preservar e proteger o Art. 14-A. A outorga de direito de uso
Rio São Francisco. de recursos hídricos de cursos d'água de

A prioridade número um, antes de se iniciar domínio da União para transposição para
qualquer obra de cal e pedra na transposição, na si- outras bacias hidrográficas, independente
nergia hídrica, é recuperar as matas ciliares, os for- dos fins a que se destina a água, só poderá
madores dos rios, o reflorestamento dos lagos ao lon- ser efetivada mediante aprovação do Can-
ga do Rio São Francisco, o saneamento das grandes gresso Nacional.
cidades e os dejetos ali jogados. Como dizia Guima- Esta é a Casa do povo. Somos nós que temos
rães Rosa, o Rio São Francisco não quer ir a parte al- de decidir. É aqui que vamos decidir quem será aten-
guma. Ele quer ser mais fundo e mais grosso para po- dido primeiro, se é o ribeirinho, onde o rio banha a Ba-
der ser mais saudável, para atender à esperança e ao hia, Pernambuco, Sergipe ou Alagoas, ou se é o pes-
nosso compromisso com as gerações futuras de todo soai que quer receber as águas do rio São Francisco,
o semi-árido. É preciso que o rio fique mais fundo e o que é um direito dessa gente. Essa é uma decisão
mais grosso, para atendermos não só aos sonhos dos política, depois que os estudos técnicos chancelarem
cearenses, paraibanos e potiguares, mas aos sonhos essa viabilidade.
dos ribeirinhos, porque a pobreza que mata o reba- Peço permissão ao Sr. Presidente para ler a jus-
nho, o bode, a cabra e o boi no Ceará, no Jaguaribe, tificativa do nosso projeto, que é mais técnica e equili-
mata também a cinco quilômetros do Rio São Francis- brada em termos da razão de essa prerrogativa ter de
co, porque o problema não éa água, mas como dispo- ficar nesta Casa e não poder ser transferida de forma
nibilizá-Ia para as populações. alguma para o Executivo.

Sr. Presidente, prevendo já uma discussão caó-
tica, polêmica, acirrada e emocional deste assunto, é Justificação
que apresento hoje um projeto de lei nesta Casa. Não Com o aumento vertiginoso da demanda por re-
podemos deixar que essa decisão de transferir águas cursos hídricos para vários fins, como irrigação, abas-
dos rios federais para outras bacias seja somente de tecimento humano e industrial, aproveitamentos hi-
tecnocratas ou do Executivo. Também não podemos drelétricos, lazer, etc., crescem, no Brasil, as possibi-
deixar que as duas bacias convirjam. Vamos ter aí lidades de transposição de grandes vazões de água
uma questão regional, uma secessão regional, por- de uma bacia hidrográfica para outra. Isto se faz pos-
que estamos lidando com água, o líquido mais precio- sível graças aos recursos tecnológicos hoje disponí-
so deste século. A recente lei dos recursos hídricos, veis e ao alto valor que a água adquire como elemen-
de n2 9.433, de 08 de janeiro de 1997, não prevê isso. to estratégico em um grande número de setores pro-
Estamos acrescentando o art.14-A a essa lei. dutivos e de serviços.

Diz o projeto: A transposição de água de uma bacia hidrográfi-
Acrescenta o artigo 14-A à Lei nQ ca para outra pode ser a solução para vários proble-

9.433, de 8 de janeiro de 1997, que "institui mas sociais, proporcionando o elemento básico para
a Política Nacional de Recursos Hídricos, que atividades econômicas de caráter permanente se
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento desenvolvam, melhorando as condições de emprego
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e renda e, portanto, transformando radicalmente as
perspectivas de desenvolvimento de uma sociedade.

Estados Unidos (mais precisamente, na Califór
nia), Israel, Espanha e vários outros países consegui
ram bons resultados sociais e econômicos com a
transposição de água de uma ou mais bacias hidro
gráficas para áreas com elevado déficit hídrico. Gra
ças a projetos bem elaborados e bem avaliados,
transformaram regiões áridas em produtivas e gera
doras de riquezas.

No entanto, não faltam exemplos de verdadeiros
desastres ambientais decorrentes do mesmo tipo de
empreendimento.

O principal deles é o do mar de Aral, na extinta
União Soviética, e mais outros na África, de cuja ba
cia hidrográfica foram desviados vários rios, com o
objetivo de irrigar grandes plantações de algodão e
milho. O mar de Aral teve o seu nível significativamen
te reduzido, aumentada a salinidade das suas águas
e extinta uma atividade pesqueira de alta rentabilida
de, cujo principal produto era o caviar de melhor quali
dade do mundo. Considera-se sua situação como irre
versível do ponto de vista ambiental, social e econô
mico.

Em vários rios do mundo, o excesso de retirada
de água para usos consumptivos reduziu as áreas es
tuarinas e fez avançar a cunha salina, destruindo os
locais de reprodução de peixes, crustáceos e outros
frutos do mar. Tais efeitos eliminaram a pesca e a co
leta como fontes de subsistência de populações intei
ras, reduzindo-as à miséria.

Os cursos de água de domínio da União, por ba
nharem vários estados, têm suas águas ligadas a in
teresses regionais e nacionais. Retiradas significati
vas podem afetar profundamente as populações que
vivem em suas margens e que, tradicionalmente, utili
zam suas águas para os mais diversos fins. Podem
afetar, como já citamos, os ecossistemas de seus es
tuários, prejudicando as atividades pesqueiras em
trechos consideráveis do litoral brasileiro.

Só no âmbito do Congresso Nacional podem ser
realmente avaliadas, considerando a multiplicidade
de interesses envolvidos, a transposição de água de
uma bacia hidrográfica para outra. Esta é uma ques~

tão que não pode ser decidida exclusivamente pelos
meios técnicos e administrativos que nem sempre le~

vam em conta todos os fatores envolvidos.

Estas são, em resumo, as razões pelas quais
estamos propondo que a Lei nº 9.433, de 1997, a cha
mada Lei das Águas, seja acrescida de uma cláusula
que remete ao Congresso Nacional a decisão de ou-

torgar direito de uso de recursos hídricos para trans
posição de uma bacia hidrográfica para outra.

Contamos com o apoio dos ilustres membros do
Congresso Nacional para o aperfeiçoamento e rápida
tramitação desta iniciativa que, estamos certos, é do
mais alto interesse nacional.

Sr. Presidente, na próxima semana vamos reco
lher as assinaturas para tramitação deste projeto com
urgência urgentíssima. Tenho certeza de que essa
iniciativa poderá proporcionar que cheguemos a uma
conclusão, caso contrário vamos travar uma guerra
em torno do uso da água no semi-árido.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luciano Cas
tro, pelo PFL.

O SR. LUCIANO CASTRO (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Governador Neudo Campos, do meu estado,
Roraima, ao sancionar a lei que cria o Fundo de De
senvolvimento Industrial do Estado de Roraima e o
seu Conselho Diretor, no ano passado, visou à pro
moção do desenvolvimento das atividades industriais
em todo o Estado.

Para a promoção industrial, o fundo assegurará
às empresas e cooperativas consideradas de funda
mentai interesse para o desenvolvimento econômico
do Estado incentivos que possibilitem a implantação
bem como o funcionamento dessas empresas.

Já estão chegando a Roraima empresários de
diversas localidades do País e do exterior, interessa
dos em conhecer de perto a região e as condições
para seus futuros investimentos.

Por isso mesmo, Sras. e Srs. Deputados, é im
portante registrar, neste momento em que Roraima
poderá receber investimentos externos para seu de
senvolvimento, que a linha de transmissão de Guri é
uma obra definitiva, a qual vai garantir energia oriun
da da Venezuela de forma contínua e segura a todo e
qualquer investimento no Estado.

É um compromisso firmado entre os Governos
brasileiro e venezuelano. As obras brasileiras estão
concluídas, inclusive com a subestação de rebaixa~

mento e a linha de transmissão. Na parte da Venezue~

la, dois terços da obra estarão sendo concluídas até o
final do mês de fevereiro.

O Presidente venezuelano Hugo Chávez afir
mou, em recente encontro com o Governo Neudo
Campos, que honrará o compromisso assumido e
que as obras estarão concluídas no segundo semes
tre deste ano.
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É preciso esclarecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Lá havia a casa de Rondon, antiga e humilde,
Presidente, que o atraso nas obras da linha de Guri, que no passado fora demolida para ali se construir um
por parte do Governo da Venezuela, deve-se às ne- centro de triagem dos Correios. Na época o povo de
gociações que aquele Governo vem fazendo com re· Rondonópolis até aplaudia a idéia, porque a obra era
lação às reservas indígenas atingidas pela obra. importante, mas hoje, com 45 anos, historiadores e

Temos a convicção de que o Presidente Hugo universitários querem resgatar a história da cidade.
Chávez irá superar todos os obstáculos, garantindo, E falei ao Ministro das Comunicações da angús-
assim, que até o final do segundo semestre a linha de tia do meu povo, da necessidade e da idéia de se
Guri seja inaugurada. construir o Centro Cultural Marechal Rondon, e S.

Investidores internos e externos, empresários Exa. concordou com a idéia. Para a cidade de Rondo-
de Roraima e de outras regiões, população roraimen- nópolis, p~ra o Mato Grosso, que, tem~s Rondon
se e todos a quem interessar, temos a afirmar a certe- como um filho daquela. te;r~, esse e um. Importante
za de que Roraima terá, ainda este ano, a energia marco para o resgate hlstonco daquela cidade.
mais barata e confiável do Brasil, que permitirá o de· Portanto, agradeço a V. Exa. o tempo a mim con·
senvolvimento do seu pólo industrial, trazendo mais cedido e quero registrar a importância desse feito
progresso e bem-estar para todos os roraimenses. para o Estado.

Era o que tinha a dizer. Em nome de todos os mato-grossenses, agra-
O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden- deço ao Ministro das Comunicações e ao Presidente

te peço a palavra pela ordem. Fernando Henrique por esse grande avanço tecnoló-
, O SR. PRESIDENTE( Themístocles Sampaio) gico que está sendo feito para o Brasil.

_ Tem V. Exa. a palavra. Era o que tinha a dizer.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (PSDB - MT. O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
comunico a esta Casa e ao Brasil que, amanhã, Ron- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
donópolis, minha cidade natal, estará recebendo a vi- Tem V. Exª a palavra.
sita do Ministro das Comunicações. Faz 23 anos que O SR. POMPEU DE MATTOS (PDT - RS. Pela
aquela cidade não recebe a visita de um Ministro das ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
Comunicações. a V. Exll permissão para apresentar projeto de lei que

Estarei lá, com prazer, esperando S. Exa., que se refere ao nepotismo, tema que tem sido muito de-
irá inaugurar obra de alto alcance social: a ligação batido na Casa.
através de infovia, ou seja, a fibra 6tica adentrando o A matéria precisa ser regulamentada, até para
estado do Mato Grosso rumo à Amazônia. Esse meio que o Congresso Nacional dê o exemplo e comece
de alta tecnologia, de alta resolubilidade, fará avan- cortando na própria carne, iniciando por esta Casa e
çar, em muito, as comunicações em todo o interior do depois cobrando do Ministério Público, dos Poderes
Brasil, integrando verdadeiramente a Amazônia brasi- Judiciário e Executivo a mesma conduta.

leira ao resto do País e ao mundo. Sr. Presidente, é preciso encontrar um caminho:
Todos sabem que a fibra ótica é o meio de co- nem precisa ser 8 nem 80, mas um caminho de equilí-

municação que permite emitir, sem interrupção, com brio, tolerável e aceitável pela sociedade. Não se
alta resolubilidade, som, imagem e dados, e dará pode aceitar exageros. Ser parente não é crime, e ser
mais agilidarle às nossas comunicações. parente não significa ter maior facilidade. Assim, mi-

A inauguração será um fato inédito, importante e nha proposição limita a contratação de parentes con-
ocorrerá numa fazenda. Além das cidades da Amazô- sangüíneos e afins até segundo grau.
nia e do interior do Brasil, os sítios serão beneficiados Sr. Presidente, Srl\s e Srs. Deputados, esse
com a utilização da fibra ótica. tema tem ocupado espaços consideráveis na mídia e

Outro aspecto importante que gostaria de regis- provocado muita polêmica, particularmente no Legis-
trar é a audiência com o Ministro das Comunicações. lativo. A reação de muitos Parlamentares aos fre-
Ontem, expus a S. Exa. a angústia da população de qüentes levantamentos realizados por meios de co-
fl ... tuonópolis, que tem apenas 45 anos, cujo nome é municação a respeito da contratação de parentes
uma homenagem a Rondon, seu fundador e patriarca como assessores de gabinetes ilustra o que cientistas
das comunicações brasileiras. sociais chamam de mentalidade patrimonialista, isto



Apesar de certas peculiaridades da assessoria
parlamentar, é preciso dar cabo dos abusos eviden
tes na contratação de quadros parlamentares. Limitar
a cota de auxiliares de confiança - reservando mais
vagas para profissionais mais qualificados - é alter
nativa razoável.

Para tanto, proponho a limitação da contratação
de funcionários com vínculo de parentesco com Par
lamentares, em cargo de comissão de secretário par
lamentar, pela Câmara Federal, estabelecida no pro
jeto de resolução.

Tal caminho, além de banir o abuso, dará o
exemplo para os demais Poderes, que com certeza
se sentirão impelidos a fazer o mesmo. Se não o fize
rem, esta Casa estará moralmente respaldada para
tomar medidas legislativas, que encerrem definitiva
mente este constrangedor capítulo da prática política
brasileira.

Sr. Presidente, permita·me também a'presentar
projeto de lei que regulamenta os arts. 84, inciso XIV,
e 144, § 1l!, inciso IV, da Constituição Federal, institu
indo norma para o provimento e a distribuição de fun
ção de chefe da Polícia Federal Judiciária da União,
bem como projeto de lei que altera o parágrafo único
do art. 33 da Lei do Código de Defesa do Consumidor,
de setembro de 1991, que dispõe sobre a reposição
de componentes de peça por parte de fabricantes e
importadoras.

Sr. Presidente, finalmente, peço vênia a V. Ex!!
para dizer que se está programando no meu Estado
Rio Grande do Sul, grande mobilização de apoio à~
cooperativas - da qual faço parte como integrante do
PDT -, que estão pressionando o Governo para rece
ber o dinheiro do Recoop.

O projeto, aprovado há dois anos pelo Governo
Federal, libera recursos da ordem de 3 bilhões de rea
is para as cooperativas de todo o País - somente ao
Rio Grande do Sul serão destinados 750 milhões de
reais. No entanto, esse projeto não saiu do papel, e
nesses dois anos somente duas cooperativas do Pa
raná foram beneficiadas. Há uma grande mobilização
nacional para que o Governo atenda ao reclame das
cooperativas que alavancaram a agricultura.

Estpu sugerindo às cooperativas que encami
nhem ao Governo proposta no sentido de se criar um
fundo de, aval. Esse fundo funcionaria da seguinte for
ma: ao invés de fazer um financiamento, por exemplo,
de 10 milhões de reais, o agricultor \Jc-ie 12 milhões
de reais, para que 2 milhões de reais sejam destina-

Nepotismo - 1. Política adotada por
certos papas que consistia em favorecer sis
tematicamente suas famílias. 2. Abuso de
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é, considerar a coisa pública como parte dos bens pri- crédito em favor de parentes ou amigos. 3.
vados. Favoritismo, proteção escandalosa, filhotismo.

As justificativas apresentadas, às vezes, são ca
ricatas, a exemplo de Congressistas que consideram
se~ gabinete órgão de fomento de sua despensa, ou
seja, entendem que não há nenhum problema em
contratar parentes com o objetivo de reforçar a renda
familiar. Existem também os posicionamentos autori
tários, os quais sugerem a censura de jornais. Por últi
mo, encontramos manifestações de um claro e depri
mente nepotismo, como a de Parlamentares para
quem assessores não são servidores públicos, mas
"funcionários meus".

Isso posto, e em que pese a manifestada in
consciência de muito político a respeito do que é uma
assessoria parlamentar paga com dinheiro do cida
dão, seria preciso evitar rigorismos irrealistas e talvez
até discriminatórios no tratamento da questão.

A quantidade e natureza dos empregos reserva
dos a parentes evidenciam abusos e apropriação de
dinheiro público com o exclusivo propósito de fazer
crescer a renda familiar.

Mas parece excesso de zelo não permitir aos
Parlamentares certa dosagem de manobra, dentro da
qual o Deputado ou Senador tivesse a liberdade de
fazer escolhas pessoais de um ou dois assessores di
retos de grande confiança.

É recomendável que Congressistas tenham em
seu gabinete auxiliares contratados devido apenas a
sua capacidade técnica. Mas a atividade política de
certo tem exigências que vão além da formação pro
fissional, o que uma assessoria parlamentar de quali
dade exige. Tal atividade requer, como é óbvio, asses
sores políticos que acompanhem de perto e há tempo
a carreira de Congressistas. Por acaso e conveniên
cia, o que é mais comum, não é raro que tais assesso
res sejam recrutados entre familiares. Exemplo bem
apropriado é do Presidente Fernando Henrique Car
doso, que contratou para assessora direta sua filha,
que obviamente deixará o cargo quando o mesmo de
socupar o Palácio do Planalto. São situações que não
provocam críticas, por que claramente estão longe de
configurar nepotismo.

Diferem do caso Parlamentares, Prefeitos, Vere
adores e juízes, que contratam expressivo contingen
te de parentes com o objetivo de favorecer seus fami
liares, Qerando, em certos casos, reforço da renda fa
miliar. E como define o dicionário Larousse:
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dos ao fundo de aval. E esse fundo servirá de garan
tia para que os bancos liberem os financiamentos. Os
bancos não liberaram os financiamentos até hoje por
que não têm garantia se irão receber o crédito. O Go
verno empurra para o banco e o banco empurra para
o Governo.

Portanto, essa grande mobilização de apoio
será feita, na ânsia de que as cooperativas recebam
dinheiro para dar o oxigênio que a agricultura precisa
em nosso País, em especial os Estados do Sul.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a devi
da divulgação de meu pronunciamento no Jornal da
Câmara e no programa A Voz do Brasil.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Encerro a sessão, convocando outra para amanhã,
sexta-feira, dia 11, às 9 horas.

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°)

N° ~8/99 (ALDO REBELO)- Altera a redação dos
incisos 11 e 111 do art. 251 do Regimento Interno.
DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-02-00

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

DO DIA 17 de Janeiro AO DIA 14 de Fevereiro

11 6a·feira 10:00 Teima de Souza
10:25 Dino Fernandes
10:50 Fernando Coruja
11 :15 Antonio Palocci
11 :40 Marcos de Jesus
12:05 Luiz Bittencourt
12:30 Themístocles Sampaio
12:55 Márcio Bittar
13:20 Narcio Rodrigues

14 2a·feira 15:00 Nilson Mourão
15:25 Augusto Franco
15:50 José Thomaz Nonê
16:15 Júlio Delgado
16:40 Nair Xavier Lobo
17:05 Ricardo Noronha
17:30 José Priante
17:55 Sergio Novais
18:20 João Matos

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 26
minutos.)



Voto

Defiro, ad referendum, da Mesa.

Em 10-2-2000. - Deputado Heráclito
Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado da Agricultura e do Abasteci
mento sobre o Porto de Paranaguá.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.597, DE 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Estando de acordo com o art. 50, § 2S! da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll seja encami
nhado ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e
do Abastecimento o seguinte pedido de informações:

1 - Quantos certificados foram emiti
dos (importação e exportação) pelo Serviço
de Vigilância Agropecuária - SVA de Para
naguá, desde 1993?

2 - Elencar as 50 (cinqüenta) maiores
empresas que obtiveram certificados no pe
ríodo considerado.

3 - Que tipo de punição ou sanção
este Ministério aplicou ao(5) re5ponsá
vel(eis), por assinar o convênio com a Asso
ciação Comercial, Industrial e Agrícola de
Paranaguá - ACIAP?

4 - Desde que período os Serviços de
Vigilância Agropecuária deste Ministério
vêm cobrando pela emissão de certificados?

4.1 - A cobrança é feita por DARF?
4.2 - Qual o montante arrecadado?

Justificação

A empresa Culau Alimentos Ltda., sediada no
município de ehapecó - se, tem importado leite em
pó da Argentina. Segundo denúncias que recebemos,
lotes do leite Milkly que esta empresa importou e ven
deu para o mercado brasileiro estavam adulterados,
contendo soro de leite em percentual acima do permi
tido (50%).

Na ocasião, a empresa se defendeu divulgando
nota pública, da qual extraímos o seguinte parágrafo:
"o soro de leite, além de ser comercializado para for
mulação animal é também comercializado para o
consumo humano sob a forma de produtos de panifi
cação como bolachas, biscoitos e bolos, conferindo
textura, maciez e melhorando o sabor, obedecendo ri
goroso controle de qualidade da empresa e da Inspe-
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES ção Federal. Ele não causa nenhum mal à saúde hu-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES mana e suas proteínas são recomendas para paci-
N2 1.596, DE 2000 ents com HIV positivo, apresentando ganho de peso

e sensação de bem estar" (Comunicado à praça, Cu-
(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha) lau alimentos, Curitiba, 25 de março de 1999).

Solicita informações do Sr. Ministro Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. - Dr.
de Estado da Agricultura e do Abastec- Roslnha, Deputado Federal, PT - PRo
mento sobre leite adulterado.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja encami
nhado ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e
do Abastecimento o seguinte pedido de informações:

1 - A empresa Culau Alimentos Ltda.
está registrada junto a este Ministério desde
qual data?

2 - Quais são os produtos alimentícios
que a referida empresa está autorizada a
comercializar no Brasil?

3 - Quais são os produtos alimentícios
que a mesma empresa está autorizada a
importar?

4 - O Departamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal - DIPOA - fez
alguma análise, nos últimos cinco anos, de
algum dos produtos (laticínios) produzidos
e/ou comercializados pela empresa Culau
Alimentos Ltda.? Em caso afirmativo, solici
to cópias das respectivas análises.

5 - Algum órgão deste Ministério fez
alguma fiscalização, nos últimos cinco anos,
na empresa Culau Alimentos Ltda.? Em
caso afirmativo, solicito cópias das respecti
vas fiscalizações.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.680, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social so
bre o Instituto de Previdência dos Bancá
rios.

Senhor Presidente,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.599, DE 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado da Agricultura e do Abasteci
mento sobre Glifosato Ácido.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal e nos art. 24, inciso V, e § 22 , e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a V. EX§ seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e do Abas
tecimento o seguinte pedido de informações:

a) O Glifosato Ácido (agrotóxico) está
registrado junto a este Ministério, conforme
estabelece a legislação brasileira?
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5 - Desde que período a emissão de b) Quais empresas registram o referi-
certificados por parte do SVAlParanaguá, do agrotóxico?
vem sendo cobrada? c) Qual é o setor deste Ministério respon-

5.1 - A cobrança é feita por meio de sável, desde janeiro de 1995, até a presente
DARF? data, para inspecionar e fiscalizar °estabeleci-

5.2 - Qual o montante arrecadado? do na Lei nQ 7.802, de 11 de junho de 1989, no
Justificação que diz respeito à importação de agrotóxico?

Por meio do Requerimento de Informação nº d) Nome de todos os produtos e/ou
1.326, de 1999, a Câmara dos Deputados, por nossa substâncias que foram importadas desde ja-
formulação, solicitou informações junto a este Minis- neiro de 1995 até a presente data, especifi-
tério sobre supostas irregularidades administrativas cando: empresa importadora e responsável
no Serviço de Vigilância Agropecuária - SVA em Pa- pela mesma, data da importação, país de
ranaguá - PR, que estabeleceu um convênio com a origem, empresa exportadora, local de des-
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Para- carga (porto ou aeroporto), tipo de embala-
naguá. Tal convênio diz respeito ao preenchimento de gem, finalidade e quantidade (peso líquido).
formulários de certificados internacionais para produ- e) Comprovante de registro, com res-
tos de origem animal e vegetal que transitam pelo pectiva data do mesmo, dos referidos pro-
Porto de Paranaguá. No entanto, não obtivemos res- dutos importados junto a este Ministério.
postas a alguns dos itens formulados, razão pela qual f) Quais os produtos que o Ministério
voltamos a solicitar as informações (que correspon- da Agricultura e do Abastecimento impediu
dem às três primeiras questões acima formuladas), de entrar no nosso País no período de janei-
bem como acrescentamos outros itens e subitens. ro/"1995 a janeiro/2000; quais as razões e

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. - Dr. especificar: empresa importadora e respon-
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR). sável pela mesma, data de importação, país

de origem, empresa exportadora, local de
Voto descarga (porto ou aeroporto), tipo de em-

Estando de acordo com oart. 50, § 2º da Consti- balagem e quantidade (peso líquido).
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento g) Quais os pedidos negados por este Mi-
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento. nistério, no período acima mencionado, e qual a

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. - Dep. razão?
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator. Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. - Dr.

Defiro, ad referendum da Mesa. Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).
Em 10-2-2000. - Dep. Heráclito For- Voto

tes, Primeiro Vice-Presidente, no exercício Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti-
da Presidência. tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento

Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.
Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. - Dep.

Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-2-2000. - Dep. Heráclito For

tes, Primeiro Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.



A importância econômica e social do turismo
para o Brasil é, hoje, um fato inconteste. De fato, o
enorme fluxo de riqueza associado à expansão das
viagens domésticas e internacionais e as possibilida
des de geração de emprego e renda daí decorrentes
fazem do turismo a indústria mais pujante do novo sé
culo que já se anuncia.

Em especial, as potencialidades do Brasil no
campo turístico recomendam um interesse particular
das autoridades e da sociedade para o estímulo às
atividades nesse setor. Deve-se notar, porém, que as
belezas naturais e a hospitalidade de um povo já não
são suficientes para guindar um país à condição de
potência turística, tendo em vista a ferrenha concor
rência, o grande volume de viajantes e o enorme mo
vimento financeiro típicos do mercado turístico atual.
Torna-se indispensável, assim, dedicar ao planeja
mento e à expansão do turismo a mesma seriedade e
o mesmo grau de profissionalismo reservados às
grandes questões nacionais.

Sem dúvida, papel decisivo deve ser desempe
nhado pelo Poder Público na consolidação e no forta
lecimento do turismo nacional. A ação governamental
deve contemplar, principalmente, a oferta de incenti
vos e linhas de crédito para a implantação de in
fra-estrutura, construção de equipamentos e forma
ção de pessoal especializado capazes de atender as
demandas do exigente mercado globalizado.

