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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 26, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão da "Rádio Cultura de Poços de Caldas
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2 , de 7' de outubro de 1997, que renova, por

dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a concessão da "Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda." para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NR 27, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à "Fundação de Desenvolvi
mento de Picuí - FUNDEPI" para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Picuí, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2 , de 5 de fevereiro de 1998, que renova, por

dez anos, a partir de 29 de junho de 1994, a concessão outorgada à "Fundação de Desenvolvimento de Picuí
- FUNDEPI" pra explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Picuí, Estado da Paraíba.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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deste - FNE. Hevisão das taxas de juros cobradas
pelo Governo Federal na região Nordeste. Reexa
me das políticas adotadas para a região pelo Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial - BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal. Combate às desigualdades regionais......... 11203

NELO RODOLFO (Bloco/PMDB - SP. Pela
ordem.) - Considerações acerca das condições
de vida dos magistrados brasileiros. 11206

MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.
Pela ordem.) - Anúncio de apresentação de pro-
jetos de lei sobre a criação do Selo Comemorati-
vo do Dia IntElrnacional da Mulher - 8 de março e
o direito dos empregados domésticos ao salá
rio-família. Encaminhamento de indicação ao
Poder Executivo sugerindo o melhoramento do sa
lário-famnia dos servidores públicos de baixa renda.. 11207

DARCI COELHO (PFL - TO. Pela ordem.)
- Resposta tI pronunciamento do Deputado Frei-
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re Júnior contra o Governador Siqueira Campos,
do Estado do Tocantins, e membros de sua família.. 11207

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Transcurso do 152 aniversário da rede
mocratização do Brasil, com a posse do Presi-
dente José Sarney 15 de março............... 11208

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela or
dem.) - Necessidade de implementação de me
didas de garantila aos direitos dos consumidores
de remédios no País. Importância da CPI dos
Medicamentos, da Casa, e do esclarecimento
das questões relativas aos genéricos.................... 11209

RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES. Pela or
dem.) - Anúncic) de apresentação de projeto de
lei sobre alteração de dispositivos da Lei nll

8.213, de 1991, relativa a planos e beneffcios da
Previdência Social. 11210

PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.) 
Homenagem póstuma aos grandes educadores
brasileiros, ao ensejo das comemorações do trans-
curso dos 500 anos de Descobrimento do Brasil..... 11210

CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.)
Solicitação à Mesa de reinclusão na pauta de
votação de projeto de lei de autoria do orador sobre
responsabilização penal de donos de cães ferozes... 11212

PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) 
Encaminhamento da solicitação do Deputado
Cunha Bueno à Presidência da Casa. 11212

DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or
dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de
lei sobre regulamentação de divulgação e envio
de material de cunho comercial............................. 11212

DA. HÉLIO (PDT - SP. Reclamação.) 
Providências da Mesa da Casa quanto à solução de
problemas de sintonia da TV Câmara em cfrversas
localidades brasileiras, em particular na região do
Município de Carrllinas, Estado de São Paulo........... 11212

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Anúncio de medidas em curso para regulariza-
ção da transmissão da TV Câmara. 11212

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Pela
ordem.) - Urgente definição, pela Casa, de ses
são de homenagem pelo transcurso do centená-
rio do educador Anísio Teixeira. 11212

PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) 
Providências da Secretaria da Mesa quanto à so-
licitação do Deputado Haroldo Lima...................... 11213

ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem.) 
Transcurso do 87J2 aniversário de criação do 52
Batalhão da Polfcia Militar do Interior, sediado em
Taubaté, Estado de São Paulo 17 de fevereiro. ....... 11213

DA. ROSINHA (PT - PR) - Gravidade do
endividamento externo brasileiro. Aumento da df-
vida externa no primeiro e segundo mandato do

Presidente Fernando Henrique Cardoso. Dados
comparativos sobre pagamento de juros e encar
gos e a efetiva amortização da dívida externa.
Apoio à iniciativa de entidades religiosas pela
redução e perdão da dívida dos países subdesenvol
vidos ou em desenvoMmento. Vinculação do encIM-
clamento externo à crise sociaJ enfrentada pelo País.. 11215

NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.) 
Encaminhamento de indicação ao Ministério da
Educação para inclusão da disciplina "Prevenção
ao Uso de Drogas" no currfculo escolar do ensino
básico ao superior. 11221

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) 
Repúdio à proposta de renegociação das dívidas
dos pequenos e médios agricultores, apresenta-
da pelo Governo Fernando Henrique Cardoso...... 11221

PAULO FEIJÓ (BlocolPSDB - AJ. Pela or
dem.) - Registro de novo recorde na produção de
petróleo pela Petróleo Brasileiro S/A
PETROBRAS. Benefícios econômicos proporciona-
dos aos municípios fluminenses produtores pela
flexibilização do monopólio estatal do petróleo. ....... 11222

AUGUSTO FRANCO (Bloco/PSDB - SE.
Pela ordem.) - Posicionamento do orador favorá
vel à instituição, pela Casa, de Comissão Parla
mentar de Inquérito para apuração de irregulari
dades no pagamento de precatórios e na negoci
ação de tftulos públicos. Conclusão dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sena-
do, criada com idêntica finalidade. 11223

PASTOR VALDECI PAIVA (Bloco/PSL - RJ.
Pela ordem.) - Encaminhamento de requerimento
de informações ao Ministério da Previdência e
Assistência Social sobre empresas em débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social -INSS. ........ 11226

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Encaminhamento, pelo Diretório Munici
pal do Partido dos Trabalhadores em Itambê,
Estado de Pernambuco, de denúncia ao Ministro
José Serra, da Saúde, sobre desvio de recursos
do Sistema Único de Saúde - SUS pelo Prefeito
do referido município. .. 11226

FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela oro
dem.) - Indicação dos membros da Comissão
Especial destinada ao exame da proposta de
emenda constitucional sobre inclusão da prote
ção aos idosos no Capítulo dos Direitos Sociais.
Discriminação de pessoas idosas no Pais. Defe-
sa de criação do Estatuto do Idoso. 11227

VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e

aprovação de requerimento de prorrogação do
prazo de vigência da Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Medicamentos. 11232
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação da incorporação ao texto legal do art.
72, do Projeto de Lei n2. 4.257, de 1998, aprovado
pela Casa, não incluído por erro de digitação. ...... 11233

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n2 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. . 11234

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
da alínea f, do inciso 11, do art. 128, § 52, cons
tante do art. 37 do substitutivo adotado pela Co-
missão Especial.. 11235

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR,
GERSON PERES. 11235

Usaram da palavra, pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ GENOíNO, BIS':O
RODRIGUES, FERNANDO CORUJA, JOAO
HERRMANN NETO, ALEXANDRE CARDOSO. ... 11235

PRESIDENTE (Michel Temer) - Apelo aos
Parlamentares no sentido da viabilização da vo-
tação da matéria a partir da próxima terça-feira.... 11237

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indagação
ao Partido dos Trabalhadores sobre o desejo de
continuidade da votação....... 11238

PROFESSOR LUIZINHO - Resposta afir-
mativa. 11238

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da matéria.. 11238

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados
PROFESSOR LUIZINHO, JORGE ALBERTO,
ALEXANDRE CARDOSO, FERNANDO CORUJA,
AYRTON XEREZ, ALEXANDRE CARDOSO,
MARCELO DÉDA. 11238

Usou da palavra a S~ Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 11238'

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Solicitação, à Presidência, de encerramento dos
trabalhos nas Comissões. 11239

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
à Secretaria-Geral da Mesa de encerramento
dos trabalhos nas Comissões................................ 11239

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, BISPO RODRIGUES,
MARCELO DÉDA. 11239

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Assassi
nato do Presidente da Associação dos Camelôs
Independentes do Estado de São Paulo, Gilberto
Monteiro da Silva. Decisão do Tribunal de Justiça

de São Paulo pela cassação do Prefeito paulista
Celso Pitta. 11240

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Convoca
ção da bancada do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB para apreciação de matéria sobre re
forma do Judiciário. Expectativa de rápida defini
ção do valor de, salário mínimo sem comprometi-
mento da estabilidade econômica do País. 11241

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento de vota<fão. Anúncio de encerramento da
Ordem do Dia diante da falta de quorum. 11247

Apresentação de proposições: RICARDO
BERZOINI; FETTER JÚNIOR; EDUARDO
JORGE; RUBENS BUENO; GLYCON TERRA
PINTO; AlDIFI CABRAL; COSTA FERREIRA;
LUIZ MAINAFIDI; DR. EVILÁSIO; ROBERTO
JEFFERSON; GllMAR MACHADO E WALTER
PINHEIRO; MARINHA RAUPP; IGOR AVELlNO;
RITA CAMATA; DA. EVILÁSIO; NEUTON LIMA;
EUNíCIO OLIVEIRA; PASTOR VALDECI PAIVA;
RONALDO VASCONCELLOS; ALEXANDRE
CARDOSO E PROFESSOR LUIZINHO; MARIA
ABADIA; ALMIR SÁ; BEN·HUR FERREI~A;
EDISON ANDRINO; VALDECI OLIVEIRA; JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA; DA. HÉLIO; WELlNTON
FAGUNDES; .JANDIRA FEGHALI E OUTROS;
MIRO TEIXEIFIA E OUTROS; CUNHA BUENO. .... 11247

JORGE ALBERTO (Pela ordem) - Satisfa
ção com a decisão do Supremo Tribunal Federal
pela constitucionalidade da Lei n2 9.876, de
1999, criadora do fator previdenciário para cálcu-
lo do benefício da Previdência Social............ 11249

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO GRANDÃO,
WELLlNGTON DIAS. 11249

PAULO JOSÉ GOUVÊA (Pela ordem) 
Solidariedade à colônia de pescadores da cidade
de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
alvo de discriminação por parte do Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA. 11249

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Apre
sentação de requerimento reiterativo de pedido
de informações à Advocacia-Geral da União. ....... 11250

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NARCIO RODRIGUES.... 11250

JOÃO HERRMANN NETO (Pela ordem) 
Anúncio de pacto de govemabilidade do Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, ante a iminência
de cassação cio mandato do Prefeito Celso Pitta. ...... 11250

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Corrupção
e neopatrimollialismo existentes em estruturas de
poder no País. 11250
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS. .... 11251

BEN·HUR FERREIRA (Pela ordem) 
Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério da Cultura, sobre concessão de tí·
tulo de posse da terra a comunidades de áreas
remanescentes de quilombos.................. 11251

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ANIVALDO VALE,
ROLAND LAVIGNE. 11252

FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Pas
sagem, pela Capital da República, de caravana
da Associação Nacional das Mulheres Trabalha-
doras Rurais. 11252

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Apresentação
de indicação ao Ministério da Justiça de suspen-
são das multas em casos de veículo roubado. ...... 11255

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem) 
Anúncio de dElmissão de cinco mil funcionários
pelo Governador Ronaldo Lessa, do Estado de
Alagoas. Encontro da Organização Municipal
do Comércio sobre subsídios à agricultura......... 11255

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LEUR LOMANTO. 11255

RONALDO CEZAR COELHO (Pela or
dem) - Atuação de Fernando Perrone à frente
da Diretoria do Infra-Estrutura do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES. 11255

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Sl'Ei. Deputados ÁTILA LINS, SÉRGIO
CARVALHO, PAULO MAGALHÃES, OSVALDO
SOBRINHO, ANGELA GUADAGNIN, AIRTON
CASCAVEL, OSCAR ANDRADE, WILSON BRAGA. 11256

VII - Comunicações Parlamentares

PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE) - Proble-
mas decorrentl~s da privatização do setor de ge-
ração de energia elétrica na Espanha. Prejuízos
a Portugal causados pela alteração, em território
espanhol, de cursos d'água afluentes do Rio
Tejo. Contrariedade à privatização da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e de
outros sistema:s de geração de energia elétrica
no País. 11256

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Combate ao nElpotismo na vida pública brasilei
ra. Inconveniência de indicação, pelo Governo
Federal, do Vice-Presidente Marco Maciel
como interlocutor da reforma política nacional... 11257

MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB, MG - Pela
ordem) - Transcurso do Dia Internacional da
Mulher - 8 de Março. Programação realizada

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mu-
lher .

GERSON GABRIELLl (PFL - BA) - Pela
ordem) - Registro de voto. Apelo ao Governo Fe
deral em favor da prorrogação do Programa de
Recuperação Fiscal- REFIS ..

ARTHUR VIRGíLIO (Bloco/PSDB - AM) 
Apoio do orador à proposta de prorrogação do
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS. Ho
menagem à memória do Deputado Luis Eduardo
Magalhães, no transcl,Irso do 452 aniversário de
seu nascimento. Acordo de Lideranças partidári
as para ampliação do financiamento e da prote
ção aos mini e pequenos agricultores e aos de
mais enquadrados no Programa Nacional de For
talecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. ....

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF) 
Transcurso do Dia Internacional da Mulher - 8 de
março. Investigação e punição dos responsáveis
por ameaças e agressões físicas contra familiares
do jornalista Ricardo Noblat, Diretor de Redação
do Correio Braziliense .

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CÉ) - Re
púdio à pretendida privatização do Serviço de
Processamento de Dados do Ceará - SEPROCE
e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará 
CAGECE. Aprovação, pela Assembléia Legislati
va do Ceará, de realização de plebiscito sobre a
conveniência de privatização dos serviços de
água e esgoto do Estado .

LUCI CHOINACKI (PT - Se) - Repúdio à
proposta de renegociação das dívidas dos peque
nos agricultores, apresentada pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso. Transcurso do
Dia Internacional da Mulher - 8 de março.
Atendimento, pelo Presidente da República,
às reivindicações de caravana de mulheres
trabalhadoras rurais em Brasília, Distrito Fe-
deral .

GERMANO RIGOnO (Bloco/PMDB - RS)
- Distorções na cobrança da Taxa de Fiscaliza-
ção Ambiental a pequenas empresas ..

VIII - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Apostila: Anita Cruz Lopes de Siqueira,

Consuelo Gomes Coelho .

b) Dispensa: Rozangela Romancini. ..
c) Designação por acesso: Mauro Limeira

Mena Barreto .
3-MESA
4 - LíDERES E VICE-LíDERES
5 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
6 - COMISSÕES

11257

11258

11258

11267

11268

11269

11270

112n

11278

11278
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Ata da 251 Sessão, em 16 de março de 2000

ACRE

PFL
PSL
PPS
PT
PT
PSOB

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDS
Presentes de Maranhão: 9

IIdefonco Cordeiro
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes de Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jor!~e PTB
Darci Coelho PFL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mour,ão PSOB
Presentes de Tocantins: 5

Partido Bloco

PARÁ

PSOB
PT
PPB
PMDB
PMOB
PTB
PSOB
PT
PTB
PT
PFL

AMAPÁ

PST
PSDB
PPB
PTB
PSB
PFL

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2!J Vice-Presidente;
Marçal Filho, Themístocles Sampaio, Sandro Pedrosa, § 2!J do artigo 18 do Regimento Intemo

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Presentes de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Eurípedes M~randa POT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSOB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 7

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 5

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos
Presentes de Amapá: 6

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Michel Temer
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Gonzàga Patriota

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes de Pará: 11
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Adauto Pereira

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral

B.Sá
Gessivaldo Isaías
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes de Piauí: 7

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Jorge Alberto

José Teles
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 5

Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL
Presentes de Paraíba: 10

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
JoeJ de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus PSDB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Joaquim Brito PT
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 3

SERGIPE

PSC
PSDB
PMDB

PSDB
PT

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Presentes de Rio Grande do Norte: 4

PARAfBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antonio José Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de MatosPSDB
Rommel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes de Ceará: 18

PIAU(

PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT
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PSDB

PSB

PFL

PT

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB

João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB

Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB
Presentes de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Eliseu Resendle PFL
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB
Herculano An!~hinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magno PT
Júlio Delgado PMDB
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Narcio Rodrigjues PSDB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Perlaira PMDB
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílo Guimarães PT

Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes dle Minas Gerais: 38

Aldir Cabral

Alexandre Cardoso

Almerinda ele Carvalo

.Antonio Carlos Biscaia

PMDB
PT
PFL
PCdoS
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL

PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL

PT
PT

PPB

MINAS GERAIS

PSDB

PSDB
PMDB

PSDB
PL

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio

Carlos Melles
Cleuber Carneiro

Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira

Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia

José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz

Waldir Pires
Walter Pinheiro

Yvonilton Gonçalves
Presentes de Bahia: 37
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Aloizio Mercandante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carfos Pannunzio PSDB

Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerez PPS
Bispo Rodrigues PL
Comélio Ribeiro PDT
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghaly PCdoB
João Sampaio PDT
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Simão Sessim PPB
Presentes de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Antonio Kandir
Arlindo Chinanlia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Dr. Hélio

PSDB
PT
PPB
PSDB
PPB
PL
PTB
PPB
PSDB
PPB
PSL

PPB
PSB
PDT

Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneghelli PT
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMOB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antônio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB
Nelo Rodolfo PMDB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobaiashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furfan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sílvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 55

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 4
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PFL
PSDB

PS08
PMDB
PPB
PS08
PPB
PMDB
PT
PSOB
PPB
PPS
PFL
PFL

RIO GRANDE DO SUL

POT
POT
PMOB
PMDB
POT
PT
PT
PPB
PMOB
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSOB

PMOB

Airton Oipp
Alceu CoUares
Cezar Schirmer
Oarcísio Pemndi
Enio Bacci
Esther GroSisi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos RoUm
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan

Osvaldo 8iolchi

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja POT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 11

Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio 8albinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Werner Wanderer
Presentes de Paraná: 27

GOIÁS

PMOB
PMOB
PMOB
PSOB
PS08
PSDB
PMOB
PMOB
PMOB
PPB
PFL
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
DI'. Rosinha

Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Avanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene

MATO GROSSO DO SUL

Ben-hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSOB
PPB
PT

PM08
PMOB
PTB
PFL
PMOB
PT8
PPB

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 12

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMOB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMOB
Maria Abadia PSOB
Paulo Octávio PFL

Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMOB
Presentes de Distrito Federal: 8
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Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Telmo Kirst PPB
Valdeci Olivei ra PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes de Rio Grande do Sul: 22

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A lista de
presença registra o comparecimento de 378 Senhores
Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. SAULO PEDROSA, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ENIO BACCI, servindo como 12 Secre
tário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2 363

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social, o texto do projeto de lei que "Regulamenta,
para a Previdência Social, o disposto no § 32 do art.
100 da Constituição Federal".

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 364

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o texto do
projeto de lei que "Altera os artigos 12,22 e 62 da Lei n2

5.895, de 19 de junho de 1973, que autorizou a trans
formação da autarquia Casa da Moeda em empresa
pública, e dá outras providências".

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 365

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII" combina
do com o § 32 do artigo 223, da Constituição Fede
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria nQ 36, de 17 de fevereiro de 2000,
que autoriza a Associação Rádio FM Comunitária
Cidade Progresso a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Pendências, Esta
do do Rio Grande do Norte.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 366

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3ll do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria
n2 37, de 17 de fevereiro de 2000 que autoriza a Associ
ação Comunitária Oliveirense de Radiodifusão - ACOR
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Oliveira, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 367

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nQ 38, de 17 de fevereiro de 2000, que autori
za a Associação de Integração Comunitária Novos
Tempos a executar, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Antônio João, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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MENSAGEM N2 368

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3g do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n2 39, de 17 de fevereiro de 2000, que autori
za a Associação Comunitária de Radiodifusão de
Santa Rita do Sapucaí, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Santa Rita do Sapu
caí, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 369

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria
n2 40, de 17 de fevereiro de 2000, que autoriza a Associ
ação dos Movimentos Populares de Diamantina 
AMPODI a executar, pelo prazo de três anos, em direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 370

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n2 41, de 17 de fevereiro de 2000,
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
Palmeirópolis - TO a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Palmeirópolis,
Estado do Tocantins.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nl2 371

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,

submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria ng 42, de 17 de fevereiro de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária de Rádio
Vargem Alegre FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Vargem Alegre,
Estado de Minas Gerais.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 372

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n2 44, de 23 de fevereiro de 2000,
que autoriza a Associação e Movimento Comunitário
Rádio Bom Conselho FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Bom Conse
lho, Estado de Pernambuco.

Brasília, 15 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

OFíCIOS

Do Sr, Deputado Aldir Cabral, Pres!dente da
Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nl! 151-A,
de 1995, que "Altera a Redação do Inciso 11 do
Art. 37 e do Parágrafo 72 do Art. 144, da Consti
tuição Federal", e Apensadas (Segurança públi
ca), nos seguintes termos:

OFíCIO N2 22/00-Pres.

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Ex!! para solicitar a prorrogação
do prazo de conclusão dos trabalhos desta Comis
são, por mais 20 Sessões.

Ao ensejo, renovo a V. ex- votos de alta esti
ma e consideração.

Atenciosamente, Deputado A!dl, Cabral, Pre
sidente.

Defiro. Publique-se.

Em 16-3-00. - Michel Temer, Presi
dente.
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JUSTIFICATIVA

Março de 2000

PROJETO DE~UÇÁO NO 72, De 2000
(OOS SRS. MIRO TEIXEIRA EOUTROS)

Cria Comiss!'lo Parlamentar de Inquérikl • CP!, oom • finIIídade de lrrmtiger OI !me
c:ontldoI nas denÚOOill! da Sra. Nlcéa flilll ClIllIZeI de IlCIl1fcIUrar 11k:b penIIiI na
utlll2açfio de l'llC\l!IOI p(ltílCOll.

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MéUro); E DE CONSTliU\ÇÁO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO.)

ACi\Dllrl dos Deputados resolve:

Art 1· Fica institalda Comis8Io Par\amcll1Ir de Inquérito COOll

:Iinllidade de investigar os fatos contidos lIIS den6ncias da SI" Nicéa Pit1a
capazes de configurar ilícitos penais na utI1i2aç1o do Re\Il1llII públioos, dentre
os quais:

1. deatinaçio doi recursos obtidos com a emiulo dos tltu10s públicos em Sio
Paulo para afolmaç!o de caixa dois III campanha clciúnl do enI!o candidato
à Prefeitura do MUlliclpio de Slo Paulo, o Sr. Ct1Io Pilt2 que, à época,
ommao cargo de Secretário Municipal de Finanças;
n. oonceaIo, por parte do Banco do Brasil, em~ de 19~7, de
empréstimo da oo:Iem de R$ 324 miIhlles (trezentos e vmte e quatro miIhtles
de reais) à Pmftit.lI'a de Slo Paulo, mesmo CIll face da caracterizaçIo do
CIqIIMIll ÍIlOODSlÍtt..C10naI e ilegal de cmiasIo de titnlos Iknunclado pcIa CP[
dos Precatórios em agosto do 1997;
m•aquisiçJo pelo .Banco do Bruil, em junho de 1999, de tltuIos emitidos
pela Prcftitura de Sio Paulo, que tinham sido inicialmente adquiridos pelo
Banco do Estado de São Paulo - Baneapa, no lIIOIbnte de R$ 6 bilhlles (seis
bilhlles de reais), tItulos estes já apontados pela CP! doi Prcctltórios como de
emissIo fraudulenta, posto qlIC violadores das nonnas WIlSÜtucionais e legais
perlÍllt!Ite5;

IV •~ cio ox-SeMclor Gilbetto MúaDdI e cio Sr Najl Nabas DI
Íll\erlllediaç6o de D<géclos com a Pref'titura do SIo Pulo,
V • aquiIiçIo de mattriaI JIIédiI:o.boIpitalIr a pR\lOC 1UpCIÚ!ullIdoI,
ut:i1i2audo-fe de n.cunos do SUS, ~ o JlIPIIleIllo de 25% do valor da
r.tutapca o Chefe de Gabinete e~ 60 S«rctário MlUücipll\ de Saúde,
Sr. JiXllC l'I8tmI;
VI • JlIIIlIICIlIO da viagem • FIIJI9& cio CIIa1 Pitta plI' ClIIf'I!U de lixo
li1ncosa, lÔcia da Vega Sopave,~ brNileira que presta serviços á
Pte&rituIa ele S&o Pllll!o;
VIl •~ de 00IIIa bancária COl\illllla 110 =tcrillr óo atnal Pte~ de
SJo l'aulo eoSc.loAo c.los Martins.

Art. 2" A CmniJSIo Ilri ctGIIitulda por 31 (irlnta e um)
_bros e igual níuncro de lIIIPlentcs, com J'O'IO de 120 (cento c VÍllIe) dias,
~I pormais 60(~) dias, pII'l a 00lIclusl0 dos iICIIS ttabalhos.

Art. 3' Os U<lUI'IOS Idminíotrati~ c~~!
ao 1imciOllllllll!llto da ComissIío lido províclol pelo 0apIrlament0 de
Comiulles e pela CoIllU!toriaLegis1atiw. da Cua,teIpOCti.~.

krt.A,·Io.s.~~oo~ daComiulo.
de que lI'IIlt .. Raoluylo. caaento li COlIta delllCllllOC do Orçamento da
Cimar&cIos~

Art. 5" l>!la Reoo11lÇlo CIllta eI!l vigor na <laia de :oua pub1ieaçlo.