Nosso requerimento de informações tem, as
sim, o propósito de contribuir para o conhecimento
dos mecanismos já existentes de estímulo ao turismo
receptivo no Brasil. Acreditamos que o fornecimento
dos dados requeridos contribuir8 ral"l 'lU/? este Con
gresso Nacional melhor particip8 do f)$torço comum
de toda a Nação para a elevaçãf:J deti! Iltiva do Brasil

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 10-2-00. - Dep. Heráclito Fortes,
12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.681, DE 2000

(Do Sr. Ronaldo Vasconcelos)

Solicita informações ao Exmll Sr. MI
nistro da Fazenda a respeito dos incenti
vos e das linhas de crédito existentes
para estimular o desenvolvimento do tu
rismo receptivo no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re-
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Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- gimento Interno da Câmara dos Deputados que, ouvi-
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inci- da a Mesa, sejam solicitadas informações ao Exmº
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên- Sr. Ministro da Fazenda a respeito dos incentivos fis-
cia que seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previ- cais e das linhas de crédito existentes, oferecidas por
dência e Assistência Social, o seguinte pedido de in- instituições financeiras oficiais, destinadas ao desen-
formações: volvimento do turismo receptivo no Brasil, com dados

Fomos informados de que o Instituto de Previ- sobre os montantes disponíveis e as condições para
dência dos Bancários, entidade de previdência autô- sua utilização. Esclareço, por oportuno, que as infor-
noma para o qual contribuíam empregados em estabe- mações pretendidas referem-se às diversas modali-
lecimentos bancários de Ijuí e região, foi extinto, mas o dades de instrumentos à disposição do setor turístico
patrimônio deste fundo não foi revertido para os ban- nacional, incluindo, dentre outras, aplicações decor-
cários contribuintes. Assim sendo, consideramos de rentes de programas setoriais executados pelas insti-
fundamental importância que nos sejam informados: tuições financeiras oficiais, de dotações orçamentári-

a) qual a atual situação do Instituto de as, de repasses de instituições multilaterais e de fun-
Previdência dos Bancários? dos constituídos para tal fim.

b) há demandas judiciais relacionadas Justificação
ao patrimônio deste Instituto de Previdên
cia? Caso existam, em que estágio encon
tram-se tais ações?

c) na hipótese de terem transitado em
julgado eventuais ações relativas ao patri
mônio do Instituto de Previdência dos Ban
cários, ou caso a entidade tenha tido a sua
liquidação efetivada, qual a destinação dada
ao seu patrimônio?

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2000. - De
putado Paulo Paim.



Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-2-2000. - De~. Herá©!it@ ,(Ir

tes, 1ºVice-Presidente, no e:;.{€lrcfc~o 08 I"'re
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR ·1.683, DE 2000

(Do Sí. J; naldo Vasconcellos)

Se" j informações ao Exmº Sr. Mü~
n\~i.:') ú Desenvolvimento, Indústria e
COI'Il'lért';io Exterior a respeito dos incenti
vos e das linhas de crédito a respeito
de~ Incentivos e das linhas de crédito
exist8ntes para estimular o desenvolvi
mento do turismo receptivo no Brasil.

Senhor Presidente,

Voto

Defiro, &11 i'eferendum da Mesa.
Ern 1O~2-2000. - Dep. Heráclito For

tês, 1('! Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidênr:ia.

,,!ustificação

A importância eC.lnômica e social do turismo
para o Brasil é, iloje, Ui ri fato inconteste. De fato, o
enorme 'i(w,:ú de r\~jiJ8:=a ?lssociado à expansão das
viagens domé8~" ' i·,' ,macionais e as possibilida
des de geração lle ~·3 'Jrego e renda daí decorrentes
fazem do turismo a indústria mais pujante do novo sé
culo que já se anuncia.

Em especial, as potencialidades do Brasil no
campo turístico reGomendam um interesse particular

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.682, DE 2000

(Do Si'. Ronaldo Vasconcellos)

Solicita informações ao Exmº Sr. Mi
nistro do Esporte e Turismo a respeito
dos incentivos e das linhas de crédito
existentes para estimular o desenvolvi
mento do turismo receptivo no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento IntelTlO da Câmara dos Deputados que, ouvi
da a Mesa, sejam solicitadas informações ao Exmº Sr.
Ministro do Esporte e Turismo a respeito dos incenti
vos e das linhas de crédito existentes destinadas ao
desenvolvimento do turismo receptivo no Brasil, com
dados sobrl3 os montantes disponíveis e as condi
ções para sua utilização. Esclareço, por oportuno, que
as informações pretendidas referem-se às diversas
modalidades de instrumentos à disposição do setor
turístico nacional, incluindo, dentre outras, aplicações
decorrentes de programas setoriais executados por
instituições públicas, de dotações orçamentárias, de
repasses de instituições multinacionais e de fundos
constituídos para tal 'fim.

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. 
Dep. Heráclito FOi'tes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.
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à condição de grande destino turístico mundial. das autoridades e da sociedade para o estímulo às
Sala de Sessões, 8 de fevereiro de 2000. - De- atividades nesse setor. Deve-se notar, porém, 'ue as

putado Ronaldo Vasconcelos. belezas naturais e a hospitalidade de um povo ji:l. não
são suficientes para guindar um país à condição de
potência turística, tendo em vista a ferrenha concor
rência, o grande volume de viajantes e o enorme mo
vimento financeiro típicos do mercado turístico atual.
Torna-se indispensável, assim, dedicar ao planeja
mento e à expansão do turismo a mesma seriedade e
o mesmo grau de profissionalismo reservados às
grandes questões nacionais.

Sem dúvida, papel decisivo deve ser desempe
nhado pelo Poder Público na consolidação e no forta
lecimento do turismo nacional. A ação governamental
deve contemplar, principalmente, a oferta de incenti
vos e linhas de crédito para a implantação de in
fra-estrutura, construção de equipamentos e forma
ção de pessoal especializado capazes de atender as
demandas do exigente mercado globalizado.

Nosso requerimento de informações tem, as
sim, o propósito de contribuir para o conhecimento
dos mecanismos já existentes de estímulo ao turismo
receptivo no Brasil. Acreditamos que o fornecimento
dos dados requeridos contribuirá para que este Con
gresso Nacional melhor participe do esforço comum
de toda a Nação para a elevação definitiva do Brasil à
condição de grande destino turístico mundial.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2000. - De
putado Ronaldo Vasconcellos.

Voto



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-2-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1li Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.
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Requeiro a V. Ex·, com base no art. 50 da Cons- dos dados requeridos contribuirá para que este Con-
tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re- gresso Nacional melhor participe do esforço comum
gimento Interno da Câmara dos Deputados, que, ou- de toda a Nação para a elevação definitiva do Brasil à
vida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Exmll condição de grande destino turístico mundial..
Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comêr- Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2000. - De-
cio Exterior a respeito dos incentivos e das linhas de putado Ronaldo Vasconcellos.
crédito existentes, oferecidas pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, des- Voto
tinadas ao desenvolvimento do turismo receptivo no Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti-
Brasil, com dados sobre os montantes disponíveis e tuição Federal ecom os arts. 115 e 116 do Regimento
as condições para sua utilização. Esclareço, por opor- Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.
tuno, qúe as informações pretendidas referem-se às Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. -
diversas modalidades de instrumentos à disposlçlo Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re-
do sete. turístico nacional, incluindo, dentre outras, lator.
aplica, ões decorrentes de programas setoriais exe-
cutados por aquela instituição, de dotações orçamen-
tárias, de repasses de instituições multilaterais e de
fundos constituídos para tal fim.

Justificação

A importância econômica e social do turismo
para o Brasil é, hoje, um fato inconteste. De fato, o
enorme fluxo de riqueza associado à expansão das
viagens domésticas e internacionais e as possibilida
des de geração de emprego e renda daí decorrentes
fazem do turismo a indústria mais pujante do novo sé
culo que já se anuncia.

Em especial, as potencialidades do Brasil no
campo turístico recomendam um interesse particular
das autoridar JS e da sociedade para o estímulo às
atividades n sse setor. Deve-se notar, porém, que as
belezas na' lrais e a hospitalidade de um povo i não
são suficie Ites para guindar um país à condi'tão de
potência turística, tendo em vista a ferrenha concor
rência, o grande volume de viajantes e o enorme m0

vimento financeiro típicos do mercado turístico atual.
Torna-se indispensável, assim, dedicar ao planeja
mento eà expansão do turismo a mesma sociedade e
o mesmo grau de profissionalismo reservados às
grandes questões nacionais.

Sem dúvida, papel decisivo deve ser desempe
nhado pelo Poder Público na consolidação e no forta
lecimento do turismo nacional. A ação governamental
deve contemplar, principalmente, a oferta de incenti
vos e linhas de crédito para a implantação de in
fra-estrutura, construção de equipamentos e forma
ção de pessoal especializado capazes de . ''3nder as
demandas do exigente mercado globalizado.

Nosso requerimento de informações tem, as
sim, o propósito de contribuir para o conhecimento
dos mecanismos já existentes de estimulo ao turismo
receptivo no Brasil. Acreditamos que o lornecimento

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1I 1.684, DE 2000

(Do Sr. Freire Júnior)

Solicita do Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia informações relati
vas à fiscalização realizada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
nas empresas concessionárias dos servi
ços de energia elétrica no Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca·
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia
o seguinte pedido de informações:

Em palestra recentemente proferida no Tribunal
de Contas da União - TCU, o Dr. José Mário Abdo, Di·,
retor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica _.
ANEEL destacou que, no que concerne aos direitos
do consumidor, uma das principais realizações da au
tarquia por ele dirigida, além da criação de uma ouvi
daria destinada a receber as reclamações dos usuári
os de energia elétrica, foi feita uma fiscalização de to
das as sessenta e seis concessionárias dos serviços
públicos de energia elétrica em operação no País, a
qual contou ainda com a participação de agências re
guladoras estaduais, universidades e empresas de
auditoria contratadas pela Aneel, tendo abrangido
tanto os serviços prestados quanto os aspectos eco
nômico-financeiros de tais prestações de serviços.

Tal iniciativa reveste-se da mais alta importância
para a defesa dos direitos do consumidor em nosso
País, pois parcela considerável da população brasilei-



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-2-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

Voto

Estando ele acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento. '

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.686, DE 2000

(Do Sr. José Dirceu)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre os laudos de avaliação
do valor econômico do Banco do Estado
de São Paulo S.A. - BANESPA realizados
pelo consórcio liderado pelo Banco Fator
S.A. (empresa especializada contratada
pela União) e pelo consórcio liderado
pela Booz Allen & Hamilton do Brasil
Consultores Ltda. (empresa especializa
da contratada pelo Estado de São Paulo).

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116,
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre
os laudos supracitados, que foram determinantes
para a fixação do preço dos 51% (cinqüenta e um por
cento) nas ações ordinárias do Sanespa, vendidas
pelo Estado de São Paulo à União, no valor de
R$1.522.350.000,OO (um bilhão, quinhentos e vinte e
dois milhões, trezendo e cinqüenta mil reais). Este va
Iar corresponde a 25,50% (vinte e cinco inteiros e cin
qüenta centésimos por cento) do resultado da média
aritm~tica entre as avaliações acima mencionadas,
conforme previsto na Cláusula Quarta do Contrato de
Compra e Vencia.

A Cláusula XII, do Termo Aditivo ao Contrato de
Venda e Compra de Ações do Capital Social do Sa-

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-2-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.685, DE 2000

(Do Sr. Freire Júnior)

Solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda que informe sobre a situação das
finanças dos Estados de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Tocantins perante
a União.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 22 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 24, inciso V
e § 22, 115, inciso I, e 116, do Regimento Interno que,
ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro
da Fazenda o pedido das seguintes informações:

. histórico das transferências de recursos da
União para os Estados de Mato Grosso e Mato Gros
so do Sul, de acordo com o estabelecido na Lei Com
plementar n9 31, de 1977;

. relação e montante das dívidas do Estado do
Mato Grosso assumidas pela União;
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ra desconhece os modos e meios de lutar pela garan- . o valor do saldo atual da dívida do Estado do
tia de seus direitos de consumidores. Tocantins, o montante já pago e previsão de amortiza-

Assim sendo, é no sentido de melhor nos infor- ção da dívida;
marmos para podermos prestar à população brasileira .situação da dívida no valor de R$1 bilhão que a
que nesta Casa orgulhosamente temos o direito e o União teria com o Estado do Tocantins, com base no
dever de representar, especialmente no que respeita à art. 231, § 62, da Constituição Federal.
busca da defesa de seus mais legítimos interesses, Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2000. - De-
que vimos solicitar de S. EXª, o Sr. Ministro de Estado putado Freire Júnior.
de Minas e Energia, o envio do inteiro teor do relatório
correspondente à supramencionada fiscalização leva
da a cabo pela Aneel, das recomendações feitas e das
providências encaminhadas ou a encaminhar para a
solução dos problemas eventualmente encontrados e,
a fim de demonstrar a lisura de todo o procedimento,
os documentos referentes aos processos de seleção e
contratação das empresas de auditoria que realizaram
o referido trabalho, em conjunto com a Aneel.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2000. - De
putado Freire Júnior.



COMISSÃO

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-2-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 111 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.
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neapa, celebrado entre a União e o Estado de São minhado ao Sr. Ministro da Saúde, o seguinte pedido
Paulo, em 30-11-1999, que faz parte da base legal do de informações:
processo de alienação das ações do Banespa, tem o Foram amplamente divulgadas pela imprensa
seguinte teor: notrcias dando conta de surtos de meningite, cólera,

"XII - que, nesse sentido, a avaliação realizada febre amarela e dengue em vários estados brasilei-
pelo consórcio liderado pelo Banco Fator S.A. (empre- ros. Julgamos necessário contar com os seguintes
sa especializada contratada pela União) estimou o va- esclarecimentos:
lar econômico do Banespa em R$6.238.000.000,OO 8) quais os estados que apresentaram casos de
(seis bilhões e duzentos e trinta e oito milhões de reais) doenças acima citadas?
referenciado à data base de 31 de dezembro de 1998, b) quantas pessoas doentes por estado?
enquanto o consórcio liderado pela Booz Allen & Ha-
milton do Brasil Consultores Ltda. (empresa esnaciali- c) quais as medidas tomadas pelo Ministério da

...~ Saúde?
zada contratada pelo Estado), utilizando a mesma me-
todologia e referenciado à data base, apurou o valor de Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2000. - De-
R$5.702.000.000,00 (cinco bilhões e setecentos e dois putado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

milhões de reais);" Voto
Estes fatos estão a justificar plenamente o pre

sente pedido de informações, para que possa a Câ
mara dos Deputados exercer a açio fiscalizatória que
lhe é própria, conforme expressa disposição constitu
cional. Requeiro, pois, cópias de inteiro teor dos lau
dos de avaliação levados a cabo pelas empresas de
cosultoria contratadas, bem assim dos termos de re
ferência pelos quais foram contratadas, a metodolo
gia empregada e tudo o mais que possa bem esclare
cer o processo de avaliação do Banespa.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2000. 
Joaé Dirceu, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 10-2-2000. - Dep. Heráclito For
tes, 111 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ni 1.687, DE 2000

(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Solicita informaç6ea ao Sr. Mlni.tro
da 8al1de a rupelto doa .urto. de m.
nlnglte, cólera, febre amarela e dengue
noa Eatado. braslleiroa.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2i , e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex' seja enca-

ATA DA COMISSÃO

GRUPO DE TRABALHO

Destinado a tratar da transposição de águas
do Rio São Francisco e revltalização dos seus
afluentes, bem como apresentar própostas ao or
çamento que vlabllizem estas ações. (Grupo de
Trabalho Tranposiçao do Rio São Francisco)

31 Reunião, realizada em 10 de fevereiro de
2000

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois
mil, às dez horas e quarenta minutos, no plenário nú
mero três, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, re
uniu-se, ordinariamente, sob a Presidência do Depu
tado Henrique Eduardo Alves, o grupo de trabalho
destinado a tratar da transposição de águas do Rio
São Francisco e revitalização dos seus afluentes,bem
como apresentar propostas ao orçamento que viabili
zem estas ações. Compareceram os Deputados
Albérico Cordeiro, Almeida de Jesus, Aloízio Santos,
Antônio Geraldo, Avenzoar Arruda, Carlos Dunga,
Clementino Coelho, Cleonâncio Fonseca, Cleuber
Carneiro, Coriolano Sales, Damião Feliciano, Feman-
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do Gabeira, Gessivaldo Isaias, Haroldo Uma, Henri- Após quarenta minutos, a reunião foi reaberta. O Re-
que Eduardo Alves, Herculano Anghinetti, Inácio lator sugeriu reuniões de audiências pllblicas, para
Arruda, Joel de Hollanda, Jorge Alberto, José Pimen- próxima semana com as seguintes autoridades: Tas-
tel, José Rocha, Marcelo Déda, Marcondes Gadelha, so Jereissati, Governador do Estado do Ceará; Itamar
Maria Abadia, Maria do Carmo Lara, Neiva Moreira, Franco, GovE~rnador do Estado de Minas Gerais; José
Paes Landim, Philemon Rodrigues, Rafael Guerra, Targino Maranhão, Governador do Estado da Paraí-
Raimundo Gomes de Matos, Regis Cavalcante, Ro· ba; José Wilson Siqueira Campos, Governador do
naldo Vasconcellos, Saulo Pedrosa, Sérgio Guerra, Estado do Tocantins; Mozart de Siqueira Campos,
Sérgio Novais, Waldir Pires, Wellington Dias e Wilson Presidente ela Companhia Hidrelétrica do Vale do
Braga. Deixaram de comparecer os Deputados Albé- São Francisco; o Presidente do Conselho Nacional
rico Filho, Antônio Jorge, Armando Abílio, Aroldo Ce- de Recursos Hídrico José Theodomiro de Araújo,
draz, Augusto Franco, B. Sá, Betinho Rosado, Cesar Presidente do Comitê Executivo de Estudos Integra-
Bandeira, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Djalma Paes, dos do Vale São Francisco, e o Aírson Bezerra Lócio,
Edmar Moreira, Eduardo Jorge, Félix Mendonça, Fel'- Presidente da Companhia de Desenvolvimento do
nando Ferro, Gonzaga Patriota, Iberê Ferreira, João Vale do São Francisco. Nada mais havendo a tratar, o
Caldas, João Leão, João Mendes, Jorge Khoury, Senhor Presidente encerrou a reunião às quatorze
José Unhares, José Thomaz Nonô, Lavoisier Maia, horas e três minutos, antes convocando os membros
Luiz Dantas, Manoel Salviano, Marcos de Jesus, Má· para as reuniões dos dias dezesseis e dezessete de
rio Negromonte, Mauro Benevides, Nelson Marque- fevereiro, às dez horas. A reunião foi gravada, e as
zelli, Nilo Coelho, Osvaldo Coelho, Osvaldo Reis, Pa- notas taquigráficas, após decodificadas, serão publi-
ulo Braga, Paulo Magalhães, Pedro Corrêa, Pedro cadas, juntamente com esta Ata, no Diário da Câmara
Eugênio, Pinheiro Landim, Ricardo Rique, Robério dos Deputados. E, para constar, eu, ,Maria de Fátima
Araújo, Roberto Rocha, Teima de Souza e Walter Pi- Moreira, Secretária, lavrei a presente ata, que, lida e
nheiro. Ordem do Dia_ Elaboração do Roteiro do Tra- aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
balhos. O Senhor Presidente declarou aberta a reu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
nião. Informou que o prazo de funcionamento do Gru- ardo Alves) - Declaro abertos os trabalhos da presen-
po de Trabalho seria de 90 (noventa) dias. A seguir, o te reunião do Grupo de Trabalho destinado a tratar da
Deputado Marcondes Gadelha, Relator, teceu consi- transposição de águas do Rio São Francisco e revita-
derações a respeito da matéria. Sugeriu um Roteiro Iização dos seus afluentes. Srs. Deputados, esta reu-
de Trabalho, baseado nas sugestões dos Deputado níão é muito importante e visa a definir, segundo pro-
Albérico Cordeiro, José Rocha, Aloízio Santos, Sér· posta do Relator, o roteiro dos nossos trabalhos.
gio Guerra, Antonio Geraldo, Neiva Moreira, Fernan- Gostaria de antecipar que, em conversa com o
do Gabeira, Clementino Coelho, Rafael Guerra, Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, estabe-
Avenzoar Arruda, Waldir Pires, Maria do Carmo Lara, lecemos o prazo de até 90 dias para os trabalhos des-
Haroldo Lima, Gessivaldo Isaías, Wilson Braga e Sa- ta Comissão. Observei, por parte do Presidente Mi-
ulo Pedrosa, para que fossem ouvidos em audiência chel Temer, uma máxima boa vontade no que diz res-
pública o Senador Antônio Carlos Magalhães, Presi- peito ao que for solicitado por esta Comissão. Tenho a
dente do Senado Federal; os Governadores dos impressão de que podemos obter do Presidente da
Estados da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Nor- Casa toda a estrutura necessária de apoio e mobiliza-
te, e do Tocantins; o Chefe do Departamento de ção, porque S. Ex" está convencido de que este proje-
Engenharia e Construção do Exército Brasileiro; o to trata de um tema muito importante para o Nordeste
Representante da CNBB; Antônio Ermírio de Morais; e para o País, e só será executável se esta Comissão
Rubens Rodrigues dos Santos, Jornalista do Estado conseguir viabilizá-Io. O Poder Executivo, por mais
S. Paulo e o Presidente da Ordem dos Advogados. força que tenha e decisão que queira tomar, não con-
Propôs ainda, que o Grupo de Trabalho realizasse vi- seguirá realizar esse projeto se não houver um con-
sitas ao Rio São Francisco e solicitou a implantação senso na: Casa do'povo, na Casa Legislativa, aten-
de um site na Internet, com destaque especial na dendo Alagoas, Piauí, Pernambuco, Sergipe e Bahia.
home page da Câmara dos Deputados. O Senhor Então, o ideal 'é' que possamos ouvir dos Paria-
Presidente designou como Relatores Adjuntos os De- mentares, que representam os interesses mais legíti-
putados Sérgio Guerra, Rafael Guerra e Jorge Alber- mos d9S seus Estados, suas ~eivindicações dentro da
to. Às doze horas e dezenove minutos, a reunião foi visão construtiva de que se quer realizar o projeto, e
suspensa devido a votação nominal em plenário. não aquela visão de se criarem obstáculos para não
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se realizar o projeto. Uma Comissão não se cria para Congresso e a esta Comissão aprovar ou arquivar o
destruir; a Comissão se cria com o objetivo de eons- projeto. V. ExI está dizendo que nós não vamos dis-
truir. Então, queremos que os companheiros dos cutir somente a transposição, que vamos discutir um
Estados tragam suas reivindicações, a fim de que, ao macroprojeto de sustentação hídrica para todo o Nor-
final desse trabalho, o Relator possa apresentar ao deste e o semi-árido. Se essa é a afirmação de V. Ex·,
Ministro Fernando Bezerra e ao Presidente da Repú- então acho que devemos mudar até o nome da Co-
blica aquilo que consideramos um macroprojeto e missão, porque ela não tratará apenas da transposi-
que tenha, dentre outras coisas, a transposição ou ção.
até tomada d'água que vai beneficiar nossos Estados O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
do Rio Grande do Norte, da Parafba, do Ceará e de ardo Alves) - Não, mas veja bem, Deputado: quando
Pernambuco, mas também políticas compensatórias usei a palavra macro é porque, a partir da hora em
justas para os Estados que se sintam, ao longo des- que o eixo da transposição é o principal, é o mérito
ses anos todos, prejudicados pelo mau uso do Rio que vai ser discutido, há reivindicações de Sergipe,
São Francisco. de Alagoas, da Bahia, pois para realizar essa transpo-

Podemos construir esse consenso; daqui pode- sição o rio precisa ter seus afluentes revitalizados, há
(á sair uma proposta abrangente, em que Sergipe, todo um trabalho a ser feito, complementado. Portan-
Alagoas, Piauí e Bahia se sintam respeitados e aten- to, o trabalho não se reduz apenas a transpor águas,
didos nas suas mais legítimas reivindicações. Se con- o que seria uma obra de engenharia muito simples de
seguirmos isso, acho que esta Comissão estará dan- ser realizada. O que queremos é que isso não leve os
do um exemplo admirável ao País com relação a nos- Estados a se sentirem, com essa meta a ser atingida,
se apacidade de dialogar e de construir. mais prejudicados pelo estado danificado do rio. Que-

Passo, portanto, essa tarefa ao Relator da maté- remos que o rio sadio, e não doentio, possa realizar
ri ,evando em conta a responsabilidade, a experiên- esse trabalho. O que é preciso para que ele tenha sua
cí e a competência do Deputado Marcondes Gade- saúde plena? São essas sugestões que queremos
Ir l, já que cabe ao Presidente conduzir um trabalho aqui acatar, para que o rio recupere sua saúde e pos-
if."nto-e assim eu serei-em busca dos melhores re- sa servir basicamente aos Estados que precisam de
suttados. Dentro desse espírito, que é de todos nós, sua água.
passo a palavra ao Relator, Deputado Marcondes Ga- Nesse sentido, espero a colaboração e a com-
delha, para que possamos estabelecer nosso roteiro preensão do Deputado Clementino Coelho.
de trabalho a partir dos próximos dias, a fim de que a Com a palavra o Relator.
Comissão não cometa o pecado de outras Comis- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
sões, não por culpa dos Deputados, mas pelo Sr. Presidente, nobre Srs. Deputados, nesta primeira
dia-a-dia de cada um, com outras responsabilidades, reunião administrativa desse grupo de trabalho, quero
porque as Comissões geralmente terminam perden- trazer uma saudação fraterna a todos os companhei-
do-se na multiplicidade de ações, na dificuldade de ros que, espontaneamente ou solicitados, dispuse-
tempo de cada um. Esta Comissão não pode ser as· ram-se a se envolver com esse problema da transpo-
sim. Ela tem um prazo curto. E o nosso trabalho deve- sição de águas do Rio São Francisco. ,.
rá ser, portanto, intenso. Devemos apresentar uma Quero dizer-lhes que nos foi concedida uma ta-
proposta concreta para o Nordeste brasileiro. refa histórica de altíssima responsabilidade, de ampla

Então, dentro desse espírito, que acredito ser de envergadura e um problema, por sua natureza, tam-
todos n6s, passo a palavra ao nosso Relator, Deputa- bém sensfvel como um nervo exposto.
do Marcondes Gadelha. Essa matéria vem sendo discutida há 150 anos,

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - e coube, por ato do destino, a esta Legislatura, preci-
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de samente a nós, darmos um desfecho a e'.sa questão.
ardem. Seja de que natureza for, é rE:sponsabilidade desta

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- geração de políticos resolver essa questão.
mio Alves) - Tem V. Ex· a palavra. A ementa do ato da Presidência fala em Grupo

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - de Trabalho destinado a tratar da transposição de
~r. Presidente, acho que a manifestação de V. Ex' se águas do Rio São Francisco e revitalização do seu
mtradiz com o que o Ministro disse ontem. O Minis- curso, bem como apresentar propostas ao Orçamen-

tr< disse que a sociedade brasileira já discute o proje- to que viabilizem estas ações compostas pelos se-
to de transposição há 150 anos. E=t1tão, caberia ao guintes membros, que são nominados.
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Enfocando o problema em termos bastante prá
ticos, nosso objetivo, a tarefa desse Grupo, nosso
mister é encontrar uma solução para o problema hí
drico do Nordeste, mais especificamente do Nordeste
setentrional.

Qual é a natureza desse problema? É que hoje
todas as previsões apontam para um déficit hídrico
crescente, irrecorrível e insolúvel nos anos que estão
por vir no semi-árido do Nordeste.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Permi
ta-me fazer uma observação sobre a ementa, Sr. Re
lator?

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Vou ouvir V. Exa., mas eu gostaria de fazer uma pe
quena observação. Depois que terminar minha expo
sição, vou-me dispor a todas as discussões. Vou ouvir
o Deputado José Rocha. Pediria que me permitissem
concluir essas observações para depois abrirmos o
debate.

Ouço, com prazer, o Deputado José Rocha.
O SR.'''DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sobre a

ementa da criação da Comissão, "apresentar propos
tas ao Orçamento", Grupo de Trabalho não pode
apresentar propostas ao Orçamento. Só quem pode
apresentar proposta ao Orçamento é a Comissão, e
com autorização da Resolução nº 2, do Congresso
Nacional. Pode apresentar sugestões, mas proposta,
não.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Essa é uma discussão um pouco mais alentada que
podemos reservar para o final, até porque em alguns
momentos não vou seguir rigorosamente essa emen
ta, como V. Exa. vai verificar. Discordo de sua posição,
porque este Grupo tem condição de apresentar su
gestões que se tornarão propostas que serão enca
minhadas ao Plenário, a quem de direito, ao Presi
dente da República. Mas é uma questão a posteriori.

Eu gostaria de tentar traduzir esta ementa em
termos práticos, para que tenhamos a noção dos nos
sos objetivos. O propósito desse Grupo é encontrar
solução para o problema hídrico do Nordeste. Manti
das as coisas como estão, apenas por conta da natu
reza, nunca mais o Nordeste setentrional fechará seu
balanço hídrico. A oferta de água, como está, será
sempre menor do que a demanda, porque a popula
ção cresceu muito, porque há um grau de urbaniza
ção crescente, assim como demanda de água para
todo o tipo de finalidade, não apenas para a agricultu
ra, deixando à parte a água para irrigação, que é o
maior sumidouro desse recurso, mas falando apenas
em águas para as cidades, água potável, água para o
setor de serviço, para hospitais, para escolas, para

quartéis, para as indústrias, que estão ameaçada de
paralisação. Então, esta demanda será sempre cres
cente e a oferta não apresenta nenhuma novidade.
Conseqüentemente, esse déficit é insolúvel e precisa
de uma solução.

Existem 10 milhões de pessoas que precisam
de água no Nordeste, que precisarão sempre e cada
vez mais a partir do próximo ano. Portanto, temos que
encontrar uma solução. Ora, o manancial mais próxi
mo, mais abundante e mais barato neste momento é
o Rio São Francisco. Temos que esgotar a questão da
possibilidade de transpor águas para o São Francisco
ou apresentar outra alternativa viável. Não falo em
transpor pessoas do semi-árido para a Bahia ou para
São Paulo, mas temos de encontrar uma solução
para o problema. Ou resolvemos o problema por meio
de utilização de águas do Rio São Francisco, ou te
mos que apontar alguma solução para o quadro de
carência absoluta e total de água que se delineia na
quela região.

Esse é o nosso objetivo nesta Comissão. Como
os trabalhos vão-se desdobrar, de que forma essa uti
lização do Rio São Francisco poderá ou deverá acon
tecer ou não, é assunto que vai ser objeto de todo o
nosso trabalho.

Gostaria de dizer que pretendo conduzir os tra
balhos da relatoria da única maneira possível quando
se trata de um assunto delicado como esse, ou seja,
da maneira mais democrática, pluralista e aberta pos
sível. Não apenas com respeito, mas com estímulo ao
contraditório, porque não terei uma verdade consis
tente ou confiável se não puder compará-Ia com seu
contrário.

Tudo que peço aos companheiros é que me
acompanhem dentro deste estímulo; que estejamos
todos com o espírito desarmado, com essa noção de
que é absolutamente imprescindível o respeito ao
contraditório, à opinião divergente para que, ao final,
tenhamos uma soma dialética e cheguemos a uma
solução que possa ser acolhida pelo Congresso Naci
onal e, naturalmente, por toda a população.

Sr. Presidente, imaginamos os trabalhos a partir
de um enfoque que começa do geral para o particular.
Vamos realizar reuniões de trabalho com audiências
públicas. Nas audiências públicas nosso propósito é
ouvir personalidades que tenham responsabilidade
macro sobre a questão, ou seja, políticos. Isso por
duas razões: primeiro porque a questão fundamental
envolvida na transposição é a política. Diversas pro
postas técnicas, ambientalistas e financeiras já foram
oferecidas. Estaremos nos aproximando da técnica
correta se entendermos que a tecnologia é facultati-
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va, a política é optativa. A técnica oferece as suges- O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr.
tões, mas o político é quem decide. Relator, na introdução, V. Exa. diz que vai ser ouvido

Portanto, gostaria de começar ouvindo pessoas primeiramente o Presidente do Senado..Talvez não
que têm responsabilidade política sobre a matéria. E tenha sido isso propriamente o que V. Exa. quis dizer.
não me importa qual é a cor, o credo e a posição em S. Exa. deve ser o primeiro a ser convidado. Como
relação à matéria. Tomando como base de trabalho não temos o poder de convocar, será o primeiro a ser
uma sugestão que me foi oferecida pelo Deputado convidado, mas não necessariamente o primeiro a
Albérico Cordeiro, com algumas correções, sugiro ser ouvido. Se S. Exa. não tiver disponibilidade para
que em primeiro lugar seja ouvido o Presidente do vir primeiramente, pode ser que outros compareçam
Senado, o Senador Antonio Carlos Magalhães, que antes.
tem uma posição marcadamente contrária. É preciso O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
que alguém explicite com clareza e com a energia de- Eu acho que isso ficou claro na minha exposição. Nós
vida as razões de ser contra o projeto. Queremos co- não podemos convocá-lo; vamos convidá-lo.
nhecer detalhes e as últimas conseqüências no co- O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Então,
nhecimento das razões de quem se posiciona contra- vamos convidá-lo. Disse V. Exa. que ele seria o prime-
riamente, para ver se é possível jogar um pouco de iro a ser ouvido. Ele será o primeiro a ser convidado,
luz sobre a matéria, esclarecer ou, afinal, concordar. mas pode não ser o primeiro a ser ouvido.
Peço, em primeiro lugar, Sr. Presidente, que a primei- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
ra pessoa a ser ouvida seja o Senador Antonio Carlos Tenho confiança no espírito público do Senador Anto-
Magalhães, Presidente do Congresso Nacional. nio Carlos Magalhães. Imagino que, sendo convida-

Não temos poder de convocação. Esse é um do, se apressará em vir trazer sua contribuição.
dado importante. Podemos apenas convidar, mas es- O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA _ Tam-
pero que todos os convidados compareçam e ve- bém acredito.
nham dar sua contribuição patriótica. Há muita gente Se V. Exa. colocar o Governador Itamar Franco
falando nos jornais. O lugar certo para discutir este
assunto, o lugar regimental e politicamente correto é como o primeiro a comparecer, em função de Minas
este grupo de trabalho. Então, esperamos que todos Gerais ser o grande formador do rio, representa 75%
venham dar sua contribuição e atendam ao convite do da águas, creio que o segundo deva ser o Governador
Sr. Presidente, que será formulado naturalmente por César Borges, porque a Bahia corresponde a 25% do
intermédio do Presidente, o Deputado Michel Temer. restante das águas dos formadores. Aí, fecharíamos
Então, o primeiro convidado deve ser o Senador Anto- a questão.
nio Carlos Magalhães. O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - (Inter-

Em seguida, proponho que sejam convidados venção inaudível.)
Governadores de Estado que tenham responsabilida- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edll-
des com esta matéria. Sugiro que o primeiro seja o ardo Alves) - Deputado Sérgio Guerra, V. Exa. não
Governador de Minas Gerais, Itamar franco. Por quê? precisa falar mais nada na reunião de hoje.
Porque S.Exa. foi um dos pioneiros nesta matéria. A O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
primeira proposta efetivamente levada a público, que Sr. Presidente, peço aos Srs. Deputados que deixe-
desencadeou estudos alentados e que chegou até à mos a discussão. Vamos esgotar...
licitação e à concorrência pública, foi conduzida pelo O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
então Presidente da República Itamar franco. E sen- ardo Alves) - Vamos deixar o Relator expor suas idéi-
do Minas Gerais o grande formador do rio, que res- as, depois debateremos.
ponde por 75% das águas do rio São Francisco, é O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
mais do que justo que o Governador Itamar Franco Eu não me sinto dono da verdade e não tenho cons-
abra essas discussões também em âmbito político. ciência de que o que vou propor seja o mais acertado.

Em seguida, convocaria os Governadores dos Estou tentando desenhar uma pauta pluralista e de-
Estados necessitados, as chamadas bacias recepto- mocrática.
raso Se eu já chamei o Senador Antonio Carlos Ma-

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr. galhães, que tem uma posição marcadamente con-
Presidente, peço a palavra pela ordem. trária à transposição - está hoje nos jornais verba-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- rando a transposição -, eu acho justo que chame-
ardo Alves) - Tem V. Exa. a palavra. mos, de uma vez, em seguida, três Governadores dos
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Estados necessitados para compor esse debate plu
ralista e com respeito ao contraditório. É claro que
nem sempre conseguiremos. Mas vamos fazer um
esforço. Sem dúvida o Governador da Bahia será
chamado. Está na pauta.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Sr. Relator, quanto a essa terminologia, Estados ne
cessitados todos nós somos. Pernambuco é, Sergipe
é, Alagoas é.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Desculpe-me. Mudaremos para Estados receptores.
Está melhor?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Do
adores.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Depois discutiremos se essa característica de recep
tor é um luxo ou é uma necessidade.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, só para
uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
Desde o começo, tínhamos imaginado uma Comis
são, um grupo imparcial, independente, um grupo
harmônico para chegar a um objetivo absolutamente
técnico, científico. Se trabalharmos na linguagem de
Estados necessitados, Estados não necessitados,
Estados atendidos, Estados não atendidos, podere
mos estar criando - desculpe a expressão - uma
guerrinha. Talvez fosse interessante trabalharmos
com uma linguagem diferente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - O Relator já está corrigindo isso.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO - É
por isso que na minha proposta, Sr. Relator...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Eu já me desculpei a respeito disso.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
...eu procurei dosar: Governadores, cientistas, univer
sidades. Sou favorável. ..

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Deputado Albérico Cordeiro, desculpe, V. Exa. che
gou um pouco atrasado e não viu que eu anunciei à
Casa que estava seguindo o roteiro sugerido por V.
Exa., autor citado aqui com louvor.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
Muito obrigado. Fiquei tão comovido que estou em lá
grimas.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Digo que usei essa palavra, neste instante, mas a

substituo por outra, por uma questão de economia
processual. Em vez de falar em Paraíba, Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, eu usaria um adjetivo
qualquer, assim como para os outros Estados. Ficou
aqui "receptores e doadores". Mas decidam o que é
melhor.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Sr.
Relator, eu só gostaria que fosse seguido uma ordem,
porque, se a cada momento interrompermos para
corrigir palavras, não concluiremos nunca. Acho que
o Relator deve concluir sua exposição e abrir as ins
crições normais para que possamos fazer as suges
tões. Não sei se me satisfaz o estilo de linguagem.
Mas isso seria uma outra discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tem razão V. Exa.

Com a palavra o Sr. Relator, para concluir seu
raciocínio.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Sr. Presidente, sugiro que em seguida sejam ouvidos
três Governadores de Estados receptores, no caso a
Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte.

O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAíAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves)- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAíAS - Sr.
Presidente, por que não incluiu o Governador do
Estado do Piauí?

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Eu não queria incluir uma grande quantidade de Go
vernadores, porque o espaço ficará pequeno, mas
haverá oportunidade dentro dessa pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e
Pernambuco.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Eu estava querendo incluir três Governadores de
cada vez. Se o Plenário achar que é melhor aumen
tar... Mas eu acho que não, para dar mais tempo para
cada um falar.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
(Intervenção inaudível.)

O SR. [)EPUTADO MARCONDES GADELHA
Paraí~a,Ceará e Rio Grande do Norte, em um primei
ro instante. Em seguida...

(Não identificado) - Sr. Presidente, ....
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu

ardo Alves) - Vamos aguardar o Relator concluir. S.
Exa. não consegue concluir uma frase. Vamos respei
tá-Ia e ouvir sua proposta; depois, discutiremos.



res.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Peço ao Deputado Neiva Moreira, em
homenagem ao seu histórico, que presida a reunião
por alguns minutos, pois tenho que atender um telefo
nema importante.

O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAíAS - Sr.
Presidente, acredito o seguinte...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Neiva Moreira)
- O Relator ainda não conseguiu concluir sua propos
ta. Vamos aguardar.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Todas as emendas à proposta do Relator serão exa
minadas. Quero apenas concluir essa primeira visão
do processo.

Em seguida, Governadores dos Estados doado-

Por fim, ouviríamos alguns representantes da
sociedade com responsabilidade no processo. No
caso, o Chefe do Departamento de Engenharia e
Construção do Exército brasileiro. Por quê? Porque
muitas questões sobre aspectos éticos desse projeto
foram suscitadas e há uma idéia de que o Exército
possa dar início às obras, se por acaso for essa a con
clusão. O Exército teria a seu favor a celeridade, por
que dispensa determinados trâmites legais, a isen
ção, por não se tratar de uma empreiteira ou coisa
que o valha, e a vantagem de já dispor de máquinas
no local. Vários estudos têm sido desenvolvidos pelo
Exército sobre essa matéria. Incluiria um represen
tante da CNBB, porque a igreja tem-se envolvido in
tensamente com essa matéria e porque se trata tam
bém de uma questão de direitos humanos. Não pode-
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O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAíAS - V.
Em seguida, Sr. Presidente, eu ouviria o Governador Exa. está esquecendo outros Estados que são recep-
de Tocantins, porque Tocantins está oferecendo tores.
águas, tem água em abundância, está em uma postu- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
ra generosa, insistindo e até desenvolvendo estudos Não estou esquecendo, estou apenas Iistando.Vai
por conta própria de transposição do seu rio. Creio chegar ao fim. Ouviremos todo mundo. Não haverá
que temos urgência em ouvir o Governador de Tocan- nenhuma discriminação. Não posso colocar nove
tins. Estados de uma vez só.

Junto ao Governador de Tocantins eu ouviria o O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Relator,
Governador de Pernambuco, que está em uma linha em ajuda a V. Exa. e ao Deputado Gessivaldo Isaías,
ainda borderline. Em seguida, poderia entrar o Go- quero dizer que o Governador do Piauí não está a par
vernador do Piauí nessa... do que está acontecendo. S. Exa. não sabe nada so-

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Não preci- bre essa inclusão da bacia do Rio Piauí na fronteira
sa, porque ele não sabe o que é isso. de... Não, o Rio Piauí, o canal que vai sair de Sobradi-

O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Sr. nho para o Piauí. Seria melhor conversar com o Go-
Presidente, peço a palavra pela ordem. vernador e explicar o que está acontecendo, porque

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- S. Exa. nunca deu um palpite sobre o assunto, não
ardo Alves) - Tem V. Exa. a palavra. sabe do que se trata e não tem o menor interesse pelo

O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Já que fato.
entra o Estado do Piauí, por que não incluir o Gover
nador do Estado de Sergipe?

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Ele vai ser ouvido, sim.

O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Por
que não consta da sugestão do Deputado Albérico
Cordeiro.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Vou explicar por quê: houve, no primeiro instante, a
idéia de que alguns Governadores, principalmente da
bacia doadora, deveriam ser ouvidos no local, porque
há um clima político bastante intenso nesses Esta
dos. A idéia seria ir até as Assembléias Legislativas
ouvir os Governadores, debater com os Deputados
Estaduais, com os formadores de opinião desses
Estados, com a imprensa e com a igreja. Essa idéia
está sendo revista. Podemos trazer os Governadores
até aqui, sem prejuízo do debate nas Assembléias
Legislativas.

Sr. Presidente, estou próximo de uma conclu
são. Em seguida, iniciaremos o debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Deixe-me restabelecer: Antonio Carlos
Magalhães, Itamar Franco, Governadores da Paraí
ba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Tocantins e
de Pernambuco.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Tocantins e Pernambuco. Em seguida. colocaria os
Estados doadores.

O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAíAS 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

(Não identificado) - Aí entraria Sergipe.
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mos, de maneira hipócrita, nos preocupar só com o Em seguida, solicitaremos ao Sr. Presidente da
que acontece em Biafra ou em outros confins do mun- Câmara dõs"Deputados que oficie à FAB pedindo um
do, quando aqui a seca e suas conseqüências sociais avião Búfalo para nosso deslocamento em visita aos
são também uma forma de tortura Jenta. A CNBB Estados e ao rio.
tem-se envolvido com essa questão intensamente. Finalmente, teremos o serviço de imprensa, e
Incluiria também um representante do empresariado. todos os fatos aqui tratados serão objeto de informa-
Sugiro o nome do Sr. Antonio Ermírio de Morais. S. ção ao grande público.
Sa. está distanciado do processo, em São Paulo, mas Vamos, agora, submeter a votos essas suges-
é um porta-voz do setor empresarial. Chamaria algum tões preliminares, antes de proceder à leitura de to-
representante da imprensa... dos os ofícios e as sugestões que aqui se encontram,

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Vai com nomes de técnicos, propostas alternativas. Já
precisar de muito cimento também na construção dos que havia uma boa disposição de participação, de su-
canais. gestões e de emendas, estamos abertos a essa dis-

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - cussão.
Estão convocando o Sr. Antonio Ermírio de Morais por O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAíAS - Sr.
causa do aumento... Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Neiva Moreira) O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
- Sr. Deputado, peço a V. Exa. que deixe o Relator te- ardo Alves) - Há aqui a inscrição do Sr. Deputado
cer seus comentários. Em seguida, começaremos a Sérgio Guerra. Peço aos Srs. Parlamentares que se
examinar cada caso separadamente. inscrevam. Em respeito aos colegas, vamos obedecer

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - a seguinte lista de inscrição: Deputados Sérgio Guer-
Concluindo, sugiro ainda que seja convocado o jorna- ra, Clementino Coelho, José Rocha, Fernando Gabei-
lista Rubens Rodrigues dos Santos, do jornal O Esta- ra e Rafael Guerra. São os inscritos até agora.
do de S. Paulo, o Presidente da Ordem dos Advoga- Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Guerra.
dos do Brasil ou alguém com responsabilidade. O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Sr. Re-

Paralelamente, ouviríamos a comunidade técni- lator, Sr. Presidente, primeiro quero dizer que consi-
ca. Há várias sugestões de nomes de técnicos que dero o Relator escolhido para essa matéria uma pes-
depois apreciaremos. O Relator não tem nenhuma soa qualificada, politicamente responsável e que tem
predileção por qualquer um deles. Depois, submete- a completa legitimidade pessoal, política e técnica
remos os nomes democraticamente ao Plenário. para conduzir o processo que V. Exa. inaugura hoje.

Propomos também visitas técnicas ao Rio São Depois, vou-me referir às suas ponderações iniciais.
Francisco, incluindo sua foz, o ponto de captação das No que diz respeito à primeira delas, S.Exa. está dis-
águas e os trechos alto e médio do São Francisco; vi- posto à mais completa e evidente discussão, porque
sitas aos Estados para debate com a comunidade nas interessa o contencioso, o debate e o esclarecimento
Assembléias Legislativas. conseqüente. Tenho certeza de que essa é a sua con-

Em termos de infra-estrutura logística para todo duta e é assim que S. Exa. vai presidir essa relatoria
esse trabalho, estamos propondo, em primeiro lugar que, como S. Exa. mesmo afirmou, tem enorme res-
- já sugerimos à Casa e foi acolhido pelo Presidente ponsabilidade.
-, seja implantado um site na Internet, ou melhor, De uma maneira geral, concordo com as idéias
um bunner no portal da Câmara dos Deputados, com que estão sugeridas nesse primeiro esboço de pro-
uma home page específica para esse Grupo que tra- grama de trabalho no sentido de ouvir Governadores,
ta da transposição do São Francisco, de maneira a se autoridades técnicas, representações sociais, visitar
estabelecer uma interação com a comunidade, que áreas que têm a ver com o problema, deslocar a Co-
deve participar. Recebemos sugestões, críticas. Ha- missão, fazê-Ia mais que possível participativa. Acho
verá, então, um site na Internet que disponibilizará to- que essa tarefa é central na ação que a Comissão
dos os debates; a participação dos Srs. Deputados deve produzir.
estará inserida literalmente, sem faltar uma vírgula. Porém, tenho alguma discordância num outro
Também a presença dos Srs. Parlamentares será afe- sentido, que me parece essencial. Essa questão da
rida por esse site na Internet, o que facultará à im- transposição de águas do rio São Francisco começa
prensa um acesso mais direto aos escaninhos do a ser abordada agora num nível de radicalização que,
nosso trabalho. na minha 0plinião, esta Comissão tem obrigação de



Penso que temos toda chance de fazer transpo
sição de águas do rio São Francisco para regiões ne
cessitadas de abastecimento d'água, mas se tiver
mos uma ampla convicção técnica do que estamos
defendendo, se essa convicção for disseminada, não
há por que não ser até consensual. Penso que a esta
dualização dessa discussão não faz o menor sentido.
Se for conduzida nesse nível, nós, de Pernambuco,
jamais concordaremos, porque 70% da nossa área
depende do Vale do São Francisco. Não vamos con
cordar que a água que pode aba~tecer, a três quilô
metros, populações que sofrem com a faJta d'água
seja levada para abastecer populações que estão a
500, 600, 1000 quilômetros em outros estados. Não
pode ser assim. Tem-se que analisar essa questão no
sentido complexo, geral, consistentemente técnico,
denso, e que se fixar em torno ·desse padrão técnico
um consenso que seja elementar sobre isso. Se a
questão tiver qualidade técnica, definição geral, base

Penso que a idéia de transpor águas do Rio São
Francisco para evitar que as pessoas passem sede
está com enorme atraso de implantação. Por isso,
sou, em princípio, favorável a que as águas do Rio
São Francisco sejam transpostas para que a popula
ção de várias áreas do Nordeste tenha abastecimen
to d'água.

Mas penso também que a estadualização desse
problema, no âmbito em que está considerado, é no
mínimo irresponsável; tecnicamente, elementar; poli
ticamente, insustentável. Não acho bom nem essa
definição prévia de estado receptor, de Estado não
sei o quê, de Estado que vai para lá, de Estado que
vai para cá, por muitas razões, e principalmente por
uma razão elementar para quem quer fazer um traba
lho sério, que é a seguinte: não existe massa crítica
organizada sobre isso. Existe conhecimento sobre
esse assunto diluído, mas não existe conhecimento
sobre esse assunto organizado. E não basta conheci
mento apenas sobre o fato concreto da possibilidade
de se fazer transposição de águas do Rio São Fran
cisco. É preciso conhecimento geral sobre o problema
de recursos hídricos no Nordeste e a sua complexida
de e a forma como ele pode, de várias maneiras, ser
enfrentado nas suas múltiplas conseqüências: socia
is, econômicas, financeiras, ambientais, técnicas, se
jam lá quais forem.

Na Comissão, se dependesse deste seu colabo
rador, a primeira tarefa não seria tornar ainda mais
emocional essa discussão, mas fixar entre nós um
padrão de conhecimento mais justo do problema.
Ouvi ontem aqui a exposição de um técnico, .que me
pareceu qualificado, sobre a questão. Ouvi, em Per
nambuco, de pes.soas que têm relação conosco - por
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diluir e não de acirrar. Temos que ter uma reflexão exemplo, na Chesf -, opiniões completamente diver-
contemporânea sobre os fatos. gentes das que ouvi ontem. Tenho ouvido o Ministro

Nós, do Nordeste, precisamos ter sempre essa Fernando Bezerra, que tem muita certeza das coisas
preocupação de sermos contemporâneos, não ficar- que defende; S. Exa. é uma pessoa convicta das te-
mos no discurso precário do Nordeste contra o mun- ses que defende, pelas quais faz esforço político e
do, da pobreza, da falta d'água, das obras contra a administrativo.
seca, de t~d? is~o que se f~i ~:sg~st~ndo no te~po e Mas penso que a primeira ação conseqüente
que CO~stltUlU, dla.nte da oplnJao pubh~a e d~ socled,?- que deveríamos adotar, em vez de inaugurar essa
d~, o slmbolo de Imagens brutais cUJa realidade nao proclamação com a bandeira mais alta, que é a ban-
fOI ~Iterada. Na verd_ade, o, ~ordeste, ~or falta de ca- deira do" Senador Antonio Carlos Magalhães - de to-
pacl?a~e e conduç8;0 pohtl~a, destrUIu no ~empo a das a mais reluzente e a mais polêmica -, é a menos
ava~laJao qu~ p~e~la ser feita e que po~ena mover polêmica e a mais importante, que é a avaliação con-
declsoes n~clonals Importantes em relaJao a proble- ereta, técnica, geral dessa questão, para que nós, na
mas ce~~rals do Norde~t.~, qu~ uma naçao. com a res: Comissão, formemos uma massa crítica que tenda a
ponsablhdade_do Brasil Ja deVia ter resolvido. Mas !Ol nos unificar em torno de elementos essenciais e can-
a nossa emoçao, de ~Iguma forma, a. nossa pr.ec~ne- sensuais, e não do ponto de vista de uma polêmica
dade - devemos ser smceros - que ajudou mUito ISSO. para a qual não estão preparados a maioria dos De-

putados Federais - entre eles eu - nem os Governa
dores de Estado - por exemplo, o Governador do meu
Estado. A primeira vez que S.Exa. vai ouvir falar disso
de maneira mais ou menos organizada é hoje à tarde.