............. A 2.......

..,/'

A NaçJo assistiu, estarrecida, na sexta·feira p.p., ao programa Globo
Repórter, da Rede Globo de Televisio, oode a SI' Nicéa Pttta fez uma série de
den6DlliII refecentes • malversaylo de recurso! póblicos, corrupçao lrá1ko de
ínfIu&llía, advocacia administrativa e tantas outras modalidades de'violaç!o à
moralidade, legalidade, impessoalidade e publicidade na admíníBtração do
M1micfpío de SJo Paulo.

Em fàcc da exittencia de fàtos da maior relevância, torna-se ÍIllperÍosa a
atuaçIo da CAnwa dO! Deputado! na ínvestigaçlo das denúncias formuladas
pela cx-elpOlll do atuaI Prefeito do MlI1IÍcípío de SIo Paulo.

Passa-ae, neste IDDmento, a elencar as prinCIpaiS denúncias formuladas
pela SI" Nilléa Pitta:

1. I>eItínaçio do! recursos obtidos com aemissa:o dos títulos públicos em SIo
Paulo JllIl'& a formaçIo de caixa doúl na campanha eleitoral do enUlo
candidato • Prefeitura do Município dc 810 Paulo, o Sr. Celso Pitta que, à
6poca, llIteIltava o cargo de Secretário MlI1IÍcipal de Finanças.

2. Cooceaslo, por perte do Banco do Brasil, em dezembro de 1997, de
cmpréatimo da ordem de R$ 324 mílhlles (trezentos e vinte e q,uatro
milhlles de reeis) à Prefeitura de S§o Paulo, mesmo em fltce da
~ do esquema ínCOnatltuciona! e ilegal dc emísslo de tftulos
denunciado pela CP! dos Precatórios em agosto de 1997. Registrc-se,
ainda, q,ue a Prefeitura de SJo Paulo já devia, à época, ao Banco do Brasil
cerca deRS 5 bíIh1les (cinco bílhlles de reais).

3. Aquiaíçlo pelo Banco do Brasil, emjunho dc 1999, de títulos emitidos pela
Pretlmura de SJo Paulo, que tinham sido inicialmente adquiridos pelo
Banco do Estado de SIo Paulo - Banespa, no montante de R$ 6 bílhlles
(!IeÍJI bilhões de reais), tltulos estes já apontados pela CPI dos P=atórios
como de cmí§Io futudulenta, posto que violadores das normas
COIlItituclonais e legais pertinentes.

4. Participaçllo do cx-Senadoc Gilberto Miranda e do Sr. Najr Nabas na
íntennedíaçio de negócios com a Prefeitura de SIo Paulo.

5. Aquisi9lo de material médico-hospitaJar a preços superfaturados,
utíIíftndo-sc de rccunos do SUS, com o pagamento de 25% do valor da

fatura pam o OIcfe de Gabinete e cunhado do Secretário Municipal de SaWle,
Sr.1çPagura.

6.~ da víaBeJn' à França do casal Pitta por empresa de lixo
francesa, J6cia da Vega Sopave, empresa brasileira que presta serviços à
Prefeitura de São Paulo.

7. Exislbia de conta bancária COI!iunía no exterior do atual Prefeito de Slo
Paulo e o Sr. 1010 Carlos MartíIlS.

NIo há que se perquirir sobre o estado mental ou psicológico da eX
primeira dama da Cidade de São Paulo As denáncias falam por si mesmas. A
gravidade das ínfor:maçlIes. o amplo espectro de violações e, principalmente, a
coodiçIo Jrivilegiada de testemunha da SI' Nicea Pttta, es!§o a impor um
rápido poaicionamento desta Casa.

Lembre-sC, por fim, qlIC à época da criação da comissão parlamentar de
inqnérito que passou a ser denominada "CPI do PC Farias", o requerimento
que deu origem. ai. sua criaçfo, Requerimento n" 52192 - CN, restringiu-se a
mencionar, como filto determinado, consoante se extrai de sua ementa, as
denímcias do Sr. Pedro Collor de Mello, verbis

'~ ..dtstúuI4tl a, 110prazo .45 (fIlarelltJZ ecblco) dias, apurar
jtIttJS co1ltJl1o.r 1IfIS de1IIIlldas do ar. PMrO Collor. MelkJ,
"r!erm1n b lItivItItN/a do Sr. PII1lIo C/sar Cavokll1lte Farias,
CfllHlUI de co1l/Igllrar iIidtIu1ept1lllL "

Ainda que desnecessário a justificar a cria~o da CP[, em face da lista
clera e Clqll'CSS8 de fatos determinados, adote-se, apenas a titulo de
argumentaçIo, o fato de que o Congresso Nacional, em momento emblemático
da cidadania em nossa história recente, entendeu por suficiente à
earacterizaçIo de i'àto determinado para fins de criação de CP!, as declaraç1les
do Sr. Pedro Collor de Mello veiculadas em diversos órgãos da midia.

A comprovaçlo, inclusive documental, do alegado foi obtida com o
funcionamento da Comisdo Parlamentar de mquérito que, ao exercer em sua
plenitude sua prerrogativa constitucional, resultou na declaração de
impeaebmcnt do então Presidente da Rep6blica Fernando Collor de Mello.
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ACP! do Orçamento, que ficou conhecida popularmente como CP! dos
An~s pode ser cODSidera~ um importante precedente de que, quando
efetivamente há vontade po~tica e~ apurar malversaçã~ de recursos públicos,
as Casas do Congresso NacIOnal, ISOlada ou .co~untamente não h"';tam em
~~. ' .•.

Atente-se que oRequerimento na 151, de 1993-eN de autoria do llustre
Senador Eduardo Suplicy e ou~os congressistas, objetivava criar CPI
"destinada aapurar fatos contidos lUIS denúncias do Sr. losé Alves dos
Santos, referentes às atividades de Parlamell1ares, membros do Governo e
representantes de empresas envolvidas na destillaçOo de recursos do
orçamento da Ulli4ti~

Importante acrescentar que as denúncias a que se refere a ementa do
requerimento do Senador Suplicy foram formuladas quando oSr. José Carlos
Alves dos Santos encontrava·se preso em delegacia policial do Distrito
Federal. Referidas denúncias foram publicadas pela revista Veja.

PO: ~o?0. oexposto, espera-se que os membros desta Casa apoiem a
presente ID1Ctativa, subscrevendo-a eaprovando-a em regime de urgência

SaladasL~./Q10OO'
_~~' • i--'
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121 .Josue BEHGTSON PTB PA 217 VIVALDO BAR~OSA POT RJ122 ,JOVAIR ARANTES PSOS <30
218 WALDIR PIRES123 ,JÚLIO OEL'3AOO PMOS MG PT BA124 ,JUClUINHA PSDB GO
219 WAlDIR SCHMIDT125 ,JURANOIL .IUAREZ PMOS AI" PMOB RS126 ,JUTAHY JUNIOR PSDEl ElA
220 WAI..OOMIRO FIORAVANTE PT

127 LAMARTINE: POSELLA pMOB SI" RS128 fréO ALCANTARA psos Cl=: 221. WALTER PINHEIRO PT BA
129 INCOLN PORTELA PSL MG
130 I-UCI CHOll'lACl<1 PT sc 222 WELLINGTON DIAS PT PI
131

~~:;~~::i6't PSL PE
132 PDT RJ 223 WILSON BRAGA PFL PB
133 ::LlZ ANTO"1I0 FLeURY PTEl SI"1_ LUIZ BITTENCOURT PMOEl GO 224 YVONILTON GONÇALVES PPB BA1315 LUIZ CARJ..OS HAULY PSOB pR
13" LUIZOANTAS PST AI. 225 ZAlRE REZENDE PMDB MG137 LUIZ MAINAI'<OI PT RS

226 ZULAIt: COBRA138 LUIZMOREII~ F'FL BA PSDB SP139 LUIZ SeRGIC> pT R.J140 LUIZA ERUNDINA pSB SI"
141 MARCELO oê:OA PT SE142 MARCia BITrAR PPS AC

Assinaturas que Não Conferem1<43 MARCIa MA"OS pT PR1_ MARCOS AFONSO pT AC1415 MARCOS CINTRA 1"1. SI" 1 DR. BENEDITO DIAS PPB NJ148 MARCOS OI=: JI=:SUS PSOEl PE147 MARCOS LIMA PMoa MG 2 GERSON GABRIELLI PFL BA1_ MARCOS ROlí..IM PT RS
3 JORGE COSTA140 MARfA DO CARMO LA.RA PT Mo3 PMDB PA1!lO MARIA ELVIRA PMDEl Mo3
4 REMI TRINTA P5T MA

1111 MAX MAURO PTB I!s
1112 MEOEIROS PFL 51" 5 ROSSONTUMA PFL
153 MILTON T5MI=R PT RJ SP154 MIR.IAM R.I:IO POT R..J1StS MIR.O TEIXEIFtA POT R.J1se MOREIRA FI:RREIRA PFL SP

Ass~naturasRepetidas1S7 NEIVA MOREIRA PDT MA
1158 NELSON MARQUEZELLI PTa SI"

1 AYRTON XERl:z1!lll NELSON PELLI:GRINO PT BA PPS RJ180 NeLSON TRAt) PTa MS 2 BISPO RODRIGUES PL
1151 NICELOBÃO PFL MA

RJ182 NILMÁRIO MIf'ANOA pT Mo3 3 BISPO RODRIGUES1~ NIL.SON MOUF!Ao PT AC PL RJ184 NILTON BAIANO PPB ES 4 CABO JÚLIO .PL
1811 NORBERTO TmXEIRA PMDB ao

MG18<5 0011.10 BAl-BlNOTTI paos PR 5 CAJORIELA PTB
1t5T OLIMPIO pIREI3 PDT MG

RS188 OLIVEIRA FILHO PPB p~ 6 CARlOS SANTANA PT RJ189 OSMAR SERRAGLIO PMD13 PR 7 EBERSILVA POT RJ
170 OSVALDO BIOLCHI PMOB RS171 OSVALDO REIS PMOB TO 8 EMERSON fWJP:Z. PPS SP
172 OSVALDO !lOBRlNHO PSDe MT173 PADRE RO(:lUE PT PFI. 9 EVANDRO MILHOMEN PSB I-P174 PASTOR VALOECI pAIVA PSL R.J
175 PAULO BALTAZAR PSB RJ 10 EVANDRO MILHOMEN PSB AP1713 PAULO DELGADO PT Mo3 11 EVANDRO MILHOMEN PSB
177 PAULOFEI.JÓ PSDS RJ

AP178 PAUL.O JOSeGOUV~ PL RS 12 GERAlDO SIMCiES PT BA
179 PAULOL.IMA PMOB SI"180 PAULO PAIM PT RS 13 GESSIVALDO IBAIAS PMDB PI
181 PAULO ROCHA PT PA182 PEDRO CEL.SO pT DF 14 JOÃO CALDAS PL AL183 PEDRO EUG~NIO PPS PI:

15 JOÃO HERRMANN NETO184 PeoRO P5D"toaSIAN F'FL. MS PPS SP185 PEDRO VAl.J\DAAES PSB SE 16 JOÃO SAMPAIO PDT
1M PEDRO WILll,ON PT 030 RJ187 PHILEMON RODRIGUES PL MG 17 JOAQUIM BRITO PT /JJ..
1118 POMPEO DE MATTOS PDT RS1811 PROFESSOR LUIZINHO PT SP 18 JORGE PINHEIRO PMDS DF190 RAFAEl. GUERRA PSDe MG
191 RE;GINALOO .3ERMANO PFL BA 19 JORGE PINHEIRO PMDS DF192 REGIB CAVAI.CANTE PPS AI. 20 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
193 RICARDO BEI~OINI PT SI"

ES11M RICARDO FEf~RAÇO PSOB ES 21 JOSÉ GENOINO PT SP
195 RICARDO FIUZA PPL P5
198 RICARDO NORONHA PMOB DF 22 L1NCOLN PORTELA PSL MG197 RICARDO RIQUE PSDe pB
198 RITA CAMATA PMOB 5S 23 MAX MAURO PTS ES199 RoeéFlIO ARJ,ÚJO PL. RR

24 MIRO TEIXEIRA200 ROOR1GO MAJIA PTB R.J por RJ201 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG 25 NElVA MOREIRA POT
202 RUBENS BUENO PPS PR MA203 RUBENS FURlAN PPS SP 26 NELSON MARQUEZELLl PTB SP
:204 SAUl..O peoRClSA PSDB BA
2011 SERAFIM VI:NZON PDT se 27 PAULO JOSÉ GOMA PL RS2015 SERGIO CARVALHO pspe RO

28 PAULO JOSÉGOUV~207 SeRGIO MIRANOA POdaS MG PL RS208 SERGIO NOVAIS PSB OS
29 RONALDO VASCONCELLOS PFL

.209 SILAS CÂMARA PTe AM MG210 SVNVAL o3UAZZELLI PMOa Rs 30 RUBENS FURlAN ?PS SP
211 TELMA DE SOUZA pT SP
212 VALDECIOLIVEIRA PT RS 31 SAULO PEDROSA PSDB BA213 VALDEMAR COSTA NeTO PL SI"
21<4 VALDIR GANZER PT PA 32 VALDIR GANZER PT PA2111 VANESSA GRA:l:ZIOTIN PCdoB AM
216 VIRGILIO GUIM.o..RÁES PT MG
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Senhor Secret4r1o--Geral:

SmsUla, 18 de março.da 2000.
o SR. ARMALOO FAPlA Dm SÃ. Sr. PresIdente, epanl'B pare coleborar

com a Mesa. O Pr<1elo da Lei nO 4.257/98 tinha vindo a esla C>lsa sem o pedido de

urgênCia. e o Sr. Presidente da RepúblIca pediu urgêncIa pela Mensagem nO 106.

Agora, estamos arlreclando e Mensagem nO 107. A Mensagem nO 106 estâ na

Atenciosamente.

~0'?~~CLAUD,r~~Sc SO ZA
Ch.~

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RECURSO N" 82, DE 2000
(CONTRA DECISÃO DA PRESIDêNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

(SEM EFEITO SUSPENSIVO)
(DO SR. ARNAlDO FARIA DE SÁ)

Recorre. nos termos do alt 95, § 8° do Regimento Intemo, contra decisAo da Presidência
em questlo de Ol'llem, a propósrto da epreciaçio do Projeto de lei nO 4.257, de 1998
anteriormente à apreciaçAo do PrOjeto de Lei nO 2.320, de 2000.

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 95, § SO, 00 RICO.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temar) • Concedo a palavra, para oferecer

parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Agricultura e PolIUca Rural, ao

Sr. Deputado Hugo Blehl. (Peusa.)

O SR. ARNALDO FARtA DE sÁ • Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questêo de ordem.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)· Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Queslêo de Ordem. Sem reVisão

do orador.) • Sr. Presidente, o projeto que estava no Item antenar da pauta é de

urgência constitucional como este. Só que li uma mensagem antenor à deste

projeto. Se o pl'OJeto anterior não foi apreciado, este não poderá sê-Io. porque o

projeto anterior li a Mensagem nO 106 e este projeto é a Mensagem nO 107. A

Mensegem 10S 56 poderá ser apreciada depois de apreciada a Mensagem 107.

Como ambos os prazos vencem no dia 05 de março. não Ilcamos presos aos

prazos, mas à mensagem. A mensagem do projeto antenor é a de nO 106, este que

eaJamos apreCIando é a de nO 107.

Ora, Sr. Presidente, cronologicamente, se o anterior não fOI votado, este não

poderá ser aprecIado, porque a trancamento da pauta não admite exceções Este

Só poderia ser apreciado S6 a mensagem presidencial fosse anterior àquele, de n°

106 - Sr. Presldenle. se V. Exa. quiser, tenho o número da mensagem

presidencial.

Este projato não pode sar aprecIado.

Era esta a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) • Sr. Deputado. vou analisar um dado

para responder a V. Exa.

página 27 do avulsJ do ProJato 4.257.

O sn. PRE'3IDENTE (Michel Temar) - Vou Indetenr a quentlll de ordem do

nobre Deputado Arnaldo Faria de SIl. Em tesa S Exa. até teria razlio. porque se. de

talo, uma urgênc!ll é anterior a outra ela leria prioridade sobre a I'08lerlor, ma.

ocorre que as urgências eram do mesmo dia e a numaração foI dada

seqüencialmente f. aleatoriamente. Quer dizer, se a numeração toasê Invêrsa esta

que esú! sendo \otada sob o nO 2 poderia t.r sIdo a da n" 1. Ambas foram

protocoladas na sscretaria dest:J C~sa no dIa 20 de Janeiro deotê ano. Portanto,

sendo no mesmo dia Mo procade, d~l1! venla. a questão do nobre Deputedo

Arnaldo Fene de Sé.

O SR. ARNALDO FARrA Dr:: SÁ· Sr PresIdente, resPQilosamante, solicito

autorização a V.E:'a. para recorrer a Comissão de ConslJ!ulção e Justiça porque o

número cronOlógico deve eer re.pellado

Esta é a "",,-:ao pale quel recorro.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo o recumo da V.Elm., que será

encaminhado li Comissão de Constituição e Justiç.a.

o SR. PR"SIDENTE (Michel Temer) • Concedo a palavra, pera oferecer

parecer, am sub~bbJtlr;ilo à Comissão de Agrtcultura e Pplltlca Rural, ao Sr.

Depulado Hugo 8lenl.

o SR" PRESIDENTE (Marçal Filho) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Gonzaga Patriota.

O SR" GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia f) seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sr"'
e Srs. Deputados, venho à tribuna da Câmara dos
Deputados neste dia para registrar a instalação da
Delegacia da Polícia Federal no Município de Sal
gueiro, Estado de Pernambuco. Após o final da Ope
ração Mandacaru, desencadeada pela própria Polí
cia Federal, em conjunto com o Exército, Marinha,
Polícia Militar e Polícia Civil locais, Polícia Rodoviá
ria Federal e ainda Receita Federal, Receita Estadu
al de Pernambuco e Funai, no sertão pernambuca
no, essa iniciativa tem como prioridade inibir a ação
de traficantes naquela região.

Muito se falou dos efeitos da Operação Manda
caru e, de todas as suas ações, a quantidade de dro
ga apreendida e a prisão de diversos traficantes que
atuam naquela área. No entanto, o maior temor de to
dos os qUB testemunharam a operação era o afasta
mento dessas instituições de segurança pública e,
conseqüentemente, a volta da impunidade. Espe
ra-se que, com a instalação da. Delegacia, enfim a po-
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pulação possa ficar tranqüila e os traficantes, com os
dias contados. A iniciativa da Polícia Federal é louvá
vel. Amanhã, tomará posse o Dr. Zulmar Pimentel dos
Santos na Superintendência da Polícia Federal em
Pernambuco. Dr. Zulmar é delegado especial, bacha
rel em Direito pela Universidade Federal de Pernam
buco, tem especialização em Polícia Fazendária e
prevenção e repressão a entorpecentes. Já ocupou
diversos cargos de chefia, como na Delegacia de
Ponta Porã, Delegacia de Repressão a Entorpecen
tes da Superintendência Regional do Rio de Janeiro e
ultimamente estava lotado na Divisão de Polícia Fa
zendária Divisão de Crime Organizado e Inquéritos
Especiais - DGOIE e na Corregedoria Geral de Polí
cia - COGER em Brasília, Distrito Federal.

Como pode-se observar, Sr. Presidente, é um
homem competente e experiente para dirigir a Supe
rintendência da Polícia Federal em Pernambuco. Re
gistro minha satisfação em recebê-lo no meu estado,
bem como desejo-lhe sorte e sucesso no desempe
nho do cargo.

Gostaria ainda de parabenizar o Superinten
dente Dr. Lacerda Carlos Júnior, que deixa o cargo, e
manifestar meUls agradecimentos, pelo tempo em que
esteve à frente' do órgão em nosso estado. Os per
nambucanos são gratos ao competente funcionário
público que soube dirigir tão bem a Polícia Federal em
Recife.

Finalmente, meus cumprimentos à Polícia Fe
deral, na pessoa do seu Diretor-Geral, Dr. Agílio Mon
teiro Filho, pela dupla iniciativa em prol da população
pernambucana e, mais especificamente, da popula
ção do Município de Salgueiro.

Era o que tinha a dizer.

OSR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'" e Srs.
Deputados, a Região dos Lagos recebeu nesta última
estação enorme quantidade de visitantes, transfor
mando-se em referência turística de verão do Estado
do Rio ao acolher mais de 1 milhão de pessoas, distri
buídas entre seus municípios.

Tamanha afluência deveu-se à melhoria dos
serviços públicos, como água potável, energia elétri
ca e acesso rodoviário.

A meta é transformar a região em verdadeiro pa
raíso de descanso e lazer, mas é indispensável o tra
tamento do esgoto sanitário, evitando-se a poluição
da Lagoa de Araruama. .

Esse tema representa a bandeira maior do meu
mandato.

Acredito que, com a compreensão do Presiden
te da República, Fernando Henrique Cardoso, com o
apoio do Governador do estado, Anthony Garotinho, e
com a união dos Prefeitos Municipais, ao final do nos
so mandato a missão estará cumprida.

Vejo com satisfação a ação do governo do esta
do, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que
idealizou a criação do Consórcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos,
do Rio São João e Zona Costeira, constituído dos mu
nicípios de Rio Bonito, Maricá, Saquarema, Ararua
ma, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio,
Armação de Búzios, Cachoeiras de Macacu, Casimi
ro de Abreu, Rio das Ostras e Silva Jardim.

Hoje, formalizado por meio de registro em cartó
rio competente e de eleição da diretoria, presidida
pelo Prefeito de Iguaba Grande, Hugo Canellas Filho,
tem o consórcio por finalidades:

I - representar o conjunto de sócios que o inte
gram em assuntos de interesse comum e de caráter
ambiental perante quaisquer entidades de direito pú
blico ou privado, nacionais ou internacionais;

11 - planejar, adotar e executar planos, progra
mas e projetos destinados a promover e acelerar o
desenvolvimento sustentável e a conservação ambi
entai;

111- promover programas e ou medidas destina
das à recuperação, conservação e preservação do
meio ambiente, com especial atenção para os solos;
as serras; as planícies, as lagoas e lagunas de Jaco
né, Saquarema, Araruama e demais lagunas e lagoas
de menor porte; os rios e córregos das bacias dos
Rios São João, Una e das Ostras; a represa de Jutur
naíba, a mata atlântica, a restinga, as savanas estépi
cas, as microbacias, praias, costões rochosos, ilhas,
enseadas e zona costeira;

IV - promover a integração das ações dos pro
gramas e projetos desenvolvidos pelos órgãos gover
namentais e empresas privadas, consorciados ou
não, destinados à recuperação, conservação e pre
servação ambiental;

V .- promover medidas, de aspecto corretivo ou
preventivo, destinadas à conservação do meio ambi
ente e à despoluição de rios, represas, lagoas, lagu
nas e praias;

VI- gestionar junto aos órgãos públicos, às ins
tituições financeiras e à iniciativa privada, recursos fi
nanceiros e tecnológicos destinados ao desenvolvi
mento sustentado da região;

VII - dar apoio técnico ao Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, aos Conse-



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 17 11163

lhos Gestores de Lagoas e Lagunas e Reservatórios
e aos Comitês de Bacias que forem eventualmente
criados pelo Poder Público estadual, para execução
dos planos e programas definidos por essas instâncias.

Como a Lagoa é da humanidade, a presença do
Governo Federal se impõe por meio da liberação dos
recursos das emendas apresentadas pela bancada
do nosso estado ao Orçamento da União.

Esclareço que foi solicitada ao Plano Plurianual
de investimento uma verba de 100 milhões de reais
para os quatro anos. E ao Orçamento Geral da União
de 2000, a quantia de 40 milhões de reais. Estamos,
pois, aguardando as respectivas votações.

Desnecessário dizer que todos os municípios
deverão reservar uma cota de participação para o ob
jetivo comum.

Tenho esperança de que, com a participação da
União, do Estado, dos Municípios, com o apoio das
ONG ambientalistas, do comércio, da indústria e das
concessionárias dos serviços públicos, vamos vencer
mais esta luta, colocando à disposição dos povos de
todo o mundo uma lagoa limpa e bem preparada para
o salutar banho e passeio turístico.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDUARDO SEABRA (Bloco/PTB - AP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra.
e Srs. Deputados, retorno a esta tribuna, uma vez
mais, infelizmente, para denunciar a condição de
abandono à qual estão sendo sujeitos os servidores
públicos lotados nos quadros dos ex-Territórios Fede
rais, entre os quais os que se encontram à disposição
do Estado do Amapá, cujo povo conferiu-me mandato
nesta Câmara Federal.

Como é de conhecimento geral, os extintos Ter
ritórios Federais foram criados em um cenário político
onde eram considerados áreas de segurança nacio
nal, em vista de suas localizações geográficas estra
tégicas. O fato de apresehtarem baixas densidades
demográficas e acentuada condição de subdesenvol
vimento reforçava a necessidade de povoar e desen
volver as até então fronteiras expostas do País.

Uma vez constatada a necessidade da adoção
de uma política de desenvolvimento voltada para as
e~pecificidades daquelas regiões, o Governo Federal
optou pela criação de Territórios Federais com gover
nos próprios, porém subordinados administrativa
mente ao Ministério do Interior - MINTER, Territórios
estes que, pelo menos em tese, deveriam ser alçados
à condição de Estados, tão logo adquirissem condi
ções de auto-sustentabilidade.

Cada um desses ex-Territórios, como era de se
esperar, tomou um rumo próprio de desenvolvimento,
de acordo com a maior ou menor felicidade na nome
ação de seus Governadores, ao longo do período em
que perman1eceram nessa condição. Um problema,
entretanto, remanesceu comum a todos os
ex-Territórios;: as questões e pendências relativas aos
servidores püblicos federais que ficaram à disposição
dos estados criados a partir da Carta Magna de 1988.

A gestáo desses servidores, que era exercida
diretamente pelos Governos dos ex-Territórios com
todas as competências, inclusive a de nomear, con
tratar, prom()ver e aposentar, a partir da extinção do
Minter, foi tralnsferida para a Secretaria de Administra
ção Federal - SAF, por meio de sua Secretaria Execu
tiva, que, enftretanto, não era dotada de uma estrutura
funcional para tanto. Somente a partir da criação do
Ministério da Administração e Reforma do Estado 
MARE foi instituída a Coordenação-Geral dos Extin
tos Territórios - COGET, esta, sim, com atribuições
específicas para o atendimento da referida clientela.

No entanto, por razões que desconhecemos, foi
extinta a Coget e transferida suas competências para
Subsecretaria de Recursos Humanos. Com a extin
ção do Mam, substituído pela Secretaria de Adminis
tração e Patrimônio, também já extinta, a gestão da
vida funcional dos servidores lotados nos quadros
dos ex-Territórios foi transferida ao Ministério da Fa
zenda, ficando o encargo da execução dos registros
funcionais e folha de pagamento dos servidores sob a
responsabilidade das representações ou DAMF nos
Estados que tiveram origem nos ex-Territórios.

Tantas, tamanhas e confusas mudanças na es
trutura administrativa do Governo Federal, além de
outras, deixou por herança uma nefasta conseqüên
cia aos mencionados servidores: não foi mantido nem
criado o ór~Jão setorial específico e organizado para o
gerenciamEmto das questões pertinentes aos qua
dros funcionais dos ex-Territórios, e pairam dúvidas
sobre qual o Ministério realmente é o responsável por
esse mister (Ministério da Fazenda ou Ministério do
Orçamento e Gestão?), uma vez que as atribuições
foram inexplicavelmente compartilhadas.

Se cClnsiderarmos que o total desses servido
res, entre ativos, aposentados e instituidores de
pensão, é de aproximadamente 40 mil, agiganta-se
ainda mais o problema. O que vemos hoje, no to
cante à situação funcional dos mencionados servi
dores, são rebaixamentos sem critérios, injustifica
da morosidade na concessão de direitos, como pro
gressão funcional, indefinição nos procedimentos
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administrativos, processos de aposentadoria que
se arrastam por três, quatro anos e pendências que
acumulam "milhagens" entre idas e vindas das me
sas dos buroc.ratas de plantão, motivados justa
mente pela ausência de um órgão/setor competen
te pela decisão dessas situações.

Como se não bastassem as agruras comuns a
todos os servidores públicos, em âmbito federal, esta
dual ou municipal, e o fato de que pelo sexto ano não
foram sequer contemplados com a reposição de suas
perdas salariais decorrentes do processo inflacioná
rio, os servidores lotados nos quadros dos
ex-Territórios recebem de "bônus" o fardo adicional de
serem relegados à condição do mais completo desca
so e abandono. Os servidores do ex-Território Federal
do Amapá, por exemplo, há sete anos não recebem
nem a progressão funcional, direito inquestionável
que os demais servidores legalmente continuam usu
fruindo.

Na condição de Parlamentar e de servidor públi
co que sou, conhecedor do que ora relato, não conce
bo a aceitação tácita desta situação injusta e discrimi
natória e proponho a criação de um órgão setorial,
com a competência e atribuição específica voltada
para a gestão dos servidores dos extintos Territórios
Federais, e para tanto preciso também contar com o
apoio das bancadas federais dos Estados do Acre, de
Rondônia e Roraima, igualmente oriundos de Territó
rios Federais.

Mais do que necessário, é imperioso proporcio
narmos um tratamento condigno àqueles que, por
meio de seu labor diário, prestaram e prestam rele
vante contribuição para o processo de construção e
desenvolvimento dos seus estados, e urge cerrarmos
fileiras para a eliminação dessa injustiça, com adoção
de tratamento isonômico aos referidos servidores.

OSR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'"" e
Srs. Deputados, o povo brasileiro assiste, com indig
nação e revolta, ao que se vem declarando na chama
da CPI dos Medicamentos. Para um dos diretores da
Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica 
ABIFARMA, os grandes laboratórios promoveram,
sim, campanha milionária contra os produtos genéri
cos. De acordo Gom o Presidente da Associação Bra
sileira de Farmácias - ABRAFARMA, dezenas de re
médios que se vendem no balcão das drogarias são
apelidados de Bons para Otário. Os otários, todos sa
bemos, somos nós, os cidadãos brasileiros; os clien
tes das farmácias; os consumidores de artigos farma
cêuticos; os milhões de homens, mulheres e crianças

que compram remédios na vã esperança de que se
curarão dos males que os obrigam ao sofrimento e à dor.

São verdadeiramente impressionantes o des
respeito e o cinismo com que esses empresários
afrontam a Nação. Fosse pouco o que fazem, confes
sam publicamente que o fazem, confiantes na incúria
da Justiça e na complacência da lei. Não por outra ra
zão, e apesar do que vem denunciando a CPI, alguns
laboratórios resolveram anunciar nova lista de pre
ços, com aumentos que variam de 5% a 97%! Recor
de-se que a inflação de janeiro, segundo o IGP-M, foi
de não mais do que 1,24%.

Esforçam-se esses grandes produtores de re
médios muitos deles pertencentes a poderosas cor
porações multinacionais para provar que o Brasil é
uma terra de ninguém, um país sem governo e sem
controle, onde se pode não apenas fabricar produtos
de qualidade freqüentemente duvidosa, mas ven
dê-los por valores absurdamente altos, como se fosse
a saúde das pessoas algo que se preste à ganância e
à manipulação de preços.

É um escândalo, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, o que se tem posto na mesa da CPI dos
Medicamentos. Denúncias gravíssimas que vão da
existência de cartel à fraude na importação de ma
térias-primas, da falsificação de documentos contá
beis à sonegação de impostos. A essas atitudes
dá-se um nome: crime. Crime de lesa-pátria e de le
sa-população, pois que põem em risco a saúde e a
própria sobrevivência de milhões de pessoas.

Ao Estado brasileiro competem medidas rigoro
sas contra esses exploradores, fiscalizando e contro
lando a produção e a venda dos produtos farmacêuti
cos. Laboratórios nacionais deram demonstração, já,
de que podem fabricar remédios tão bons e tão efici
entes quanto os das multinacionais, a preços que,
comparados com os que nos impõem aquelas indús
trias, proporcionam economia que pode chegar a
mais de 3.000%1

Não obstante as acusações e suspeitas que se
acumulam, devemos agir com responsabilidade e
com cautela. Se há maus laboratórios, nem todos o
são, certamente; se existem farmácias que logram os
consumidores, outras devem haver que os tratam
com atenção e com respeito. Ponham-se os genéri
cos ao alcance do público mas como alternativa, nun
ca como imposição.

Nesse processo, é muito importante o desem
penho do Poder Legislativo, com iniciativas como a
que levou à instalação da CPI dos Medicamentos.
Investigando e discutindo, analisando e debatendo,
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estamos certos de que contribuiremos, como Parla
mentares e como cidadãos, para que se trate a saúde
do nosso povo com a dignidade a que todo ser huma
no tem direito.

Peço a V. ExA, Sr. Presidente, que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de divul
gação da Casa. Muito obrigado.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a re
vista IstoÉ desta semana traz matéria intitulada "Em
busca do fio da meada", a respeito do Ministro Rafael
Greca, na qual traz um depoimento nosso.

O meu depoimento publicado na revista foi ba
seado em indícios. O que é um indício? É a prova indi
reta ecircunstancial que leva à dedução de um fato in
vestigado. Essa base de raciocínio é a experiência
normal dos fatos humanos. Indícios veementes, con
vergentes e concatenados, não-neutralizados por
contra-indícios, nos casos os álibis, comprovados,
bastam para a condução.

No que me baseei para dar esse depoimento?
Baseei-me numa representação assinada por alguns
cidadãos do Estado do Paraná e encaminhada ao Mi
nistério Público que, com esses indícios publicados
pela revista IstoÉ, entrou com o pedido de quebra de
sigilo bancário da S~ Teresinha Buffara de Freitas,
mãe do Sr. Sérgio Buffara, um dos diretores do
Indesp, acusado de montar caixa dois para a campa
nha do Ministro Rafael Greca.

Perguntaram-me nas ruas como posso suspei.
tar que uma senhora de mais de setenta anos seja la·
ranja. Sabemos nós, do Estado do Paraná, pelo me
nos, que o Sr. Sérgio Buffara tinha uma empresa e,
em nome dessa empresa, negociava com Pelé, na
década de 90, para montar o Museu do Futebol. Ao
fazer esse contrato, a empresa Star House estava no
nome da senhora sua mãe, Teresinha Buffara, e não
do Sr. Sérgio, porque ele não goza de respeitabilidade
na sociedade paranaense para t~r .uma empresa.

A imprensa nacional, da ocasião tenho inúme
ros recortes, denunciou que Pelé fora vítima de golpe,
tendo sido passado para trás em 3 milhões de reais.
Quem é o Sr. Sérgio Buffara? Sua genitora, talvez ino
cente, não sabia que o filho tinha uma procuração em
seu nome, movimentando contas bancárias. Tive, in
clusive, a oportunidade de falar com Juca Kfouri, que
acompanhou, na época, na imprensa, a questão da
Star House. Ao dar esse depoimento à revista IstoÉ,
resguardei-me porque tinha esses indícios em mãos.

Essa situação do indício está perfeitamente es
tabelecida no art. 239 do Código de Processo Penal

Brasileiro. Não fui leviano em nenhum momento ao
fazer levantamento dessas suspeitas. Minha intenção
foi simplesmente trazer apoio ao Ministério PÚblico
para que o seu pedido de quebra de sigilo bancário,
do dia 25 deI fevereiro passado, seja agilizado pela
Justiça brasileira. Cidadãos como Sérgio Buffara não
podem continuar aplicando golpes na sociedade bra
sileira. Se alguém consegue aplicar golpe em Walter
Clark e Pelé, que eram seus sócios na época do Mu
seu do Futebol, calcula-se com quem mais ele pode
vir a fazer isso.

Portanto, a quebra desse sigilo é importante es
peramos qUH aconteça, e minha intenção foi simples
mente a de dar esse apoio ao Ministério Público.
Espero que assim seja entendida.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Deputados,
um País continental como o nosso, com verdes cam
pos para o plantio de qualqueralimento, com um povo
forte e trabalhador, de onde se tira da terra, das flores
tas, remédios para curar tantos males, ainda tem de
ver suas crianças morrendo com menos de 5 anos de
idade de doenças transmissíveis como infecções res
piratórias, dIarréias, malária e sarampo. Nesses últi
mos cinco anos, cerca de 52 mil crianças morreram
por ano no Brasil, e, dos 26 países das Américas,
ocupamos a 11 11 posição nessa incômoda e insana
olimpíada.

O que mais me preocupa é que esses males po
dem ser evitados e tratados sem a necessidade de
astronômicos recursos, com um trabalho de preven
ção, fazendo-se e diagnóstico mais rapidamente e re
alizando campanhas educativas sérias. O Ministério
da Saúde diz que deu treinamento no ano passado a.
2.080 médic:os e enfermeiros de 23 Estados da União
e que a meta para este ano é treinar mais 3 mil, par~1

identificarem mais rapidamente os sinais das doenças.
Pergunto: onde estão todos esses profissionais? Por
que não treinar para curar, para acabar de vez com es
sas infecçõE~s? Gostaria de receber um relatório deta
lhado explicando e mostrando o que efetivamente vem
sendo feito [pelo Ministério sobre o assunto.

O número de mortes de menores de 5 anos de
idade no Brasil foi de 160 mil de 1995 a 2000, sendo
que o númElro de mortes por doenças transmissíveis
foi de 52.070. É um número muito alto, e o Ministério
da Saúde tem que efetivamente tomar uma atitude,
mas uma atitude drástica, para acabar, erradicar esse
quadro apavorante em nosso País. O Brasil tem de
ser levado a sério. É muita corrupção, mas creio que
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em breve chegaremos a ter um país sério, com políti
cos que realmente amem sua pátria e seu povo.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) -- Sr. Presidente, meus companheiros,
gostaria de discutir assunto que não faz parte do meu
currículo como parlamentar. Falarei da segurança pú
blica.

Tive apenas um contato com Anthony Garoti
nho, desde que se elegeu Governador pelo Rio de Ja
neiro. Esse encontro aconteceu no ano passado,
quando o procurei para tratar do repasse de recursos
para pagar os PM e bombeiros do antigo Distrito Fe
deral. Fui muito bem recebido por S. Exil, mas o pro
blema não foi resolvido e até hoje continua um tanto
quanto obscuro.

No meu entender, tenho subsídios para dizer
que parte considerável do dinheiro repassado para
pagar esse pessoal no Rio de Janeiro está sendo
desviado. Até acredito que o Governador não saiba
disso, ainda não tenha sido cientificado da importân
cia do que vem acontecendo com esses recursos.
Acredito que todo mês, 2, 3 milhões de reais são des
viados por aquElles que pagam à Polícia Militar e ao
Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.
Mas o assunto não é esse, Sr. Presidente.

Por falar em polícia e corrupção, os jornais do
Rio, já há algum tempo, vêm falando sobre a violência
no estado. Agora, chegou-se ao máximo. O jornal O
Globo de hoje traz o seguinte em sua capa: "Luiz
Eduardo: banda podre está no andar de cima da polí
cia". Ele é o Subsecretário de Segurança do Rio de
Janeiro. O Jornal do Brasil apresenta a seguinte
manchete: "Banda podre integra hierarquia da polícia
do Rio, diz subsecretário", que é o sociólogo respon
sável pela elabc'ração do programa de segurança pú
blica do Governador do Rio de Janeiro. Vale lembrar
também que, há um ano, aproximadamente, o mesmo
Subsecretário fez uma certa intriga na Secretaria de
Segurança, qUEl culminou com a queda do General
Siqueira, da Chefia da Segurança Pública, bem como
do Coronel Romeu, da reserva do Exército, o homem
que mais entende de informações no País. Talvez por
- ciúmes, houvE~ "'lsse mal-entendido - vamos assim
dizer que acabl tJrovocando a substituição do Se
cretário naquela oportunidade.

O que é mais grave está publicado no jornal O
Dia. Não sei por que a imprensa não dá o mesmo tra
tamento quando ouve a mesma pessoa. O título da
matéria do jornal O Dia é "Quinhentos mil em extor
são". Diz-se o seguinte: "O Coordenador de Seguran
ça e Cidadanial da Secretaria de Segurança, Luiz

Eduardo Soares, ouviu de representantes da cúpula
do jogo do bicho a reclamação sobre o aumento da
caixinha cobrada por policiais civis".

Confesso que não sei o que dizer. A cúpula da
contravenção tem um representante que trata de as
suntos relacionados à caixinha diretamente com o
Subsecretário de Segurança. Ninguém iria tratar de
algo com o Subsecretário se não o conhecesse e se
não tivesse tido outros contatos com ele.

O Subsecretário denunciou ao Ministério Públi
co esse fato, entre outros. E, demonstrando que não
confia no Governador, não comunicou o acontecido a
ele em primeiro lugar - se bem que, segundo enten
do, a Justiça está acima do Governador.

Sr. Presidente, sem mudar a linha de meu pro
nunciamento - talvez os fatos abordados por nós,
nesta tribuna, não tenham grande repercussão, ape
sar de a TV Câmara estar funcionando em todo o Bra
sil - gostaria de pedir, primeiro, que o nosso Subse
cretário de Segurança tenha sua integridade física
preservada, porque ele poderá ser, com toda certeza,
a D. Nicéa Pitta de calças do Governador Anthony Ga
rotinho. Peço também ao Governador que não exone
re o Subsecretário de Segurança. Agindo assim, dará
meios para que, não só junto ao Ministério Público,
mas pelo seu trabalho no dia-a-dia, consigam pôr um
ponto final em tudo isso, ou, pelo menos, mostrar a
toda a população o grau de envolvimento do atual Go
verno do Rio de Janeiro com a contravenção e com a
criminalidade.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!'"" e Srs. Deputados, com o objetivo de resgatar a
memória do Senado Federal, aquela Casa legislativa
vem editando a série "Grandes Vultos que honraram o
Senado" pondo em relevo figuras de Parlamentares
notáveis, que souberam honrar e dignificar a vida pú
blica brasileira.

Ontem, numa brilhante solenidade, realizada na
Biblioteca Acadêmico Luis Viana Filho e sob a presi
dência do Senador Ronaldo Cunha Lima, foi reiem
brada a personalidade marcante do político, do Parla
mentar, do jurista brilhante, do cidadão de postura ili
bada Argemiro de Figuerêdo, considerado, com justa
razão, uma das mais expressivas lideranças do Nor
deste, com um acervo inestimável de serviços presta
dos ao desenvolvimento regional e a todas as teses
que significaram, em sua época, a defesa dos princí
pios essencialmente democráticos.
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Ao prefaciar o livro, o Senador Cunha Lima enfa
tiza, de forma lapidar, a atuação de Argemiro, como
se infere do seguinte trecho:

Na história da polftica paraibana, em
particular, e da nordestina no geral, Argemi
ro de Figuerêdo é um dos maiores nomes:
nele couberam-lhe vários papéis de relevo,
desempenhados todos com invulgar disposi
ção para investir contra o que se lhe afigu
rasse atentatório aos valores da liberdade e
da igualdade.

Por sua vez, o Presidente da Academia Paraiba
na de Letras, o ex-Deputado Joacil Brito Pereira, em
comovente oração e num estilo primoroso, evocou as
pectos da trajetória de Argemiro de Figuerêdo, apon
tando-o como um dos mais profundos conhecedores
da problemática regional, para cujo definitivo equaci
onamento chegou a apresentar valiosas sugestões,
muitas das quais postas ·em prática para solucionar
anseios seculares.

Mesmo sem que tenha tido o privilégio de convi
ver de perto com o ilustre paraibano, muitas foram as
vezes em que, nos discursos que proferi, na tribuna
do Senado e fora dela, inspirei-me em suas lúcidas
considerações para reorientar os rumos de uma polí
tica desenvolvimentista que melhor atendesse aos
anseios do chamado Polígono das Secas.

Ao falecer Humberto Lucena e ao reportar-me
ao ex-Presidente do Senado, cheguei a identificá-lo
como um dos que, ao lado de José Américo, Rui Car
neiro e Argemiro Figuerêdo, mais se empenhou na
construção de dias melhores para a Paraíba e o País.

Como advogado renomeado que foi, Argemiro
pontificou como um dos melhores profissionais de
sua categoria, patrocinando causas justas, no júri,
nos tribunais de sua terra e nos de jurisdição superior,
fazendo-o sempre com brilho e sapiência incompará
veis.

Ninguém bateu à sua porta, em Campina Gran
de, em João Pessoa ou em Brasília - quando aqui
permanecia no desempenho de seu mandato - sem
que deixasse de receber orientação segura ou um
apoio solidário, mantendo o mesmo posicionamento
do Governador dinâmico, do Interventor Federal crite
rioso, enfim, do homem público permanentemente
devotado aos interesses da coletividade.

Por isso é que afirmei, diante de suas filhas, Dr""
Sarah e lone Figuerêdo e de alguns Parlamentares
paraibanos, que Argemiro Figuerêdo legara a todos
nós, políticos, exemplos inapagáveis de retidão, pro-

bidade, competência e sintonia com as justas reivindi
cações populares.

Como um dos mais preeminentes filhos de seu
estado, o homenageado da festividade de ontem terá
sempre a sua memória reverenciada pela geração
contemporânea e haverá de sê-lo, também, pelas
porvindouras.

Nem a Paraíba poderá olvidar jamais, nem o
Brasil deixará nunca de reconhecer tudo quanto
Argemiro pôde fazer em prol dos legítimos interesses
nacionais.

A sua vida foi uma lição de civismo, ge dignida
de, de amor à terra natal e aos seus conterrâneos.

O SR. .ANTONIO CAMBRAIA (Bloco/PSDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
S.... e Srs. Deputados, desejo registrar, desta tribuna,
um dos eventos de maior repercussão dentro do ca
lendário litúrgico cumprido pela Igreja Católica no Ce
ará. Trata-se do transcurso do Dia de São José, a 19
de março, feriado religioso no estado, quando se en
cerram os festejos que mobilizam a hierarquia católi
ca nas suas dioceses e nas comunidades em torno
delas.

A Catequese Missionária no Brasil, implantada
pelas ordensi religiosas destacadas para divulgar o
ideal do cristianismo, durante o longo período da colo
nização, difundiu o fervor pelos santos e a sua devo
ção alicerçada no hábito de cultivar a sua efeméride,
a cada ano. Implantou-se o que o ex-Governador Par
sifal Barroso classificava de Igreja de Santos e de
Festas. Essa tradição, herdeira de costumes da Euro
pa, encontrou terreno fácil para se expandir no Brasil.

São José é reverenciado pela comunidade cató
lica do Ceará inteiro, especialmente por setenta paró
quias e capelas que o têm como seu padroeiro, a co
meçar pela Catedral Metropolitana de Fortaleza.

No imaginário do sertanejo, São José exerce
outra influência muito forte, por conta da associação
que se faz do dia em que é reverenciado com a gene
ralização da lestação das chuvas. O dia 19 de março
corresponde à última esperança da chegada do pe
ríodo chuvoso. Na lógica da ciência, a data coincide
com a passagem do Equinócio, fator influente para
desencadear mudanças no tempo. Na crença nordes
tina, há interseção do santo padroeiro para a chegada
das chuvas, imprescindíveis à produção agrícola e
pecuária.

O Cearli devota atenção especial a duas datas:
no calendário litúrgico, o 19 de março; no calendário
de eventos cívicos, o 25 de março. Este último en
grandece a nossa história, colocando o Ceará na van-
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guarda do movimento pela libertação dos escravos. O
Município de R(,denção, no Maciço de Baturité, foi o
primeiro a desencadear o processo de libertação dos
escravos no Brasil.

Essa ousadia, para a época, repercutiu em ou
tras comunidades, que lhes seguiram os passos, e se
juntou ao gesto de rebelião de Francisco José do
Nascimento - o Dragão do Mar - ao desencadear o
movimento parí~ impedir o desembarque de negros
nos portos cearenses.

Essas dUias efemérides foram reunidas numa
promoção lançada pelo Sistema Verdes Mares de
Comunicação, denominada Estação Ceará Terra da
Luz. Ao tempo em que expõe, no Centro de Conven
ções Edson Queiroz, o que há de mais expressivo no
campo da produção do estado, esse evento procura
estimular os cearenses distantes, que são muitos,
para que visitem a sua terra e levem, igualmente, ou
tros convidadml para conhecer de perto as potenciali
dades de um e~ltadoque tem procurado inserir-se en
tre aqueles onde o esforço pelo desenvolvimento eco
nômico e social lidera as ações.

O melhor dessa promoção, Sr. Presidente, SI"'" e
Srs. DeputadoEi, é a mobilização interna que ela pro
porciona. Indústria, comércio e serviços se unem num
só esforço para difundir e se integrar nessa proposta
vitoriosa, tradutora do espírito empreendedor do em
presário Edson Queiroz, fundador do Grupo. Este é
mais um exemplo de que o seu desaparecimento pre
maturo não impediu que seus continuadores manti
vessem a chama do pioneirismo e o caráter empreen
dedor, marcas incontestáveis de sua personalidade.

Ao tempo em que me congratulo com a comuni
dade católica cio Ceará, seus pastores e, em particu
lar, as localidades cujo padroeiro é São José, desejo
registrar nos Anais desta Casa a promoção do Siste
ma Verdes Mares de Comunicação, concentrando,
numa promoç~io entre as duas efemérides, a exalta
ção do Ceará f:l da sua gente.

Durante o discurso do Sr. Antonio
Cambraia, o Sr. Marçal Filho, § 29 do art. 18
do Rê'gimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severi
no Cavalcanti, 29 Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem a palavra o Sr. Deputado DI'. Heleno.

OSR. DFt. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem revi
! lo do orador.) - Sr. Presidente, S,as e Srs. Deputados,
meu pronunciamento trata do maior espetáculo do Bra
sil, o Carnaval 2000.

A Escola de Samba Beija-Flor, detentora do se
gundo lugar, deu um espetáculo ímpar. Da mesma
forma a escola Grande Rio, de Duque de Caxias, fez
um bonito espetáculo, proporcionando um carnaval
maravilhoso para toda a família.