Então, pelo que sei, o Ministro Fernando Bezer
ra participará de reunião com os Governadores nos
próximos dias. Qualquer Governador que tenha res
ponsabilidade num assunto desses vai ouvir o discur
so de afirmação do técnico, como ouvimos ontem, vai
prestar atenção ao que vai ouvir e, seguramente, vai
reunir uma equipe, sua própria equipe, sua socieda
de, sua comunidade técnica, seus colaboradores po
líticos e administrativos para, com responsabilidade,
fixar seu padrão e sua opinião sobre um projeto dessa
relevância.
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consensual irrespondível, as divisões políticas serão Essa foi a intenção do Relator.
menos relevantes. O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Sr.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - Presidente, compreendo a intenção do Relator, mas
V. Exa. me permite? me permita apenas uma ponderação. Estou longe de

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA ~ Só querer ser o dono da verdade, não é nada disso. A mi
nha tentativa é no sentido de uma colaboração positi-

para concluir, Sr. Relator. va. Ao longo desse processo, todos devemos dar
Estou achando que convidar as pessoas que esse exemplo - nordestinos, principalmente - em

estão aí, à exceção da lembrança do Dr. Antonio uma matéria dessa relevância.
Ermírio de Morais - na minha opinião, S.Sa. não tem Gostaria de dizer, Srs. Deputados, que não
nada a ver com isso; quase não tem mais negócios no acredito que ninguém possa, de sã consciência, ser
Nordeste -, Governadores, todo o elenco de pesso- contra a transposição de águas, que, existindo no Rio
as que foram relacionadas, faz sentido e deve ser fei- São Francisco, possam ser levadas às populações
to. Mas a minha opinião é que num momento prévio que estão com falta d'água. Ninguém pode ser contra
deveríamos aqui ouvir quem tem conhecimento sobre isso. Também não creio que nenhum Parlamentar
a área, reunir bibliografia, desenvolver, organizar brasileiro, ou nenhum brasileiro relativamente consci-
equipes de trabalho para que essa questão saia do ente tenha ainda dúvida sobre a absoluta carência de
nível de emoção que a contamina e que não vai aju- recursos hídricos no Nordeste, a falta d'água, enfim,
dar na solução que desejamos que se dê: uma solu- essa dimensão relativamente trágica, ou trágica na
ção com verdadeiro apoio do Nordeste, pois tem de verdade, e emocional do problema que os Governa-
sair do Nordeste inteiro e não apenas de alguns esta- dores podem, nesse momento, transferir para nós
dos. aqui. Todos nós sabemos que essa questão de falta

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - d'água é brutal.
Deputado Sérgio Guerra, agradeço a V. Exa. a refe- Nesse último ano, em Pernambuco, por exem-
rência generosa a meu respeito. E gostaria de pedir a pio, reunido com Tony Gel, Clementino, Joel e outros
sua compreensão para uma questão de método que companheiros aqui, em cada Município em que che-
procuramos apresentar. É claro que o esclarecimento gávamos, qualquer autoridade, político daquele Muni-
técnico é absolutamente imprescindível e será levado cípio, pessoas da sociedade diziam: aqui a falta
à saciedade. Vamos trazer quantos técnicos forem d'água é o problema mais grave de Pernambuco.
necessários. Já temos uma relação enorme de técni- Então, não havia mais prioridade. O problema da falta
cos nos estados, que depois vamos mostrar. d'água era generalizado. E esse é um fato do conheci-

No entanto, por que sugeri que inicialmente fos- mento geral. O que temos que fazer, na minha opinião
sem ouvidos Governadores ou pessoas com respon- - e que não fazemos normalmente no Nordeste -, é
sabilidades macropolíticas mais abrangentes sobre uma avaliação completa desse assunto. O dimensio-
essa matéria? Em primeiro lugar, temos que ver qual namento desse assunto na forma e no sentido em
é a dimensão real do problema, ou seja, ver se o pro- que ele possa ser apresentado em qualquer auditório
blema realmente existe, o que pode lhes parecer um - técnico, político, social.
absurdo. Porque pode ser que seja uma invenção do Penso que essa questão vai ser tratada do pon-
Ministro Fernando Bezerra, que a Paraíba não esteja to de vista nacional. Não creio que essa questão de
precisando de água, não na intensidade que se diz. Bahia de um lado, Sergipe do outro, possa levar, de
Pode ser que Pernambuco, por qualquer razão, não fato, a alguma avaliação positiva do Nordeste. Seria
queira. Então, é preciso que se mostre que o proble- uma demonstração explícita de primitivismo.
ma existe e em que intensidade para depois, então, O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
encontrarem as soluções técnicas para aquele pro- Deputado Sérgio Guerra...
blema apresentado. O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - O que

Sendo assim, o que os governadores e essas temos de fazer... Veja bem, eu não entendo quase
pessoas fariam aqui seria apresentar os problemas nada sobre a transposição de águas do rio São Fran-
por que estão passando. De outro lado, a disposição cisco, assim como não tenho nada a ouvir do Senador
de colaborar com a solução do problema. Antonio Carlos Magalhães sobre essa questão, que

Esse é o método que gostaríamos de desenvol- também não é um especialista na matéria. Acho que a
ver; depois, dimensionado o problema, entraríamos interferência política se deve dar num segundo mo-
com o aporte técnico para resolvê-lo. mento, quando já se adquiriu um conhecimento técni-'
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co do assunto. Porque o Relator pode ter esse conhe
cimento técnico, mas uma grande maioria não tem.
Dessa forma, creio que evitaríamos uma discussão
emocional que não iria nos levar a nenhuma solução.
E que seria novamente a reprodução para todo o Bra
sil desse emocionalismo nordestino que já se desgas
tou no tempo e do qual eu não serei cúmplice.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO GERALDO - Só
um detalhe, Sr. Presidente. Creio que o Deputado
Sérgio Guerra tem razão no que diz respeito a essa
questão da estadualização, até porque os chamados
Estados doadores serão diretamente beneficiados
com a recuperação do rio como um todo. Então, se
está estadualizado, complica, porque é o conjunto
todo que será beneficiado. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Eu acho que estadualização é força de expressão.
Estamos chamando o problema para onde a vida
acontece.

As pessoas não moram em Brasília, não preci
sam daquela água aqui. Então, o problema existe,
porque há necessidade de água em determinados es
tados e em outros estados há água para oferecer. Por
isso, não podemos omitir esse ente federativo Estado,
porque os Estados estão efetivamente envolvidos na
questão. Portanto, não vamos querer fugir.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Sr. Re
lator, estamos completamente errados quando faze
mos o seguinte - e estou para ajudar e não para atra
palhar. Então, dizemos: olha, Paraíba está a favor da
transposição; Sergipe está a favor da transposição; o
Ceará também está a favor; Pernambuco está em
cima do muro; Bahia está contra, não sei o quê. Esse
negócio, esse campeonato não faz o menor sentido,
Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Mas isso não é um campeonato.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Não
estamos tratando da divisão de outra coisa, estamos
tratando da natureza.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Estamos tentando um ajuste por partes. Estamos
apenas buscando um consenso,

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Mas foi
falado aqui em ajuste compensatório, que para mim

não faz o menor sentido. Não existe questão compen
satória nisso.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Neiva Morei
ra. Depois obedeceremos a relação dos inscritos.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre
sidente, não podemos discordar da natureza deste
debate que destaca a importância desse tema. Acho
que a opinião do Deputado Sérgio Guerra não é ape
nas competente como absolutamente lógica. E con
sulto o Sr. Relator se essa idéia que ouvi por aqui, no
sentido de que a Comissão iria dividir o trabalho em
sub-relatorias técnicas, digamos assim, especializa
das, em meio ambiente, recursos hídricos, vai ser
posta em prática, porque, a meu ver, isso poderia re
solver muitos problemas. Se nós transformarmos esta
Comissão num fórum de debates ideológicos ou téc
nicos sobre a questão da transposição de águas do
Rio São Francisco, em três anos ainda não teremos
realizado nosso trabalho. Então, o melhor poderia ser
essa idéia de uma divisão lógica dos assuntos. Por
exemplo, meio ambiente. Aqui há pessoas muito es
pecializadas em meio ambiente. O Deputado Fernan
do Gabeira é professor desse assunto. Muito bem. Eu,
por exemplo, poderia entrar no momento em que fôs
semos focalizar o Tocantins, porque somos condômi
nos do Tocantins. E o Maranhão é o receptor histórico
da evasão de pessoas vitimadas pela falta de água no
Nordeste

Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fa
zer ao Sr. Relator, se essa idéia vai ser aplicada. Caso
afirmativo, acho que poderíamos fazer até simultane
amente, ou seja, começarmos a ouvir o problema téG
nico e depois o político. Trazer aqui o Senador Antonio
Carlos Magalhães para jogar fogo nessa história só
nos dividirá e não conseguiremos fazer o que precisa
mos.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA 
Nobre Deputado, a sugestão de V.Exa. deve ser exa
minada no sentido de que paralelamente ao aspecto
político seja discutido o aspecto técnico. Contudo, o
fato de o Senador Antonio Carlos Magalhães vir tocar
fogo na matéria aqui não faz nenhuma diferença, por
que S.Exa. toca fogo lá fora, de qualquer forma, na im
prensa. Então, é preferível que seja aqui, no foro ade
quado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.



PSR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Não, não. Deixa eu terminar...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Não, porque V. Exa. tem falado isso com uma insistên
cia tão grande...

(Não identificado) - E não há esse rolo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, eu queria propor o seguinte: que o Re
lator anotasse todas as intervenções e, no final, S.
Exa. comunicasse sobre as sugestões que aceita e as
que não aceita. Aí teríamos o quadro de como ficará
nosso projeto. Dessa forma, fluiria melhor a discus
são.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Não podemos cair no erro de dizer: "Ah, inclui o
ardo Alves) - Há uma relação de inscritos aqui. E vou Piaur'. Ele não está nesse projeto inicial, poderá en-
seguir a ordem dos Parlamentares que chegaram trar depois que discutirmos se faremos um megapro-
cedo. jeto ou não. A solução para o Piauí, em todos os estu-

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _ dos que apreciamos feitos pelo Governo, são as
Sr. Presidente, estou fazendo uma questão de ordem. águas de subsolo. Temos de ir devagar. Não podemos

açodar tudo isso.

Ontem, fui mal compreendido pelo Ministro
quando disse que algumas observações poderão pa
recer chantagem. É verdade. A falta de água não
ocorre só na Paraíba ou no Rio Grande do Norte; falta
água em Pernambuco, na Bahia, em Alagoas, no ser
tão alagoano, no sertão de Sergipe. O rebanho morre
de sede. Nosso problema é saber como disponibilizar
a água. Como disse o Deputado Marcelo Déda, o pro
blema é saber como utilizar a água, não como levá-Ia.
Se água resolvesse o problema, Pernambuco não te
ria o Polígono da Maconha. Teria vales verdejantes
produzindo fruticultura. Não morreriam de sede os
animais a duas léguas da beira do rio.

Então, temos de ter muito cuidado quando fala
mos, por exemplo, que o déficit hídrico daqui a dois
anos vai ser uma catástrofe para a-Paraíba. Não será
uma catástrofe apenas para a Paraíba, será também
para Pernambuco, na beira do rio, para a Bahia, Ser
gipe, para o que for.

Precisamos, nobre Deputado Fernando Gabei
ra, encontrar lima justificativa para levar essa água a
500 quilômetros, sem antes servir quem é banhado
pelo rio. Nisso se busca consenso. Qual projeto va
mos alinhavar aqui para podermos chegar a um con
senso político no sentido de que vamos transpor
águas concomitantemente, paralelamente, para po
der beneficiar quem está lá longe?

Outra ponto sobre o qual queria uma posição:
no dia da instalação desta Comissão, um Deputado
do PT levantou uma questão de ordem e pediu que se
criasse uma sub-relatoria, pelo menos para equilibrar
o visual. Quando aqui chegamos, vemos o rolo com
pressor dos Estados que querem a água. E na hora
em que investimos a questão política .

(Não identificado) - Não é isso .

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Deputado, vamos esclarecer esse assunto de uma
vez...

o SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Vamos ouvir agora o Deputado Clemen
tino Coelho; depois, o Deputado José Rocha, lem
brando que daqui a pouco poderemos ser chamados
ao plenário para a votação.

Então, vamos pedir a V. Exas. que sejam breves
e objetivos nas suas intervenções, em respeito aos
demais companheiros, antes da palavra final do Rela
tor definindo o roteiro pelo menos para a próxima se
mana.

Com a palavra o Deputado Clementino Coelho.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, quero reforçar a opinião do
Deputado Sérgio Guerra. Acho que tem de haver in
versão na agenda e na pauta. Temos de começar pela
parte técnica para, depois, terminarmos na parte polí
tica. Na parte política temos de buscar o consenso, a
massa crítica técnica daquilo que é técnico. Se não
existe viabilidade técnica, ninguém vai ser contra ou a
favor. É preciso haver unanimidade dentro daquilo
que é técnico do ponto de vista ambiental, do ponto
de vista hídrico, do ponto de vista de justiça social e
do desenvolvimento. Essa é uma preocupação. A ou
tra é que passamos 150 anos discutindo o assunto.

Caro Deputado Eduardo Alves, não podemos
chegar como um rolo compressor e dizer que em no
venta dias tem de estar pronto. Não pode ser assim.
Temos de ouvir toda a sociedade e recuperar os estu
dos feitos - mais de cinco estudos foram realizados
pelo antigo DNOS, DENAEE, que fala sobre Tocan
tins, São Francisco, transposição. Temos de buscar
essas recomendações. Eu me dei o trabalho de ler
três desses estudos, neles há muita recomendação
atual.
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o SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
- ... que acaba passando a impressão de que é verda
de. Não é . Não há rolo compressor.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis)

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Mas se não é verdade...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Não, não é verdade.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Se não é verdade...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Não, não é. Aqui nesse grupo diretor há três
Vice-Presidentes, que são de Estados...

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Sim, mas o Presidente da Casa acatou a criação de
uma sub-relatoria.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Aqui nesta Comissão houve acesso franco a todos e a
maioria dos participantes aqui são contra a transposi
ção. As decisões serão tomadas pelo Plenário. Então,
essa preocupação não deve assistir a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Deputado Clementino Coelho, peço a V.
Exa. que não trate mais a questão dessa maneira.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Quero dizer a V. Exa. que estou aberto à criação de
sub-relatarias. Não faço nenhuma restrição a isso,
mas não aceito essa idéia de que vamos trabalhar
aqui ou estamos trabalhando sem isenção, que há um
rolo compressor. Muito pelo contrário, está aconte
cendo é a antecipação, a vocalização, com veemên
cia, de teses, de posições que não foram ainda aflora
das oriundas de outra parte, não da nossa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Deputado Clementino Coelho, peço a V.
Exa. que retire essa expressão, porque ela está sen
do injusta com o Presidente e com o Relator. Não
cabe essa expressão, não há esse espírito de rolo
compressor por parte de ninguém.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Está bom. Se não está, vamos ficar até mais tranqüi
los.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Então, fique tranqüilo V. Exa.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Está bom. A sub-relatoria foi acatada pelo Presidente
da Casa. Nós queríamos obter a seguinte posição:
quem seria? A intenção era uma sub-relataria que
pertencesse a um dos Estados cuja posição inicial é
reconhecidamente contrária à posição dos Estados

receptores, para que haja um equilíbrio transparen
te...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Deputado Clementino Coelho, o Relator
propôs não apenas um sub-relator; em conversa co
migo, hoje cedo, propôs três sub-relatarias...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Três sub-relatarias, e todos três sub-relatores de
Estados ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Eu vou aqui designar, porque é papel do
Presidente...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
De Minas Gerais, da Bahia e de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Não, Minas Gerais, Pernambuco... Vou
designar o Deputado Sérgio Guerra sub-relator - es
pero contar com a colaboração de V. Exa. -, o Depu
tado Rafael Guerra, de Minas Gerais, Estado que rei
vindica participação como o Estado principal do Rio
São Francisco, e o Deputado Jorge Alberto, de Sergi
pe. Portanto, três sub-relatores, relatores-adjuntos,
que eu designo a partir desta hora, para ajudar o Re
lator no seu trabalho, dando-lhe mais amplitude e pro
fundidade. Acho que atende, portanto, à convocação
da Comissão.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Considero-me atendido. Esse item está superado.

Outra questão com a qual precisamos ter cuida~
do - e o Deputado Sérgio Guerra a mencionou. Va
mos aqui fazer ajustes e compensações para definir
um projeto que faz parte de um grande projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Eu não considero isso correto. Temos de saber quais
ajustes teremos de fazer no Rio São Francisco para
podermos ter um megaprojeto, e, dentro desse mega
projeto, termos esse projeto. Essa será uma das
transposições. Se o rio estiver recuperado, se houver
interligação com a Bacia do Tocantins, ele poderá ter
outras sinergias hídricas - nome que deram agora ao
projeto. A sinergia não é só na Bacia do Ceará. Temos
Bacias do Garça, do Brígida, as bacias do rio em Ser
gipe e em Alagoas. Se fizermos o mesmo que quere
mos fazer no Nordeste setentrional, criaremos siner~

gia hídrica também. Então, vamos ter de definir o por
quê de lá ser primeiro do que aqui. O problema da
água, da fome, das seqüelas e do êxodo é o mesmo.
Nós queremos ajudar, mas só ajudaremos se pensar
mos grande.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 11 07865

(Não identificado) - Olha o tempo, Sr. Presi
dente.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Então, gostaria de fazer essas observações. Conside
ro-me atendido no que foi proposto. O outro assunto
que ia abordar o Deputado vai mencionar em seguida.
Acho que é mais relevante ainda do que tudo o que fa
lei agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Deputado José Rocha com a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presi
dente, concordo plenamente com tudo o que foi dito
pelo Deputado Sérgio Guerra. Acho que devemos ini
ciar os trabalhos deste grupo ouvindo os técnicos que
têm conhecimento do Vale do São Francisco, que já o
têm estudado. Temos o Presidente do Comitê de
Estudos Integrados do Vale do São Francisco 
CEEIVASF, José Theodomiro de Araújo, que tem uma
vasta experiência e conhecimento do Vale do São
Francisco. Sugiro até que ele seja o primeiro a ser ou
vido nesta Comissão - há requerimento nesse senti
do, meu e do Deputado Cleuber Carneiro, de Minas
Gerais.

Não podemos trazer para cá, num primeiro mo
mento, a questão política, emocional; temos que pri
meiro entender a questão técnica, tomar conheci
mento da real situação do São Francisco, para depois
ouvirmos a questão política, que certamente vai
dar-se em cima do embasamento técnico. E sugeriria
que fosse até alterado o nome desse Grupo de Traba
lho para ''Transposição de Águas para o Semi-Árido
Nordestino". Assim, não estaríamos tratando apenas
do São Francisco, mas também do Rio Tocantins.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Vamos analisar a proposta do Deputado
José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Para con
cluir, Sr. Presidente, quero apresentar um documento
assinado pelo Presidente Fernando Henrique Cardo
so e todos os Governadores do Nordeste, em 19 de
maio de 1995, onde a transposição aparece como o
quarto item, ou seja, o último item. E entre os itens
aqui firmados pelo Presidente da República e Gover
nadores do Nordeste...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - O nome do
documento é "Compromisso pela Vida do São Fran·
cisco". Diz o documento:

O rio está doente, sua vida está sob
ameaça da ação predadora do homem. A
agonia do São Francisco é uma agressão à

consciência nacional. Mudar o atual estado
de coisas é responsabilidade de todos, mar
cadamente os que, como nós, Presidente
da República e Governadores de Estado, te
mos, entre outros, o dever de legar às futu
ras gerações um rio que continue movendo
a esperança do brasileiro.

Desta forma, o Governo Federal, os
Estados e os Governos Estaduais, com o
objetivo de recuperar e possibilitar o múltiplo
uso de potencial hídrico do Rio São Francis
co para abastecimento humano, agricultura
irrigada, geração de energia, navegação,
piscicultura, lazer, de forma sustentável, fir
mam os seguintes compromissos:

1 - Definir o modelo institucional para
a gestão integrada da Bacia do São Francis
co, que envolva a participação dos Gover
nos Federal, Estaduais e Municipais, usuári
os e representantes da sociedade civil.

2 - Elaborar em conjunto diagnóstico
dos problemas que afetam o rio e seus aflu
entes.

3 - Preparar em conjunto um plano di
retor para a bacia e seus afluentes dentro
da perspectiva de integração com bacias de
outras regiões - no caso, Tocantins e ou
tros.

4 - Dar continuidade aos estudos rela
tivos a projetos de transposição das águas
do Rio São Francisco, de acordo com critéri
os de sustentabilidade e uso múltiplo de seu
potencial hídrico.

Sr. Presidente, esse documento deve servir de
base para que esta Comissão inicie seu trabalho, uma
vez que este é um compromisso do Sr. Presidente da
República e de todos os Governadores de Estado que
assinam o documento - Bahia, Maranhão, Pernam
buco, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Gran
de do Norte, Alagoas, Goiás, Sergipe e Distrito Fede
ra\.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Aguardo o documento de V. Exª.

Com a palavra o Deputado Fernando Gabeira, a
não ser que o Relator queira manifestar-se antecipa
damente.

Comunico que se iniciou a Ordem do Dia, mas
não há ainda processo de votação.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Sr. Presidente, quero chamar a atenção para o nosso
objetivo. Não podemos perder o senso de finalidade.
Não podemos alargar o foco excessivamente, a ponto



O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

Queria que fosse seguida a ordem estabelecida,
para que os Deputados inscritos possam manifes
tar-se. Queríamos ouvi-los para depois o Relator pro
nunciar-se. Da maneira como está, fica um pin
gue-pongue. Pode até ser proveitoso, mas, no meu
entendimento, atrapalha as pessoas que querem pro
nunciar-se.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Guerra)
- O Presidente acata as ponderações e concede a
palavra ao Deputado Fernando Gabeira, pela ordem.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, Sr. Relator, ontem os senhores ouvi
ram uma discussão muito rápida que tive com o Minis
tro, por uma questão de tempo e de gentileza tam
bém. Nessa discussão, tinha mostrado ao Ministro
que não era competência do Ministério da Integração
Nacional decidir sobre essa questão, porque a legis
lação moderna brasileira - digo moderna porque a
aprovamos há cerca de 20 dias - já define outros pa
râmetros para esse campo.

O parâmetro decisório sobre esse processo é o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que tem a
visão nacional. Tanto que o Presidente da República,
em documento lido, disse que estava buscando um
caminho institucional. Já o encontramos e o votamos
aqui.

Ouço aqui coisas extremamente bem intencio
nadas, mas que já não correspondem à realidade dos
fatos. Por exemplo, o Governador de Tocantins quer
doar água. Que maravilha! É generosidade dele. Mas
ele vai ter de ouvir o Comitê de Bacia do Rio Tocan
tins, porque decidimos aqui na Câmara dos Deputa
dos - e é uma conquista da democracia brasileira 
que não se faz nada num rio sem que se ouça o Comi
tê de Bacia, composto pelos usuários, pelo Poder PÚ
blico, enfim, pelas empresas que estão ali. Esse pro-
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de perder o propósito delineado na ementa de criação O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
deste grupo. Sr. Presidente, ficou contraditório, para mim, o se-

Temos uma responsabilidade. Temos obrigação guinte: vários Deputados manifestaram que precisari-
de dar uma definição política para essa questão da am ter massa crítica técnica para adotarem um posici-
transposição de águas ou seja que nome for. Pode- onamento político. Disse V. Exll que não existe mais
mos ser contra a questão, mas não podemos evitar a problema técnico, que este já está equacionado, que
discussão nem procrastiná-Ia, por mil razões. Primei- a definição é política. Não estou entendendo mais
ro, porque neste ano a Câmara só funciona até maio nada.
ou junho. Vamos ter de decidir o assunto até essa O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
data. Não há meio de procrastinar. Segundo, porque Em nenhum momento disse isso, Deputado. Em ne-
não é boa técnica, política nem ética adiar, procrasti- nhum momento disse isso.
nar, encontrar meios de prorrogar, de alongar essa
discussão. Vamo-nos posicionar sobre essa matéria,
seja contra seja a favor, mas vamos encontrar uma
solução. E está pendente a questão política.

Todos sabem que técnicos serão ouvidos aqui.
Podemos até encontrar uma maneira de ouvir simul
taneamente técnicos e políticos, para que as pessoas
se informem mais ainda sobre o assunto.

Creio que não é de boa técnica tentarmos pro
crastinar decisão sobre essa matéria. A Nação lá fora
está ouvindo, está esperando de nós. Nos foi delega
da uma tarefa irrecorrível: decidir sobre o uso e desti
nação das águas do São Francisco. É responsabilida
de do Congresso Nacional, porque se trata de um rio
nacional. Nos termos da lei...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eminente
Relator, por que São Francisco? É o uso das águas.

OSR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
São Francisco porque é o rio em questão.

Todo rio que banha mais de um Estado é bem
patrimonial da União. Compete à União, por intermé
dio do seu braço político, que é o Congresso Nacio
nal, decidir sobre o uso e destinação de suas águas.
Parece-me cristalino. Não podemos fugir dessa res
ponsabilidade. Vamos ter de decidir sobre isso.

É importante que avancemos e tenhamos um
horizonte de tempo - no caso, os noventa dias. Den
tro desse período, teremos de fechar a discussão po
lítica e a técnica e levar a decisão ao conhecimento
da Casa, da Nação e do Presidente da República, a
fim de que seja feita a ação ou adotada outra alternati
va. Não podemos buscar colaterais, encontrar formas
de não refletir sobre o essencial, que é a questão polí
tica.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tem V. Exll a palavra.



O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Existe sempre essa alternativa.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Deputado FE!rnando Gabeira, suas ponderação são
muito judiciosas e agradeço a contribuição.

Realmente, houve uma falha. Por conta da emo
ção que me assaltou, não cheguei a concluir a lista
gem. Essa sugestão tão contestada foi feita pelo De
putado Albérico Cordeiro, mas S. Exª' incluiu entre os
convidados o Ministro do Meio Ambiente, Deputado
Sarney Filho. O Ministro talvez possa trazer represen
tantes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o
que acabaria com as preocupações de V. Exª'.

Cama e~tamos discutindo a questão da Agência
Nacional de Aguas - ANA no Congresso Nacional,
estamos resguardados em relação a qualquer obje
ção, já que, em última análise, a expressão maior da
vontade nacional está representada nesta Casa.
Nada impede que envolvamos esses órgãos. Num
primeiro instante, a convocação do Ministro Sarney
Filho responde às aflições de V. Exª.

Peço ao Deputado Sérgio Guerra que anote
essa sugestão, porque realmente houve uma falha.
Está escrito aqui, mas por causa das discussões não
cheguei a concluir a lista dos convidados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Guerra)
- Com a palavra o Deputado Rafael Guerra.

O SR" DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, desde
ontem tenho ouvido todas as exposições. Basicamen
te, todos temos a mesma preocupação.

Na minha opinião, devemos elaborar um estudo
sobre a realidade do Rio São Francisco e, a partir daí,
tomar as decisões relativas à proteção do meio ambi-
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cesso democrático no Brasil já está consolidado em médio contando com o THC, princípio ativo da maco-
lei, e não podemos voltar atrás. nha; e não produz porque os americanos não deixam.

Se queremos realmente discutir a transposição Acabamos comprando o MarinoJ dos Estados Unidos.
de águas do Rio São Francisco temos de ter uma No dia em que o Brasil tiver uma visão mais in-
base ou pelo menos uma referência no Conselho Na- dependente sobre essa planta, que é a salvação do
cional de Recursos Hídricos, organismo brasileiro Século XX, ninguém vai querer plantar fruta no lugar
que constituímos para pensar no uso múltiplo da água da cannabis sativa, porque ela vai ser prioritária.
no País inteiro. Se vamos transpor as águas do rio O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _
mais importante do Brasil, do ponto de vista simbóli- Vão continuar plantando ilegalmente.
co, sem ouvir um Conselho Nacional de Recursos Hí- O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _
dricos, é melhor fechá-lo. É o único país do mundo Essa é uma discussão marginal, Sr. Presidente. Peço
que tem um Conselho Nacional de Recursos Hídricos até desculpas, mas é uma missão minha tentar escla-
e decide transpor as águas de um rio sem ouvi-lo. recer essa questão.

Como vamos criar o Comitê da Bacia do Rio O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
São Francisco, organismo que, pela lei, vai autorizar

V. Exª' é tão convincente que dou graças a Deus por
ou não a transposição? Vamos transpor primeiro as ter deixado de fumar. Poderia cair numa tentaça-o ma'I
águas e depois criá-lo? Quem vai querer participar do
comitê da bacia de um rio que acabou de ser trans- oro
posto? Quer dizer, a decisão vital sobre o rio foi toma
da antecipadamente à criação do comitê.

Seria um caminho interessante convocar o Con
selho Nacional de Recursos Hídricos para expor que
política tem para o Brasil, no conjunto e especifica
mente para esta região, e que projeto existe para sal
vação do Rio São Francisco. Estamos aqui falando da
transfusão de sangue de um moribundo. Vamos trans
por o sangue de um moribundo que a qualquer mo
mento pode estar morrendo. Temos de estar traba
lhando também num projeto nacional de salvação do
Rio São Francisco, que pode e deve ter também essa
conseqüência, ou seja, a transposição, para resolver
o problema dessa área.

Quero dizer ao Deputado Clementino Coelho
que não é um desastre para Pernambuco plantar ma
conha em lugar de fruta. Na verdade, Deputado, a so
lução para Pernambuco estaria na plantação da ma
conha. É uma pena que os americanos tenham colo
cado na nossa cabeça que essa é uma planta maldi
ta, que faz muito mal, quando, na verdade, é uma
planta que tem 250 mil utilidades. Na Alemanha, as
exposições que existem sobre os produtos feitos com
a cannabis sativa são realizadas com a presença do
Ministro da Indústria e do Comércio.

Em todos os países da Europa já se produz a
cannabis. Só não produzimos mais porque os produ
tores de petróleo nos sabotaram, num determinado
momento, temendo, porque a maconha, a cannabis
sativa, é a grande adversária do petróleo. Ela tem as
mesmas funções, talvez melhores que o petróleo,
cOm a vantagem de não poluir.