Tendo à frente o Prefeito Zito, o carnaval foi leva
do a todos os distritos da cidade, onde foi comprova
da a sua popularidade, adquirida com o grande car
naval de obras que faz a satisfação da população ca
xiense.

Sr. Presidente, Sf"ls e Srs. Deputados, vivemos
nos quatro dias de carnaval espetáculos deslumbran
tes proporcionados pelas escolas de samba do Grupo
Especial, com um sambódromo totalmente lotado,
com vibrações entusiasmadas de toda a parte, mos
trando que o carioca é o verdadeiro criador do samba,
perpetuando e aprimorando essa criação a cada ano
que passa.

O grande desafio foi que este ano apenas de um
tema, os 500 anos do Descobrimento do Brasil, foi ex
plorado de forma inteligente e muito brilhante pelos
autores das escolas participantes.

A campeã, Imperatrtz Leopoldinense, por sinal
bicampeã do desfile, merece nossos aplausos, bem
como a vice-campeã, Beija-Flor, e todos os outros
participantes.

Por uma questão de respeito e amor às minhas
origens, quero destacar a apresentação da escola de
samba que representa Duque de Caxias na maior fes
ta popular do carnaval: a Escola de Samba Grande
Rio, que trouxe para a avenida um tema que lembra a
chegada de Cabral ao Brasil quando anunciou terra à
vista. A interpretação foi feita para "Carnaval à Vista",
cantada com entusiasmo por mais de 4.000 compo
nentes, inclusive aqui pelo seu criado e mais o Prefei
to de Caxias, José Camilo Zito, que, a nosso lado,
como foliões comuns, fizemos parte daquela grande
exibição.

O samba fala de navegadores que trouxeram do
além-mar a expectativa da descoberta; da primeira
missa celebrada. O refrão do samba fala em "desper
ta, Brasil, eu quero paz, tristeza nunca mais se al
guém cuidar da juventude, ó Pátria mãe gentil, outros
500 anos serão, 2000".

Desfilamos ao lado de figuras conhecidas que
participaram da apresentação da Grande Rio, como o
famoso Miguel Falabella, artista de teatro e televisão.
Outro grande artista que está no topo da fama e que
se apresentou com grande entusiasmo foi o Thiago
Lacerda, o popular Mateo, da novela ''Terra Nostra".
Também abrilhantaram Luciano Szafir e Angélica, da
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TV Globo, Suzana Viera, famosa atriz, e muitos ou
tros artistas do nosso mundo de televisão, cinema e
esporte.

A Grande Rio, mesmo não ganhando o carna
val, merece nossos parabéns pelo grande esforço de
monstrado pelos seus diretores, que mantiveram a
escola no grupo especial, garantindo assim para o
próximo ano mais uma exibição çle galãs.

Nossos aplausos a Jader Soares, patrono da
escola, ao seu presidente, Hélio Ribeiro de Oliveira, e,
com justiça, as nossas homenagens a todos os parti
cipantes que mostraram garra e vibração.

De parabéns também estão os organizadores
do grande espetáculo que foi o desfile das escolas de
samba do Rio de Janeiro. A organização foi perfeita,
os horários cumpridos religiosamente e o regulamen
to respeitado com vigor.

Seria bom que no nosso dia-a-dia fôssemos as
sim: cumpridores dos rigores das leis, respeitadores
dos compromissos assumidos e disciplinados em
nossas ações. Naquelas horas de exibição das esco
las, vivemos esses momentos de disciplina. Quem
sabe, aos poucos esse exemplo não sirva de lição
para o nosso cotidiano?!

Não poderia sair desta tribuna sem exaltar tam
bém o carnaval organizado pela Prefeitura de Duque
de Caxias, à frente o Prefeito Zito, em levar folia car
navalesca a todos os distritos do Município de Duque
de Caxias, com média de 20 a 30 mil foliões em cada
centro de diversões. Assim aconteceu no Jardim Pri
mavera, Saracuruna, Imbaríe, Gramacho e outras
partes do distrito.

No centro da cidade, na conhecida Av. Presi
dente Kennedy, arquibancadas, palanques, ilumina
ção e uma bonita decoração foram preparados para a
grande festa, onde se destacaram os bailes popula
res, os desfiles dos blocos carnavalescos que empol
garam a multidão concentrada na avenida.

Ao Prefeito José Camilo Zito e à comissão orga
nizadora do carnaval os nosso parabéns. Estivemos
presentes a todas as manifestações carnavalescas e
fomos testemunhas da popularidade de nosso Prefei
to Zito. Esta conquista de popularidade foi adquirida
com o grande trabalho realizado por esse Iíder popu
lar durante esses três anos e alguns meses de admi
nistração. Só para relembrar, no setor de saneamento
foram mais de mil ruas saneadas, asfaltadas e ilumi
nadas. O povo sabe reconhecer quem trabalha. O
Prefeito está fazendo uma administração com muito
trabalho, parando só no carnaval para festejar com a
população os dias dedicados à folia.

Nos outros dias, o que está acontecendo é um
outro carnaval, um carnaval de obras, para satisfação
da população caxiense.

Era o qUle tinha a dizer.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrJ!s. e
Srs. Dep'utados, por algumas vezes ocupei esta tri
buna para su!~erir e reivindicar a presença da CPI do
Narcotráfico no meu Estado, Mato Grosso do Sul,
pela inúmeras razões já aqui citadas.

Nesta !3emana, tivemos a satisfação de ver o
nosso apelo se concretizar, com a instalação daquela
Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico
na Capital de nosso Estado, com seus trabalhos es
tendidos também ao interior e região de fronteira,
como Ponta Porã e Dourados.

Ao ouvir presidiários condenados por tráfico de
drogas e comprovar envolvimento de policiais, aque
la CPI presta um grande serviço ao povo
sul-mato-grossense, que deseja ver-se livre dos tra
ficantes que fazem do nosso Estado, por seus fato
res geográficos, um verdadeiro corredor de passa
gem de drogas como a cocaína, maconha e crack
para outros Estados, como Rio de Janeiro, São Pau
lo, Distrito Federal e Goiás, e que no rastro do tráfico
trazem também o contrabando de armas, seqües
tros, mortes e o terror que impõem pelo seu forte
aparato criminoso.

Mister se faz, Sr. Presidente, destacar a entrada
das Forças Armadas brasileiras no combate ao nar
cotráfico nas regiões de fronteira de nosso Estado
com o Paraguai.

Em audiência que tive com o Sr. Ministro da De
fesa, Geraldo Quintão, oficiei a S.Exa. a necessidade
de os Comandantes Militares do Exército e da Aero
náutica facilitarem à Polícia Federal todo o apoio lo
gístico necessário no combate ao narcotráfico, vez
que a atual a'tão ilícita e impune do crime organizado
tem envolvido, também, a nossa soberania nacional,
agravando-se no Mato Grosso do Sul, detentor da
maior faixa o1e fronteira "seca" do Brasil, sendo 500
quilômetros com o Paraguai e 200 com a Bolívia, o
que tem facilitado, em muito, a atuação do crime orga
nizado, em especial o narcotráfico.

Iniciativas como esta, por parte do Governo Fe
deral, somadas a outras, como a criação da Secreta
ria Nacional Antidrogas, é uma resposta efetiva das
instituições fl3derais que nos deixa a esperança de
podermos assistir à extinção das principais quadri
lhas de narcotraficantes.
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Encerro, Sr. Presidente, registrando o maior fato
concreto e a maior decepção desta visita da CPI do
Narcotráfico ao Mato Grosso do Sul; decepção, pelo
recuo do Presidente do Paraguai, José Luiz Macchi,
que de última hora cancelou um encontro previamen
te agendado por ele com os Parlamentares brasilei
ros.

Desta tribuna, Sr. Presidente, repudio mais este
descaso, mais esta omissão das principais autorida
des paraguaias para com o Brasil, com aquele país
"exportando" apenas problemas e contribuições ne
gativas para os Estados brasileiros que com ele fa
zem fronteira, principalmente o meu Mato Grosso do
Sul, como já denunciei aqui mesmo deste Parlamen
to, em outras ocasiões.

Como o mais importante fato desta visita da
CPI, Sr. Presidente, registro a reunião marcada para
daqui a trinta dias e a ser realizada em Ponta Porã, na
fronteira do Brasil com o Paraguai, entre Deputados
brasileiros da CPI do Narcotráfico e membros de uma
Comissão Parlamentar idêntica do Congresso do Pa
raguai, para traçar políticas específicas para o com
bate ao narcotráfico na região.

Que o Mato Grosso do Sul seja definitivamente
retirado das páginas policiais e inscrito nas páginas
da produção, da hospitalidade, do turismo e da paz,
principais características da nossa gente.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs. e Srs.
Deputados, os trabalhadores em educação do Estado
da Paraíba estão em greve por tempo indeterminado.
Os motivos da greve podem ser resumidos em dois
fatos: necessidades básicas dos trabalhadores não
satisfeitas e descompromisso do Governo Estadual
com a educação.

Sabemos que uma greve na educação pública
traz prejuízos a médio e longo prazos para a socieda
de e pode trazer prejuízos políticos imediatos para o
Governo, mas o que importa neste momento é enten
der por que o Governo não recebe os grevistas nem
negocia uma solução para o conflito, de modo a evitar
prejuízos para alunos e para a sociedade como um
todo, como deveria ser sua responsabilidade.

Por que () Governador José Maranhão não quer
receber o comando de greve? Ora, porque não tem
argumentos convincentes para justificar sua recusa
em atender às reivindicações dos servidores. Diga-se
de passagem, trata-se de reivindicações simples o
objetivas, como planos de cargos e salários, incorpo
ração de gratificações, manutenção das escolas e

abertura de concurso público para preenchimento de
vagas.

Sr. Presidente, sras. e Srs. Deputados, estou fa
lando de reivindicações de professores de um Estado
pobre, mas quero dizer que o nosso problema não é a
pobreza financeira, mas a pobreza de espírito do nos
so Governador. Não fosse isso, ele estaria negocian
do com os grevistas e não se escondendo diante das
dificuIdades.

Mas alguém poderia contestar-me, afirmando
que o Estado não tem recursos para atender às rei
vindicações dos trabalhadores. Bem, se essa é a
questão, lanço aqui um desafio para o Governo: que
seja constituída uma comissão paritária entre grevis
tas e Governo e que, no prazo de 15 dias, analise as
despesas e as receitas do Estado, propondo ao final
as fontes para atendimento das reivindicações. Faço
esse desafio porque tenho certeza de que o Estado
tem condições de atender às reivindicações elenca
das, como também tenho certeza de que os trabalha
dores da educação não exigem aquilo que o Estado
não pode pagar, mas querem apenas a garantia de
uma vida digna para si e os seus dependentes.

Por fim, Sr. Presidente, quero deixar registrado
aqui nesta Casa que os prejuízos pelo que está acon
tecendo ou venha acontecer são de única e exclusiva
responsabilidade do Governador da Paraíba. Se as li
deranças perderem o controle da situação e o con
fronto tomar um rumo incerto, que tudo isso seja colo
cado na conta de um governo que não dialoga, seja
por incompetência, seja por qualquer outro motivo.

O fato é que a greve continua e o povo espera
uma atitude sensata do Governo, e, pelas razões ex
postas anteriormente, estou plenamente solidário
com os grevistas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. EV.LÁSIO (Bloco/PSB - SP.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso da pa
lavra para trazer à tona tema muito delicado, que não
é novidade para nenhum Deputado, para nenhuma
Deputada, para nenhum Congressista.

Refiro-me ao mar de lama que hoje assola São
Paulo, a maior cidade do País e terceira do mundo. A
honra, o respeito e a moral da sua população estão ul
trajados por causa das informações dadas à impren
sa pela brava Sra. Nicéa Pitta que vivia na intimidade
do poder da maior cidade brasileira.

Represento nesta Casa o povo de São Paulo,
em especial o da região metropolitana. Posso afirmar
que ele se envergonha desse mar de lama. Este, se
medido, não estaria no nível do calcanhar, da canela
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ou dos joelhos. Pelo contrário, está tão alto que já su
foca muitos dos seus políticos.

A Câmara Municipal de São Paulo que a meu
ver deveria ser a defensora de seu povo acovarda-se
e não enfrenta essa grave situação: Isso prova que
grande parte dos Vereadores estão comprometidos
com essa situação de vexame~ desmando ecorrupção.

O PSB, reunido segunda-feira passada na Câ
mara dos Vereadores de São Paulo, encaminhou al
gumas propostas por meio da bancada municipal.
Dentre elas a do impeachment do Prefeito Celso Pit
ta, que consideramos a mais importante. S. Exa. não
reúne as condições éticas, morais e políticas para
continuar nos comandando a cidade de São Paulo.

À minha opinião soma-se a do povo paulistano.
Vamos trabalhar para reerguer nosso Estado.

Com certeza, o dia 3 de outubro será o início de um
novo tempo. Vamos convocar os estudantes e os tra
balhadores para percorrermos as ruas da cidade exi
gindo a saída de um corrupto, hoje à frente da Prefei
tura de São Paulo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem a V. ExA a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria apenas de registrar a presença
nesta Casa da bancada de Vereadores da cidade de
Campina Grande. O objetivo da visita é relatar ao Mi
nistro Fernando Bezerra, da Integração Nacional, os
atuais problemas da região do Cariri.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Caio Riela.

SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
meu pronunciamento ressalta a importância da matriz
energética no Rio Grande do Sul com a introdução do
gás natural da usina térmica da minha terra natal.

O Correio do Povo, em sua edição de hoje, traz
reportagem que nos deixa satisfeitos sobremaneira. É
que diz a notícia novas indústrias do Mercosul apor
tam em Uruguaiana, manifestando grande interesse
em suas instalações naquela cidade, tendo em vista a
grande oferta de energia proporcionada pelo advento
da primeira Usina Térmica a Gás Natural em nosso
País, que ali começa a dar os primeiros sinais de efeti·
va presença.

Só quem acompanhou de perto toda a grande
façanha que foi viabilizar a construção da referida usi
na e do gasoduto poderá avaliar o alto significado
emotivo e prático, da notícia.

Imediatamente, a memória nos leva de volta aos
primeiros sonhos, até às primeiras atuações, aos pri
meiros fracassos, às grandes resistências, ao egoís
mo e a tantas dificuldades que tivemos de enfrentar e
superar. Porém, afloram também em nossa memória
as cenas vitoriosas e produtivas dos que conosco lu
taram para que pudéssemos chegar até a construção
do grande complexo energético que já começa a mu
dar o perfil SOcioéconõmico da região Fronteira Oeste
do Rio Grande Sul.

A usina está pronta e funcionando. Trata-se,
sem dúvida, do melhor presente que um filho daquela
terra pode dar e receber; contribuir para a sua cons
trução e sentir-se recqmpensado pelas benesses que
a usina irá proporcionar aos seus concidadãos.

Nem tudo, entretanto, está pronto. Ainda falta a
mudança de mentalidade, de gestos, de ações e de
métodos dos Prefeitos Municipais, transformando as
suas administrações em meios facilitadores e incenti
vadores ao aporte de novos complexos industriais
que estão sondo atraídos pelo novo canal energético.

Nesse sentido, temos de considerar que as
ações burocráticas, emperradas, ultrapassadas e
descabidas não mais se coadunam com o interesse
empresarial que pretende medir as possibilidades de
instalação de seus parques em cidades da fronteira.

É preciso, sim, muito trabalho no sentido de mo
dernizar o complexo administrativo municipal, onde
as funções públicas estejam a serviço dapopulação e
do Município, e nunca a serviço das causas eleitorais.
É preciso sl3parar governo e administração de urna e
eleição.

Com certeza, Sr. Presidente,S~ e Srs. Deputados,
os atuais e os futuros administradores das cidades da
Fronteira Oeste gaúcha saberão proporcionar, por seu
trabalho prófícuo,'todas as condições para que a região
possa mudar seu perfil econômico e daí caminhar para
novos dias, de mais progresso e desenvolvimento, da
forma que a sua gente merece e necessita.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, SrJis e Srs. Deputa
dos, venho à tribuna falar novamente sobre o endivi
damento dos pequenos e miniprodutores rurais.

Vou falar í:a fi outro momento sobre a visita que
fizemos à construção de uma escola agrícola no Mu
nicípio de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Lá
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constatamos várias irregularidades, por isso estou fa
zendo requerimento ao Ministério pertinente para
checá-Ias.

Volto ao tema do meu discurso de hoje: o endivi
damento dos pequenos e miniprodutores. O Governo
está virando-lhes as costas.

O Líder do Governo prometeu várias vezes des
ta tribuna resolver o problema. Disse que havia um
acordo com o Pronaf, o Proger e o Procera nesse
sentido. Estamos esperamos desde outubro, e nada.

Organizamos um movimento de vigília para
pressionar o Governo. Este, de afogadilho, man
dou-nos dizer que o Conselho Monetário Nacional ti
nha se reunido e já havia feito uma proposta. Man
dou-a a esta Casa inclusive em forma de voto do Mi
nistro Pedro Malan para análise.

A proposta não tinha nada a ver com a original,
elaborada pelo Partido dos Trabalhadores, quando
aqui foi votado a projeto de conversão para resolver o
problema do endividamento. O Governo propunha um
alongamento dE~ até cinco anos. Ora, isso significa
que poderia ser um, dois meses. A proposta também
continha uma carência de até um ano. Então, poderia
ser um, dois dias ou um mês. Quem é que sabe?

Na proposta e isto é o pior não havia a questão
dos investimentos. Ela falava apenas em custeio, que,
de forma alguma, atende à maioria dos pequenos e
microprodutores.

Pediram-nos que a analisássemos. Marcamos
para quarta-feira, às 11 horas da manhã, uma supos
ta negociação com a equipe econômica do Governo.
Chegamos lá na hora combinada, mas nenhuma su
gestão nos foi dada. Foi marcada então nova reunião
para as 14h. E, às 14h, quando o núcleo agrário do
Partido dos Trabalhadores estava reunido com mais
de dez entidades da área rural, o Líder do Governo se
sentiu constran~,ido ao tomar conhecimento de que a
resolução já estava publicada no Diário Oficial.

Sr. Presidente, como vamos negociar um fato já
consumado? Vejam V. ExAs. a falta de respeito com os
pequenos e miniprodutores. Fomos chamados para
uma suposta negociação às 14h, quando diziam que a
equipe econômiea nos daria uma resposta, mas a re
solução já estava publicada no Diário Oficial.

Por uma questão de ética, não citaremos o
nome de nenhuma das empresas, mas V. ExAs. sa
bem que recentemente foi feito acordo astronômico,
bilionário, para as dívidas de determinadas empre
sas. Bancos são salvos no País com dinheiro público,
mas quando se trata do pequeno e do miniprodutor,

daquele que mantém a cesta básica, aí esse tipo de
tratampntn é deixado de lado.

Fazemos, então, um apelo às autoridades eco
nômicas para que olhem esta questão com mais cari
nho. Além da mobilização que será feita no dia 30, o
núcleo agrário estará reunido com as demais entida
des a fim de definir um plano nacional para resolver a
situação do pequeno e do miniprodutor de uma vez
portadas.

Não dá para suportar essa falta de compromis
so, esse descaso das autoridades para com o peque
no e o minipradutor do País.

É lamentável, mas o Governo tratou e está tra
tando com irresponsabilidade, com descaso a situa
ção do pequeno e do miniprodutor do País.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, do núcleo
agrário, das entidades que aqui representam os tra
balhadores do País, não aceitamos esse tipo de trata
mento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, trago ao conhecimento de todos meu po
sicionamento acerca dos fatos envolvendo o cantor
uberlandense Alexandre Pires em acidente automo
bilístico no dia 6 de fevereiro, que culminou com a
morte de José Alves Sobrinho, em Uberlândia.

Lamento a morte do rapaz, e envio meus senti
mentos de pesar à sua família, que certamente sofreu
um choque terrível e atravessa momentos de profun
da dor. Quero solidarizar-me com Alexandre Pires,
que está sofrendo uma espécie de condenação preci
pitada e ataques que não escondem um fundo de ran
cor racista. Condenação essa que parte de setores
dos meios de comunicação, de manifestações na
Internet alegando outros supostos crimes de Alexan
dre e de promotores inconseqüentes.

Ora, sabemos que no Brasil impera a impunida
de decorrente de acidentes de trânsito com vítimas
fatais que nunca são apurados. Para o bem da Justiça
e vitalização das nossas instituições, não seria de
bom alvitre que uma pessoa famosa como Alexandre
Pires escapasse de suas responsabilidades perante
a lei. No entanto, urde-se uma cruzada pseudomorali
zadora contra Alexandre, como se ele fosse um fací
nora, bárbaro e criminoso. Sem prova alguma, afir
mam que ele "omitiu socorro", "estava bêbado" e é
uma "ameaça à sociedade", Houve um promotor de
Uberlândia, ansioso por aparecer na mídia, que, con
trariando o inquérito policial, indiciando Alexandre por
crim~ "culposo" (não intencional), pediu sua condena-
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ção por crime "doloso" (intencional) e a prisão preven
tiva do cantor, porque ele seria uma "ameaça à socie
dade" e poderia "subornar as testemunhas do aciden
te". Indo além, o promotor quer condenar o tio do can
tor por ter comprado calmante sem receita médica.
Sensatamente, o juiz recusou tamanha falta de serie
dade.

Estamos não apenas diante de um absurdo,
mas também de mal disfarçado rancor racista, pelo
fato de Alexandre ser uma pessoa negra e pobre que
ficou rica e famosa. Quantas são as pessoas de cor
branca e não famosas que se envolvem em acidentes
fatais, mas contra as quais não se investe a fúria dos
meios de comunicação, de promotores e falsos mora
listas?

Não bastasse este tratamento diferenciado,
conta a favor de Alexandre o fato de ele ser uma pes
soa de conduta irreparável aos olhos da sociedade.
Ele não se envolve em confusões, não é conhecido
como bebedor, não tem passagens pela polícia etc.
Prova de sua conduta serena foi ele ter colaborado da
melhor maneira possível no inquérito policial. Alexan
dre não é o que alguns querem fazer parecer. Ao con
trário, utilizando da sua condição de astro, realiza ati
vidades esportivas e assistenciais para beneficiar fa
mílias pobres com doações. Não estou aqui para jul
gar a extensão política dessas ações, mas apenas re·
velando o seu lado humano.

Diante destes fatos, afirmo minha inteira solida
riedade a Alexandre Pires, contra ataques e condena
ções que têm no fundo uma intolerância racista mal
disfarçadas. Meu apoio à sua pessoa não significa
compactuar com a impunidade. Ele sabe que errou e
está disposto a pagar pelo seu erro. Porém, dentro da
sensatez e da justiça, sem ser imputado por aquilo
que ele não é e não fez.

Sr. Presidente, peço a V. Ex'l que autorize a di·
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a despeito de uma
imprensa, do meu ponto de vista, exageradamente fa
vorável a FHC e dos milhões de dólares que vêm sen
do gastos na comunicação do Governo só para este
ano estão previstos 600 milhões entre Governo e es
tatais, o Presidente não consegue reverter o índice de
rejeição popular de 56%.

Hoje, os jornais Correio Braziliense e Jornal
de Brasília divulgam pesquisa realizada pelo Ibope,
encomendada pela Confederação Nacional da Indús
tria, que aponta ser Luiz Inácio Lula da Silva mais

qualificado para exercer o cargo de Presidente da Re
pública do que FHC.

Em oito qualidades indagadas aos pesquisa
dos, Lula ganha de FHC por cinco a três. Na opinião
dos brasileiros, Lula é mais honesto, mais firme, mais
decidido, mais ousado, mais preocupado com o social
e mais preocupado com o desenvolvimento do que o
atual Presidente da República.

Também consta da pesquisa que, se a eleição
fosse realizada hoje, Lula receberia 21 % dos votos,
seguido de Ciro Gomes, com 13%; Itamar Franco,
ACM eMaluf, com 7%; Roseana Sarney, com 6%; Ga
rotinho, com 5%; e José Serra, com 2%.

Sr. Presidente, é um fenômeno um homem
com pouco acesso à mídia, sem recursos para a
publicidade pessoal, ocupar tal posição no cenário
nacional. E isso acontece em função da sua
liderança inc:ontestável, pois Lula é um homem
conhecido pc)r todos nós pela sensibilidade social,
por ser um líder popular que conhece os problemas
do Brasil, que tem compromisso e uma relação
profunda com o seu povo.

Sr. Presidente, por isso, cada vez mais, a Nação
brasileira reconhece o valor do líder Luiz Inácio Lula
da Silva, membro do Partido dos Trabalhadores, parti
do que tem vocação para a democracia e para o res
peito aos valores fundamentais do ser humano.

Estou convencido de que o Partido dos Traba
lhadores está predestinado a governar este País. Ele
há de ter uma performance positiva nas eleições
deste ano e há de conseguir colocar o Brasil em seu
devido lugar no cenário internacional. Ele há de resol
ver as questões mais urgentes relativas à miséria do
povo, como, por exemplo, a prostituição infantil.

Diga-se de passagem que o dinheiro gasto
pelo Governo com propaganda que não tem
conseguido reverter a posição do Presidente
poderia ser utilizado, pelo menos em parte, na luta
contra a prostituição infantil. No Nordeste há até
feira do 1 real e 99 centavos, onde crianças com
pouco mais de 10 anos se prostituem em troca de 1
ou 2 reais para comprar pão, alimentos e remédios.
Aquele dinheiro seria muito melhor utilizado se
destinado às crianças vítimas da prostituição infantil.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção da
Casa para a pesquisa hoje publicada pelos Correio
Braziliense e Jornal de Brasma, segundo a qual
um líder popular sem recursos para a divulgação de
suas idéias e com pouco acesso à mídia vence o
Presidente da República por cinco a três e ainda
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tem ampla vantagem sobre os demais candidatos
na corrida presidencial.

Repito, Sr. Presidente, esse é o reconhecimen
to do povo brasileiro a um líder popular que, embora
nunca tenha tido a oportunidade de pegar a caneta
de Presidente, promoveu inúmeras conquistas como
cidadão, como lutador, do ponto de vista da organi
zação sindical, da redução da jornada de trabalho,
da melhoria de salário, da organização de partidos,
enfim, de melhores condições de vida para o povo
brasileiro. Quantas conquistas, Sr. Presidente, esse
líder popular e guerreiro obteve para o Brasil!

ImaginE,m quando este homem, que a cada dia
mais vem alcançando o reconhecimento da
população brasileira, tiver a oportunidade de sentar
na cadeira de Presidente, com o poder, a
sensibilidade e o compromisso que tem com o povo
brasileiro! Estou convencido de que será o início de
uma caminhada no sentido de resgatar a cidadania
do povo brasileiro e dar um basta à situação de
barbárie a que infelizmente todos nós, Deputados e
o povo em geral, estamos assistindo em nossa
Pátria.

Quero registrar minha satisfação com o
reconhecimento do povo brasileiro, conforme
demonstram as pesquisas publicadas hoje nos
jornais de Brasília, em relação a Luiz Inácio Lula da
Silva, o mais importante líder popular que o Brasil já
conheceu.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB .- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Ex.!! autorização para que conste nos Anais da
Casa de correspondência a mim encaminhada pelo
Fênix - Movimento de Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas de São Paulo. Eles reclamam que o
aumento de salário para os três Poderes existe e
não quebra o Brasil, mas para aposentados, não.

Também desejo protestar contra a edição de
medida provisória que extinguiu o Conselho
Nacional de Segurança Social.

Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal,
na tarde de ontem, julgou constitucional o fator pre
videnciário, descumprindo o disposto na Emenda nQ

20, da Constituição, prejudicando aposentados e
pensionistas.

Obrigado, Sr. Presidente.

CORRESPONDÊNCIA A QUE SE
REFERE O ORADOR:

F~NIX MOVIMENTO DE TRABALHADORES
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SÃO PAULO
Filiada à Federação dos Aposentados e Pensionistas
de São Paulo COBAP - Confederação Brasileira de

Aposentados e Pensionistas

Sede Própria

São Paulo, 3 de março de 2000

Exmll Sr. Deputado Federal
Prezado Senhor,

Os aposentados e pensionistas brasileiros,
como acontece todos os anos, estão preocupados
com as notícias que estão sendo divulgadas pela
imprensa a respeito do salário mínimo.

Preocupados, Senhor Deputado, porque é im
possível viver a aceitar a forma indigna com que são
tratados os trabalhadores aposentados brasileiros.

Não se respeita mais a lei. A lei, Senhor Deputa
do, não é para o povo, reclamamos na Justiça o que o
Governo nos deve, mas alegam os Senhores Juízes,
que, não temos nada a reclamar e que o Ministério da
Previdência paga os índices oficiais.

rndices oficiais, Senhor Deputado, que são ma
nipulados pelo lápis dos economistas do Governo e
que reduziram nossos salários a metade de seu valor.
A Constituição Brasileira no seu artigo 201 virou pia
da de muito mau gosto. Se a Constituição fosse res
peitada os aposentados brasileiros não estariam na
situação que estão.

Não temos dinheiro para comprar remédios, aí
vem o Ministro Malan, com a maior desfaçatez e o
maior deboche, afirmando que não houve aumento
dos remédios. Será que esse Senhor pensa que
tudo mundo é tolo e somente ele é inteligente?

Portanto, Senhor Deputado, não dá mais para
agüentar, não adianta querer convencer o povo que
a Previdência não tem dinheiro e que se aumentar o
salário mínimo vai quebrar o Brasil, chega, chega,
chega!

Senhor Deputado, aumento do salário do
Presidente da República, Senadores, Juízes,
Deputados não quebram o Brasil? O dinheiro é
diferente?

Senhor Deputado, finalizando, esperamos que
V. ExA lembre-se que: a Revolução Francesa come
çou com os pobres nas ruas lutando por seus direi
tos, contra a fome, contra a miséria.

Está na hora de se fazer Justiça para os
idosos aposentados e pensionistas brasileiros!
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Fraternalmente, - Mercedes Lopes Mendes,
Presidente - Walter Vicentini, Tesoureiro.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, se há territórios caribenhos que são pa
raísos fiscais, o Brasil é, sem dúvida, um paraíso
bancário. Aqui, os bancos tudo podem e tudo fa
zem, com a -liberdade e a impunidade que sempre
pediram a Deus. Não surpreende, pois, que tenham
ao final do ano lucro de bilhões de dólares, muitas
vezes superior ao que lhes é facultado nos países
de onde vieram. Ganhos assim gigantescos se de
vem não só à competência dos seus talentosos exe
cutivos, mas às artimanhas a que freqüentemente
recorrem para fraudar a lei, para driblar o Governo.
Entre elas, avulta a manipulação de parcela do di
nheiro depositado nas cadernetas de poupança, que
deveria, por força de lei, financiar a aquisição ou a
construção da casa própria, sonho cada vez mais
distante para milhões de famílias brasileiras.

Os cálculos são do economista Miguel Ribeiro
de Oliveira, Vice-Presidente da Associação Nacio
nal dos Executivos de Finanças (ANEFAC). Núme
ros do Ministério da Fazenda indicam que, de janei
ro a novembro de 1999, captaram-se na poupança
R$ 89,6 bilhões. De acordo com a Resolução
1.980/93, do Banco Central, 60% desse montante
devem ser aplicados no financiamento da habita
ção popular.

Se os bancos públicos, como a Caixa Econô
mica Federal, obedecem à lei, os congêneres priva
dos a ignoram solenemente: dos R$ 49,1 bilhões
em depósitos na poupança, destinaram somente
R$ 14,7 bilhões a financiamentos habitacionais,
quando deveriam ter investido R$ 29,5 bilhões. E os
R$ 14,8 bilhões desviados, para onde foram? Pro
vavelmente para a roleta do mercado financeiro, em
que os juros correm soltos, para a alegria de quem
ganha com a especulação.

Sobre essa manobra, declara o economista
Miguel de Oliveira: "Duvido que o dinheiro tenha
ficado parado nos cofres dos bancos. Deve ter sido
aplicado em títulos do Governo ou emprestado a
juros exorbitantes, engordando os R$4,5 bilhões
dos lucros dos 25 maiores bancos em 1999".
Lembre-se, a propósito, que a aplicação em títulos
públicos rende o dobro do que pagam as
cadernetas de poupança, e a taxa média dos juros
para empréstimo pessoal e cheque especial chega
a 8,43% ao mês.

Concordamos com o que disse o advogado
José Roberto ele Oliveira, Presidente da Associação
Nacional de D'efesa do Consumidor e do Trabalha
dor (ANACON'T): "Esse é mais um escândalo que
precisa ser muito bem investigado. Os poupadores
não podem contribuir para encher ainda mais os co
fres dos bancos". E não é de hoje, Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, que pensamos assim.

Em 1995, apresentamos o Projeto de Lei nQ

729, que "dispõe sobre o direcionamento dos recur
sos captados pelas entidades integrantes do Siste
ma Financeiro da Habitação e dá outras providênci
as". Passados cinco anos, cremos que a matéria se
mantém oportuna e válida, razão por que cogitamos
de desarquivá··la ou de submeter projeto semelhan
te à consideração dos nobres colegas.

É o que nos cumpre fazer, Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputaclos, em benefício não apenas da insti
tuição centenária da poupança, mas, sobretudo, em
defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores brasi
leiros, que guardam um pouco do já pequeno salário
na esperança de comprar a casa própria. Sonho
que, temos a Gerteza, um dia deixará de ser privilé
gio de alguns para se tornar patrimônio a que todo
cidadão tem direito.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, lamento a decisão do Supremo
Tribunal Federal, tomada por dez votos contra um,
que, mesmo em caráter provisório, não acatou a ar
güição de inconstitucionalidade do fator previdenciá
rio.

A Suprema Corte considerou que, por ter regra
de transição e pelo aspecto de o fator só se aplicar
a segurados 'futuros do sistema previdenciário, a
fórmula que envolve expectativa de vida, idade e
tempo de contribuição não afronta direito adquirido
nem a Constituição.

Gostaria de lamentar, primeiro, porque a adoção
do fator previdenciário é, nada mais, nada menos, do
que a instituição da idade mínima para a aposentado
ria, de forma transvestida, contrabandeada, que por di
versas vezes fora rejeitada por esta Casa e pelo
Congresso Nacional.

O Ministro Waldeck Ornélas é pródigo em criar
malvadezas contra os trabalhadores e os aposenta
dos brasileiros" Ministro do Govemo Fernando Henri
que Cardoso E~ comandado do Senador Antonio Car
los Magalhães, ao ser derrotado nesta Casa, quando
nos encaminhou a idade mínima, engendrou o cha-
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mado fator previdenciário, que simplesmente obriga
os trabalhadores a adiar suas aposentadorias além do
tempo a que fariam jus para não sofrerem redução
de salário.

A primeira malvadeza criada por essa medida
consiste em que as aposentadorias, antes calculadas
com base nos últimos 36 meses de contribuição, agora
serão calculadas em relação aos salários a partir de
1994, quando entrou em vigor o Plano Real. Portanto,
o que era um Qílculo de 36 meses passa automatica
mente para quase 50 meses. Projetando-se para o fu
turo, esse cálculo vai, dia-a-dia e mês a mês, sendo di
latado, e o prazo também. Para os próximos trabalha
dores, daqui a cinco ou dez anos, será utilizada a mé
dia dos salários dos últimos dez anos para cálculo das
aposentadorias, o que certamente lhes acarretará
perdas.

Calcula-SE! que se chegará, a depender das
circunstâncias, a mais de 40% de perdas. E o fator
previdenciário, que conjuga idade, tempo de vida e
tempo de contribuição, poderá trazer para as
mulheres uma perda em torno de 45% de suas
aposentadorias; e, para os homens, de 30% a 40%.

A lónica da reforma previdenciária
empreendida pelo Ministro Waldeck Ornélas é a de
que quanto mais o trabalhador viver, pior para ele;
quanto mais novo ele conseguir se aposentar,
também. A lógica é fazer com que o trabalhador se
aposente o mais tardiamente possível. O núcleo
fundamental da reforma é o impedimento da
aposentadoria. E, finalmente, quando o trabalhador
se aposentar, que ele morra logo depois, porque é
esse o ideal para a Previdência ou seja, que ele
goze o mínimo possível sua aposentadoria.

Essa lógica perversa não pode prosperar. Espe
ro que o Supremo Tribunal Federal faça uma autocríti
ca quando julgar o mérito da questão e fulmine de in
constitucionalidade o fator previdenciário.

O MinistreI Waldeck Ornélas vem preparando o
caminho para li privatização da Previdência, e já o
faz internamente com uma série de medidas: com
as agências I~xecutivas, burlando os concursos
públicos e com uma série de expedientes em que
modifica o conceito de seguridade social e introduz
o de cálculo atuarial.

Isso é pavimentar o caminho, porque, segundo
esse conceito, 1erá de haver uma equivalência entre a
contribuição e () benefício recebido. É tudo o que as
seguradoras privadas querem, porque, com o conceito
de seguridade !;ocial e o pacto entre gerações, essas

normas não prevalecem, tomando-se desinteressan
tes para o capital privado. Mas, ao se introduzir o con
ceito do cálculo atuarial, abre-se o caminho para per
mitir uma relação direta entre benefício e contribuição,
exatamente tudo o que as seguradoras privadas que
rem para privatizar ta Previdência ou, pelo menos, o
segmento mais rentável, aquele acima de três salá
rios mínimos.

Portanto, o fator previdenciário, uma fórmula ma
temática inventada pelo Ministro Waldeck Ornélas e
seus assessores a qual nem soube explicar, quando
esteve nesta Casa, é uma injustiça com os trabalha
dores brasileiros, e mais ainda porque tem como nú
cleo fundamental de filosofia a idéia de que o trabalha
dor deve aposentar-se o mais tarde possível e, de
preferência, que morra lago em seguida e não goze o
benefício previdenciário.

Espero que o Supremo Tribunal Federal corrija
essa injustiça e fulmine de inconstitucionalidade o fa
tor previdenciário, porque ele é uma forma contra
bandeada e transvestida de instituir a idade mínima,
por diversas vezes rejeitada por esta Casa.

O SR. RUBENS BUENO (PP8 - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, o Primeiro-Vice-Líder da bancada do PPS,
Deputado Regis Cavalcante, deve apresentar hoje a
esta Casa requerimento pedindo o desarquivamento
de projeto de lei do Senador Roberto Freire que tra
ta exatamente de acabar com o nepotismo neste
País. O Senador Roberto Freire, Presidente do nos
so partido, vai emendar a reforma do Judiciário no
Senado para restabelecer a proposta da Deputada
Zulaiê Cobra. Não há por que deixar de ser um pro
jeto, até porque há uma resolução do Supremo Tri
bunal Federal que proíbe a contratação de parentes
em cargos de confiança.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a língua
é uma das maiores e mais relevantes expressões da
identidade de um povo. Não por coincidência, os
conquistadores antigos começavam por impor a pró
pria língua às nações que derrotavam, não apenas
para com elas melhor se comunicarem, mas, sobre
tudo, para humilhá-Ias, para desmoralizá-Ias, privan
do-as do idioma em que aprenderam a ler e a escre
ver. Pior, porém, do que se ver expropriado da lín
gua materna é renunciá-Ia voluntariamente, é aban
doná-Ia de propósito, é desprezá-Ia por outra que se
considere melhor e mais bonita.

Esse, infelizmente, é o insulto que parece afron
tar a língua portuguesa, tantas e tão numerosas são



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta~feira 17 11177

as demonstrações de desamor' e de indiferença do
povo brasileiro para com o seu idioma, um dos mais
belos e mais ricos entre os que hoje se falam.

Tem-se a impressão de que os brasileiros sen
tem vergonha de falar português, tamanho o esforço
com que se empenham em arremedar o inglês. Não
nos anima, é bom que se saiba, nenhum sentimento
xenófobo, nenhuma prevenção contra os idiomas
estrangeiros. Julgamos, apenas, que o interesse por
outra língua não se deve'sobrepor ao estudo e ao co
nhecimento da que chamamos de materna, pois que a
recebemos como herança natural.

Que se aprendam dois, três e até mais idiomas
estrangeiros, mas como línguas secundárias, como
alternativas que se oferecem para a comunicação
no mundo globalizado em que j~ vivemos. O
inadmissível, porém, é testemunhar o esquecimento
a que hoje se relega o português e, com ele, a
riquíssima cultura dos povos que o falam, a
exuberante literatura que lhe dá valor e prestígio
aos olhos de quem a conhece.

Se ontem foi o francês, não há como ignorar
seja o inglês, hoje, o idioma prevalecente na
comunicação internacional embora, esclareça-se,
mais por circunstâncias político-econômicas do que
por méritos da própria língua. À custa disso, milhões
de brasileiros se vêm prestando a adotá-lo como se
fôssemos uma Nação anglófona. Assim, no
comércio já não se faz liquidação, mas sale; já não
se fala em desconto, mas em off; já não se tem
auto-serviço, mas self-service.

Na doce ilusão de que falam inglês, não são
poucos os brasileiros que cometem os mais diferentes
solecismos, dos enganos de pronúncia aos erros de
significado. Note-se, por exemplo, como se usa han
dicap com a acepção de ''vantagem'', quando a acep
ção correta é justamente a oposta, "desvantagem".
São constrangimentos por que passa quem se mete a
falar uma língua estranha quando sequer aprendeu a
sua.

Embora com atraso, é promissora a reação da
sociedade brasileira a esse processo de deterioração
lingüística, de degradação cultural. De autoria do
Deputado Aldo Rebelo, o Projeto de Lei ~ 1.676, de
1999, dispõe, em boa hora, sobre a promoção, a pro
teção, a defesa e o uso da língua portuguesa, aspec
tos discutidos no excelente seminário "Idioma e Sobe
rania: Nossa Língua, Nossa Pátria", promovido pela
Câmara dos Deputados nos dias 14 e 15 deste mês
de março.

Ações dessa magnitude é que nos animam a lu
tar pelo respeito 19 pelo amor que todos devemos à lín
gua portuguesa. Como escreveu Manuel Bandeira,
nos primorosos versos que dedicou a Camões:

Não morrerá sem poetas nem soldados

A língua em que cantaste rudemente

As armas í3 os barões assinalados!

Muito obrinado!

O SR. AI.DIR CABRAL (Bloco/PSDB - RJ.
Pronuncia o sE~guinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, tenho destacado, em meus
sucessivos mandatos de Deputado Federal, minhas
maiores preocupações para com as questões de se·
gurança pública e do desarmamento da população
civil. Este meu trabalho repercute através da criação
da Subcomissão Permanente de Segurança Pública
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, bem como com o surgimento da Frente
Parlamentar dei Apoio às Políticas e Ações de Segu
rança Pública, entes estes que tenho a honra de,
atualmente, presidir.

Em meio a tantas preocupações com estes te
mas, é salutar saber-se que a Câmara dos Deputados
vem dedicando especial atenção ao exame de um
conjunto de proposições relacionadas com a seguran
ça pública, e, neste contexto, vejo-me também presi
dindo a Comissão Especial destinada a emitir parecer
à PEC ~ 151-A/95 e apensadas, que reestruturam a
segurança pública. Sei que, presentemente, 87 propo
sições referentes à segurança pública, ao porte de
arma e ao desarmamento da população civil tramitam
nesta Casa.

Enquanto esta Casa se debruça no exame des
tas questões, no Estado do Rio de Janeiro, desde
1995, há insolúvel a questão do desaparecimento de
345 mil projétE~is de fuzil, calibre 5.56 x,45mm, adqui
ridos pela Polícia Militar em um lote de 500 mil projé
teis à Companhia Brasileira de Cartuchos. Não há
maiores informações sobre o problema, sabendO-SEi,
entretanto, que milhares destes cartuchos já foram
encontrados ,em mãos de criminosos e traficantes
nos morros E~ favelas da Região Metropolitana do
Grande Rio, incluindo, aí, a Baixada Fluminense.

Visando a incluir esta Câmara dos Deputados
no trato desta situação, decidi por apresentar a esta
Casa dois requerimentos. O primeiro solicitando infor
mações ao SI'. Ministro da Defesa, Dr. Geraldo Mage
la da Cruz C!uintão, sobre providências que tenham
sido adotadas no interesse da segurança pública em
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conseqüência do desvio de munições ocorrido na Po
lícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Entendo ser
necessário qUE' o Ministério da Defesa se pronuncie
sobre este assunto considerando que a Polícia Militar
do Estado do FUo de Janeiro, desde 1995, corno 1'prça
auxiliar e reserva do Exército brasileiro, tem este pro
blema para esc:larecer. No segundo requerimento, so
licito do Sr. Presidente da Câmara, Deputado Michel
Temer, que institua uma Comissão Externa que, no
Estado do Rio de Janeiro, acompanhe o desenrolar
deste caso, uma vez que não é possível a esta Casa
manter-se ausente do problema se, na totalidade de
seus membros, todos nós nos preocupamos com as
questões da segurança pública, do desarmamento da
população civil t9 do porte de armas.

Os requerimentos me parecem ser providência
que se faz necessária sobretudo porque, da resposta
do Ministério da Defesa e do relatório da Comissão
Extema, poderão os Deputados recolher informações
e subsídios que em muito nos ajudarão na continuida
de dos estudos sobre todos os aspectos que envol
vem a legislação referente à segurança pública.

Continuaroi atento a estes problemas, dedicando
a eles a maior de minhas atenções, pois, sei, a segu
rança pública é,. hoje, um dos deveres da administra
ção pública que mais tem merecido a reclamação e a
desaprovação do povo em geral. Por certo, já esta
mos caminhando na busca de soluções eficazes, e
entre estas incluo o maior controle de todo o material
de uso das Polidas, que não pode sofrer desvios ou
desaparecimentos misteriosos e inexplicáveis.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu
tados, estou ocupando esta tribuna para novamente
externar minha preocupação com o que tem sido feito
pela Agência Nacional de Petróleo em relação à regu
lamentação do setor de combustíveis.

No dia 31 de dezembro de 1999, portanto no apa
gar das luzes do ano passado, a Agência Nacional de
Petróleo publicou no Diário Oficial da União a Portaria
de nll202, estabelecendo os requisitos a serem cumpri
dos para acesso à atividade de distribuição de combus
tíveis líquidos derivados do petróleo, álcool combustível
e outros comburentes automotivos.

Essa portaria chamou a nossa atenção pelas no
'vos requisitos que estão sendo exigidos para as em
presas que já atuam e para as que estão interessadas
em atuar nesse setor de nossa economia. Entre as
novas exigências estabelecidas na portaria acima.

mencionada, destacamos o art. 10, alínea li, que de
termina ser necessário, para a empresa se estabele
cer como distribuidora de combustíveis, possuir base
própria de armazenamento e distribuição de combustí
veis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível
e outros combustíveis automotivos, aprovada pela
ANP, com capacidade mínima de armazenamento de
750m3.

Conforme informação colhida junto a alguns pro
prietários de distribuidoras de combustíveis, esse re
quisito inviabilizará por completo a manutenção das
pequenas empresas que atuam na distribuição de
combustíveis, pois se faz necessário investimento su
perior a 1 milhão de reais, o que é economicamente
impossível para tal segmento do setor.

Pelo que podemos perceber, este fato, aliado à
idéia da ANP de oportunizar aos grandes distribuido
res de combustíveis atuarem na venda direta a varejo,
só contribuirá para aumentar a oligopolização do se
tor, que é dominado por um grupo reduzido de distri
buidoras.

Antes de encerrar, destaco que a atuação das
pequenas distribuidoras de combustíveis é importan
tíssima para atender a segmentos específicos do mer
cado nacional, como o caso dos pequenos municfpios
e de propriedades rurais afastadas dos centros urba
nos, além de impedir a excessiva centralização do se
tor nas mãos de poucos distribuidores.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
exercer meu direito de defesa quanto aos reiterados
noticiários da mídia, em geral, quanto à remuneração
dos parlamentares por ocasião da convocação extra
ordinária do Congresso Nacional.

A prática da caridade e doações, que faço des
de muito tempo, jamais foram divulgadas, até por crer
que só o bem em anonimato é catalogado por Deus.
Mas, neste momento, quando recebi o valor de
R$11.600,OO referente à remuneração de meu traba
lho pela convocação extraordinária da Câmara, mes
mo sem ser necessário, quero apresentar ao público a
destinação desse numerário, o qual destinei às se
guintes instituições do meu município de São João de
Meriti:

1) APAE;
2) CASA da CRIANÇA;
3) ASILO SÃO FRANCISCO de ASSIS;
4) INSTITUTO SOCIAL de MENORES;
5) CRECHE TIA LIA;
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6) CRECHE GUARANI;
7) CRECHE VILA RUTH.

Faço esta prestação de contas especialmente
aos meus 92 mil eleitores, e por entender que, nesta
Nação de necessitadol?, melhor é destinar os recursos
diretamente aos que cuidam de assistência social, evi
tando que o dinheiro vá para programas de menor re
levância, em minha concepção de valores.

Srs. parlamentares, não espero que todos te
nham a mesma atitude, pois sei que, por força do
mandato popular, a miséria de nosso povo bate sem
pre em nossa porta, o que obriga todos desta casa a
relevantes despesas mensais com doações e todo
tipo de caridade. Ou será que alguém acredita que so
mos capazes de resistir ao apelo de uma mãe que
traz no colo, aos nossos escritórios locais, filhos que
choram com fome, ou negar auxílio financeiro ao tra
balhador que pede emprego, fazendo consignar a
nossa impotência em l)1elhor legislar para gerar em
prego e melhor distribuir a renda?

Na verdade, embora a prática da caridade pos
sa parecer um vício, entendo-a, contrariamente,
como uma retribuição a Deus pelo dom da vida, que
Ele nos concede.

Outrossim, por nosso contato direto com o
povo, necessitamos de sua confiança, quer para
evitar o incômodo aos inocentes, quer para receber
informações de seus anseios, que devem sempre
nortear nosso processo decisório.