Para 'qúe V. Exª tenha conhecimento, o Estado
de Pernambuco já tem condições de produzir um re-
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ente, à revitalização e à transposição do rio. É essa a
minha posição como Deputado de Minas Gerais,
Estado que fornece praticamente 80% das águas do
Rio São Francisco.

Temos o dever de atender a quem precisa e de
vemos aproveitar este momento para corrigir um erro
histórico. O São Francisco é o rio mais degradado do
nosso País, porque passa por regiões pobres e popu
losas. Ele vem sendo deteriorado há muito tempo. Mi
nas Gerais, como maior fornecedor das águas, é um
dos maiores responsáveis pelo fornecimento de uma
água de boa qualidade. Temos de pensar no meio am
biente, no saneamento, no reflorestamento, na nas
cente do rio e também na navegação, que foi muito
prejudicada ao longo desses anos.

Então, sou a favor de que façamos um estudo
global sobre a matéria. A grande preocupação do
meu Estado é a preservação do rio e a recuperação
do que já foi degradado. Além de ouvirmos as entida
des responsáveis pelo meio ambiente, o Ministro do
Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, acho importante ouvirmos desde logo a Co
devasf, empresa que sempre trabalhou no São Fran
cisco. Outra empresa que também devemos convidar
para vir aqui é a Chesf, que vem degradando o rio.
Boa parte dos problemas do Rio São Francisco de
corre dos projetos feitos pela Chesf, isoladamente.
Está acontecendo no rio o que algumas vezes acon
tece na construção de um hospital: vão-se fazendo
puxados, um aqui, outro ali, e o todo acaba sofrendo
muito.

Sugiro também ao Relator que o grupo de traba
lho realize ao menos uma reunião em Minas Gerais,
pode ser às margens do Rio São Francisco, em Ja
nuária, terra do Deputado Cleuber Carneiro, ou em
Pirapora, na costa da represa de Três Marias. A Co
missão deve ouvir ali os Prefeitos e as lideranças da
região para saber opiniões outras, além das do Go
vernador do Estado. Devemos saber o que pensam
as lideranças da região e também conhecer o assore
amento no rio e as dificuldades de navegação.

Assim, sugiro que a realização de uma reunião
em Minas Gerais seja incluída na pauta de trabalho.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Informo que, preliminarmente, acolhemos a sugestão
do Deputado Rafael Guerra.

Ao final, farei a leitura dos vários expedientes,
ofícios, requerimentos e sugestões que os Deputa
dos enviaram à Comissão e que serão objeto de dis
cussão ao cabo desta apresentação preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Guerra)
- Vamos dar prosseguimento à participação dos que

se inscreveram e, ao final, examinaremos essas pro
posições.

Com a palavra o Deputado Avenzoar Arruda.
O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - Sr.

Presidente, considero que a função deste grupo de
trabalho é chegar a uma conclusão balizada, em pri
meiro lugar, sobre a necessidade da transposição de
águas do Rio São Francisco e, em segundo lugar, so
bre a forma de realizar a obra. Como já disse o nobre
Deputado Sérgio Guerra, para isso é necessário res
ponder de forma clara a algumas questões técnicas
que devem servir como pressuposto à realização do
trabalho. Temos de responder à seguinte pergunta: há
necessidade dessa transposição para esse ou aquele
Estado? Essa questão tem de ser respondida. Tenho
a minha opinião e o Relator certamente tem a dele.
Mas precisamos ter certeza da necessidade da obra.
Se essa pergunta não for respondida, todas as outras
questões vão ser sempre problemáticas.

Quando comecei a estudar o assunto, a primei
ra questão que formulei aos técnicos que estiveram
expondo sobre o assunto em outras Comissões da
Casa, e inclusive em um seminário realizado pela Co
missão de Economia, Indústria e Comércio sobre as
águas, foi se a quantidade de água disponível na Pa
raíba, por exemplo, é suficiente para garantir uma
vida digna às pessoas da região. Se a quantidade de
água é suficiente, a obra não é necessária. Pode ser
que haja mau gerenciamento das águas. Isso é possí
vel.

Ouvi um técnico do Ministério do Meio Ambiente
fazer essa afirmação e dizer que o problema poderia
ser resolvido com investimentos, mas não necessari
amente com a transposição. Entretanto, técnicos de
outros Ministérios dizem exatamente o contrário.
Então, essa questão deve ser respondida como pres
suposto para o resto do trabalho.

Não quero saber se a transposição vai virar ban
deira política para A ou B. Se tinha de virar, já viroJ.
Pode até ser que sirva para carrear alguns votos, m~s
não serve para resolver o problema.

Sendo assim, em primeiro lugar, devemos anali
sar a parte técnica. Daí porque não creio ser correto o
convite ao Senador Antonio Carlos Magalhães em
primeiro lugar, porque vamos estabelecer aqui a polê
mica sem responder essa questão.

Penso que deveríamos convidar os técnicos do
Ministério do Meio Ambiente, porque aí está envolvi
do o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E o
Deputado Fernando Gabeira tem muita razão quando
diz isso, porque a Lei nº 9.433 também já mata um
pressuposto que alguns Deputados querem levantar,
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como se o rio tivesse uma propriedade. Não existe
essa propriedade do rio. Não tem sentido discutir com
base no pressuposto da propriedade do rio, porque
ela não existe. De quem é a propriedade do rio? Cer
tamente não é da Bahia, com todo o respeito ao De
putado Saulo Pedrosa. Não é propriedade nem da
Bahia, nem de Pernambuco, mas nacional. E a propri
edade nacional tem de ser entendida como proprie
dade do povo brasileiro. Essa é a questão. Essa dis
cussão tem de ser sobre a democracia do uso das
águas, o que pressupõe a racionalidade do uso.

Neste momento estou inclinado a defender a
transposição, mas quero estar convencido disso e ter
também o poder de convencer. Portanto, o debate
tem de estar aberto, porque não é só auferir votos.
Aliás, discordo nesse caso totalmente do Deputado
Clementino Coelho. Quando vi a formação da Comis
são tive a impressão de que o rolo compressor era ao
contrário. Pela composição da Comissão, entendi que
tinham armado um grupo para depois dizerem que o
grupo votou e decidiu democraticamente. Ora, não é
assim.

Acho que não podemos chegar ao voto nesses
termos, daí porque proponho, Sr. Relator, que antes
de ouvir esses aspectos políticos, inclusive atenden
do aos Governadores, que se escute o Ministério do
Meio Ambiente e os Secretários de Recursos Hídri
cos. Estes, sim, terão de responder a essas questões.
No que diz respeito a informações, é fundamental ter
mos aqui um mapa hidrográfico do Brasil e dos Esta
dos envolvidos. É fundamental termos esses dados
muito claros. É verdade que alguns argumentos são
incontestáveis. Dizer que tem pessoas passando
sede à beira do rio é um dado incontestável. Agora,
isso é argumento para dizer que os outros não te
nham direito de acesso ao rio? Certamente, não.
Essa é uma outra discussão.

Por isso, proponho que vejamos, primeiro, a dis
cussão com o Ministro do Meio Ambiente e os técni
cos, porque é um Ministério importante; segundo, o
convite aos Secretários de Recursos Hídricos para
que tragam informações precisas sobre a quantidade
de água disponível nos Estados. Nós não temos esse
conhecimento. Por exemplo, eu quero que se afirme
aqui...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
Deputado, um instante. V. Exª, talvez sem querer, já

está respondendo à objeção com relação aos Gover
nadores. Imagino que o Governador trará aqui o seu
Secretário de Recursos Hídricos, que é um técnico.
Quando convocamos um Governador de Estado, es-

tamos casando o político e o técnico. Então, fi3le virá
com o seu Secretário de Recursos Hídricos.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA 
Permita-me, Sr. Relator, mas discordo dessa opinião,
porque pode dar uma conotação ainda do debate po
lítico sobre a necessidade ou não, sobre a defesa do
povo, porque certamente cada bancada tem o seu in
teresse ou razões de ter um determinado posiciona
mento. Acho que o debate não seria exatamente so
bre isso. Seria um debate, na fase de levantamento,
para que pudéssemos ter certeza para responder a
essa questão que V. Exª formulou. O fato de alguns te
rem conhecimento não quer dizer que todos tenham.
Acho que essa questão é básica, ou seja, defendo a
transposição na medida em que tenho consciência de
que, por exemplo, as águas do meu Estado, a Paraí
ba, não são suficientes para garantir qualidade de
vida para as pessoas. E aí temos de distribuir demo
craticamente as águas do Brasil, assim como temos
de distribuir os recursos.

É equivocada essa idéia de que temos de fazer
compensação com os outros Estados. Quer dizer en
tão que, no caso da Paraíba, vamos pedir alguma
compensação dos investimentos que foram feitos na
Bahia e em Pernambuco? Agora mesmo foi feito o in
vestimento da Ford, e não tivemos compensação dis
so. Se formos por esse debate de compensação, eu
também quero. Toda vez que for feita alguma coisa
para qualquer Estado, então deve haver uma com
pensação. Não é assim. Do ponto de vista racional, se
for para fazer isso... Por exemplo, pegar todo o Orça
mento nacional e distribuir para o povo brasileiro re
solveria o problema? Também não.

Então, quero desmistificar essa debate, porque
ele soa falso. E aí, sim, eu poderia até usar os termos
dessa história da chantagem, porque isso soa como
tal. Se fizer no Estado, mesmo que eu concorde, mes
mo que o rio seja uma questão de interesse nacional
e que a distribuição seja necessária, teremos de rece
ber uma compensação. Por quê? Qual o argumento
para ter essa compensação?

Concluo concordando com a opinião primeira
do Deputado Sérgio Guerra no sentido de que deve
mos primeiro responder às questões técnicas, depois
debater a questão política e, se necessário, retornar à
questão técnica. Acho que é esse o encaminhamento.

.(J SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - A qualquer momento poderemos ser
convc;>cados para ir ao plenário.

Antes de passar a palavra a outros Parlamenta
res, eu pediria ao Ãelator que fizesse uma proposta
para a pauta da próxima semana, pelo menos a curto
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prazo, para que na próxima semana possamos ter a
Comissão trabalhando. Pergunto se S. Exª tem uma
proposta alternativa, pelo menos para a próxima se
mana.

Aviso que suspenderemos o debate, porque po
demos ser chamados a qualquer momento para votar.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Acho que este debate sobre a questão de dar priori
dade à parte técnica ou à parte política está ficando
recorrente. Poderíamos seguir conforme o estabeleci
do desde o começo, tocando as duas coisas. A prime
ira reunião desta Comissão foi técnica, para todos te
rem conhecimento do projeto. Contamos com a pre
sença do Secretário do Sr. Ministro Fernando Bezer
ra. Foi apresentado o plano, exaustivamente submeti
do a um debate técnico. Poderíamos, então, fazer
dessa forma: conduzir simultaneamente a parte técni
ca e a política.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - E para a próxima semana?

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Sugiro que na próxima sejam mantidos os convida
dos Antonio Carlos Magalhães e Itamar Franco e se
jam convocados dois técnicos. Há uma lista de técni
cos que depois vou ler, e o Plenário poderá escolher o
que quiser ouvir primeiro.

Ouço o Deputado Waldir Pires.

O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Eu gosta
ria que o Relator não desejasse antecipar e precipitar
a metodologia de trabalho desta Comissão, porque
realmente estou muito inclinado a acompanhar essa
preocupação do Deputado Sérgio Guerra. Não temos
como precipitar as questões políticas. Infelizmente, a
água foi a base do poder político no Nordeste. A água
comanda o poder político e o econômico no Nordeste.
Ela consolidou toda uma realidade de atraso e de oli
garquia. Tenho a impressão de que deveríamos nos
decidir sobre como vamos trabalhar.

O que representa historicamente essa questão
do São Francisco? Nunca se cuidou do Rio São Fran
cisco nem dos recursos hídricos. No entanto, a Cons
tituição de 1946, há mais de cinqüenta anos, estabe
leceu a destinação de 1% da renda tributária para o
desenvolvimento do vale das bacias do São Francis
co. E não se fez nada de sério - nada. A Nação jogou
1% das rendas e o que se manteve, em toda a região
do Vale do São Francisco, foram as dominações "co
ronelescas", sem que a população que queria água
para beber tivesse possibilidades para isso.

O grande desafio que devemos ter nesta Legis
latura é tratar com seriedade esse problema. Tenho a

impressão de que temos de analisar um pouco mais a
matéria antes de trazer pessoas para debates políti
cos. A política essencial é o que fazer com as águas
do São Francisco. Como evitar que essas águas per
maneçam sendo dominacias por oligarquias locais,
como o são até hoje? Não podemos mais permitir
isso.

Sr. Presidente, como não acatar a sugestão do
Deputado Gabeira para a convocação do Conselho
Nacional dos Recursos Hídricos? O nordeste está há
cinqüenta anos cuidando disso com recursos orça
mentários e nunca estudou seus recursos hídricos 
profundamente, nunca. Acho que isso é algo que tere
mos de fazer, Sr. Presidente.

Creio que o Relator deveria disciplinar o campo
das investigações e da reflexão e, paralelamente,
convocar essas pessoas. Como vamos cuidar da revi
talização e da salvação do rio? Minas Gerais aporta
mais de 60% das águas do Rio São Francisco; em se
guida, a Bahia. Mas água é para as pessoas bebe
rem. Água tem de ser para isso. É evidente que deve
ríamos marchar para grupos de trabalho que estudas
sem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Deputado, começou o processo de vo
tação. Vamos ao plenário votar e retornamos aqui
para decidir, com o quorum que houver na Comissão,
a pauta para a próxima semana.

Então, faço um apelo para que esteja todos pre
sentes, a fim de que possamos ir ao plenário votar e
retornar à Comissão imediatamente.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Está reaberta a reunião.

Vamos ver se chegamos a uma conclusão pelo
menos em relação à próxima semana, Sr. Relator.
Peço que a proposta se cinja pelo menos aos próxi
mos dias, já que, evidentemente, esse debate ainda
vai para o roteiro final, macro, e ainda teremos algu
mas discussões.

Há a premissa de que teremos uma pauta para
as próximas terça e quarta-feira. Então, gostaria que
o Relator fizesse uma proposta, para que pudésse
mos votar e decidir nas próximas terça e quarta-feira.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Só
quinze segundos. Eu, os companheiros Sérgio Guer
ra e Carlos Dunga estávamos conversando com o Sr.
Relator, Deputado Marcondes Gadelha, e chegamos
a uma conclusão referente à questão do discurso aqui
na Comissão, feito sob emoção, e o discurso sobre (l
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desconhecido também. Essa é uma preocupação nhados por sugestão do Plenário, para ver aqueles
nossa, muito em cima do desconhecido. que seriam, no entendimento dos colegas, mais...

Ao conversar com o Relator, disse aS. Exª que é O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
importante que esta Comissão e todos os seus inte- ardo Alves) - Sr. Relator, pela nossa experiência aqui,
grantes comecem a pensar no debate sobre a revitali- a Comissão tem de ter a disponibilidade de no mínimo
zação do Rio São Francisco e o aproveitamento da cinco nomes, porque, desses, às vezes dois confir-
água excedente. Se o discurso não for por aí. .. o com- mam presença. Veja a relação de cinco nomes, de
panheiro Gabeira mesmo, reiteradas vezes, referiu-se acordo com o critério que V. Exª quer estabelecer,
à transposição do rio. Ora, todo mundo sabe que não para que a Comissão comece a trabalhar no sentido
é a transposição do rio. É é apenas o uso.. de trazê-los na terça ou na quarta-feira próximas,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- mesclando os políticos e o técnicos.
ardo Alves) - Tomada de água. O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO _ O Foram encaminhados nomes dos seguintes técnicos:
uso de um pouco da água excedente do rio. Amanhã Dr. Airson Bezerra Lócio, Presidente da Codevasf, e
pode não haver mais essa água excedente, mas com Dr. Mozart de Siqueira Campos, sugestões do Depu-
a revitalização e a discussão também importante, pa- tado Mário Negromonte; e o Ministro Sarney Filho,

raleia, da interligação das bacias hidrográficas do To- que j~e~~:. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO _
cantins com o São Francisco, o assunto, a priori, fica
resolvido. Isso para que o discurso não fique cercado Quem é o Dr. Mozart?
de emoção e nossa Comissão acabe não produzindo. O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA -

É o Presidente da Chesf.
É nossa preocupação não trazer primeiro o Se-

nador Antonio Carlos Magalhães, porque correría- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
mos o risco de uma implosão, dada a emoção tão for- ardo Alves) - É o Presidente da Chesf?
te nessa discussão. Acho que ele poderá vir - e deve- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
rá vir - um pouco mais à frente, quando discutirmos É o Presidente da Chesf.
bem a questão técnica, quando a Comissão tiver real- O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO -
mente profundo conhecimento da situação real do Esse é interessante que venha.
Rio São Francisco, porque aqui a discussão está em O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
cima muito do desconhecido e do emocional. O Deputado Mário Negromonte propõe a vinda de

Muito obrigado. Airson Lócio, Mozart de Siqueira Campos e o Ministro

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Sarney Filho, que já está listado.
ardo Alves) - O Relator tem a prioridade da palavra. O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Se-
Depois, concederei a palavra ao Deputado Saulo Pe- ria um misto de técnico e político. No caso, seria o Mi-
drosa. nistro do Meio Ambiente...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA _ O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
Sr. Presidente, se o entendimento do Plenário for nes- ardo Alves) - Ontem o Ministro Fernando Bezerra pe-
se sentido, vou concordar com o adiamento da convo- diu ao Ministro Sarney Filho que aguardasse um pou-
cação do Senador Antonio Carlos Magalhães. Mas há co, porque ele está para receber a conclusão do estu-

algo que quero chamar atenção. Temos de abrir os ~~~:~il:n~~I~r~e~~~:~oe~~:~~d~ã~ ~~~a~i~~:~
nossos debates agora com um representante da área
política, seja quem for. Por quê? Porque tivemos uma ao Ministro Sarney Filho, para que este tenha, portan-

primeira apresentação técnica, feita pelo Sr. Rômulo ~~i ~~:~~~se~~t~~:::~~t~~n~s~~~~~~:a~~~oB;::~
Macedo. Foi-nos exposto um projeto com dados técni- ra. O Presidente da Chesf, da Codevasf...
cos e temos de mesclar com a área política. Em se-
guida, devemos convocar técnicos e, depois, políti- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
cos, alternando. O Deputado Inácio Arruda sugere os técnicos Hiperi

des Macedo, Secretário de Recursos Hídricos do
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Estado do Ceará; Maria Zita Timbó de Araújo, enge-

ardo Alves) - Então, qual seria a proposta de V. Exª? nheira civil e funcionária do Dnocs; Almir Távora, en-
O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - genheiro agrônomo; e Cássio Aguiar Borges, enge-

Vou listar aqui alguns técnicos que me foram encami- nheiro civil e ex-Diretor do Dnocs.



Fevereiro de 200007872 Sexta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS r:EPUTADOS------------,
o SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu

ardo Alves) - É melhor trazer o Governador...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Estou procedendo, por hora, à leitura.

O Deputado José Rocha sugere que seja ouvido
o técnico Dr. José Theodomiro de Araújo, Presidente
da Ceeivasf. O Deputado Saulo Pedrosa sugere uma
divisão em subgrupos que depois discutiremos. O De
putado Raimundo Gomes de Matos requer que seja
ouvido o Deputado Estadual Wellington Landim, Pre
sidente da Assembléia Legislativa do Estado do Cea
rá, para expor os trabalhos realizados pela Coordena
doria Política. Então, com essa relação, eu sugiro...

A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- Sr. Presidente, eu queria indicar o nome de um téc
nico.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Pois não.

A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- Dr. Aziz Ab'isa, da USP de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Aziz Ab'isa, geógrafo?

A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
-Isso. Ele discute e estuda muito essa questão.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Eu sugiro
João Paulo Maranhão, da Chesf.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Pediria que encaminhasse o nome por
escrito, para que a Comissão possa ter um documen
to. Já está indicado, não é?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Ele
poderia vir com o Presidente da Chesf...

(Não identificado) - Viriam os dois convidados
para o mesmo dia: o Presidente da Chesf e o Vi
ce-Diretor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Peço que, desses nomes todos, Sr. Re
lator, V. Exª escolha dois técnicos e dois políticos.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Sugiro que venham os representantes da Codevasf e
da Chesf.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Codevasf, Chesf...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Sugiro que seja convidado também o Sr. Itamar Fran
co, Hiperides Macedo, José Theodomiro...

Não há como fugir desta situação: há técnicos
que têm posição marcadamente contra o projeto - há
quatro listados - e há técnicos que são a favor. Então,
vamos...

O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Por que
invertemos assim? O centro das coisas é uma obra?
Por que não se estuda o rio? Por que não se tem um
conhecimento elementar básico? Por que não convo
car, por exemplo, o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos para que venha nos dizer o que é hoje o Rio
São Francisco, como ele se encontra, como está a
sua navegabilidade? Talvez ele esteja morrendo e
não tenha mais navegabilidade.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Talvez pudéssemos começar pela...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Então, vamos começar pela sugestão
do Deputado Waldir Pires.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Posso
fazer uma ponderação? Sr. Relator, poderíamos co
meçar - uma sugestão que talvez faça sentido com o
que já ouvi - com as instituições que atuam no São
Francisco: Codevasf, Chesf e Conselho Nacional de
Recursos Hídricos. Acho que poderíamos ouvir os
três durante um dia.

(Não identificado) - Os três?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Duran

te um dia acho que a gente ouviria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - E quais seriam os Governadores cha
mados? Itamar Franco, Tasso Jereissati

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
E o de Tocantins.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tasso Jereissati e o de Tocantins. Va
mos tentar agendar esses seis nomes para terça e
quarta-feira da próxima semana, tendo em vista que
muitos podem não comparecer...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis)
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO 

Como sugestão, já que vamos convidar o Dr. Mozart,
Presidente da Chesf, pediria que convidassem tam
bém o Dr. João Paulo Maranhão, e viriam os dois da
Chesf.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - A proposta do Relator é para que, na
próxima semana...

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Eu só quero pedir que aceitemos a idéia de que sejam
convocados políticos e técnicos. Não podemos trazer
uma enxurrada de técnicos nem uma enxurrada de
políticos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Então, na próxima semana, convidamos
os Presidentes da Chesf, da Codevasf e do Conselho
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Nacional de Recursos Hídricos, dependendo de con- Ainda não foi feita a votação, apenas há uma propos-
fírmação, e os Governadores Itamar Franco, Tasso ta do Relator m~sse sentido.
Jereíssati e o do Tocantins. Com a palavra V. Exª.

O SR. DEPUTADO CARLOS DUNGA - Sr. Pre- O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA -Infeliz-
sidente, dentro dessa proposta dos Governadores, mente, isso está acontecendo. Gostaria de dizer que
gostaria de propor o nome do Governador da Paraí- não estou nem tanto para o céu nem tanto para a ter-
ba, uma vez que este é um dos Estados mais secos. ra; nem tanto para o mar nem tanto para a água.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Ele Ouvi atentamente todos os depoimentos relati-
está na relação para ser convocado. vos à proposta do Deputado Marcondes Gadelha,

O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAIAS - Sr. nosso Relator, e à proposta de Sérgio Guerra e fico no
Presidente, eu já citei antes o Estado do Piauí e creio meio. Entendo que este Grupo de Trabalho não foi
que o Governador pode fazer parte da discussão. proposto aqui, na realidade, para resolver questões

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- técnicas ou financeiras. Esse Grupo de Trabalho foi
ardo Alves) - Mas essa é uma programação só para a proposto para resolver uma questão política. Se qui-
próxima semana. sessem resolver questões técnicas e orçamentárias,

O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAIAS _ não precisaríamos solicitar a opinião de Deputados,
Sim, mas ele não está na relação apresentada pelo já que os Ministérios estão inteiramente capacitados
Relator. para dar as respostas técnicas e orçamentárias. A

questão crucial é o consenso político. Se não chegar-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- mos a um consenso político, esse projeto vai ser ar-

ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Saulo Pedro- quivado _ essa é a dificuldade.

sa. Quando digo "nem uma coisa nem outra", levan-
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Questão do-se em conta que só temos noventa dias para dis-

de ordem, Sr. Presidente. cutir o assunto, se formos ouvir todos os políticos, da
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- maneira que eles quiserem e no tempo que eles qui-

ardo Alves) - O Deputado Saulo Pedrosa concede? serem, vamos gastar nosso tempo só em audição e
O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Eu la- sem definição.

mento profundamente esta posição ditatorial da Minha proposta é diferente: penso que temos de
Mesa, que está decidindo as coisas sem antes ouvir ouvir o Senador Antonio Carlos Magalhães e os políti-
todos os que estão inscritos. Sinceramente, se isso cos, se a questão for política. Agora, não podemos fa-
continuar, será o meu último dia de participação nesta zer palanque para um ou dois. Precisamos fazer Lm
Comissão. seminário, num único dia, com todos os Governado-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- res e políticos envolvidos no processo. Portanto, num
ardo Alves) - Não há decisão tomada, Deputado. único dia mataríamos isso. Eles não estiveram aq'Ji,

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Mas anteontem, um dia inteiro? Por que agora não poderi-
está sacramentado. am vir? Aqueles que vão dar e os que vão receber

água teriam interesse em vir aqui. Num seminário "e-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- solveríamos isso tudo. Ouviríamos o Senador, todos

ardo Alves) - Não, esta é a proposta do Relator. os Governadores e a opinião política de cada um.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Há Sugeriu-se aqui a presença do Dr. Lócio. Ele faz
muita gente inscrita que não foi ouvida. parte do 81aft do Ministério de Fernando Bezerra e já

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- colocou a nossa disposição todos os funcionários do
ardo Alves) - Deputado Saulo Pedrosa, temos uma Ministério para nos atender a qualquer dia e hora.
proposta do Relator que, ao final, será votada. Simplesmente, o Ministro Fernando Bezerra coloca

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Já os técnicos à nossa disposição, não há necessidade
está sendo encaminhada para que sejam convidadas de qualquer audição . Mas acho interessante, por
e ouvidas pessoas na terça e quarta-feiras. Lamento exemplo, a participação do Exército, que tem os Bata·
profundamente! Ihões de Engenharia de Construção - inclusive, exis-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- te um sediado em Barreiras, o 4º BEC, que está afeito
ardo Alves) - Não há uma decisão, apenas uma pro- a essa área de construção civil e pode emitir opiniões.
posta do Relator que, ao final, será votada por todos.
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Quanto à CNBB, na minha opinião, é importan- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
tíssimo ouvi-Ia, porque não se trata de área política. Quero louvar o Deputado Saulo Pedrosa pelas suas
Gostaria que fosse feita a audição do Frei Dom Luís, considerações, todas elas muito pertinentes, muito fe-
Bispo Diocesano da cidade da Barra. Frei Luís percor- !izes.
reu o rio a pé, durante dois anos, desde a nascente à Gostaria de dizer que vamos acolher as suges-
foz, e conhece todas as agruras do Velho Chico. Ele tões, a idéia de visitar as nascentes do rio também. A
está disposto a vir. Já conversei com ele a respeito. questão da constituição dos grupos de trabalho vou
Sei que virá com o maior prazer para dar o seu teste- submeter ao Plenário oportunamente.
munho sobre a questão social e econômica do Velho Coincide com meu pensamento a ponderação
Chico. feita no sentido de que não temos como fugir do deba-

Foram sugeridas aqui visitas à foz, à captação te político da questão, até porque o nosso tempo é
de água no Alto e Médio São Francisco. Não se fez re- exíguo. Além disso, somos fundamentalmente políti-
ferência a visitas às nascentes, para mostrarmos que coso Fomos convocados a opinar sobre o assunto na
o rio está morrendo, principalmente nas nascentes, condição de políticas, para traduzir a vontade política
com o assoreamento, as abras mal feitas das Gover- nacional. Não temos como deixar de ter cama priori-
nas Estadual, Municipal e Federal, especialmente as dade esse aspecto da questão.
estradas na cerrado frágil, que não agüenta agressão O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
e está sofrendo. Têm de ser visitadas as nascentes, ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Haroldo
para vermos de onde vêm os dezenove bilhões de to- Lima.
neladas de areia que vão assorear a barragem de So- O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
bradinho e que, num curto espaço de tempo, vai aca- sidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, inicio fazendo
bar fazenda uma verdadeira Iixação nas turbinas. uma observação elogiosa à forma com a qual o Rela-
Acho importantíssimo ver a situação das nascentes. tor citou, falando "o nosso propósito". S. Exª diz que o
E fecharíamos essa questão. nosso propósito nesse grupo é a de encontrar solu-

Além da análise do ecossistema, dos formado- ção para o problema hídrico do Nordeste. Esse é o
res do São Francisco, veríamos também a questão nosso propósito. Queria saudar essa formulação a
dos barramentos. Desde que se criou a Comissão da respeito do nosso objetivo central e me pautar nisso
Vale do São Francisco, só a barragem do Rio das Ve- para tecer comentário sobre o rumo dos nossos tra-
lhas foi feita, como preservação. Daí para cá, dos 1% balhos.
que foi referido pelo Deputado Waldir Pires, só esse Acho que do ponto de vista de quem está ani-
barramento foi feito, conforme proposta inicial. mado com esse propósito, que é o de encontrar uma

Quando o Deputado Waldir Pires foi Governador solução para o problema hídrico do nordeste - solu-
da Bahia, apenas ele identificou 38 pequenos barra- ção que, em princípio, não está inteiramente clara
mentos no cerrado baiano que poderiam servir, nessa para todos nós -, estamos examinando, explorando
questã~ da preservação do meio ambiente, para ge- alternativas, expectativas. Alguns provavelmente já
ração de energia e oferta de água. têm isso mais trabalhado; outros, não.