Iniciei este pronunciamento avocando o
exercício do direito de defesa. E não o faço apenas
de forma pessoal, mas também institucional, pois a
nação não pode ter desta Casa a falsa idéia de que,
para comparecer a 15 sessões, cada parlamentar
recebeu R$40.000,00, como tentou induzir farto
noticiário da imprensa.

Esta Casa, Srs. Parlamentares, necessita do res
peito de todos, em especial da população brasileira,
pois, em tempos remotos, o descrédito ao parlamento
brasileiro deu causa a práticas totalitárias, que quere
mos e rogamos sejam apagadas de nossa história.

No meu caso particular, jamais exerci qualquer
cargo político. Dediquei-me sempre ao serviço assis
tencial. exerço agora meu primeiro mandato nesta
casa. assim, por respeito aos princípio democráticos,
rogo a V. EXªs, que têm maior experiência e prestígio
junto aos poderes constituídos e na vida privada, que
somarmos esforços na defesa desta Casa, ante a exi
gência de respeito e dignidade que merece.

Com estas palavras, espero ter sensibilizado
os Srs. Parlamentares para a minha preocupação
maior, a de que o parlamento deve estar acima de
todos nós, que é dever primeiro, na intensa e
incessante busca da manutenção do Estado de
Direito Democrático, base única para o exercício da
cidadania.

Muito obrigada!

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e
Srãs. Parlamt3ntares, a realidade da educação na ci
dade de São Paulo é caótica. As secretarias estadu
al e municipal de educação dão aulas de incompe
tência, leviandade e descaso em mlação ao direito
constitucional à educação básica.

Cito como exemplo a região da Capela do Socor
ro, na zona wl da cidade. A falta de vagas e de esco
las públicas vem provocando um forte movimento po
pular de luta pela educação, que, unindo pais, alunos,
professores 13 militantes de partidos e sindicatos, vem
denunciando a omissão dos govemos de Celso Pitta e
Mário Covas ao Ministério Público e à imprensa.

A população da região tem-se solidarizado e
participado dessa mobilização, manifestando-se con
tra fatos que envergonham os habitantes da maior ci
dade do maior estado do país.

Falo de fatos como as matrículas virtuais: mais de
640 crianças foram matriculadas virtualmente em duas
escolas municipais, EMEF Joaquim Bento, no Grajáu, e
EMEF Plínio Salgado, no Jardim Eliana. A Prefeitura
prometeu ccnstruir uma nova escola e salas emergenci
ais para atender à demanda, mas nada foi feito.

Ironicamente, proxlmo a essas escolas
municipais superlotadas e funcionando em quatro
turnos, existem escolas estaduais que reduziram
turnos e deixaram de atender a centenas de alunos.

Toda essa situação é reflexo da municipalização
compulsória, representada pela lei n2 9424, de 1996, e
pela política de reorganização da rede de ensino esta
dual, adotada pela secretária de educação Rose Neu
bauer, que, segundo a CPI instalada na Assembléia
Legislativa, extinguiu 200 mil vagas no ensino funda
mentaI, demitiu mais de 40 mil professores e não vem
investindo os 30% do orçamento em educação, con
forme previsto na Constituição estadual, acumulando
uma dívida. de mais de R$5 bilhões.

O sistema de cadastramento unificado adotado
pelas duas secretarias da educação criou sérios trans
tornos para as famílias, que ficaram impedidas de es-
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colher a esc<)la para seus filhos. Muitas crianças fo
ram cadastradas em escolas próximas a suas casas,
mas acabaram matriculadas em escolas distantes,
tendo de se submeter a longas viagens de ônibus
para poderem estudar.

Além disso, é gritante a falta de vagas em cre
ches. Só em duas EMEls da região (EMEI Zumbi dos
Palmares e EMEI Castro Alves) existem mais de 900
crianças em listas de espera, e suas mães não podem
trabalhar ou são obrigadas a deixar seus filhos em con·
dições indignas e inseguras.

Outro símbolo do descaso é a situação da Escola
Municipal Papai Noel, na região de Parelheiros, que
iniciou o ano letivo sem carteiras, sem professoras,
sem merenda e com ligação clandestina de energia
elétrica.

Queremos chamar a atenção para essa situação,
que revela que, na área da educação, o abandono, a in
competência e o descaso são igualmente perversos na
prefeitura de eralso Pitta e no governo de Mário Covas.
Quero parabenizar os professores e diretores de escola
que lutam pela educação na região, em especial o prof.
Carlos Giannazi, que tem sido uma referência nessa mo
bilização.

Aproveitc) para anunciar a esta Casa que oTribunal
de Justiça de São Paulo cassou por unanimidade o Pre
feito Celso Pitta, em decisão tomada agora há pouco,
após o voto do Desembargador Breno Marcondes, da 411

Câmara de Direito Público daquela Corte.
Celso Pitta recorrerá da decisão assim que a

mesma for publicada no Diário Oficial, o que deve
ocorrer em cerca de 15 dias, mas a avaliação que se
faz é de que dificilmente haverá efeito suspensivo.
Portanto, o Prefeito Celso Pitta será afastado da Pre
feitura de São Paulo, para alegria do povo paulistano.
(Palmas.)

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (BlocolPTB - AL.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, SrIs e
SIS. Deputados" o Governador de Alagoas e a Bancada
Federal do Estado com assento no Congresso deverão
encontrar-se com o Brigadeiro Eduardo Bogalho Petten
gill, Presidente da Infraero, no dia 29 do corrente, com o
objetivo de buscar alternativas e soluções para o Aero
porto dos Palmares, de Maceió. De todos os aeroportos
das Capitais nordestinas, o de Maceió é o que está, hoje,
em situação mais precária e crítica, contrastando com os
interesses econômicos e turísticos do Estado.

O Governador e as lideranças políticas de Alagoas
vão dialogar, no dia 29, com a direção da Infraero, visan
do, naturalmente, ao estabelecimento de parcerias e es
forços conjuntos para superare resolver aatual situação.

A reunião do dia 29 foi gerada por uma
conversa ocorrida no dia 10 de fevereiro, da qual
resultou o documento que leio a seguir:

BrasrJia, 9 de março de 2000
Ilustre Governador Ronaldo Lessa
Estive com o Brigadeiro Eduardo Pe-

tengil, Presidente da Infraero, no dia 10 de
fevereiro passado, às 17 horas, acompa
nhado dos Senhores Mauro Vasconcelos e
Ascânio Breda, empresários do Turismo em
Alagoas. (Enviei correspondência anexa a
V. ExA. no dia 11-2-000).

Fomos tratar das questões relativas ao
Aeroporto de Maceió.

Após uma longa conversa ficou acerta
da uma reunião de autoridades e políticos
de Alagoas com dirigentes da Infraaro, em
Brasília, no dia 23 de março, quinta-feira, às
10 horas.

Acordamos que o Presidente da Infraero,
acompanhado de sua equipe técnica, receberá
as autoridades de Alagoas, e que Vossa
Excelência se fará acompanhar de técnicos do
Govemo e de empresários, e convidará a
Bancada Federal (Senadores e Deputados),
vez que esse encontro poderá ser decisivo
para o futuro do nosso Aeroporto.

Certo do interesse do Governo em definir
as questões referentes ao Aeroporto, peço
confirmar o comparecimento à audiência do
dia 23 de março, às 10 horas e, para maiores
detalhes, dialogar com os Senhores Mauro
Vasconcelos (231-4040) e Ascânio Brada
(327-2640), que participaram da conversa.

No aguardo de seu Fax, cumprimen
to-o.

Albérico Cordeiro Deputado Federal.

Ontem, este Deputado recebeu a seguinte
nota do Presidente da Infraero:

Empresa Brasileira De Infra-Estrutura
Aeroportuária

(Vinculada ao Ministério da Aeronáutica)
NT NQ 003/PRl15.03.2000-03-16
Para: Deputado ALBÉRICO CORDEIRO
De: EDUARDO BOGALHO PETTENGILL
EJll'I"8S8J'Escritório: Câmara dos Deputados
(FROM)
Escritório: Presidência
Fax: (061) 312-3491
Fax: (061 )0318-2632
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Prezado Deputado,
Em virtude de a inauguração do Aero

porto de Natal teri sido marcadk para o dia 24
de março pela Presidência da República, in
formo que não será possível mantermos nos
sa reunião no dia 23 de março.

Portanto, sugiro que nossa reunião seja
marcada para o dia 29 de março, às 10h.

Atenciosamente,
EDUARDO BOGALHO PETTENGILL
Presidente.

Outro assunto, Sr. Presidente.
A Casa Museu de Graciliano Ramos, em Pal

meira dos índios, Alagoas, pede socorro. Se o Minis
tro da Cultura deixar que as coisas continuem como
estão, dentro de alguns meses a Casa onde residiu o
grande escritor estará fechada.

Mas me limito, por enquanto, à notícia publicada na
edição de ontem, 15 de março, pelo Jornal de BrasOia:

MUSEU DE GRACIUANO RAMOS ESTÁ
AMEAÇADO:

Palmeira dos índios (AL) - O acervo
sobre o escritor Graciliano Ramos,
guardado na Casa Museu de Graciliano
Ramos, em Palmeira dos índios, está
ameaçado de destruição. As paredes têm
infiltrações e o imóvel precisa passar por
uma reforma urgente. Além disso, a
inadequada conservação do material pode
acelerar a degradação de originais e peças
históricas sobre a vida do escritor alagoano.
Relatório elaborado pela diretoria de
Alagoas do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) alerta sobre os
riscos e sugere medidas urgentes para
proteção do acervo.

O museu está instalado na casa em
que durante muitos anos viveu o autor de
"Vidas Secas", "São Bernardo", "Angústia",
"Memórias do Cárcere" e vários outros
livros. Depois de uma longa luta para
preservação do imóvel e montagem do
museu, conduzida pelo escritor e jornalista
Valdemar de Souza Lima, autor do livro
"Graciliano Ramos em Palmeira dos
índios", a casa foi tombada em junho de
1965, passou por uma restauração em
1972, e começou a funcionar como museu
em outubro de 1973. Graciliano Ramos foi
prefeito de Palmeira dos índios no final da
década de 20 e seu primeiro livro,

"Caetás", descreve a vida na cidade do inte
rior de Alagoas.

Além de documentos e objetos pes
soais do escritor, o museu guarda utensíli
os usados pela família, fotos, cartazes e re
prodwiões, exemplares de diver,sas edi
ções dos livros, vestuário e objetos utiliza
dos no filme "Vidas Secas", dirigido por Nél
son Pl3reira dos Santos. Segundo relatório da
restauradora Lígia Guimarães, do IPHAN de
Alagoas, é necessária a adoção urgente de
procedimentos para a recuperação do imóvel
e a conserVação dos documentos exiEltentes
no museu. Ela propõe ainda diversas medi
das preventivas, como controle ambiental (ilu
minação, temperatura, manuseio e guarda
adequada dos documentos), que possam ga
rantir a preservação do acervo da Casa Mu
seu dI;) Graciliano Ramos.

Por enquanto é só, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (BlocolPTB - ES.
Pronuncia o slsguinte discurso.) - Sr. Presidente, srW"
e Srs. Deputados, a Associação de Pais e Alunos do
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito
Santo, juntam3nte com a ASSOPAES (Associação de
Pais e Alunos do Estado do Espírito Santo), tem, entre
suas principail~ ações, lutado para manter e ampliar o
número de vagas para o ensino médio no Cefet - ES
(Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito
Santo), antiga Escola Técnica Federal.

Assim, por intermédio de ação civil pública,
conseguiu a 13xpedição de liminares que garantiram
a manutençsio de vagas em 1998 e 1999. No
entanto, para o atual ano letivo, o Ministério Público
Federal, repr,esentado pelo Procurador Federal Or.
Frederico Lu!~on Nobre, não renovou o pedido de
extensão da liminar e ainda aderiu ao acordo
proposto pelsl direção do Cefet-ES, que decidiu dar
continuidade à política de redução de vagas.

O atendimento à crescente demanda por vagas
constitui, com efeito, preocupação de todas as institui
ções nas diferentes regiões do País. Há também que
se reconhecer que muitas dessas instituições têm efe
tivamente expandido o número de vagas e cursos no
vos. Porém, CI sistema das Ifes, para garantir essa ex
pansão, vem constantemente dependendo das emen
das propostas por bancadas de parlamentares.

Diante de todas essas evidências de que o Brasil
ainda precisa evoluir muito no setor de ehsino, cumpre
apoiar os esforços para a aprovação da referida emen-
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da, que, na verdade, se destina apenas a atender as
necessidades mínimas de custeio das Ifes.

Concluindo, consciente da importância de de
fender o desenvolvimento das atividades na área da
educação, reitero o apoio às Instituições Federais
de Ensino Superior, às Cefets do Brasil e, em espe
cial, às do Espírito Santo, de forma que possam
dispor das condições essenciais para atender
convenientemente a demanda por mais vagas e
criação de novos cursos, com qualidade, para o
bem da maioria, conforme os anseios e as legítimas
reivindicações da Associação de Pais e Alunos do
Cefet~ES e da Associação de Pais e Alunos do
Estado do Espfrito Santo (ASSOPAES).

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
aproveito também este espaço para, com
satisfação, destacar a Indústria de Móveis Movelar
S/A, instalada no município de Unhares, Espírito
Santo, que na segunda-feira, 13, em São Paulo,
pela segunda vez consecutiva recebeu o Prêmio
Mérito Lojista, em âmbito nacional, em
reconhecimento pela qualidade de seus produtos e
qualificação de seus funcionários.

Parabéns à Movelar S/A! Parabéns a seu
Presidente, Dr. Domingos Sávio Rigoni!

Sr. Presidente, gostaria que este pronuncia
mento fosse divulgado pelo órgãos da Casa e em A
Voz do Brasil.

O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,aa
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para mais uma
vez apoiar um movimento em defesa do povo, através
da Federação da Agricultura do Estado do Espírito
Santo - FAES, que se dirigiu à Agência Nacional de
Energia Elétrica. - ANEEL, pleiteando modificação nos
horários de aplicação da Tarifa Verde.

Juntamente com os associados da Faes e do
Silcicato P~d Rural de Pinheiros e a Associação dos
PltXfutores de Culturas Irrigadas de Pirtleiros, e ainda re
presentando tooClS os produtores rurais capixabas, soi::iIa
mos à AneeI a especial gentileza de anaJisar a possi:liidade
de estender o horário de tarifa reduzida, atuaknente no h0
rário das 23 ~ Ei horas, para o horárb das 21 ~ 6 horas,
das segundas às sextas-feiras. SoIk::iIamJs tarrbém que em
feriados nacionais, sábacbs e donillJClS, esse benefício seja
adotado no horário direto de 24 horas.

Peço também uma reavaliação da Tarifa Verde,
no período de ponta, ou seja, das 18 às 21 horas,
devido à sobrecarga no sistema, pCJis nesse período

os produtores rurais precisam iluminar residências,
casas de bombas, galpões, etc.

Levando esse problema do homem do campo
do Estado do Espírito Santo ao plenário desta Casa,
acredito que a permissão de um consumo em torno
de 10% da média dos últimos 12 meses, com
tarifação fora de ponta, seria razoável.

Peço, Sr. Presidente, a divulgação deste pro
nunciamento em todos os meios de comunicação
desta Casa.

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

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srê! e Srs. Deputados, depois de mais de dois meses
afastado do cargo, o prefeito de Ji-Paraná, IIdemar
Kusler, a ele voltou, graças a decisão soberana da
Justiça Federal.

Ao recompor seu secretariado, valorizando in
clusive muitos membros do PSDB de Ji-Paraná, o
prefeito IIdemar optou por escolher para auxiliá-lo
nomes de respeito, perfeitamente integrados na
comunidade e com o aval da população. Prova disso é
que o Prefeito daquela destacada comunidade
rondoniense tem altos índices de aprovação, inclusive
por todas as medidas que tomou ao reassumir o cargo.
Temos certeza, Sr. Presidente, de que, ao retomar seu
mandato no comando da Prefeitura de Ji-Paraná, o
prefeito IIdemar Kusler o faz com muita vontade de
trabalhar, com muita garra e preocupado, antes de
tudo, em atender as principais reivindicações de sua
coletividade.

Já se pôde notar, nos poucos dias em que
retornou ao cargo, o esforço do Prefeito em recolocar
a casa em ordem. Merece, portanto, nossos
cumprimentos pelo que vem realizando, pela nova
composição de seu secretariado e pela vitalidade
colocada a serviço da população de Ji-Paraná. Temos
certeza, Sr. Presidente, de que nesta nova fase da
administração municipal o Prefeito IIdemar Kusler
realizará ainda mais, produzirá mais e encerrará seu
Governo com chave de ouro, cumprindo suas
principais metas e tornando Ji-Paraná uma cidade
cada vez melhor de se viver.

Neste reinício de atividades à frente da
administração municipal, o Prefeito já demonstrou tudo
isso. Mais ainda, está mais experiente, corrigindo
eventuais falhas e rumos, para demonstrar claramente
à população de sua terra sua enorme vontade de
realizar um Governo num ritmo de trabalho que
Ji-Paraná nunca viu antes, em toda a sua história.
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Desta tribuna, Sr. Presidente, queremos enviar
ao Prefeito IIdemar Kusler nossos votos de absoluto
sucesso no período final de sua administração. Temos
certeza de que, depois de tudo o que enfrentou, o
Prefeito de Ji-Paraná vai concluir seu mandato
concretizando seus maiores planos, sempre buscando
beneficiar a comunidade que o elegeu. Ao mesmo
tempo, queremos saudar e cumprimentar os novos
secretários da Prefeitura de Ji-Paraná, que assumiram
suas funções sabendo claramente da grande
responsabilidade de ajudar o Prefeito IIdemar a
comandar um dos mais importantes municípios de
Rondônia. Desejamos a todos sucesso nesta fase fi
nal do Governo de Ji-Paraná.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, apesar de todos os esforços envidados
pela Comissão Mista de Orçamento Público,
estaremos, mais uma vez, votando com atraso o
Orçamento da União. Este ano, além do Orçamento
Geral da União, votaremos o Plano Plurianual de
Investimentos para o quadriênio, fatos estes de que
quero tratar neste momento, dada a importância
destas duas leis para a vida do País. Este orçamento é
uma demonstração cabal de como a política fiscal
deste Governo restringe-se a gerir a dívida pública e
ao pagamento dos juros correspondentes, deixando
todo e qualquer outro objetivo em segundo plano,
especialmente os programas sociais.

Em primeiro lugar, é preciso desmistificar alguns
números em relação ao Orçamento para este ano. A
proposta originária do Executivo totaliza R$ 1.104,6
trilhão. No entanto, R$ 643,9 bilhões referem-se ao
refinanciamento da dívida pública federal, ou seja,
mais de 70% do total, restando para os Orçamentos
Fiscal e da Segurida,de R$ 360,6 bilhões. Destes
recursos apenas 11,4% destinam-se a investimentos,
ou seja, 3,1 % de todos os dispêndios.

Pela primeira vez, ainda em 1999, a Lei de Dire
trizes Orçamentárias adotou como meta de resultado
fiscal aquele negociado com o Fundo Monetário Inter
nacional, fixado em 2,65% do Produto Interno Bruto.
Desta forma, reservam-se mais de R$ 28 bilhões em
oferecimento de garantia real aos banqueiros interna
cionais, pouco importando a crise social. Em 1999, se
gundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o
superávit primário foi de 21,5 bilhões, o equivalente a
2,13% do PIB.

Neste ponto, permitam-me, nobres colegas,
uma pequena digressão em relação ao tema. Estes

números são mais do que suficientes para respon
der à indagal(ão sobre possíveis fontes de recursos
para sustentar o aumento do salário mínimo nos pa
tamares de B$180,OO. Ainda, aos que entenderiam
que este val()r seria um absurdo, basta lembrar que
um salário mínimo de R$180,00 corresponde ao que
valia em 1995, quando da edição do Plano Real, ou
seja, os mesmos 100 dólares, tão prometidos pelo
então candiclato Fernando Henrique. Mas como a
prioridade nllmero um deste Governo é o apoio ao
capital espec:ulativo, e não aos pobres deste País, o
salário mínimo de 100 dólares torna-se um grande
problema.

Sr. Presidente, sr2S- e Srs. Deputados, reto
mando o nOSiSO tema, é preciso recordar que a valo
rização acentuada do real levou a fortes necessida
des de financiamento externo, o que se viabilizou
atraindo investimentos estrangeiros de curto prazo
por meio de taxas de juros exorbitantes. A partir da
crise asiática nos meses finais de 1997 e, principal
mente, com a crise russa em setembro de 1998, o
Governo vem se dedicando basicamente a manter a
sua credibilidade junto aos credores internacionais.

Alguns números ilustram de forma eloqüente
estes acontecimentos nos últimos anos. A taxa de
juros vem oscilando entre 20% e 43% ao ano.
Uma das maiores taxas de juros do mundo. Os tí
tulos públicos federais em poder do público subi
ram de R$62 bilhões em dezembro de 1994 para
R$415 bilhões em dezembro de 1999. Um absur
do aumento de sete vezes, em um curto espaço
de cinco anos. O pagamento dos juros saltaram
de 5,8% do PIS em 1996 para 14,2% do PIS em
1999. O setor privado, fugindo das altas taxas
internas de juros, elevou a sua dívida externa de
US$33 bilhões em dezembro de 1994 para R$o130
bilhões em dezembro de 1998.

Além das elevadas taxas de juros, outras provi
dências adotadas pelo Governo renderam mais en
cargos e empobrecimento do nosso povo. Vale enu
merar algumas delas. Privatizações: só a venda do
Sistema Telebrás gerou mais de R$20 bilhões, utiliza
dos para o !pagamento de juros da dívida. Nenhum
centavo para qualquer dos programas sociais. Au
mento dos impostos: a Receita Federal bateu recor
des sucessivos de arrecadação com aumento real de
cerca de 35% entre 1995 e 1999. Nem por isso melho
rou o atendimento à saúde da população, e continuou
faltando recursos para assistência social. Todo o ex
cesso de arrecadação foi destinado à cobertura do
rombo provocado pela alta da taxa de juros. Desvio
dos superávits financeiros e dotações orçamentárias
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de autarquias, fundações, fundos e órgãos: os supe
rávits apurados em balanço destes órgãos, antes utili
zados em suas atividades-fins, foram desviados para
a compra de títulos públicos, ou seja, para fazer caixa
e produzir o superávit prometido ao FMI. Desvincula
ção de mais de R$40 bilhões das receitas da União
por meio de emenda constitucional- DF,lU, em substi
tuição ao famigerado Fundo de Estabilização Fiscal.
Aprovação da lei de Responsabilidade Fiscal, trans
formando gastos emergenciais em crime contra a ad
ministração tributária, e impondo aos Es,tados e Muni
cípios acordo com o FMI. Contingenciamento na exe
cução financeira do orçamento, paralisando obras im
portantes, e deixando à míngua diversos programas
sociais.

Até final de 1999, os estados e municípios fo
ram espoliados por meio do famigerado Fundo de
Estabilização Fiscal. Esgotado este mecanismo,
adota-se agora a DRU, que retira recursos de áreas
sensíveis cC/mo saúde e previdência social. A Previ
dência perde nada mais nada menos do que R$11,5
bilhões, e a Saúde perde R$3,5 bilhões. Redução
de recursos; nestas duas áreas constituem-se em
absurdos que somente mentes malévolas poderiam
arquitetar. Admitindo-se, por hipótese, que o siste
ma previdenciário fosse deficitário, é um con
tra-senso, portanto, retirar mais recursos da Previ
dência Social, salvo se, e este parece ser o grande
objetivo deste Governo, o objetivo for a sua privati
zação. Com relação à saúde, parece que a este Go
verno não importa que os pobres morram nos corre
dores dos hospitais, ou que moléstias antes consi
deradas erradicadas estejam tomando-se novamen
te epidêmicas. Afinal, para o Palácio do Planalto, a
prioridade é honrar os compromissos com os ban
queiros. E como o Ministro da Saúde é um econo
mista, entende bem o problema dos bancos, tanto
assim que não explicou ao povo que paga a CPMF,
tributo que deveria ser utilizado exclusivamente para
o atendimento à saúde da população, porque ele e
seu partido aprovaram tal proposta.

Os problemas sociais, que deveriam ser priori
dade do Governo, ou estão largados à própria sorte
ou têm seus recursos desviados para arcar com os
encargos da dívida. É digno de nota que isso se dá
em um momento delicado na medida em que a políti
ca seguida é recessiva e a recessão tem um custo
social elevado. Nos últimos dois anos, o PIS mante
ve-se praticamente o mesmo, o que, com o aumento
da população, resultou em menor renda per capita.
Outra conseqüência da estagnação é o aumento da
taxa de dest3mprego, medida pelo IBGE e que nunca
havia superado os 5% antes de 1997 e chegou a
mais de 8% em alguns meses de 1999. Na Grande

São Paulo, estudo do Dieese/Seade mostra que
mais de 1,5 milhão de pessoas estão desemprega
das e a procura de emprego há mais de um ano, situ
ação típica de longos períodos com falta de cresci
mento. Estudos comparativos realizados pelo Insti
tuto de Estudos Socioeconômicos - INESC, mos
tram que os gastos com políticas sociais caíram, em
termos reais, de R$14,4 bilhões para R$9,9 bilhões,
cerca de 31 %, entre 1995 e 1998.

Tanto as áreas sociais não são uma preocu
pação do Governo, que na proposta de Orçamento
do Executivo para este ano faltam recursos para
cumprir o mínimo determinado constitucionalmente
para áreas como saúde e educação. Para a Saúde
falta R$1,5 bilhão, e na Educação faltam R$200 mi
lhões para o Fundef. Preocuparam-se em cumprir a
LDO, no que diz respeito à produção do superávit
primário, e ignoram a Constituição Federal no que
diz respeito ao dever do Estado para com a saúde e
a educação.

Ainda, não constaram recursoS' suficientes
para a realização de assentamentos, a não ser os
minguados e impagáveis empréstimos do Banco da
Terra, nem recursos para atender aos pequenos
agricultores por meio do Pronaf. Por exemplo, no
Espírito Santo, a promessa era de inclusão de mais
quinze Municípios no Pronaf. Pelos números do
Executivo, não só a promessa não é cumprida,
como são os recursos insuficientes para atender os
atuais Municípios beneficiários do programa.

Os números da execução do Orçamento de
1999 também são ilustrativos a este respeito. Das
dezessete funções existentes naquele orçamento,
66,9% dos recursos liquidados foram destinados à
função administração e planejamento, que inclui
amortizações, juros e renegociações de dívida com
Estados e Municípios. Na classificação por GND 
Grupo Natureza de Despesa, as amortizações da dí
vida liquidada (refinanciamento da dívida mobiliária
interna, inclusive) chegaram a R$296,3 bilhões e os
juros e encargos da dívida, a R$45,3 bilhões, 50,5%
e 7,7%, respectivamente, do total liquidado no ano.
Comparados com outras funções, os juros s6 são in
feriores aos pagamentos da Previdência.

Entre as demais funções contidas no Orça
mento, destacaram-se em 1999, em termos de parti
cipação do total liquidado: previdência e assistência,
15,1%; desenvolvimento regional (basicamente
transferências a estados), 4,7%; saúde e sanea
mento, 3,3%; educação e cultura, 2,8%; defesa na-
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cional e segurança pública, 1,9%; trabalho, 1,4%;
agricultura, 1,2%, judiciária, 1,1%.

Embora as comparações com as funções exis
tentes no Orçamento de 2000 ofereçam alguma difi
culdade tendo em vista as alterações introduzidas na
sua elaboração, ainda assim'é possível verificar que
funções importantes do Estado como saúde, educa
ção, trabalho e agricultura ficarão novamente em se
gundo plano. A despeito da redução da taxa de juros,
os números permanecem preocupantes, tendo em
vista a velocidade com que a dívida cresce.

Sr. Presidente, é certo que todos estamos pre
ocupados com o desenvolvimento do País, com a
construção de uma vida mais digna para o nosso
povo. E todos estão preocupados com os investi
mentos programados para os seus Estados. Neste
particular, quero registrar mais uma vez a nossa in
dignação com o tratamento dispensado pelo Gover
no Federal ao Estado do Espírito Santo. Se prevale
cesse a proposta do Executivo, apenas R$59,1 mi
lhões haveriam de ser destinados para investimentos
no Estado do Espírito Santo. Conseguimos elevar estes
recursos para R$203 milhões. Se para o Estado é um
recorde, considerando-se os últimos cinco anos, em ter
mos de autorização na Lei Orçamentária, preocupa-nos
ainda a execução, haja vista a prática do contingencia
menta.

Este tipo de prática, de contingenciar a execução
das despesas, com o objetivo de produzir os superávits
exigidos pelo FMI, causa prejuízos e atrasos no proces··
so de desenvolvimento econômico. Mais grave quando
se trata de contingenciar os investimentos nas áreas
sensíveis cujas perdas são irrecuperáveis. A construção
de uma estrada ou a recuperação de uma ponte pode,
por vezes, esperar para ser concluída. No entanto, os
gastos na saúde, na educação, na assistência social
não podem esperar, nem se subordinar aos humores do
capital especulativo. r

Portanto, nobres colegas, a reflexão que este
Congresso deveria p'riorizar é sobre quais alternati
vas existem para o desenvolvimento econômico e
social do País, e não se subordinar, abrindo mão de
sua competência, para meramente referendar os
projetos propostos pelo Executivo. Se partimos de
uma análise da Lei Orçamentária é porque, em últi
ma instância, nesta é que se definem concretamen
te os recursos e as prioridades do gasto público. E,
por uma anomalia do processo legislativo, este ano
estamos obrigados a votar o orçamento antes do
Plano Plurianual.

O Projeto de Lei nº 19/99, do Poder Executivo,
que trata do Plano Plurianual de Investimentos, cons
titui-se muito mais em peça de propaganda do que
em um plano de investimentos propriamente dito. Fe·
ito sob encomenda por um consórcio internacional,
custou aos cofres públicos mais de 14 milhões de dó
lares. É uma. peça de ficção em termos de planeja
mento público. Primeiro porque, à conta da política
de contenção de gastos públicos, os projetos somen
te poderiam ser viabilizados mediante investimentos
pesados da iniciativa privada.

Todos sabemos que a lógica do capital é o lu·
cro. Portanto, o portfólio de projetos servirá apenas
para aprofundar o processo de privatização, no caso
de haver interesse pelo capital privado em alguns
dos projetos que, mediante análise da relação cus
to/benefício, apresentem um retorno atraente no
médio e curl'O prazo.

A proposta do Governo assenta-se sobre uma
premissa gEloeconômica, a partir dos chamados ei
xos. Equivoca-se na leitura da realidade brasileira,
porque feita apenas a partir dos interesses do gran
de capital privado, e dos investidores extemos. O resul
tado é uma proposta de exclusão das regiões não inte
gradas, isto é, favorece somente as regiões que já pos
suem infra-estrutura econômica consolidada. As regiões
periféricas têm o seu desenvoMmento subordinado ao
das regiões prioritárias, reservando-se-Ihes, no máximo,
programas pontuais, a partir de problemas circunstanciais,
mas desde que resultem em maior benefício às regiões
integradas. !Por exemplo, no Estado do Espírito Santo,
todas as prioridades de infra-estrutura concentram-se
exclusivamente na região litorânea, deixando de lado
as demais regiões sem qualquer perspectiva.

Assim, se pudesse merecer um voto de admissi
bilidade, deveria este projeto ser considerado inconsti
tucional e, quanto ao mérito, rejeitado. Como certa
mente neste Congresso, à exceção dos partidos de
oposição, não há coragem suficiente para enfrentar o
Executivo nesta questão, é previsível que o resultado
deste próximo PPA não venha a ser diferente do ante
rior, no que diz respeito ao desenvolvimento regional e
ao desenvolvimento social.

O balanço da execução do PPA anterior
(1996-1999), feito pelo próprio Governo, mostra que
a maioria dos projetos sequer saíram do papel. Mais
de 70% dos projetos com metas acumulativas não
ultrapassaram 15% de realização, quando o índice
mínimo delsejável para resultados acumulados teria
de ser deSO%.
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o que se evidencia é que, em se tratando de
investimentos sociais, este Governo não tem nem se
preocupa em formular um projeto de caráter nacional.
O plano proposto é apenas um conjunto de intenções
globais sem parâmetros reais, regionalizados. Alia-se
a este fator a completa falta de critério na execução.
Assim, Iibenam-se com facilidade recursos para o
início de obras, mas criam-se dificuldades para
conclusão de outras. Exemplo clássico encontramos
na construção da ponte sobre o Rio Doce, em
Colatina, no Espírito Santo. Desde 1995 que
realizamos uma verdadeira via-sacra para que esta
obra seja finalizada, e somente agora é que será
possível a sua conclusão, se não houver o
contingenciarnento dos recursos autorizados para este
ano.

Ao ser aprovado, em 1995, constavam daque
le PPA projeções de crescimento econômico de 5%
ao ano, que acabou reduzindo-se a menos de 1%
em 1999. Quanto à divida pública previa-se uma re
dução para 22,5% do PIB em 1996, chegando a
17,2% em 1998, estabilizando-se neste patamar. Na
prática subiu para 33,3% do PIB em 1996; para
34,5% em 1997; 42,6% em 1998; 51,0% em 1999.

Para o próximo quadriênio, a projeção de
R$1.113 bilhão consiste em um grande engodo.
Deste total, R$741.592 milhões referem-se ao
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. No
entanto, R$690.964 destinam-se ao pagamento de
despesas correntes, e apenas R$50.627 milhões
para investimentos. Enquanto isso, o Governo
espera que as empresas realizem investimentos na
ordem de R$335.068 milhões, ou seja, 30% de todos
os recursos previsto no PPA 2000-2003.

Do ponto de vista da distribuição regional, as
regiões Sul fI Sudeste recebem 53,72% dos recur
sos, mantendo-se a concentração espacial do de
senvolvimento. No entanto, este fato por si só não
revela privilégio para todos os Estado destas re
giões, como é o caso do Estado do Espírito Santo,
cujas prioridades constantes do PPA estão aquém
das necessidades, ou privilegiam obras secundári
as, e para aquelas priorizadas os recursos são insu
ficientes ou não contam com recursos públicos, o
que, na prática, inviabiliza a execução. Por exemplo,
do total de R$52,9 bilhões destinados à região Su
deste, apenas R$2,9 bilhões destinam-se ao Espíri
to Santo, sendo que apenas R$40,2 milhões são re
cursos públicos. Ou seja, o Estado do Espírito Santo
receberia apElnas 5,6% dos recursos destinados à
região Sudeste, ou 4% do total geral. Se considerar-

mos apenas os recursos públicos, a situação fica
mais crítica: destinam-se apenas 1% dos recursos
públicos para o Estado. Enquanto isso, o Estado do
Rio de Janeiro concentra 82% dos investimentos pú
blicos na região Sudeste.

Sr. Presidente, este é o típico planejamento
centralizado, feito sem qualquer consulta aos interes
sados. E, o que é pior, com uma lógica que privilegia
os interesses do grande capital privado.

Um primeiro esforço que desenvolvemos em
nosso Estado, com a participação de toda a bancada
federal, foi o de ouvir todos os segmentos da socieda
de capixaba, cujo resultado está incorporado nas
emendas que apresentamos ao Plano Plurianual.

As emendas baseiam-se em uma visão de um
projeto de desenvolvimento integrado, que considera a
importância e as potencialidades do Estado do Espírito
Santo, e a sua contribuição para o desenvoMmento do
País. Consideramos ser impensável que ao Espírito
Santo, um Estado que, mesmo em período de crise,
manteve um crescimento econômico superior à média
nacional, seja destinado irrisório 1% do investimento
público.

Sr. Presidente, nobres colegas, entendemos que o
desenvoMmento do Estado do Espírito Santo não pode
se reduzir aos megaprojetos que beneficiam
exclusivamente o complexo industrial já instalado. Este
modelo já esgotou suas potencialidades. O melhor dado
que revela este esgotamento é o que mostra que todos
os investimentos realizados neste modelo não
resultaram em crescimento do emprego, pelo contrário,
foram no sentido de redução do número de postos de
trabalho. O paradigma da modernidade que se traduz
em mera modemização tecnológica, cujo único
parâmetro é o econômico, inevitavelmente se traduz em
atraso social.

Sr. Presidente, entendemos que os investimen
tos públicos devem ocorrer prioritariamente naqueles
setores que representam potencialidades concomi
tantes de desenvolvimento econômico e social, que
podem ampliar a oferta do emprego, naqueles seto
res capazes de gerar melhores condições de vida
para a população local, no campo e na cidade. Por
isso, propomos, além dos projetos já constantes da
proposta original. investimento público em setores
como o pesqueiro, o de pequenas e microempresas,
o fortalecimento da infra-estrutura rural, com obras
de eletrificação e irrigação, e o desenvolvimento da
cafeicultura e da fruticultura, setores menosprezados
na avaliação do Governo Federal. Também prop<r
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mos a inclusão de investimentos públicos em obras
importantes, sem os quais não sairão do papel, como
da ferrovia litorânea sul.

Sr. Presidente, estas são as nossas considerações
sobre o Orçamento para o ano 2000. A proposta de
investimentos apresentada, concretamente, para os
anos 2000-2003 não reflete as expectativas do povo
brasileiro. Mas, oxalá, possam novos ventos soprar e a
história sofrer mais uma virada, desta feita com o povo
dizendo quais são suas prioridades.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, causa-nos enorme desconforto e
indignação tomar conhecimento da mortes de outros
três adolescentes, autores de ato infracional, internos
em unidades de reinserção sócio-educativa, em Minas
Gerais.

Os trágicos acontecimentos que ocorrem
sistematicamente nas unidades da Febem de São
Paulo, infelizmente, não se restringem apenas àquele
Estado, repetindo-se rotineiramente em quase todos
os outros. A diferença está apenas no tratamento
dado pela grande mídia.

Em nosso Estado de Minas Gerais, meses atrás, na
unidade de Sete Lagoas, uma rebelião foi a gênese da
morte de alguns internos. Enquanto o Brasil se embebe
dava na folia momesca dos 500 anos, uma tentativa de
fuga no Centro de Internação Provisória - CEIp, em Belo
Horizonte, acabou por ceifar a vida de três adolescentes,
vítimas de queimaduras generalizadas.

A origem de todas essas tragédias está
invariavelmente centrada na superlotação de todas as
unidades, cujas instalações precárias não oferecem as
condições necessárias para se implementar as
medidas sócio-educativas previstas na lei. Em suma, a
causa dessas tragédias está na omissão e na
negligência das autoridades constituídas, de
responsabilidade exclusiva do Estado brasileiro, que
tem com relação ao ECA uma postura que mais se nos
assemelha a um boicote velado e criminoso.

No caso de Belo Horizonte, as investigações feitas
pelo Ministério Público indicam que contribuíram para a
tragédia a falta de equipamentos contra incêndios no
Ceip, a debilidade de recursos humanos e, claro, a
omissão do Poder Público.

Após dez anos de sua publicação, o governo
brasileiro teima em não implementar as medidas só
cio-educativas que constam no ECA. Assistimos a fre
qüentes cortes no orçamento do Fundo Nacional para
a Criança e o Adolescente e uma execução orçamen
tária que, à luz da necessidade, causa vergonha.

Dos R$21 ,1 milhões dotados inicialmente no
Orçamento da União para 1999, destinados ao Fundo
Nacional para a Criança e o Adolescente, do Ministério
da Justiça, voltados para a "implementação das medi
das sócio-educativas e para a implantação e apoio ao
funcionamento de Conselhos de Direitos e Tutelàres",
o governo remanejou R$3,6 milhões para outras ativi
dades, daí resultando R$17,5 milhões. Desses, contin
genciou R$13 milhões, apenas executando irrisórios
R$3,7 milhões.

O Congresso Nacional aprovou, na Lei de Dire
trizes Orçamentárias, dispositivo assegurando que os
valores do FNCA para o ano 2000 fossem, no mínimo,
iguais aos aprovados no exercício anterior. O Executi
vo vetou esse dispositivo.

A peça orçamentária para o ano 2000 reserva
àquela unidadEl apenas R$4,3 milhões para as ações
de "Reinserção Social do Adolescente em Conflito
com a Lei", onde apenas R$1,1 milhão são para inves
timentos na construção de novas unidades de atendi
mento. Para piorar a situação, desse total, R$2,7 mi
lhões são provenientes da fonte condicionada 150 
ou seja, de arrecadação e doações, que exigirão
grande esforço da comunidade para a obtenção de
tais recursos.

Se hOUVElsse por parte do Executivo uma maior
atenção orçamentária nesta área, dando as condições
físicas e hllmanas necessárias para a implementação
das medidas que constam na lei, com certeza tragédi
as anunciadas, como as que ocorrem nas unidades da
Febem, seriam perfeitamente evitadas.

Temos um instrumento ímpar para a garantia dos
direitos de nossa infância e adolescência, que se cha
ma Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a sua
introdução, há dez anos, a sociedade passou a dividir
com o Estado a responsabilidade de tornar real as ex
pectativas em relação a esse público. Mas é preciso
que o Estado demonstre um pouco mais de boa von
tade par~ com ele, expresso como prioritário em nos
sa Constituição.

Ratificar os princípios consagrados no ECA,
concretizar os ideais nele propostos e tirá-los do mun
do abstrato das relações jurídicas, para inseri-los na
realidade com:reta do cotidiano, é a melhor contribui
ção que podemos oferecer à infância e à adolescên
cia de nosso País. O Orçamento público da União de
veria refletir obrigatoriamente essa vontade.

Era o que tinha a dizer.

DADOS A QUESE REFERE O ORADOR:
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o SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a transcrição de
indicação em que sugerimos ao Sr. Presidente da Re
pública a instalação de uma refinaria de petróleo em
São Luís.

iNDICAÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

INDICAÇÃO NSl ~ DE 2000
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Senhor Presidente da
República que determine estudos e
providências no sentido de propiciar a
instalação de uma refinaria de petróleo na
cidade de Sio LuÍ8~ no Estado do
Maranhão.

No momento em que se trata dos preparativos
para a comemoração dos quinhentos anos do
descobrimento do Brasil, não podemos deixar de
perceber que, apesar de ter serviço de berço de nossa
grande nação, a região Nordeste continua, até hoje, a
ser desfavorecida, em detrimento dos estados mais
desenvolvidos de sua porção meridional.

Tal tratamento desfavorável pode ser notado nos
relativamente mais baixos índices de desenvolvimento
econômico e social ostentados pelo Nordeste e
também nas melhores oportunidades de investimentos

e de atração de negócios geradores de empregos e
de renda franqueadas ao Centro-Sul do País.

Apenas para melhor esclarecer nosso ponto de
vista, tomemos, por exemplo, o setor de refino de
petróleo no Brasil. Ao passo que o Centro-Sul do país
conta com dez refinarias, as quais têm continuamente
passado por processos de modernização e melhoria,
visando a ampliar sua capacidade de refino, a região
Nordeste possui unicamente a refinaria Landulfo
Alves, na Bahia, para realizar o abastecimento de
derivados de petróleo de todo o seu território.

Urge, pois, sanar imediatamente tão grave
injustiça, com a implantação, sem maiores delongas,
de outra refinaria de petróleo em território nordestino,
não só para fazer 'frente às necessidades de
abastecimento de seus habitantes, como para auxiliar
na redução dos custos de distribuição de
combustfveis, por evitar as longas viagens dos
derivados de petróleo desde as refinarias do Sul e do
Sudeste até os nossos mercados consumidores.

Compreendemos bem - e consideramos como
mais do que justas - as aspirações de muitos dos
estados do Nordeste em sediar essa nova refinaria,
buscando ampliar o seu desenvolvimento econômico
e expandir a oferta local de empregos; no entanto,
forçoso é lembrar que, numa época de contenção de
gastos orçamentários, para aplicação nos
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investimentos de maior prioridade, a alocação das
verbas deve ser feita de forma a contemplar os
projetos que ofereçam as maiores vantagens
competitivas.

No caso que especificamente vimos analisando,
cremos que o Maranhão é o Estado que apresenta as
melhores condições para a instalação da nova
refinaria de petróleo do Nordeste.

Dentre as muitas vantagens oferecidas pelo
Estado do Maranhão, em especial pelo Município de
São Luís, poderíamos citar sua localização geográfica
privilegiada, estrategicamente situado entre o Norte e
o Nordeste, e sua proximidade das rotas marítimas de
petroleiros do Caribe, dos importantes mercados
consumidores dos Estados Unidos e da América Cen
trai e de grandes produtores e exportadores de
petróleo, como a Venezuela e o México.

Porém, uma das maiores vantagens que
oferecem o Estado do Maranhão e o Município de
São Luís para a implantação da nova refinaria é, sem
sombra de dúvida, o porto de Itaqui, um dos maiores
do país quanto à tonelagem de mercadorias
movimentadas e maior escoadouro de produtos de
todo o Nordeste.

, Graças a sua grande profundidade natural, este
porto acha-se apto a receber navios de grande
tonelagem e calado, sem a necessidade de
realização de qualquer obra, em uma das mais
privilegiadas situações portuárias em todo o mundo,
sendo superado apenas pelo porto de Rotterdam, na
Holanda.

Enquanto isso, estima-se que, para os demais
portos da região Nordeste, seriam necessárias obras
orçadas em vários milhões de reais para realizar as
adaptações necessárias, a fim de garantir as mesmas
condições de operação existentes em Itaqui.

Portanto, a implantação de uma refinaria de
petróleo no Maranhão é de fundamental importância
para nosso estado, seja pelo vulto dos investimentos
a serem feitos, da ordem de dois bilhões de reais, seja
pelo fantástico efeito multiplicador de que se reveste
uma obra de tamanha envergadura.

Tal empreendimento é importante para a
geração de empregos diretos e para a diversificação
das oportunidades de trabalho, em uma região
tradicionalmente dependente da agricultura e da
pecuári?, mesmo assim quando não castigada pelo
flagelo qa seca, época em que o homem do campo se
vê obri~ado a abandonar sua terra e sua família e
aventUra1r-se em atividades de pouco rendimento e fu
turo incerto, quando não, à falta de melhores

perspectivas, abandonar sua terra e migrar para o sul
do País.

Além do mais, a operação de uma nova refinaria
certamente trará em seu bojo a implantação de
atividades af~ns, como a petroquímica e a produção
de fertilizantes; de um lado, gerar-se-á um grande
incentivo para a industrialização local e, de outro,
fomentar-se-á a vocação agrícola da imensa região
sob sua área de influência, que poderá, dentro de
muito pouco tempo, transformar-se em um dos
principais celeiros de gêneros alimentícios de todo o
Brasil e, quem sabe, do mundo.

Por todlas essas razões é que gostaríamos de
sugerir ao SEmhor Presidente da República que deter
mine estudos e providências no sentido de propiciar a
instalação de uma refinaria de petróleo na cidade de
São Luís, nCf Estado do Maranhão, a fim de que, com
tal medida, possa a sociedade brasileira começar a
corrigir as grandes injustiças e diminuir os grandes
desníveis existentes entre a região Nordeste e o
Centro-Sul do País, ao mesmo tempo em que se
propicia um caminho seguro para permitir ao Brasil
trilhar o caminho de um desenvolvimento harmônico,
eqüitativo e sustentado.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Deputado Costa Ferreira.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) .- Sr. Presidente. Sr!! e Srs. Deputados, faz
seguramente mais de quatro semanas que não uso esta
tribuna. HOjI3, bem que gostaria de usá-Ia para falar de
algo alegre, algo bom ou positivo, mas devo dizer que o
quadro da desgraça nacional está começando a se tor
nar inaceitável. Para citar um exemplo, háduas semanas,
pouco antes do carnaval, a CPI do Narcotráfico esteve no
Estado do Paraná, e é sobre isso que falo.

Aquela vestal apresentada pela propaganda
oficial do Sr. Jaime Lerner, Governador do Estado, e
por todos os seus asseclas infelizmente foi
transformada, em três dias, em prostituta. Viu-se que
a maquiagem não resistiu a três dias de investigaçôes
de pessoas, diria, simples e não-preparadas para o
ofício, mas compenetradas do ideal de transformar o
Estado e Cl País em algo aceitável péli~ a população.

Sr. Presidente, o que mais nos chamou a
atenção no Paraná, diferentemente de outros Estados
em que há crime, narcotráfico e toda uma série de
imundícies a serem apuradas, é ~ que o crime
organizado, o narcotráfico, a corrupção generaiizada, a
extorsão, os achaques e uma infinita série de
verdadeiros crimes bárbaros instalaram-se na cúpula
da Polícia Civil do Estado.



11190 Sexta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAnOS Março de 2000

Hoje, os paranaenses de todos os quadrantes
me perguntam: por que s6 a Polícia Civil? Porque não
conseguimos, Sr. Presidente, dar um passo avante.
Ainda há muito a ser feito. Hoje é preciso ressaltar o
trabalho que está sendo feito por promotores,' juízes
sérios e policiais que sobram do meio da escória da
humanidade que se infiltrou na Polícia Civil e em todo
o aparelho da Selgurança Pública.

O pior é que o Secretário de Segurança, em vez
de assumir e aceitar a parcela de culpa que lhe cabe,
por ter feito olho grosso durante tantos anos às
infinitas denúncias, vem a público dizer que nada
sabia e nunca ninguém delatou.

As provas são irrefutáveis. Infelizmente, o Secretá
rio de Segurança Pública anda espalhando que a CPI é
formada por um grupo de irresponsáveis, infantis e in
competentes. Podemos ser incompetentes e, às vezes,
infantis, porque ainda acreditamos em sonhos e num
país decente e moralizado, mas não somos irresponsá
veis.lrresponsável, mentiroso ecomprometido com o cri
me é esse senhor; Cândido Martins de Oliveira, que há
cinco anos ocupa a Secretaria de segurança Pública do
Estado do Paraná. Este, sim, é um verdadeiro irrespon
sável, porque não só não pune o crime, corno faz ouvidos
moucos e olhos grossos para toda a imundície que está
na ante-sala de sua casa.