Eram essas as considerações que queria fazer. Sr. Presidente, precisamos construir uma hip6-
Estou disposto a ajudar nessa questão, porque nasci tese de trabalho no Grupo. Precisamos ter uma idéia
e moro no cerrado baiano, onde há 38 rios ainda pere- básica. Nosso Grupo tem certa idéia sobre o que fa-
nes. Mas há rios cuja nascente já se distanciou 12 qui- zero Para isso precisamos nos convencer de algumas
lômetros em função das criminosas outorgas de questões básicas, preliminares. Qual é a hipótese do
águas feitas nas nascentes do rio para o processo de trabalho? É a transposição de águas do São Francis-
irrigação. co no sentido de Cabrobó, Moxotó etc? Essa transpo-

Finalizando - e acabo de saber que são 81 as sição simples de águas do São Francisco? É isso? Só
integrantes desta Comissão -, acredita que esta dis- não estou convencida, por exemplo, de que é isso,
cussão não nos vai levar a lugar algum se não fizer- como estou convencido de que não é isso.
mos os grupos específicos de trabalho, seja de meia Gostaria que examinássemos esse tema com
ambiente, geração de energia, consumo humano ou mais profundidade. Precisaríamos, por outro lado, ao
transporte, conforme for decidido. fazer esse tipo de exame, de ouvir pessoas que têm

Muito obrigado. um conhecimento mais minucioso sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Precisamos resolver o problema da viabilidade do

ardo Alves) - Algum esclarecimento do Relator? projeto apresentado pelo Deputado Marcondes Ga-
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deIha. Qual é o projeto viável para solucionar o pro- entre nós, uma idéia nossa a respeito disso. Na hora
blema hídrico do nordeste? Como é que vamos resol- em que tivermos uma visão mais unificada - não do
ver isso? Baseado em que água? Essa questão é ponto de vista de ter uma idéia estratificada, não que
central e fundamental. todos estejam fechados com ela; mas devemos ter

Acho, Deputado Marcondes Gadelha, que ouvir uma idéia geral-, a partir daí, teremos de ouvir alguns
essas pessoas mencionadas aqui - Senador Antonio políticos importantes que, inclusive, têm manifestado
Carlos Magalhães, Governador Itamar Franco, Go- opiniões diferenciadas. Assim, teremos elementos
vernadores da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do para discutir e polemizar. Por enquanto, nada temos
Norte - nos vai ajudar pouco nesse terreno. Esse pes- com o Grupo.
soai vai fazer um discurso político. Vão dizer o seguin- O Senador Antonio Carlos Magalhães está di-
te: "Meu Estado está passando necessidade. É precá- zendo hoje nos jornais que é contra a transposição,
ria a situação do nosso povo. O São Francisco está porque ela é contra o Brasil, contra o Nordeste, contra
muito atormentado. Nós precisamos dessa água para o rio e contra a Bahia. Por enquanto, se S. Ex~ vem
poder salvar as condições de vida de nossa gente e aqui e diz isso. Vamos perguntar por quê. Se não tiver-
fazer uma prosperidade no nosso sertão tão abatido". mos elementos de contradição convincentes - não
E por aí afora vai. "Temos muitos mecanismos de utili- para polarizar, polemizar, criar um incidente -, não
zar essa água etc:' Todos estamos desejosos disso e iremos obter informações. Estamos pretendendo tra-
isso nos anima. Resta saber o seguinte: que água? balhar em outro sentido. Se o próprio Senador Anto-
Onde é que vamos arrumar essa água sem prejuízo nio Carlos Magalhães, em minha vaga opinião, che-
do próprio rio, sem prejuízo dos Estados que são ba- gar à conclusão de que não é em prejuízo do rio nem
nhados pelo próprio rio? Temos de resolver essa pre- da Bahia, por que será contra um movimento desse
liminar entre nós mesmos. tipo?

A abordagem feita pelo Deputado Sérgio Guerra Penso que devemos formar uma hipótese de
é interessante. Ela nos aproxima da certeza de for- trabalho entre nós. Sr. Presidente, essa hipótese de
marmos uma convicção própria. Nós, como Deputa- trabalho demandaria, também, troca de idéias entre
dos, como membros deste Grupo, precisaríamos ter nós. Temos de fazer uma reunião nossa, sem ouvir
convicção própria. Deveríamos selecionar algumas ninguém. Afinal de contas, o que o Deputado Sérgio
pessoas que nos vão ajudar a examinar alternativas Guerra pensa sobre o assunto? O Deputado Waldir
concretas. E não falar das necessidades. Falar das Pires pensa o quê? O Deputado Saulo Pedrosa pen-
necessidades, não há dúvida alguma. Todo esse pes- sa o quê? Eu penso o quê? Seria bom pensarmos so-
soai elencado aqui pode falar muito bem delas. Pode, bre isso.
inclusive, dizer: "Havendo água, vamos desenvolver Muito obrigado, Sr. Presidente.
isso, aquilo, vamos fazer muita coisa". O nosso pro- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
blema preliminar é o seguinte: qual a hipótese de tra- Deputado, penso que V. Exª feriu o essencial da ques·
balho .com que estamos operando? Onde arranjare- tão. Estou de pleno acordo com a sua idéia. Não quis
mos água? avançar nesse sentido porque poderia ser temerário

Penso que buscar alguns elementos de forma- ou pretensão da minha parte. Talvez fosse melhor ou-
ção técnica é muito importante. Precisamos não ape- virmos as pessoas. Mas me parece que formularmos
nas 'lOS apoiar nessas informações mais técnicas no uma hipótese de trabalho nossa. É uma bela propos-
primeiro momento. É necessário que essas visitas le- ta. Da minha parte, estou disposto a materializar, via-
vantadas pelo Deputado Marcondes Gadelha sejam bilizar a idéia. Poderíamos marcar reunião, sem preju-
feitas também desde o primeiro momento, mas preci- ízo, evidentemente, do andamento dos trabalhos. Não
samos fazê-Ias de forma orientada. São visitas para podemos perder tempo e deixar de avançar com a
verificar o quê? A foz do rio? A foz do rio está sendo nossa pauta. Ficaríamos muito mais seguros se tra-
assoreada. Quanto a isso não há dúvida. Temos foto- balhássemos com senso de finalidade, com hipótese
grafias, o pessoal foi até lá. de trabalho, para verificar se ela é consistente ou não,

Ontem, eu estava dizendo aqui que é difícil o se abraçamos ou não a tese, se vamos vender a idéia
acesso até o rio. Já tem uma ilha de areia na foz do rio. ou não, se vamos afastá-Ia das nossas cogitações.
Queremos saber onde vamos arranjar água. Há água Penso ser uma bela proposta.Gostaria que o Plenário
no rio; onde tem essa água, ela pode vir do Rio Tocan- se manifestasse sobre a proposta.
tins, do Rio Preto? Temos de visitar esses locais, as Haveria uma ou duas reuniões, em que fecha-
nascentes desses outros rios, para começar a formar, ríamos o entendimento sobre a nossa hipótese de tra-



O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Deputado Géssivaldo Isaías, acolho a sugestão de V.
ExJI O problema do Piauí tem de ser discutido, não po
demos fazer de conta que não estamos vendo a situa
ção do Piauí. É um Estado que precisa de água. Ele
tem muita água no subsolo. Sabemos da água jorran
te na região de Cristina Castro. E isso tem sido objeto
de contestação quanto ao pleito desse Estado com
relação à transposição.

Pessoalmente, sou favorável à participação do
Piauí, mas o mínimo que pode ser feito é discutir a
questão objetivamente. A sugestão de convocação fe
ita pelo nobre Deputado parece-me pertinente e a
acolho.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, é s6 para lembrar que na audiência em
que o Sr. Ministro esteve aqui S. Exª fez questão de in
formar que já tinha autorizado a inclusão da discus
são do Piauí nesses estudos. Portanto, 20% do Esta
do não tem água, embora, em uma outra área, tenha,
inclusive, farta água no subsolo.

Era o que queria reforçar, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Raimundo
Gomes de Matos. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Aloízio Santos.
O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - Sr. Pre

sidente, gostaria de fazer rápida intervenção. Queria
requerer a V. Ex!!, nos termos regimentais, que inclu
ísse na relação dos convidados duas personalidades
importantes, as quais têm pensamentos contrários 
o Arcebispo da Bahia, que fez pronunciamento contra
em uma entrevista, e o Arcebispo da Paraíba, que re
futou esse pronunciamento. São duas palavra que de
vem ser trazidas aqui.
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balho. E, paralelamente, avançaríamos com a nossa Era o que eu qúeria relacionar, Sr. Presidente.
pauta. Preocupo-me com o horizonte de tempo que Gostaria de deixar claro que o nosso Governador
temos para trabalhar. Parece muito, mas não é. Não também merece estar neste Grupo de Trabalho para
vamos poder adiar nem prorrogar. Este é um ano atí- prestar esclarecimentos a todos.
pico no Congresso _ vamos ter eleições para Prefei- Muito obrigado.
tos. Daqui a pouco, haverá recesso branco ou algo O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
desse tipo e tudo pára. De modo que devemos traba- Sr. Presidente peço a palavra pela ordem
Ihar com a idéia de que_até o !in~1 de abril teremos de O SR. PRESIDENTE (Deputado He~rique Edu-
chegar a uma conelusao. A Idéia de avançar com a d AI ) C I R I t AI I

d b Ih
. I • f C ar o ves - om a pa avra o e a ar. guma pa a-

pa~ta .os tra a os, para mim,: e mUIto orte. oncor- vra sobre a sugestão do Deputado Gessivaldo Isa-
do inteiramente com a sugestao de V. Ex!! Deputado I

. 'Ias?
Haroldo Lima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Srs.Deputados, os pr6ximos inscritos
são os Deputados Gessivaldo Isaías, Raimundo Go
mes de Matos e Aloízio Santos. O Sr. Relator, ao final,
apresentará sua proposta de realização de audiênci
as públicas para a próxima semana. E o Grupo decidi
rá sobre o assunto.

Com a palavra o Deputado Gessivaldo Isaías.
O SR. DEPUTADO GESSIVALDO ISAIAS - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago à tona o as
sunto a que o nobre Deputado se referiu, inclusive
porque penso que, se houver possibilidade de fazer a
transposição de águas do Ro São Francisco e se isso
não prejudicá-lo, beneficiará os Estados que estão
precisando de água.

Gostaria de fazer uma interrogação. O Deputa
do citou que o Piauí possui grande lençol freático, que
poderia sustentar o Estado. Ele pode possuir uma
parte, mas a outra região é seca, não tem água no
solo. Será que um projeto no sentido de aproveitar es
sas águas que existem, ou seja, distante dos outros
municípios, não teria um custo mais elevado do que
essa transposição, como sugeriu o nobre Deputado?

Portanto, sugiro ao Governador do Estado no
sentido de que S. Exll aplaine o assunto juntamente
com o técnico. Se foi levantada essa situação, creio
ser mais do que justo que se faça um estudo das
águas do Piauí, para saber se há condição de abaste
cer o Estado com essas água. Em Municípios como
São Raimundo Nonato, Paulistana e outros temos
pessoas que passam sede. Cheguei a ver pessoas
bebendo até lama, porque não havia água.

Srs. Deputados, levanto mais uma interrogação:
porque o nome do Piauí não foi incluído antes? Se há
essa defasagem, que critérios foram estabelecidos
para não colocaram o Piauí nessa transposição? Ve
mos a necessidade do Piauí, um Estado seco, todos
sabem, é visível para todos Estados. Se houver essa
possibilidade, nós, piauienses, também queremos ter
esse benefício no nosso Estado.



O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Sr.
Presidente, nobre Relator...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - O primeiro a chegar à Comissão e está
aí presente permanentemente.

O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Fui o
primeiro e estou cochilando aqui.

Sr. Presidente, estou acompanhando todos
atentamente e gostaria de fazer uma sugestão ao no
bre Relator: que a Comissão trouxesse as pessoas
convidadas para serem ouvidas simultaneamente,
técnicos e políticos. Queria que estivesse aqui princi
palmente quem conhece o rio, quem vive, quem per
corre o rio.

Seria importante que, ao mesmo tempo em que
trouxéssemos o Presidente da Codevasf e da Chesf,
viessem os Governadores. Gostei da indicação do
Deputado Saulo Pedrosa - isso deveria ser um semi
nário em que fostieim ouvidas várias pessoas; que os
Governadores da região do Rio São Francisco (Mi
nas, Sergipe, Bahia, Pernambuco) ouvissem os técni
cos, principalmente quem vive no rio e do rio, como o
Presidente da Codevasf e outros, para que eles ouvis
sem e dessem opinião momentaneamente.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO - Vai Sr. Presidente, nobre Relator, estamos falando
ser briga de água benta. em transposição de águas do São Francisco. Trans-

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - Por ou- posição de um rio, de águas, praticamente não existe
tro lado, quero indicar o técnico Carlos, do Ceará, mais. Não sou contra. Sou a favor de que a água seja
que, para mim, em todos os pronunciamentos sobre a semeada por todo o Nordeste, onde ela é necessária.
transposição do Rio São Francisco e sobre o proble- Conheci o Rio São Francisco há vinte ou trinta
ma do semi-árido sobretudo - não da transposição do anos e vi pessoas da minha família se deslocarem de
semi-árido -, foi quem mais bagagem e competência Sergipe para o Rio de Janeiro de navio, saindo da ci-
p~receu .te.r.~ Deput~~o Marcondes Gadelha.ta~- dade de Penedo. Era um rio navegável. Em 1955,
bem assistiU a exposlçao do Sr. Carlos, em CaJazel- 1966, pessoas saíam do Rio São Francisco, entrando
raso na cidade de Penedo, em Alagoas, indo até o Rio de

Esses são os três nomes que indico a V. Exª. Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Há uma semana, sábado, eu percorri o Rio São
ardo Alves) - Seu conterrâneo receberá as indica- Francisco de lancha, de Propriá até a foz do rio, fazen-
ções. do ziguezague. Valeria a pena que V. Exlls percorres-

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - No que sem o rio e o vissem. O rio está cheio de bancos de
diz respeito à Igreja, havíamos sugerido o Secretá- areia. A 500 metros do Oceano Atlântico, no Distrito
rio-Geral da CNBB, que talvez fosse um denominador de Cabeço, em Sergipe; do outro lado, Pontal do
comum das posições. Creio que a sugestão está Peba, em Alagoas, a 500 metros. Eu, que tenho
bem-apresentada. 1,60m de altura, com sapato - sem sapato-dá menos

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - Um con- ainda -, tomei banho no rio com água pela cintura. Na
tra e outro a favor. foz do rio, a 500 metros de distância do oceano, na ci-

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA- dade de Penedo, em Ne6polis, a balsa que faz aquela
Vamos considerar. travessia, para chegar de Penedo a Ne6polis, tem de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- fazer uma curva de quase 800 metros de comprimen-
ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Aloízio San- to para alcançar uma outra cidade. Então, é preciso
tos. que haja um estudo, primeiramente, de revitalização

do rio.

Eu gostaria de ouvir o Governador Alh'ino Fran
co, os Prefeitos da região de Penedo, de F .1priá, de
Saúde, de Santana de São Francisco, para que eles
dessem uma opinião. É importante que as pessoas
que estejam à beira do rio, vivem ali, moram ali, falem
sobre o assunto. Estou falando da foz do rio, mas é
importante que se vá à nascente dele, como disse o
Deputado Saulo Pedrosa. É importante que essas
pessoas sejam ouvidas, para que se chegue a um
consenso. Do contrário, apavoro-me, fico com medo
de fazer a transposição tirar água do São Francisco e
levar para outro lugar. É como se cobrir um santo e
deixaroutro descoberto. Há interesse e necessidade,
mas é preciso que h.:'ja esse estudo. Que os Deputa
dos da Comissão nercorram, visitem o rio, para que
seja tomada' 'n. ~ ~ Jsição definitiva.

O SR. OEPUTADO ANTONIO GERALDO - Sr.
Presidente, go~taria de fazer apenas uma pergunta
ao nobreDeputado, para uma informação nossa. Este
perfodo, agcr-.,i ... V. Ex'! foi sábado - é o período de
maiorvazio do tio, vazão média, ou o período em que
se dá a menor vazão do rio? S6 para termos uma
idéia.
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O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Nor- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
malmente, o rio está mais cheio no inverno. Mas não ardo Alves) - Quero que o Relator apresente a sua
vem afetar em nada. proposta de trabalho, pelo adiantado da hora, e pos-

O SR. DEPUTADO ANTONIO GERALDO - Era samos ter uma pauta determinada para a próxima se-
só para informação minha, curiosidade. mana, segundo o pensamento de S. Exª.

O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Média, O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
essa é a média. Há algo que nos apavora. É preciso Vamos ver se chegamos ao entendimento de dois fa-
que haja esse estudo. tores. Primeiro, sustento a idéia do Deputado Haroldo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Lima de que devamos ter uma ou duas reuniões para
ardo Alves) - Com a palavra o Relator, para concluir e fecharmos uma hipótese de trabalho. Isso pode ficar

para a próxima semana. Não haverá tempo agora
fazer a sua proposta. para deliberar sobre a pauta. Vamos ter de ouvir o

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - Plenário também. Não posso, sozinho, decidir sobre a
As obsc:"Jações do Deputado dão razão ao Deputado idéia. O Plenário teria de se manifestar sobre a suges-
Haroldo Lima e ao Deputado Saulo Pedrosa, no senti- tão do Deputado Haroldo Lima.
do de que devemos formular a nossa hipótese de tra· O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
balho. ardo Alves) - Mas V. Ex€! pode conversar informal-

Tenho uma série de objeções ao que foi dito mente com cada Parlamentar e trazer esse conjunto
pelo Deputado Haroldo Lima, mas não posso avan- de idéias e apresentar uma proposta.
çar, porque eu estaria traindo o meu compromisso de O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
manter absoluta isenção e aguardar o fechamento Para avançarmos na próxima semana, sugiro que
dos entendimentos. Mas se trabalhássemos com uma haja entendimento básico de que possamos avançar
hipótese de trabalho, iríamos mostrar uma série de ouvindo políticos e técnicos simultaneamente. Esta-
equívocos que existem a respeito da situação na foz mos de acordo com a sugestão? Os nomes dos técni-
do rio, que conheço bem. Mas não posso avançar cos arrolados aqui são: o Presidente da Chesf, da Co-
sem essa hipótese de trabalho. devasf, da Ceeivasf e do Secretário de Recursos Hí-

As minhas observaçõe<; sobre a razão do Depu- dricos do Ceará. São quatro nomes.
tado Saulo Pedrosa são no sentido de que o Deputa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
do sugeriu que fossem ouvidos Prefeitos, técnicos... ardo Alves) - Não, o Presidente do Conselho Nacio-

O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Talvez nal de Recursos Hídricos, se não me engano.
isso demore muito, eu sei disso. Seria um seminário O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
que desse para ouvir as pessoas. O Presidente do Conselho Nacional de Recursos Hí-

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - dricos não é o Ministro Sarney Filho?
Pois é. Uma pletora de trabalho é tão grande que te- O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Não. Há o
ríamos de dividir em subgrupos. Portanto, penso que, Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Esse Con-
mais uma vez, °Deputado tem razão. selho deveria ser ouvido e trazer aqui sua posição,

O SR. DEPUTADO ALOfz.o SANTOS - Com juntamente com os técnicos da Codevasf. É uma coi-
referência ao que falo do rio, eu o conheço. Não sou sa elementar.
técnico, não moro em Sergipe, mas conheço bastante O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
o rio, porque nasci à beira dele. Não deixo de freqüen- ardo Alves) - A dúvida do Relator é se o Presidente
tar a região. Estou sempre freqUentando o rio. do Conselho não é a figura do Ministro.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Sim, mas
Não quero avançar essa discussão. Também conhe- e daí? Não queremos a...
ço o rio. O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-

O SR. DEPUTADO ALOfzlO SANTOS - Não É porque o Ministro já vai ser convocado.
fico três meses sem ver o rio. Aliás, a Irh 'la vida é O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
aquilo. ardo Alves) - Esse Conselho já foi constituído?

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - O Conse-
Eu tenho propriedade na foz do Rio São Francisco e o lho já está criado, já deve estar constituído.
conheço bastante, mas isso é um detalhe. Não vale a O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Eu creio
pena avançar nessa discussão agora. que o Conselho foi criado em lei, Deputado Waldir Pi-
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res, votada por nós aqui em 1997. Foi sancionada
pelo Presidente da República muito depois. Tenho
minhas dúvidas se está efetivamente criado, organi
zado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - A Comissão vai examinar isso. Se tiver
sido criado, tiver o seu Presidente, estará, portanto,
na prioridade da pauta da convocação.

O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Porque
qual é o objetivo disto? Não é o uso das águas? Exis
tem as águas, portanto, onde estão os recursos hídri
cos e qual vai ser o destino deles? Esse é o nosso de
ver político.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Mas V. Exª concorda que o Conselho
tem de estar criado, instalado e ter a sua diretoria. É
isso que a Comissão vai apurar imediatamente. Aí,
convidaremos o seu Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Sr.
Presidente, queria fazer um apelo ao Relator da ma
téria no seguinte sentido. Estou inteiramente conven
cido de que o grau de discordância em relação a essa
matéria não apenas é primitivo, como abismal, é gi
gantesco. Há gente que diz até que não tem água
para ser redistribuída e gente que diz, de outro lado,
que essa redistribuição é insignificante, do ponto de
vista dos recursos hídricos do São Francisco.

Então, a discordância é enorme. Não estou nem
falando da relação de um Estado com outro. Acho que
temos de vencer essa competição se quisermos che
gar a uma solução no final. Dou razão a quem falou,
com toda a clareza, que não é problema de um Esta
do tirar a compensação do outro se, na verdade, o
projeto é bom e serve ao País.

Gosto muito do Governador da Paraíba, é meu
amigo pessoal; o Governador de Sergipe também,
mas nenhum deles tem que me ensinar nada sobre
recursos hídricos, não vou entender nada, não vou re·
solver as minhas dúvidas nem com o Dr. José Mara
nhão, nem com o Albano Franco, com certeza. Se
eles me disserem que na Paraíba falta muita água, eu
sei tanto quanto ele, meu pai era paraibano, nossos
Estados são limítrofes. E o Governador Albano Fran
co também, eu o conheço muito, não é especialista
nem conhecedor dessa matéria, nem conhece o rio
como o companheiro Deputado, que mostrou ali que
o conhece mesmo.

Somos políticos. A questão é técnica e política.
Essa é uma falsa questão, não é bem isso. Toda ques
tão é ao mesmo tempo técnica e ao mesmo tempo po
lítica. O sentido da ação política é exatamente o de
sintetizar situações e tirar o resultado concreto dessa

síntese. Essa é a capacidade da ação política: assimi
lar várias freqüências e tirar delas um resultado objeti
vo.

Vamos avançar nesse projeto, reduzir a nossa
discordância e quebrar mitos se nos debruçarmos so
bre a questão técnica. Se nos fixarmos em conjunto
sobre a conveniência de um determinado projeto que
poderá estar sendo ou não apresentado pelo Ministé
rio - poderá ser uma variação em torno dele -, talvez
encontraremos uma alternativa.

Enfim, quando houver audiência aqui com o Se
nador Antonio Carlos Magalhães, essa sala vai ficar
lotada. Se a audiência for com um geólogo da Univer
sidade de São Paulo, por mais importante que seja a
contribuição deie, vão estar aqui apenas dez ou doze
pessoas. Mas o fato é que esses dez ou doze têm de
cumprir um grande papel, para que não continuemos
a fazer o que estão fazendo com quase tudo no Nor
deste, com a SUDENE, com o Banco do Nordeste.
Tudo isso é assunto de contencioso, não é projeto de
solução.

Essa matéria não pode ser, como bem disse o
Sr. Relator, desperdiçada. É rara chance. Temos de
tratar este assunto com relevância. Então, que todos
tenham responsabilidade técnica. É o mínimo que um
bom político pode ter.

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
Deputado, estamos tentando uma solução conciliató
ria em relação ao problema: não estabelecer prece
dência. É o mínimo que podemos fazer. Não estabele
cer precedência entre os aspectos técnico e político
da questão, ou seja, tratar os dois temas simultanea
mente.

Creio que isso satisfaz a curiosidade dos Depu..
tados ao interesse real e faz com que avancemos mu·
ito no rumo da solução deste problema. Admito que o
Governador da Paraíba tem muito a dizer a V. EX'ª
quanto ao aspecto técnico. Mas vou aceitar, para efei
to de entendimento, que ele não tenha nada a dizel·.
Mas, por exemplo, o Governador Siqueira Campo 3

tem. Ele trará algo novo aqui para nós: a oferta de
água. Isso é novo inclusive para mim, que sou ligado a
esse assunto há mais 'de dez anos. Creio que ele tem
algo a acresce,ntar. '

O Governador Itamar Franco, que não está mui
to envolvido diretamente na questão, tem muita coisa
a dizer também com relação a esse aspecto.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA - Não
me expliquei convenientemente. Todos os Governa
dores têm o que dizer, apenas estou sendo mal inter
pretado. Todos os Governadores devem ser ouvidos,
todos os Governadores têm importância. Agora, o
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pressuposto é que entre nós se faça um conhecimen- que dependem de confirmação? Temos de decidir
to mais concreto, mais importante sobre a matéria imediatamente.
técnica, e esse pressuposto os técnicos podem resol- O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Há enor-
ver melhor do que os Governadores. me sensibilidade da Presidência e do Relator para im-

OSR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - pedir que num determinado instante esses encontros
E pergunto a V. Ex!!: o que impede que um Governa- políticos possam criar o palco e impedir o objetivo es-
dor desse traga o técnico mais abalizado que possa- sencial: a política da água. Não creio como se possa
mos conhecer e o faça falar, como o Ministro Fernan- negar água a ninguém. A política da água é funda-
do Bezerra trouxe o seu, Dr. Rômulo Macedo? Então, mental. É preciso que, em primeiro lugar, fique toda a
que o Governador de Minas Gerais traga um técnico Câmara e todos os companheiros absolutamente
que considere muito abalizado, ou o Governador Si- convencidos de que existe água, de que a essência
queira Campos, ou o de Pernambuco. Estaremos ou- do trabalho inicial é a revitalização do Vale do São
vindo políticos, técnicos. Não há nenhum conflito nes- Francisco e de todo o rio, das nascentes até a foz, a
sa proposta. restauração da navegabilidade, o uso das águas para

Faremos essa recomendação, então, aos Go- os seres humanos, para a vida humana, para irriga-
vernadores. O Deputado Inácio Arruda sugeriu que ção, para energia elétrica etc. A sugestão do Deputa-
trouxéssemos o Secretário de Recursos Hídricos do do Saulo Pedrosa me parece extremamente útil. De-
Ceará, o Sr. Hiperides Pereira de Macedo, que conhe- vemos compor grupos de trabalho no sentido de sa-
ço, é um técnico de alto coturno, é uma figura extraor- ber como vai ser feito uso das águas.
dinária, com vastfssimos conhecimentos, mas ele A primeira indagação é: existem as águas ain-
não poderia vir junto com o seu Governador, Tasso da? Elas são mantidas? Como faremos os investi-
Jereissati? O Sr. Albano Franco não poderia trazer mentos? É possível pensar em um investimento de bi-
quem ele julgasse que fosse um grande técnico na (hões, antes de pensar em um investimento da recu-
matéria? Não creio que haja dificuldade. peração do rio? Será que a consciência política do

O próprio Antonio Carlos Magalhães, com todo País aceita isso? Creio que é isso.
o respeito, .grande político, não é técnico, não é enge- Se transigirmos e fizermos aqui alguns cenários
nheiro, mas pode ser assessorado por um grande téc- de palco político, provavelmente vamos inviabilizar os
nico e traiê-Io na hora. Essa hipótese está afastada.
Não vamos voltar a ela. objetivos da revalorização do São Francisco e das

águas para todos os brasileiros que dela precisam,
Eu queria que aceitassem, pelo menos, a idéia porque isso nunca foi feito. O São Francisco tem di-

de conduzirmos as duas coisas simultaneamente, nheiro desde 1946 e foi objeto de uma escamoteação
técnicos e políticos, para dar caráter mais intensivo dos recursos básicos.
aos nossos trabalhos, melhor conhecimento, maior
-embasamento técnico e também uma melhor apreen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
são da realidade política, que, para mim, é o essencial ardo Alves) - Tem a palavra o Relator.
da questão. Não vou insistir, mas acho que é o essen- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
cial. Deputado, em primeiro lugar, a sugestão de V. Ex!!

Então, a apreensão da realidade política, por com relação ao exame específico do problema das
parte deste Plenário, é fundamental. Não sabemos o águas, o aspecto hídrico em si, está contemplada
grau, a intensidade de aceitação ou de contestação aqui. ..
dessa matéria. O político tem sensibilidade. Então, O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - E a revita-
peço ao Plenário que aceite pelo menos essa idéia re- Iização.
ferencial: conduzir o aspecto técnico e político simul- O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
taneamente. Estamos de acordo com isso?

Está contemplada no momento em que acolhemos a
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Alter- participação de um representante do Conselho Naci-

nando as audiências. onal de Recursos Hídricos, seja o Presidente, seja o
O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - Secretário. Não tenho certeza absoluta, mas acho

Alternando. que o Presidente dessa entidade é o Ministro e este já
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- estaria arrolado. Mas se acharmos que, além do Mi-

ardo Alves) - Então, qual seria a proposta do Relator ntstro, alguém do Conselho deva vir, o Conselho indi-
em relação aos convidados para a próxima semana cará um nome e este estará contemplado.



O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - A ins
talação dos trabalhos será na segunda-feira.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Quar
ta-feira será a primeira sessão deliberativa, à qual os
Parlamentares comparecerão.

O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - Se
gunda-feira.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Quar
ta-feira.
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O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Perigoso quatro políticos. Os quatro políticos seriam: o Gover-
é termos uma inversão da temática e, conseqüente- nador de Tocantins, Siqueira Campos; o Governador
mente, da emoção em torno dos nossos trabalhos. da Paraíba, José Maranhão; o Governador Itamar
Um GOvernadpr pode vir a este Grupo de Trabalho di- Franco e o Governador Tasso Jereissati. São quatro
zer que não ~á água. Outro poderá vir e dizer que a políticos que, na minha opinião, merecem ser ouvi-
água é suficie~te. dos. E os técnicos são: o Presidente da Chesf, o Pre-

É pos.síveJ ser o doador. Não precisa ser doador sidente da Codevasf, o Presidente ou o Secretário do
e cria-se um impedimento, porque se acentua a bata- Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o Sr. Hi-
lha política; aí os objetivos políticos verdadeiros não perides Macedo, que, provavelmente, virá acompa-
se realizarão. nhando o Governador Tasso Jereissati. Poderemos,

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - então, convocar o Sr. José Theodomiro de Araújo, da
O risco de alguém querer utilizar isso aqui como palco Ceeivasf.
político existe. Não temos como evitar essa situação. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
Mas é também uma temeridade para quem tentar fa- ardo Alves) -- Perfeito.
zer isso. Às vezes, sai uma paródia. Diante de matéria O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
desse tipo, que envolve grande resp'onsabilidade, a Repetindo. Serão convocados o Presidente da Chesf,
imagem pública de um Governador, ao tentar fazer o Presidente da Codevasf, o Presidente da Ceeivasf e
uma encenação e extrapolar o que é sensato, poderá o Presidente do Conselho Nacional de Recursos Hí-
ser mais prejudicada do que beneficiada. dricos.

O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Sem dú- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-

~~a'e:a~~~u~:;~oe~:~~~~!~~~~~:~,s:~:~~oo ;u~a~ ~~d~:~~~) ~~~:~~~-;~~:' nà:o1:~~~~:~~~~~~rta-feira,
sugestão do Deputado Saulo Pedrosa no sentido de
que, por exemplo, a reunião com os Governadores O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA-
fosse um seminário, é algo que esvazia muito o palco, Em duas etapas. Vamos ouvir oito pessoas; evidente-
esvazia bástante. mente, os que quiserem comparecer. Não podemos

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO GERALDO _ Sr. obrigar ninguém a aqui comparecer, vamos convi-
Presidente, apenas uma pergunta. É possível a Co- dá-los.
missão organizar um ciclo de debates? Poderíamos O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
verificar isso com a Presidência da Câmara. Esse ci- ardo Alves) - Nobre Relator, como não podemos co-
elo de debates poderia ser realizado em uma segun- incidir o horário desta reunião com o de funcionamen-
da-feira, quando as outras Comissões não estão fun- to das Comissões Permanentes, vamos marcá-Ias
eionando. Em uma segunda-feira um ciclo de debates para terça-feira, às 14h30min, e quarta-feira, também
e na semana seguinte também. Seria possível trazer às 14h30min.
muitas autoridades, com painéis, para tirarmos dúvi- Os Srs. Deputados estão de acordo com os ho-
das. rários ou sugerem outro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Ter-
ardo Alves) - A dificuldade começa em trazer os Par- ça-feira, às '14h30, será a primeira sessão do ano.
lamentares.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GUERRA _ Sr. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
ardo Alves) - Não haverá ninguém. Será a instalação

Presidente, proponho que façamos a discussão da dos trabalhos.
pauta da semana que vem que será instrutiva para os
nossos trabalhos. Ninguém aqui tem razão absoluta.
Vamos fazer uma semana de trabalhos, ao término da
qual vamos reavaliar os procedimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) -Isso. Com a experiência dessa propos
ta, avaliaremos a posteriori.

Qual seria, então, a proposta do Sr. Relator?
O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA

Temos aqui arrolados os nomes de quatro técnicos e
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(Não identificado)- Na sexta-feira ainda não há sessão deliberativa. P-enso que só nos resta marcar a
nenhuma Comissão Permanente funcionando. Pode- reunião para quarta-feira, não há outro jeito.
rá ser pela manhã. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - A ins- ardo Alves) - Marcamos para quarta e quinta-feira ou
talação dos trabalhos será às 11 horas. somente para quarta-feira?

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Terça fe- (Não identificado) - Quarta e quinta-feira.
ira, às 11 horas, será realizada a sessão solene de O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
instalação dos trabalhos. Às 14 horas, terça-feira, ardo Alves) - Quarta e quinta-feira, às 14h30min.
será realizada a primeira sessão ordinária, sem pau- (Não identificado) _ Mas na quinta-feira a ses-
ta. são poderá ser realizáda de manhã.

(Não identificado) - Poderíamos estar aqui. O SR. DEPUTADO ANTONIO GERALDO _ E
(Não identificado) - Não haverá ninguém, por- na quarta-feira também, porque não haverá nenhuma

que não contará para efeito administrativo, não terá Comissão Permanente funcionando ainda. Acho que
pauta. Será apenas para contar prazo para que, quar- a reunião poderá ser realizada de manhã.
ta-feira, haja sessão deliberativa. Sem isso, nem na
quarta-feira poderia haver sessão deliberativa. O Re- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
gimento estabelece que só pode haver sessão delibe- ardo Alves) - Então, ficam marcadas reuniões para
rativa 24 horas depois da primeira sessão sem pauta. quarta e quinta-feira às 10 horas.
A primeira sessão sem pauta vai ocorrer na terça-feira Agradeço a todos a presença e a colaboração.
à tarde e contará prazo para que, na quarta-feira, haja Está encerrada a reunião.
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Silas Câmara .....•......•••..... PTB
Vanessa Grazziotln PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muni z ••.....••••••..••.• PPS
Confúcio Moura .........••....... PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior .•....•...•...... PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Caplxaba ........•........ PTB
Oscar Andrade .•••••.....•••...•. PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota ....•........•.•....•.• PPB
José AleksandrO ••...••••••..•..• PFL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso ••.. ~ ....•......•.. PT
Nilson Mourão •........•........• PT
Sérgio Barros •.•..••..•......•.. PSDB
2ila Bezerra ..........•........• PFL

Tocantins
Antônio Jorge ••...••..•.......•• PTB
Darci Coelho ••....•.•••......••. PFL
Freire Júnior .............•....• PMDB
Igor Avelino .•..••...••••...••.• PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis ••..•..•.•••....•••• PMDB
Pastor Amari Ido ..•.•..••.•••.••• PPB
Paulo Mourão •••...••.•..••...•.• PSDB

Maranhão
Albérico Filho ........•......•.. PMDB
Antonio Joaquim Araújo •...•..•.• PPB
Cesar Bandeira .....•.......•.... PFL
Costa Ferreira ••••••.••••••••••• PFL
Eliseu Moura ••........•.•.•.•••• PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira •........•......•.• PMDB
João Castelo ..........•......... PSDB
José Antonio ...............•.... PSB
Mauro Fecury••..••.••.•.••••..•• PFL
Neiva Moreira ......••........•.. PDT
Nice Lobão .•.................... PFL
Paulo Mar inho PFL
Pedro Fernandes .......•..•...••• PFL
Pedro NovaJ.s .................•.. PMDB
Remi Trinta •••..•••••••..••..•.. PST
Roberto Rocha •••••••••••.•••••.. PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ...............•.. PSDB
Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes ..•...•.••••.....••• PMDB
Antonio Cambraia ••....••..••..•• PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra •....•...•.•..•.•.• PSDB
Chiquinho Feitosa•..•........••. PSDB
Eunicio Oliveira ...............• PMDB
Inácio Arruda ••.•...•.••..•••••• PCdoB
José Linhares •.••••••.•....•••.. 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
Rommel Feijó .............•...•.. PSDB



Sérgio Novais ...•....•...•...... PSB
Ubiratan Aguiar .•....••.....•.•. PSDB
Vicente Arruda •••••.••••••.••.•. PSDB

Piaui
Átila Lira•.....•......••..•.... PSDB
B. Sá •.••......••••.•••.......•• PSDB
Ciro Nogueira ..•••.•.......•.••• PFL
Gessivaldo Isaias ~ .•..•... PMDB
Herácli to Fortes ••••.• '•••.•••••• PFL
João Henrique ••••••••• '.'•••.••••• PMDB
Mussa Demes .....•...•....••.•... PFL
Paes Landim.•...........••...... PFL
Themistocles Sampaio ......•.••.• PMDB
Wellington Dias ........•..•..... PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado ...•........•..... PFL
Henrique Eduardo Alves .••.•.••.. PMDB
Iberê Ferreira •••••.•..••.••••.• PPB
Laire Rosado ...........•........ PMDB
Lavoisier Maia •........•.......• PFL
Múcio Sá •••••••••.•.••••••••••.• PMDB
Ney Lopes ..................•.•.. PFL

Paraiba
Adauto Pereira•....••.•.••...... PFL
Armando Abilio .•........•••.•... PMDB
Avenzoar Arruda•................ PT
Carlos Dunga •..••.••.••••••••••. PMDB
Damião Feliciano .....•.......... PMDB
Domiciano Cabral .••.••.•.....•.• PMDB
Efraim Morais .......••...•••.... PFL
Enivaldo Ribeiro •••••••••.•••••• PPB
Inaldo Leitão •.•••••••••.••••••. PSDB
Marcondes Gadelha •..••.••••.•••• PFL
Ricardo Rique •••••••••••••••••.• PSDB
Wilson Braga ...••.••••.•.••••••. PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo ....•..........•. PFL
Armando Monteiro •............... PMDB
Carlos Batata •••••••••••••••.••. PSDB
Clementino Coelho •.••.••..•.•... PPS
Djalma Paes ..••....•..•.....•... PSB
Eduardo Campos ~ PSB
Fernando Ferro. ~ ••.•.••.......•• PT
Gonzaga Patríota•............... PSB
Inocêncio Oliveira .......•...... PFL
João Colaço ••••.•..••.•..•.....• PMDB
Joaquim Francisco ..............•PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves ..•.................. PMDB
José Mendonça Bezerra ..•..•..... PFL
José Múcio Monteíro PFL
Luciano Bivar ••••••••••••••••••• PSL
Luiz Piauhylino •.•.....•..•..... PSDB
Marcos de Jesus S.
PART.

Osvaldo Coelho •••.•...•.••.....• PFL
Pedro Corrêa•••••••.•.••••••.••• PPB
Pedro Eugênio ••••••••••••••••••• PPS
Ricardo Fiuza•.••.•..••.•......• PFL
Salatiel Carvalho ••...•.•...••.. PMDB
Sérgio Guerra •••••••.•..••••.•.• PSDB
Severino Cavalcanti ••••••••••••• PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro ••••••••••••••• PTB
Augusto Farias •••••••••••••••••• PPB
Helenildo Ribeiro ••••••••••.•••. PSDB
João Caldas .••••.•••••..•..••... PL
Joaquim Brito •.••••.•..••••.•••. PT
José Thomaz Nonô •.•••••••..••... PFL
Luiz Dantas ••••••••••••••••••••• PST
Olavo Calheiros ••••••••••••••••• PMDB
Regis Cavalcante •.••••.••.•..••• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro .••••••••••.•••.• PSC
Augusto Franco •.•.••....•..••••• PSDB
Cleonâncio Fonseca •..••.•.....•. PPB
Jorge Alberto ••••••••••••••••••• PMDB
José Teles ...•••.••...•.•.•.•.•. PSDB
Marcelo Déda••.•••••.••••..•..•• PT
Pedro Valadares ••.•..•..••••.••• PSB
Sérgio Reis .•.••.••.••.••••••••. PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz ••••••••••••..••••• PFL
Claudio Cajado •.•.••.••.••..•.•. PFL
Coriolano Sales ••.••.•.••.••.•.. PMDB
Euj ácio Simões ••••••..•.•.•..••. PL
Félix Mendonça ••••••••••••.••.•• PTB
Francistônio Pinto •••••••••••••• PMDB
Geddel Vieira Lima•••••••••••••• PMDB
Geraldo Simões •••••••••••••••••• PT
Gerson Gabrielli •••••••••••••••• PFL
Haroldo Lima•..••••••••.•...•.•• PCdoB
Jaime Fernandes ..••••••••.....•. PFL
Jairo Azi ..••.•.•.••....•.....•• PFL
Jairo Carneiro ••••••••••••••.••• PFL
Jaques wagner ••••••••••.•••••••• PT
João Almeida ..•.•••....••...•..• PSDB
João Leão .•••••••.•....••.•..••• PSDB
Jonival Lucas Junior •.•.•...•... PPB
Jorge Khoury •.•••••.•••••.•..••• PFL
José Carlos Aleluia .•••••••.•... PFL
José Lourenço ..••••••••••.•••••• PFL
José Rocha •••.•••••••..••.••..•. PFL
José Ronaldo .•••..•.••..•.••..•. PFL
Jutahy Junior ....••••••.•...••.• PSDB
Leur Lomanto •••••••••••••.•••.•. PFL
Luiz Moreira •.....••.•..•..•..•• PFL
Manoel Castro ••••••••••••••••••• PFL
Mário Negromonte •.••••••••••.•.• PSDB
Nelson Pellegrino .••.•..••....•. PT
Nilo Coelho ••••••••..•.••....... PSDB



Paulo Braga •••.•••••••••••••••.. PFL
Paulo Magalhães •••.••.•••••••... PFL
Pedro Irujo ••••••••••••••••••••• PMDB
Reqinaldo Germano •.•.....••..... PFL
Roland Lavigne .•.•.•••••••.•••.• PFL
Saulo Pedrosa•••••••••.•••.•.••• PSDB
Ursicino Queiroz •••••••..•••..•• PFL
Waldir Pir~s••••••••••.••••.•••• PT
Walter PinheirO •••••••••••.••••• PT
Yvonilton Gonçalves ••••••••••••• PPBMi.,.. GeJ:ai.
Ademir Lucas ••••••••••••••...••• PSDB
Aécio Neves ••••••••.•••.••.••••• PSDB
AntOnio do Valle •••••••••••••.•• PMDB
Aracely de Paula •••••••••••••••• PFL
Bonifácio de Andrada •••••••••••• PSDB
Cabo Júlio .•••••••••••••••••••.•PL
Carlos Melles ••••••••••.••••...• PFL
Carlos Mosconl ••••.•••••••••••.• PSDB
Cleuber Carneiro ••••••..•.•••.•• PFL
Custódio Mattos •••••.•.•••.....• PSDB
Danilo de Castro ••••••••••.•••.• PSDB
Edmar Moreira .••.......•..•..•.. PPB
Eduardo Barbo5a ••••••••••••.•... PSDB
Eliseu Resende •••••••••••.••.•.• PFL
Fernando Díniz •••••••••••••.•••• PMDB
Gilmar MAchado ••••••••••••••••.• PT
Glycon Terra Pínto •••••••••••••• PMDB
Hélio Costa .•..••.••.........••• PMDB
Herculano Anghinetti •••.•••••.•• PPB
Ibrahim Abi-ackel ••.•...•...•... PPB
Jaime Martins •••••••.•••••••••.• PFL
João Fassarella ••••••••.••••..•• PT
João Magalhães •••••••••••••••••• PMDB
João Magno ..•.••••...........•.• PT
José Militão .••.••••••••••••.••• PSDB
Júlio Delgado •••••.••••••••••••• PMDB
Lael Varella .•.•.•.••••.•.•.•... PFL
Lincoln Portela •.••.•••.•.••...• PSL
Márcio Reinaldo Moreíra ••••••••• PPB
Marcos Lima ••••••••••••.•••••••• PMDB
Maria do Carmo Lara ••••.•••..••• PT
Maria Elvira ••••••••••.••.•••.•• PMDB
Mário de Oliveira •••••.•••••.•.. PMDB
Narcio Rodr!ques ••••.•••.•••••.• PSDB
Nilmário Miranda••••.•••..•..•.. PT
Odelmo Leâo •••••••••••••••••.••• PPB
Olimpio Pires ••••••••••••••..•.• PDT
Osmânio Pereira•••..••••.••••... PMDB
Paulo Delgado •••••••••••.•.•.•.. PT
Philemon Rodrigues ••••••••••••.. PMDB
Rafael Guerra .•••••.••..•..•..•. PSDB
Roberto Brant ••••••••••••••••••• PFL
Romel Anizio ••••••••••••••••••.• PPB
Romeu Queiroz •••••••••••••••••.• PSDB
Ronaldo Vasconcellos ••.••.•..•.. PFL

Saraiva Felipe •.............•.•. PMDB
Sérgio Miranda•................. PCdoB
Silas Brasileiro•..••...•.•••••• PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli ............•... PSDB
Walfrido Mares Guia ...••••••••.• PTB
Zaire Rezende ....•.........•.... PMDB
Zezé Perrella•.•.....•.•...•...• PFL

Espirito Santo
Aloízio Santos ••.•••••••..••••.• PSDB
Feu Rosa .....•.• " •....•....•.... PSDB
João Coser...•.•.•....•.•....... PT
José Carlos Elias •....••....••.• PTB
Magno Malta..•...•....•......... PTB
Marcus Vicente ••••.••••••.•••••• P8DB
Max Mauro •.••••••••••••••••••••• PTB
Nilton Baiano•.•.•...•......•..•PPB
Ricardo Ferraço .••.••••...•••.•. PSDB
Rita Camata .•••.••••••••.•.••••• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde•.....•...•...... PPB
Aldir Cabral ••••••.•..•.•.•...•• PFL
Alexandre Cardoso ..•.....•....•. PSB
Alexandre Santos .•.•.•...•....•• PSDB
Almerinda de Carvalho .••.•.••.•• PFL
Antonio Carlos Biscaía......•... PT
Arolde de Oliveíra.•.•.•..•.•..• PFL
Ayrton Xerêz .•.••.••••.••••••••• PPS
Bispo Rodrigues ....••....•...... PL
Carlos Santana ........•........• PT
Celso Jacob PDT
Cornélio Ríbeíro .....•••...•.... PDT
Coronel García ••.•..••...••••••• PSDB
Dino Fernandes •••••••••••••••••• P8DB
Dr. Heleno ...•.••..••...•••••••• P8DB
Eber Sí 1va •..•..•.........•....• PDT
Eduardo Paes .•.....•.....•.••... PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves .••.•••••••••• PTB
Francisco 8ilva•••.•.••••••..••• P8T
Tédio Rosa ...•.....•...•...•.•.• PMDB
Jair Bolsonaro ..•.•••..•••.....• PPB
Jandira Feghali ....•.....•.•...•PCdoB
João Mendes ..•.....•..........•. PMDB
Jorge Wilson.•.....•............ PMDB
José Carlos Coutinho•....••.•.••PFL
Laura Carneiro ....••.....•.....• PFL
Luís Eduardo .•.....•.•........•. PDT
Luiz Ribeiro ••.•.•.•.•.••...•••. PSDB
Luiz Sérgio ..•............•....• PT
Mareio Fortes ..............•.•.. PSDB
Mattos Nascimento •.••...••••.••. P8T
Milton Temer .•.........•.••..•.. PT
Miriam Reid..•.•..•••.••.•••.•.• PDT
Miro Teixeira•...........•...... PDT



Pastor Valdeci Paiva•••.......•• S.
PART.
Paulo Baltazar .••••••••••.•••••• PSB
Paulo Feijó ......•....•.•....... PSDB
Roberto Jefferson•.•..•••..•.... PTB
Rodrigo Maia .•...•..•' • ~ ••.•••••• PTB
Ronaldo Cezar Coelho.~•••.•.•••• PSDB
Rubem Medina .•..••••.••..•.•..•• PFL
Simão Sessim••.•••••••••••••••.• PPB
Vivaldo Barbosa••••••••••••••••• PDT
Wanderley Martins •..•• ~ .•.....•• PDT

São Paulo
Alberto Goldman•.•..••• ~ .•••..•• PSDB
Alberto Mourão .••....••...•••... PMDB
Aldo Rebelo •..•..••••••••..••••• PCdoB
Aloizio Mercadante ••••••••••••.• PT
André Benassi ....•.....•.•...•.. PSDB
Angela Guadagnin .•.•••...•..••.• PT
Antonio Carlos Pannunzio ..••...• PSDB
Antonio Kandir .....•..•.....•... PSDB
Antonio Palocci ....•.•.. ~· ...•... PT
Arlindo Chinaglia •.•••••••••••.• PT
Arnaldo Faria de Sá•....••...... PPB
Arnaldo Madeira .••••....••...••. PSDB
Ary Kara ...••..•.•...•••••••.... PPB
Bispo Wanderval ..•.....••..•...• PL
Celso Giglio .•••••...•••••.•...• PTB
Celso Russomanno ••••••.••••••••• PPB
Clovis Volpi •....••...•.•..•.... PSDB
Corauci Sobrinho ..•........•.... PFL
Cunha Bueno ...•..•••....•...••.• PPB
De Velasco .••.••••..••.•.•••.•.• PSL
Delfim Netto ....•••.....•......• PPB
Dr. Evilásio ....•.•..•...•.•.... PSB
Dr. Hélio ••.•••••••. :: •••.•.•.•• PDT
Duilio Pisaneschi ••..••••....... PTB
Edinho Araúj o ••..••..•••.••••.•. PPS
Eduardo Jorge .•..•••.•..•••..... PT
Emerson Kapaz •...•.....•••..•... PPS
Fernando Zuppo ••••••••.••••.•••• PDT
Gílberto Kassab •••••••..•••.••.• PFL
Iara Bernardi ....•••..•.••.••.•• PT
Jair Meneguelli ..•.•••....••••.• PT
João Herrmann Neto ••.•..•••••••• PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen.•••••.•••..• PMDB
José de Abreu ••.••••••.••.••••.• PTN
José Dirceu ..••..••..•.•...••..• PT
José Genoíno .....•......•••••..• PT
José índio PMDB
José Machado .••.. : •.••.•....•••. PT
José Roberto Batochio •.••••••.•• PDT
Julio semeghini ••••••••••••••••• PSDB
Lamartine Posella ••••••.•••••.•. 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 Roctolfo 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 Zímbaldí ......•........ 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
Osvaldo Sobrinno ...............• PSDB
Pedro Henry ~ PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra .... : .•....•......•• PMDB
Welinton Fágundés .••..••..•.•.•• PSDB
Wilson'sántos:: •..••••.•.•.•.••• PMDB

Distrito Federa~

Agnelo Queiroz ....•............. PCdoB
~berto Fraga PMDB
Geraldo Magela:.~......•........ PT
Jorge Pinheiro ••.• : .••.•••.•.•.• PMDB
Maria Abaàia.: ••..•.•..•.•.....• PSDB
Paulo Octávio .........•.....•... PFL
Pedro Celso '.....•........ PT
Ricardo Noronha ~ .......•... PMDB

Goi.ás
Barbosa Neto .......••...... : .... PMDB
Euler Morais~•..•.•....•.......• PMDB
Geovan Freitas ......• ' PMDB
Jovair Arantes .•....• '. '.• ' PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan ...•.••• '••••..••..•. PSDB
Lúcia Vânia ...•.•••••.. ~"••..• ~ ..• PSDB
Luiz Bitb,mcourt ••••••. '••••••••• PMDB
Nair Xavier Lobo ..•.••.••••.•..• PMDB
Norberto Teixeira•..•••. '•••••... PMDB
Pedro Canedo ....••..••.......... PSDB



Pedro Chaves .....•.••..•.•.••.•• PMDB
Pedro Wilson.....•.•.•••....•.•. PT
Roberto Balestra ••••••••••••••.• PPB
Ronaldo Caiado •..•..•..•••.•...• PFL
Vilrnar Rocha .•.••••...•..•..•..• PFL
Zé Gomes da Rocha •.•.••.•.•.•••• PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira .•.•.•..•.•..••• PT
Flávio Derzi •.••••.••.•••..••••• PMDB
João Grandão •.•••••••••••••••••• PT
Marçal Filho ..•..•...••..•..••.• PMDB
Marisa Serrano•..••...•..•.....• PSDB
Nelson Trad ..•••.•..•••.•••.••.• PTB
Pedro Pedrossian.•.......•.••..• PFL
Waldemir Moka .••••.•••.••.•••.•• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion ......••....•.... PFL
Affonso Camargo .••••••••.•••..•• PFL
Airton Roveda .•..••..•.•••••••.• PF"L
Alex Canziani •••.••..•.•...••.•. PSDB
Basilio Villani. .....•.•...•.••. PSDB
Chico da Princesa•.••••••••••••• PSDB
Dilceu Sperafico .•.....•...•..•. PPB
Dr. Rosinha •.•••..••••.•.•.••.•. PT
Flávio Arns ••.••.•••.•......•.•• PSDB
Gustavo Fruet •••••.••.•.••.•..•• PMDB
Hermes Parcianello •...•.•...••.. PMDB
Iris Símões .•••••••••••••••••••• PTB
Ivanio Guerra •••.••..•.••.•..••• PFL
José Borba .....•................ PMDB
José Carlos Martinez •.•.••..••.• PTB
José Janene •••.•••.•••••••.•••.• PPB
Luciano Pizzatto .••...•.•......• PFL
Luiz Carlos Hauly••••••••••••••• PSDB
Márcio Matos ••••••.•••••••.•••.• PT
Max Rosenmann •.••••..••.••..••.• PSDB
Moacir Micheletto •..•.••.•.•..•• PMDB
Nelson Meurer .••.......••.••.••• PPB
Odilio Balbinotti ....•......•..• PSDB
Oliveira Filho •••••.••••••••••.• PPB
Osmar Serraglio .•••••••••.••...• PMDB
Padre Roque •.•.•.•••••.••••••..• PT
Ricardo Barros •.••••••••••..•.•• PPB
Rubens Bueno .•••.•••...•••..•••. PPS
Santos Filho .••.•••..••.•...••.• PFL
Werner Wanderer ..•.•...........•PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ..•..• PFL
Carlito Merss .•.••.•.•........•• PT
Edinho Bez•••••.•••..••••••••••• PMDB
Edison Andrino .•.•.•...••..•.•.• PMDB
Fernando Coruja ..•.•••.•.••.•••• PDT
Gervásio Silva •••••.••••••••.••• PFL
Hugo Biehl ..•.•.••••••••.••••••• PPB
João Matos ....•.•••..••..••••..• PMDB
João Pízzolatti ............••... PPB

José Carlos Vieira.•.•..•...•..• PFL
Luci Choinacki ......•......•.... PT
Pedro Bíttencourt ...••.•.••••.•• PFL
Raimundo Colombo ....•........... PFL
Renato Vianna .......•........... PMDB
Serafim Venzon....•.••...••...•• PDT
Vicente Caropreso •.••.•..••....• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto .•••••.•••..••.•....• PT
Airton Dípp ••.••••.••••.••.••••• PDT
Alceu Collares ......•......•.... PDT
Augusto Nardes .............•.... PPB
Caio Riela •••••••.••••..•....•.• PTB
Cezar Schirmer ••..•............. PMDB
Darcísio Perondi •..••••.......•• PMDB
Enio Bacci ••••••••••••••.••••••• PDT
Esther Grossi .........•........•PT
Fernando Marroni ..•.•.......•.•. PT
Fetter Júnior ...•..••.•.....•.••PPB
Germano Rigotto .•.....•......... PMDB
Henrique Fontana ...............• PT
Júlio Redecker •••••••••••••••••• PPB

'Luis Carlos Heinze .•..•..•.....• PPB
Luiz Mainardi ...•...•...•......• PT
Marcos Rolim.....•••.....•.....• PT
Mendes Ribeiro Filho .....•.....• PMDB
Nelson Marchezan....•.........•. 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"
Telefones: 318·6916/6978/6979/6981

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1';j Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Ary Kara
Francisco Silva
Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Gessivaldo Isalas

José Índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

por

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Titulares

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PI.)
Yvonilton Gonçalves

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dórla

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
Jorge Wilson
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: LUIz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: L.amartine POsella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Iris Simões
Uno Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Suplentes

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

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

PT

por

PPB

PTB

PSOB

PMOB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementlno Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos
1 vaga

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xíco Graziano

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Cholnacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

João Caldas
Luiz Dantas

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba



Bloco PSB, pedoB

Suplentes

Fax: 318-2146

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Eduardo Paes

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Cameiro

Pedro Pedrossian

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Fernando Coruja

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PDT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
sebastião Madeira
Vitorio MedioU

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PFL

Regis Cavalcante (PPS)

Presidente: Aávlo Derzi (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
211 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
311 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
TItulares

Celso Russomanno
Márcio Blttar (PPS)
Ricardo Izar

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

expedito Júnior
Luciano Pizmtto
Regina/do Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Fernando Zuppo

Bloco PSB, PedoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PIT, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdecl Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Arenllton 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

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

PDT
Fernando Coruja
José Roberto Batochlo
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, pedoB

Fax: 318·2143

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo 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 Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton F8Ilundes Odílio Balbinottl
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 Rolirn 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 Den1es (PFL) Roberto Jefferson

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1Q Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2Q Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3Q Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo li. Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908

Luiza Erundina
1 vaga



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PSB, pedoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

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: 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 Schmidt Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Oino Fernandes Carlos Mosconi
Or. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Fernando Morroni João Coser
Iara Bernardi Nilmário Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

PDT
Miriam Reid Sérgio Barros

Supl~t..

De Velasco

rax: 318-2110

Alex canziani
Antonio cambraia

Udia Quinan
Marisa serrano

Xico Graziano

Armando Monteiro
Edison Andrino

f=reire Júnior
Jorge Alberto

salatlel CaNalho

AlttOt'l Dipp

Carllto Meras '
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinettl

Hugo Biehl

ChICO da princesa

Arolde de Oliveira
Aalmundo COlombo

Ricardo Flúza
ROberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

PTB

PDT

PP8

PSb8

PMD8

PFL

COMISSÃO DE eCONOMIA;
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Cabo Júlio
Secretário: Márcio MarqUei de Araújo
Local: Ane>to li, Sala
Telefone: 318-8285

Ana Catarina
AntôniO do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

81~ PS8, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco P'" PS't. PMN, PSO, PSL

Presidente:
111 Vice·Presidente: Josê Machado (Pr)
211 Vice·Presidente: rránClsCO Gal'dla (PFi..)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapat (PSbB)
Titulareti

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

Celso Jacob

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro
Paulo OCtávio
Rubem Medina

João 'pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

PSDB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa I)arlllo de Oastro
Flávio Ams Fl!lmàndo Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

pP$
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PfB
Max Mauro 1 vaga

PDr
Neuton Lima Eber Silva

Remi Trinta

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas

PFL

PMDB

1 vaga

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
111 Vice·Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
211 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)
Titulares

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
SUas Câmara



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
1 vaga Luiz Dantas

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Lufs Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
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

PSDS
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira 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
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória
Silvio Torres

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Eunfcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Caio Riela
írisSirnões

Suplentes

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Lufs Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln 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

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Evilásio Farias
1 vaga

1 vaga

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960 16989/6955

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Titulares

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PTB

PSDB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzolni

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
EdinhoBez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Uma
Pedro Novais

PFL

PPB

PT

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMOB

Suplentes

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo \I
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: celcita Pinheiro (PFL)
Tltul.res

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/6905n011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
211 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
111 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
211 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3Q Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Fernando Gabeira (PV)Eduardo Seabra (PTB)



Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine PoseUa
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
C/euber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PFL

PMOB

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318·2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivamo Guerra (PFL) Marcos Cintra

Suplentes

José Carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursicino Queiroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros
Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB

Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

3 vagas POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga Haroldo Lima

PSOB
Dr. Heleno

Luís Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda
PPB

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB
Regis Cavalcante (PPS)

POT
Fernando Zuppo

Titulares

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Serafim Venzon

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

PMOB

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)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Max Mauro

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Airton Dipp (PDT)
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 Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Ricardo Rique
EdJnho 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
Dr. 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 Feijó

Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luci Choinacki
Mareio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

Djalma Paes Agneto Queiroz
Jandira Feghali 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

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
Aloízio Santos Basílio Viflani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Neuton Lima (PFL) Paulo Feij6
Roberto Rocha Ricarte de Freitas
Romeu Queiroz Sérgio Reis
Silvio Torres Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
WelJington 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

por
Luis Eduardo (S. Part.) Glovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Biseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

José Borba (PMDB)

TItular..

PFL

Presidente:
1Q Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2Q Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Babá
Carlos Santana
José Pimentel

Eunício Oliveira
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
Pinheiro Landim

1 vaga

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Mareio Fortes
I vaga

Eurípedes Miranda

Luiz Antonio Fleury

Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nardes

João Tota

Expedito Júnior
João Ribeiro

Robson Tuma
Rodrigo Maia (PTB)

Roland Lavigne
1 vaga

PDT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

PSDB

PTB

PFL

Bloco PSB, PCdoB

PDT

PPB

PMDB

PT

Eduardo Paes

Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Pedro Henry

Vivaldo Barbosa

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Laire Rosado
Pedro Celso (PT)
Ricardo Noronha
Vanessa Grauiotin (PCdoB)
zaire Rezende

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro (S.Part.)
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Alceu Collares
Enio Bacei

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
secretário: Eloizia Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1Q Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3Q Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Magno Malta
Renilto Leal

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



Bloco PSB, PCdoB

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire 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

Ellseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demas
Paulo Magalhães

PFL

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSD8)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Fanas 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

POT
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira 1vaga

Bloco PSB, PCdoS
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

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
NQ 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Gesivaldo Isaias
João Herrmann Neto (PPS)
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Suplentes

Suplentes

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Renildo Leal

Agnaldo Muniz

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Dl'. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Rlcarte de Freitas

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

PPB

PSOB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PMOB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Eurípedes Miranda

PT

Josué Bengtson
POT

PFL

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares



PedraFemandes
Róberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle

~
rm o Monteiro

Gano Rigotto
osé Priante

Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
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 Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
1vaga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

POT

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Sílvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Eurípedes Miranda
Fernando Zuppo

Armando Abílio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas c

Renato Vianna
PSOB

André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho,

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sj
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 De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Bloco (PSB, PCdoB)

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
111 Vice-Presidente: IOOio Rosa (PMDB)
2" Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
311 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de COm. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437 / 8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAçÕeS NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

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
NSl 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 PRlVATIVOS 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

Autor: José Genoíno e outrosProposição: PEC 0498/97
Presidente:
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente:Gustavo Fruet

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

PMOB
Alberto Fraga

Átila" Lins
Cíaudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim



Bloco (PSS, pedoB)

Suplentes

Eunfcio Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

lavoisier Mala
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrosslan
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N5! 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 151

DO ARTIGO N5! 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 22 DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N5!
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nélo RocIolfo
Olavo calheiros
Pinheiro Landim

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Femando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renlldo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVleira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
211 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

1 vaga

6 vagas

Suplentes

Suplentes

José Genoino
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTS)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José carlos Martinez
Roberto Jefferson

PFL

PSDB

PMDB

Haroldo Uma Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Jj)lio Remi Trinta

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
EAIMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

PtopbSlçio: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presldente: Magno Màlta (PrB)
11 Vice-Presidente: ElCione Barbalho (PMDB)
~Vlce-Preaidente: Femando Ferro (I='T)
3' VICe-Presidente:
Relator: Moron! Torgan (PFL)
Tltut.....

tttu......
PFL

Aldir Oabral
Arolde dê OliVeira
AroIdO Oédraz
t:llnc18co Rodrigues
t,faJu1y Netto
Pá. Landim
Wemer Warlderer

PMOB
Henrique Eduardo AlVes
Joio Henrique
Matçal Filho
Mal'Célo B4l'bleri
Sllaa Brasileiro
Synval Guazzelli

PSDB
Ayrton XérAt
Cotonel Garcia
LuclanoCastl'O
Marcus Vléente
NICla8 Ribeiro
Pedro HeI1ry

PT
JOIo Herrmann Neto (PPS)
MIltoN 'rl!lmer
Vlfgnlo -Gulmaries
Walclomlro Fk>ravante

PPB
Hugo Blehl
Jair BolsMaro
NelaOn Meurer

PTB
FatnatldO GonÇalvea
J086 Cartas Elias

PDT
Neiva MOreira

Eber Silva (POT)
Láura Camelto
Reglnaldo Germano
AobIon 'fuma

'ElClorle Barbaltlo
Pompeu de Mattos (POT)
RICardo Noronha
~Illdêtnir Moita

UnO Aossl
Motol'll Torgan (PFL)sebe. Madeira



PSOB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgílio Guimarães

Femando Gabeira (PV) PPB
Marisa Serrano Amaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Unhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Femando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas POT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Clementíno Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdívino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Iris Simões

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânío Pereira
3 vagas

TeIma de Souza
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zena/do Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Júnior

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincorn Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefona: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 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)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Tltularee Suplentes

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Suplentes

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

'I vaga

Gilmar Machado
José Genorno Caio Riela

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor: PRESIDENTEProposição:
Presidente: De Velasco (PST)
1g Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2g Vice-Presidente: Professor Luizinho (pn
3g Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carfos Martinez

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Geraldo Magela
João Paulo

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

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Wafter Pinheiro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli



1 vaga Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Luciano Blvar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sl165·B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 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)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
32 Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169·B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERAA LEI COMPLEMEKTAR N2 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PI.P 001 eJ99 Autt Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice-Presidente: CarUto Merss (PT)
32 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Pedro Eugênio Sérgio Miranda
Bloco (PSB, PCdoB)

Celso Giglio
Duilia Pisaneschi

Ben·Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

1 vaga

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz

João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)
Eduardo Camoos

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Betínho Rosadó
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Aloizio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

1 vaga

EJiseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Dr. Hélio

Renildo Leal

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Dr. Hélio

Ângela Guadagnín
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Pastor Amanldo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

POT

Bloco (PSB, pedoB)

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Urslclno Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Blolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Helenlldo Ribeiro
João castelo
Max Rosenmann
Pedro canedo
saulo Pedrosa

Alceu Co!!ares

Antonio Paloccí
Dr. Ros/nl.a
Femando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Enlvaido Ribeiro
Nilton Baiano

celso Giglio
Max Mauro

Djalma Paes

Alceu Collares

Rodrigo Maia



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

PFL

PSDB

PMDB

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themistocles Sampaio

~ffonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nll 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Uns (PFL)
12 Vice-Presidente: ThemCstocles Sampaio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares Suplentes

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
Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 81165-8
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSD8)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2Q Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

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

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Gigio
1 vaga

PPB

PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Murila 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: serv~ de Comissões Especiais, AnflxC' 11
Telefone:318-7062

PDT
Enio 8acci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-B
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin



1 vaga

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

POT

PFL

PMOB

Bloco (PSB, PcdoB)

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.

Olimplo Pires

Celcita 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
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1Q Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSOB)
2Q Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Ateeste Almeiela
Igor Avelino
Jorge Costa

1 vaga
4 vagas Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Atceste Almeida (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2Q Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSOB)
Titulares Suplentes

Coriolano SaJes

Max Mauro
Nilton Capixaba

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Arnaldo Fana de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

PFL

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Or. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDS

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

PSOB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Oéda
2 vagas

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB
Nelson Marquezelli
1 vaga

POT
Enio Bacci

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"ell DO INCISO 11 DO § S12 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERALII

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1Q Vice-Presidente: João Castelo (PSOB)
2Q Vice-Presidente: Marcelo Dáda (PT)
3Q Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Ojalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062



PSOB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PedoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1R Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
2R Vice-Presidente: Arlindo Chlnaglia (pn
3R Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

PPS

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Sim5es Robério Araújo

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

Celso Jacob

Eduardo Campos

Walfrido Mares Guia
POT

PTB

PPB

Bloco PSB,PC do B

José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Ferreira
Zezé Perrella Paulo Marinho
Zila Bezerra Roland Lavigne

PMDB
Ana Catarina Hermes Parcianello
Aníbal Gomes João Mendes
19or Avelino 4 vagas
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

PSDB
Ademir Lucas Fátima Pelaes
Antonio Feijão Maria Abadia
Nicias Ribeiro Marinha Raupp
Nilo Coalho Max Rosenmann
Rafael Guerra Nilson Pinto
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Simões José Pimentel
Wellington Dias 3 vagas
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo
João Pízzolatti Hugo Biehl
1 vaga Romel Anizio

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 31a~2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC ooa9/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1R Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2R Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3R Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

Fernando Gonçalves

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

4 vagas

6 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

Alex Canziani
Amon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT

PFL

PSOB

PMOB
Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José BQrba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonõ
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paudemey Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque



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 NSl 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PV

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

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)

PMOB
Ana Catarina Darclsio Perondi
Igor Avelino Osmar Serraglio
João Mendes Osvaldo Biolchi
Lamartine Posella Themistocles 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
Zena/do 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 Bengtson 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas
PPS

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N9 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. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor: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

1 vaga

Remi Trinta

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimenta'
Waldir Pires

Coriolano Sales

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PT

PFL

POT

PTS

PPB

Renildo Leal
1 vaga

POT

PTB

PSDB

PMDB

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

José Roberto Batochio

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus

Celso Giglio
Max Mauro

Eber Silva



Celso Jacob
PDT Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Neuton Uma (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV
Fernando Gabeira Ben·Hur Ferreira (PT)
S&cretirlo: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-1061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N!i! 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposiçlo: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
l' Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2' Vice-Presidente: Pedro Wílson (PT)
31 Vice-Pl'Mldeflte: Coronel Garcia (PSDS)
Relator: Joú carlos Aleluia (PFL)
Ttlu.... Suplentes

Bloco (PSB, PedoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Uncoln Portela João Caldas
Secretário: Edla calhelro Bispo
Local: Serv. Comissões especiais, Anexo 11, sala 165·B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!i! 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposiçio: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
11 VIce-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2lt Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
~ Vice-PresIdente: Jair Bolsonaro (PPB)
~Jator: Paulo Magalhães (PFL)

Dr. Hélio

Cezar SChlrmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duillo Pilan88Chi 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

PDT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Chico da Prlncesa
Chiquinho Feito8a
Coronel Garcia

Pedro WlIeon
WeJlilgton Dlu

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
Joú Carlos Aleluia

Euler Morala
Jorge Tadeu Mudalen
9alatlel carvalhO

1 vaga

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rola

Joio Almeida
Marcio Fortes

Ricardo F.rraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedra%

C8sar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

J&ífio Redecker
Nefo Rodolfo (PMOB)

1 vaQia

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Bloco (PSB,"PCdoB)

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darcísio Perondl
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
zaire Rezende

PSDB
Adolfo Marlnho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PT
Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Blscaia

PPB
Cunha Bueno
Felter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

PDT
Nelva Moreira

Haroldo Lima

PFL

Bloco (PSB, PCd08)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espclaís, Anexo li, sala 168·A
Telefone: 318-6874 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020195 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice·Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares SuplentM



Fernando Coruja

Hugo Biehl Duilio Pisaneschi
PedrQ Corrêa 1 vaga

Ricardo Barros

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 Berzoini

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Suplentes ,

Francisco Rodrigue~

Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
'Zila B.,z;erra

6 vagas

Anivaldo Vale
ArIhur Vlrgllio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente .
Ronaldo Cezar CoelhQ

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Femando Ferro

Paulo Rocha

PaulQ Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furtan

JQáo Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Blolchi
Waldir SChmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Java;r Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomlro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi·Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbo.5a

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmãnio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basllio Villani
Nelson Otoch

VIcente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga
Roberto Jefferson Eduardo Seabra BlOCO PIS, pedoB

PDT Clementino Coelho (PPS) 1 vaga
Fernando Coruja 1 vaga Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL

Bloco (PSB, PC do B) Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
2 vagas

PFL

PPS

AknerInda~Carvr,\t1o
CefcIta PlnhfiIQ
Laura eatnelfó
MedeIroI
Nlce LobIe
UI'IicIno Queiroz
Ze2:é Perrella

Rubens Bueno Pedro Jgênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: servo Coml88Õ8S Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NliI 601, DE 1998,
QUE IIALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO &2 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

PropoIIçIo: PEC 0081198 Autor: SENADO FEDERAL
PreIidtnte: Marll8en'lno (P8OB)
l'Vlce-PreIIdente: Euler f. 'raia (PMOB)
2' Vice-PresIdente: Iara &r'llRll (PT)
a- Vlce-Prelldente: Cel~ lL*Omano (PPB)
Relator: A1merlndtl :!o, C "alho (PFL)
,"",'''' Suplentes

Suplent..

Adauto Pereira
Expedito Júnior

PFL

Rubens Furlan Ayrton Xerê2:
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 N1iI 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENnVA 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)
1II Vice·Presidente:
22 Vice·Presidente. Naldomiro Fioravante (PT)
311 Vice·Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia



Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Adolfo Marinho
Dlno Fernandes
Flávio Arns
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
fars Bernardi

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo 8eabra
1 vaga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Armando Abílio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Badu Picanço
Danllo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Waiter Pinheiro

2 vagas

Wagner Salu.tlsno
Yvonllton Gonçalves

1 vaga

Walfrido Mares Gula
1 vaga

Marcelo Barbierl
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rollm
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Eurlpede8 Miranda

Ricardo Noronha
Synval Guazzellí

1 vaga

PSDB
Antonio Feijão
Amon Bezerra
Sadu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia

Carlos Santana
Fernando Marron!

Wellington Dias

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB

Roberto Jefferson

PDT
Wanderley Martins

Eber Silva Serafim Venzon
Bloco (PSB, Pcd08)

Djalma Paes Jandlra Feghall
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Eujáclo Simões

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo JIlIIo Paulo José Gouvêa
PPSPPS

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Díniz
Local: serv. Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone.: 3186874

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

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Panteja
Francisco Garcia

José Lourenço
ZIIa Bezerra

PFL

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: NelllOn Meurer (PPB)
11 Vice-Presidente: Milton Montl (PMDB)
2" Vice·Presidente: ProfeallOr Lulzinho (PT)
at Vice-Presidentit: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benasal (P9DB)
TItulares Suplent..

Adauto Ferreira
Franci8c0 CoeIlo

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginr'do Germano
Sei ",ia BarceIIo8
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro FI'Io Gustavo Fruet
Philemon RodrIgues Jorge Alberto

PFL

PMDB

co, .ISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PR( =ERIR PARECER À PROPOSTA DE

EME' JA À CONSTITUiÇÃO N9 151, Df 1895,
QUE' 'ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO II DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 79 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e CIUh'08
Presidente: Aldir Cabral (PFL) ,
1g Vice-Presidente: Uno Rosai (PSOS)
2g Vice-Presidente: Marcos RoIIm (PT)
sg Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares SUiMntN

Abelardo Lupion
Ardir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro



PFL

PPS

PV

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, pedoB)

Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Aldir Cabral

Josué Bengtson

4 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 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

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Celso Giglio

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N9 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
111 Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
211 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Átila Lins Affonso Camar!~o

Celso Giglio

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

4 vagas

1 vaga

Aloízio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

João Pizzolatti
Luís Carlos Heinze

1 vaga

PT

POT

PPB

PTB

PSOB

Bloco (PSB, PedoB

Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Enio Bacci

Affonso Camargo

José Antonio 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

Femando 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 N9 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO$ 59 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N94, 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)
111 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
211 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
311 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB) .,
Titulares Suplentes

Duilio Pisaneschi

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

PFL



Albérico Cordeiro Fernando Coruja Celso Jacob
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

I vaga João Caldas Almeida de Jesus

Alcione Athayde
Francisco Silva Fernando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Hennque
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Basílio Villani
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Duílio Pisaneschi

Olípio Pires

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Aloízio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Mussa Demas
Neuton Lima
Rofand Lavigne

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

André 8enassi
Bo Sá

Fátima Peíaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Dro Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PD
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

José Antonio

Flávio Derzi
Gustavo Fruet

João Colaço

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PFL

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

PPS

Darcísio Perondi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Jandira Feghali

1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissões Especiai, 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

Presidente: Nelson Marchezan (P8DB)
12 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

"I vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

PV

PFL

Bloco (PSB, pedoB)
Jandira Feghali

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros



PPS
vaga

Suplentes

Celso Jacob

José Pimentel
3 vagas

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMOB

Eurípedes Miranda

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

PFL
Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Coronel Garcial
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
111 Vice-PresIdente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, 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

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPEl
(ris Simões Renildo Leal

PDT
Alceu Cal/ares Fernando Zuppo

PFL
Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Ronaldo Oscar Andrade
José Thomaz Nonô Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Paulo Marinho Robson Tuma

PMOB
Cezar Schirmer 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

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
311 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes



PPS

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Albérico Cordeiro (PTB)
Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PFL)
Aloízio Santos (P8DB)
Antônio Geraldo (PFL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abflio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSOB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (P8DB)
Betinho Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonânio Fonseca (PPB)
Cleuber carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (PFL)
Djalma Paes (P8B)
Edmar Moreira (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo lsaias (PMDB)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PedoB)
Henrique Eduardo alves (PMDB)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)

Titulares

PPS
Márcio Blttar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165B
Telefone: 318·7066

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO
DESTINADO A TRATAR DA TRANSPOSiÇÃO

DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E
REVITALlZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO

QUE VIABILIZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Albérico Cordeiro (PTB)
2R Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3Q Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDS)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlio

1 vaga

Suplentes

Serafím Venzon

4 vagas

6 vagas

João Tota
2 vagas

Ciro Nogueira
Oeusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Uma
Paulo Marinho

Ronaldo calado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSDS

PMDB

Bloco (PSB, PedoS)
Paulo Baltazar

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonllton Gonçalves

Murllo Domingos

Adão Pretlo
Alolzio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Nelva Moreira

Coronel Garia
Dlno Fernandes
Or. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel FeiJó
Sérgio Reis

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Cornissões Especiais, Anexo 11, Sala 165 - B
Telefone: 318·8428 FAX: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMEND.A À CONSTITUiÇÃO, Nt 294! DE 1995,
QUE "DA NOVA REDAÇAO AO PARAGRAFO 12

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1Q Vice-Presidente: DeuBdeth PantoJa
2Q Vice·Presidente: Carlos Santana (PT)
l Q Vice·Presidente: Dlno Fernandes (PSDB)
:telator: Jorge Wilson (PMDB)

fitulares



José Pimentel (PT)
José Thomaz Nonê (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 (PMOB)
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 (PSOB)
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·B
Telefone: 318·7060



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 248 PÁGINAS