Por isso, Sr. Presidente, peço a esta Casa todo o
apoio e força para a CPI, para que ela continue o
trabalho que vem realizando por este Brasil afora.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria fosse trans
crito em nossos Anais artigo publicado no jornal O
Estado de S. Paulo, do jornalista Gil/es Lapouge,
sobre o julgamento, no Tribunal Penal Internacional
para a ex-Iugoslávia, do general sérvio Radislav Krstic,
um dos responsáveis por um dos maiores massacres
da história moderna do mundo, quando 8 mil bósnios
foram torturados e mortos em Srebrenica.

Agradeço a oportunidade de fazer este
registro e, ao mesmo tempo, aproveito para cobrar do
Presidente Fernando Henrique Cardoso o envio a
esta Casa do estatuto da Corte Penal Internacional,
que precisa ser apreciado e votado no Congresso,
para que seja instalado um tribunal penal
internacional permanente, porque esse a que se
refere o artigo acima citado é provisório, apesar de já
estar trabalhando e julgando os crimes cometidos
pelos sérvios.

Gostaria, portanto, que a Mesa pudesse se
.:Jomar à cobrança ora feita ao Presidente Fernando

Henrique Cardoso, pois todo o Brasil aguarda o
posicionamento do Congresso sobre o assunto.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

COMEÇA EM HAIA JULGAMENTO DO
"CARNICEIRO DE SREBRENICA"

Gilles Lapouge
Correspondente
Paris - Existem nomes dos quais emanam horror

e vergonha, como Auschwitz, Ouradour-sur-Glane ou
Gulag. Um desses nomes será pronunciado muitas
vezes nos próximos dias em Haia, onde o Tribunal Pe
nal Internacional para a ex-Iugoslávia começou a
julgar ontem por genocídio o general sérvio Radislav
Krstic. O nome sinistro é Srebrenica, cidade bósnia
onde as legiões e os vagabundos sérvios, sob o
comando de Krstic, fizeram correr rios de sangue em
julho de 1995.

Em 1995, a Sérvia degolava a Bósnia e atacava
Srebrenica, numa região muçulmana próxima da
fronteira sérvia. Na época, essa cidade estava dentro
de uma "zona de segurança", protegida pela ONU.
Mas isso não interessava: os sérvios a atacaram
assim mesmo. Apavorados, os moradores buscaram
refúgio com os capacetes azuis da ONU ou fugiram
para os bosques. Tudo em vão: cerca de 8 mil
pessoas foram capturadas e massacradas.

Na floresta foram encontrados milhares de
corpos com as mãos atadas, os olhos vendados,
assassinados com um tiro na nuca. E até hoje
cadáveres continuam sendo desenterrados.

Krstic, conhecido como "Carníceiro de
Srebrenica", foi o chefe operacional do massacre. O
fato de estar sendo hoje julgado é um caso exemplar,
porque se trata de um homem brutal e, ao mesmo
tempo, porque Srebrenica é uma das cavernas mais
fétidas de nossa· época. Mas é preciso não esquecer
que Krstic não foi o idealizadordesse massacre. Acima
dele havia o general Ratko Mladic, comandante do
Exército servo-bósnio no Vale do Drina, o líder
servo-bósnio Radovan Karadzic, e, naturalmente, o
presidente sérvio, Slobadan Milosevic. A combativa
presidente do Tribunal de Haia, a juíza suíça Carla dei
Ponte, acaba de dizer que pretende julgar também
esses três homens.

O processo de Srebrenica tem uma
outra face, inquietante, dolorosa. Põe em questão a
responsabilidade, não somente dos sérvios, mas
também da ONU. De tato, se os sérvios puderam
entregar-se tranqüilamente a sua carnificina, foi
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porque a ONU "refletia" sobre sua ação na região,
embora dois anos antes Srebrenica e outras quatro
cidades da Bósnia tivessem sido postas pelo Conselho
de Segurança sob a proteção da ONU.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf! e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para, em primeiro lu
gar, falar sobre a corrupção existente em nosso País. De
início, saúdo a Justiça de São Paulo pela brilhante deci
são de condenar com a cassação o Prefeito da Capital
de São Paulo, por causa das denúncias de corrupção
desenfreada em seu Governo

Mas essa corrupção não existe só em São
Paulo. Na minha cidade, Erechim, Rio Grande do Sul,
o Prefeito, juntamente com alguns Secretários,
instalou um esquema de corrupção semelhante ao
que houve em Brasília, entre PC, Collor e o grupo que
lesava o País, através do "esquema PC".

Pois bem. Naquela cidade, da mesma forma, as
obras são na sua grande maioria superfaturadas.
Loteamentos para fins sociais custam quase o dobro
do valor, e as licitações, em geral, são manchadas por
superfaturamento e apadrinhamento.

Por decisão da Justiça local, houve o afasta
mento do representante do Departamento de Habita
ção do Município; e a chefe de gabinete do Prefeito
também foi afastada, por decisão judicial, por partici
par indevidamente das licitações públicas do municí
pio. Na semana passada, ingressamos junto ao Minis
tério Público do Rio Grande do Sul com uma represen
tação endereçada ao Procurador-Geral do Estado, para
que aquele Prefeito seja afastado do cargo.

Sr. Presidente, temos de varrer a corrupção
existente em nosso País!

Eram essas as minhas considerações. Muito
obrig~do a V. Exª:-

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presidente, S~
e Srs. Deputados, causaram comoção nacional as
imagens relativas ao gravíssimo acidente ecológico
que se deu na Baía da Guanabara, no Estado do Rio
de Janeiro, no mês passado. Mostrado à exaustão
nos meios de comunicação de massa, o meio
ambiente daquela região foi duramente atingido pelo
derramamento de mais de um milhão e trezentos mil
litros de óleo combustível, conseqüência do
rompimento de um duto que deveria levar o produto
da Ilha O'Água para a Refinaria Duque de Caxias 
REDUC.

Embora a Petrobras tenha assumido total
responsabilidade pelo lamentável ocorrido, a falta de

equipamenl:os modernos e de um plano preventivo
eficiente são os grandes responsáveis pela
censurável demora de quatro horas na detecção do
vazamento.

Considerando que serão necessárias décadas
para a completa recuperação da fauna e da flora das
áreas atingidas, não há outra postura que não a de
registrar veemente protesto contra políticas de
atuação empresarial que não têm em alta conta o
impacto ambiental de suas ações.

No entanto, outro aspecto relativo ao tema
chamou-nos a atenção e despertou-nos profundo
sentimento de consternação. Estamo-nos referindo à
ausência de grupos jovens no conjunto de
manifestações contra o acidente ecológic J na Baía da
Guanabara.

A leitura que fazemos desse alheamento não
poderia ser outra que não o de brutal distanciamento
dos jovens de assuntos que podem verdadeiramente
afetar suas vidas.

Relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA sobre o
assunto trouxe dados impressionantes. Algumas
espécies animais podem ter sido extintas, além de
árvores raras de áreas conhecidas como mangues
vermelhos terem perdido definitivamente a folhagem.
A Área de Proteção Ambiental de Guapimirim foi
atingida pela mancha de óleo em mais de mil e
quatrocentos hectares. Some-se a isso a angustiante
conclusão de que somente uma observação
detalhada do comportamento dos ecossistemas
atingidos ~evará ao completo conhecimento de todas
as funestas conseqüências do ocorrido.

A gravidade da situação vem, pois, reforçar
nossa preocupação com a falta de participação da
nossa juvl3ntude, o que nos faz concluir pela ausência
de educação para o meio ambiente.

A indignada reação popular que tomou conta
dos noticiários, o mea-culpa da Petrobrás, a
aplicação de multa milionária à empresa são indícios
de que as agressões ambientais agora têm um custo.
Por que não fazer os jovens participarem dessa luta?

Urgl~, Srs. Deputados, que a educação brasileira
passe neeessariamente pela formação de uma cultura
efetiva acerca da preservação do meio ambiente. O
Brasil é reconhecidamente uma região importante no
que respeita ao manancial hídrico, respondendo por
cerca de 13% de toda água potável disponível no
planeta. Nossas reservas florestais abrigam um nícho
inigualávl31 de biodiversidade. Isso nos coloca a
responsabilidade maior de garantir que as gerações
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futuras possam dispor de condições meio ambientais
de vida. Cabe ao Estado assegurar políticas públicas de
preservação. Cabe aos jovens a atitude de vigilância de
que tais políticas estão efetivamente sendo executadas.
Afinal, estamos falando do nosso próprio futuro!

Sr. Presidente, peço a V. E~ autorize a divulgação
do meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, à luz dos fatos e dos acontecimen·
tos, não restam dúvidas de que o modelo de desen
volvimento da Amazônia, supervisionado pela
SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia, bem como a estrutura atual do FINAM 
Fundo de Investimento da Amazônia não têm sido,
para a maioria dos Estados e dos Municípios da Re
gião, eficientes.

Concordlando com esta assertiva, resta-nos
propor e apoiar mudanças de rumos. É lógico e até
compreensível que ao se falar em mudanças, venha
em sentido contrário uma força igual. Partem dos
retrógrados, daqueles que se beneficiam do modelo
atual, daqueles que não têm nenhum compromisso
com a Região nem com sua população.

Sr. Presidente, apóio o Ministro Fernando Bezerra
em gênero, número e grau. Não existe outra solução: ou
se faz uma mudança técnica, pacífica e construtiva
tanto na Sudam como também no Finam, ou se usa o
remédio extremo, como se fazem nas guerras 
extingui-los no choque ou no apodrecimento lento.

Não quero ficar aqui desta tribuna criticando um
órgão regional da Amazônia. que, de fato, se tem
perdido ao longo do tempo por fatores intrínsecos,
mas que também tem padecido em virtude de uma
política centralizada, de esfriamento lento de suas
atividades, tudo por crítica abusiva e "abestada" de
certos grupos responsáveis pela equipe econômica
do Governo Federal, ao longo da história. que vêm
sempre tachando os órgãos de desenvolvimento re
gional de saco sem fundo. sumidouros de recursos e
subsidiados por fartos incentivos fiscais.

É uma grandiosa mentira. É uma farsa abjeta de
quem assim pensa e fala.

Os incentivos fiscais aplicados na Amazônia
são insignificantes se comparados ao PIS brasileiro e
aos subsídios lbrnecidos às exportações, aos táxis e
a determinadas indústrias do Sul e Sudeste brasileiro.

Os incentivos fiscais concedidos ao desenvolvi
mento da Amazônia não são responsáveis por nenhum
desequilíbrio de contas públicas. Quem assim fala e

afirma, não passa de um desatualizado ou de um teó
rico imbecil.

Isso que acabo de expor acima, que de certa
forma é injusto, não elimina a necessidade de se
mudar e aperfeiçoar a sistemática de funcionamento
da Sudam/Finam. Uma coisa não justifica a outra. A
esmagadora maioria dos Municípios da Amazônia
não contam com infra-estrutura de estradas, de
abastecimento de água, de serviço de esgoto
sanitário, de coleta e tratamento de lixo, plano diretor
urbano, uso de terras públicas, organização dos
assentamentos rurais, energia elétrica urbana e rural
e de meios de transporte adequados.

Está aí o grande papel da Sudam, que é o de
planejar e projetar soluções, oferecer consultorias,
abrir espaços para o agronegócio, buscar mercados,
estimular a capacitação de pessoal e buscar
insistentemente a melhoria da renda das populações
dos Estados Amazônicos.

O dinheiro dos incentivos fiscais e dos fundos
constitucionais poderiam ser melhor aproveitados se a
Sudam tivesse em seus mapas pelo menos o
diagnóstico correto e a orientação aos Prefeitos e
Governadores dos mecanismos de melhor aproveitar
os seus recursos próprios e os repasses federais. Nem
de longe, a nenhum brasileiro será permitido criticar a
concessão de incentivos fiscais para as regiões
comprovadamente mais pobres deste País, com vistas
ao combate dos desequilíbrios inter-regionais.

A Sudam deveria, inclusive, mudar o nome. Hoje
é muito desacreditada e a melhor coisa é dar-se a ela
uma roupagem nova, voltada para uma maior
aproximação. Hoje, ficar estática em Belém é o
mesmo que não existir. Precisa sair da toca, colocar
representações fortes, ágeis, com poder de decisão,
junto ao planejamento dos Estados e Municípios. Ai,
sim, a coisa poderá surtir melhor resultado. Nem
sempre a necessidade da região é por dinheiro. Vale
mais um bom projeto, bem elaborado, viável e
escolhido para dar retorno de qualidade às
populações, como também um bom sistema de
avaliação e controle dos resultados.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Depu
tados, decorridos doze anos da promulgação da
Constituição dita "cidadã", o trabalhador brasileiro
ainda não experimentou a eficácia de um de seus fun
damentais preceitos: o inciso IV do art. 72 .

O salário mínimo brasileiro, que é o menor
salário do Mercosul, atinge, hoje, um dos menores
níveis de poder de compra de nossa história.
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o inciso IV do art. 7Q da Constituição Federal é
de clareza meridiana e não deixa dúvidas ao estatuir
que, além de outros direitos que visem a melhoria de
sua condição social, os trabalhadores urbanos e rura
is fazem jus ao "salário mínimo, fixado em lei, nacio
nalmente unificado, capaz de atender às suas neces
sidades vitais básicas e às de sua família com mora
dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajus
tes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim:'

O Departamento Intersindical de Economia e
Estudos Socioeconômicos - DIEESE constata que o
valor mínimo capaz de atender às necessidades bási
cas enumeradas no inciso IV do artigo 7Q da Constitui
ção Federal de 1988, em janeiro de 2000, é de
R$942,76 (novecentos e quarenta e dois reais e se
tenta e seis centavos).

O projeto de lei que ora apresento, S~ e Srs.
Deputados, não tem a pretensão de resolver a grave
afronta ao dispositivo constitucional que trata do
salário mínimo mensal, até mesmo porque existem
tramitando na Casa diversos projetos de lei no
mesmo sentido, entre os quais destaco o trabalho de
meu companheiro de partido e de bancada estadual,
o Deputado Paulo Paim.

Todavia, venho oferecer minha modesta
contribuição, com o intuito de reverter o imobilismo do
Legislativo no que tange à eficácia do dispositivo
constitucional antes referido.

Minha proposição sugere correção semestral
que, por um lado, reponha as perdas com a inflação e,
por outro, garanta um ganho real de 5%. A forma
proposta é modesta, é verdade, mas bem expõe a
grave defasagem entre o salário mínimo real e o
salário realmente necessário à cobertura das
exigências mínimas dos brasileiros.

Se fizermos uma projeção, partindo do salário
mínimo hoje vigente e acrescendo-lhe correções
semestrais de 5% mais o índice do INPC índice
Nacional de Preços ao Consumidor, somente
atingiremos o valor mínimo necessário apresentado
hoje pelo Dieese em vinte anos.

A Constituição Federal não pode jazer para
sempre ineficaz justamente no ponto fulcral da
cidadania, que é a dignidade do trabalhador. Ter
acesso ao mínimo para atender suas necessidades
mais básicas, tais como alimentação, moradia,
educação, saúde, vestuário, lazer, entre outras, não é
óbolo ou esmola, mas direito fundamental e inerente
ao cidadão.

o Brasil não há de perpetuar tal ignomínia.
Apresento, pois, minha modesta sugestão na
esperança de estar contribuindo para a emancipação
do trabalh'3.dor brasileiro e de milhares de inativos e
pensionistas que vivem hoje marginalizados, razão pela
qual espero poder contar com o apoio dos nobres pares
para a aprovação do presente projeto de lei.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tomo este microfone
para registmr uma frase constante de artigo do economis
ta Paulo Nogueira Batista. A frase é a seguinte: "BiII Clinton
é uma pemonalidade fascinante, impressionante. Além de
boas idéia's e de ser carismático, você não pode parar de
olhar para aquele homem de dois metros de altura umas. . '
patas InaGreditavelmente grandes, um nariz de batata
avermelhc:do e mãos de gigantes. Está na história da polí
tica ameril::ana".

Esta é uma frase do sociólogo Fernando
Henrique Cardoso. Poderia até dizer que é uma frase
típica da síndrome de Monica Lewinsky. Nunca vi
tanta pabcão, tanto deslumbramento e tanta comoção
sensual f.~ erótica com o representante dos Estados
Unidos na América. Esse alumbramento que toma
conta d!~ certas figuras políticas com a pátria
norte-americana revela a situação de dominação, de
entrega E' de desprezo para com as coisas deste País.

Sr. Presidente, quero aproveitar o final de minha
fala para registrar o descontentamento dos
aposentados do País, vítimas dessa política que
obedece, que é deslumbrada com a América do
Norte, com BiII Clinton, e que no Brasil são jogados na
vala do sofrimento. O manifesto dos aposentados,
consolidado na "Carta de Brasília", reveJa claramente
a angústia, o desespero e, ao mesmo tempo, a
vontade de luta dos aposentados do nosso País.

É lamentável que tenhamos ouvido
seguidamente discursos e informações dando conta de
que os aposentados são responsáveis pelo déficit
público deste País quando sabemos que a história não
é essa. Na verdade, o que prevalece neste País é o
deslumbramento com os interesses ditados pelo FMI,
pelo - "irmão do norte"- entre aspas, porque estamos
assistinclo exatamente ao deslocamento de recursos
que pocleriam atender às necessidades sociais desta
Nação. Esses recursos estão canalizados para o
pagamento de juros da dívida e para uma série de
compromissos que estão de costas para os interesses
da nossa Nação.

Era este o registro que eu gostaria de fazer,
lamentavelmente tendo de ler uma frase dita pelo
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principal sociólogo no poder do País, demonstrando
seu deslumbramento com a figura de BiII Clinton.

OSR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Governo FHC tem atuado no sentido de
agradar seus aliados e o poder econômico nacional e
internacional, que manda nele. É uma posição com
plicada e difícil de segurar, porque a sede dessa gen
te não se sacia, a fome desses lobos não tem fim. A
melhor imagem, porém, é de uma casa (o Brasil) de
ande toda dia se tira um pedaço e joga à matilha fa
minta. Mas a matilha está sempre faminta, e sempre
quer mais. A casa vai-se sustentando como pode,
mas falta um pedaço aqui (saúde), outra ali (educa
ção), outra acolá (emprego). O esteio é a gente brasi
leira, que ele ainda não conseguiu vender, mas está
tentando. E na càso dos servidores públicos, em es
pecial, para acabar com eles, a Governo inventa pro
gramas de demissão voluntária e, finalmente, não dá
aumento de salário.

Na opinião da Governa, o servidor público é o
grande culpado do nosso atraso, da situação de ter
ceiro mundo.

Não aceH:amos isto. Não aceitamos que o servi
dor pública fique seis anos sem aumento. Não aceita
mos que, para cumprir compromissos com a poder
econômico internacional, a Governo adote uma linha
de ação que atinge diretamente o servidor público. Ao
fazer isto ele não somente destrói uma categoria, mas
um grupo de pessoas homens e mulheres que sus
tentam o serviço público no País.

Sabemos qual é a sua intenção ao amarrar os
salários dessa gente par seis anos e estimular a de
missão voluntária. Claro, seu interesse é o desman
che do patrimônio pública, oferecer serviços de má
qualidade, para justificar sua entrega por preços vis.
Na tentativa de reduzir o Estado brasileiro a um síndi
co dos negócios privados, FHC não se envergonha
em tirar os serviços essenciais da população.

Simultaneamente, para agradar seus parceiros,
quer pressa em fixar o novo teta. E cobra do Congres
so este nova teto. Logo este Governo, que fechou
acordo com o setor jurídico para inventar o teto dúplex
das juízes, ocultado sob o nome de auxílio-moradia, e
teve que voltar atrás, esconder-se da vergonha nacio
nal quando a população soube.

Está bem, se estamos falando em teta e subtsto,
se estamos falando em salário mínimo, por que não
incluir na pauta o reajuste dos servidores públicos?
Por que não fazermos um debate único sobre o terna
e adotarmos uma postura única, que nos deixe a to-

dos aliviados? Finalmente, por que não debater a ques
tão no geral, em vez de, como está fazendo o Govemo,
querer resolver aos pedaços? Um dia discute a teta, na
outro dia o dúplex, depois discute a tríplex.

Creio que este é o momento, inclusive, de defi
nirmos uma data-base para os servidores públicos.
Gostaria de observar que aí não se trata de favor a
data-base da servidor pública é uma conquista, devi
damente inscrita na Constituição brasileira.

Basta de pressa em resolver um problema! Va
mos direta ao assunto!

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discursa.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero manifestar aqui uma preocupação
com a situação de segurança no Estado do Piauí.

Cama a imprensa vem noticiando, e é possível
perceber-se isso, há um clima de "dar a volta por
cima" por parte dos envolvidos no chamado crime or
ganizado da Piauí. Pessoas que foram presas, indici
adas, enfim, são colocadas agora numa situação em
que a morosidade destes processos causa insegu
rança no Estado.

E nada pior para a sociedade piauiense se acon
tecer de o crime vencer a povo da Piauí, especialmente
após todo esse processo de lutas do povo "contra o cri
me organizado"e "basta de impunidade". Os criminosos
são iguais a ervas daninhas, e é precisa eliminar todos,
sem deixar sementes livres. Se o crime organizado ven
cer, teremos mais mortes, violências outras, corrupção
crescente, e a impunidade reinará.

Esperamos que se faça justiça com a rapidez
necessária neste caso, julgando imediatamente os
processas, com a clareza de evitar que pessoas que
são acusadas de práticas violentas não possam ser
libertadas, coJacando em risco avida de tantas pessoas.

É: preciso avançar no combate à corrupção, e
isto somente ocorrerá com mobilização da sociedade
e união das autoridades. É possível a sociedade ven
cer essa batalha e tantas outras que virão: basta cada
um fazer a sua parte.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero inbrmarque estou sempre pronto para novas lu
tas e que estou propondo às entidades organizadas,
às autoridades, ao povo do meu Estado, a reativação
urgente dos fóruns "contra o crime organizada" e
"basta de impunidade".

Faço também um apela para que esta Casa
possa estar acompanhando o desenrolar desses
processos através das diversas Comissões aqui insta
ladas.

Era a que tinha a dizer.
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o SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as denúncias oferecidas pela
Sra. Nicéa Pitta apontando irregularidades na admi
nistração municipal de São Paulo, com o envolvimen
to de Vereadores, empresários e homens públicos de
notoriedade nacional, estão despertando manifesta
ções de profunda indignação e devem ser analisadas
com a máxima atenção.

A gravidade do conteúdo das informações trazi
das a público por pessoa muito próxima ao Prefeito de
São Paulo justifica plenamente a necessidade de
apuração rigorosa dos fatos, como também uma am
pla discussão sobre como tem sido o relacionamento
entre o Executivo e o Legislativo municipais.

O anunciado conluio entre administradores pú
blicos e representantes do povo de São Paulo, com o
objetivo de desviar recursos para proveito pessoal e
de grupos políticos, tendo a participação também de
grupos empresariais, em total prejuízo da população,
significa a forma mais covarde e repugnante de apro
priação indébita do dinheiro do povo, porque provoca
lesões irreparáveis a direitos do conjunto da socieda
de, em especial das camadas mais humildes.

Mediante atos de corrupção, tornam-se eviden
temente menores os já escassos recursos para apli
cação na prestação dos serviços públicos e na reali
zação de investimentos exigidos pela crescente de
manda social. Por isso, os enormes sacrifícios por
que vem passando, no seu dia a dia, a população da
cidade de São Paulo e de outros Municípios que, infe
lizmente, também sofrem com a falta de ética na con
dução da gestão pública. O problema dos freqüentes
alagamentos verdadeiras enchentes a cada ocorrên
cia de chuva forte durante algumas horas na capital
paulista é um exemplo da profunda falta de atuação
da Prefeitura Municipal na limpeza e manutenção em
áreas vitais da infra-estrutura urbana.

Hoje, o Município de São Paulo tenta rolar uma
dívida de 10,5 bilhões de reais, cifra impressionante,
sobretudo porque o endividamento cresceu nos últi
mos anos, a despeito do total abandono da cidade em
praticamente todos os setores vale repetir, seja em
equipamentos básicos, seja em relação aos serviços
públicos essenciais. Cabe ressaltar, ainda, que boa
parte refere-se a precatórios comprovadamente frau
dulentos emitidos na gestão do então Prefeito Paulo
Maluf, cujo Secretário da Fazenda foi exatamente o
Sr. Celso Pitta. À alegada falta de dinheiro, contra
põem-se o desperdício e o pagamento de propinas.
Tudo isso resultado direto da irresponsabilidade e da

prática de corrupção que caracterizam as recentes
administrações do Município de São Paulo.

O mais preocupante em todo esse conjunto de
denúncias é a constatação de fortes evidências de
que se formou uma poderosa rede de pessoas inte
grantes dos poderes constituídos que atuam em blo
co dizimando sistemas, organizações e princípios éti
cos e morais, visando à promoção de um verdadeiro
assalto aos cofres públicos. Agem sem pudor, com
desfaçatez, CE~rtamente por se sentirem ao abrigo do
manto da impunidade, que a população, sob revolta e
indignação, reconhece ter prevalecido em tantos ca
sos anteriores de corrupção comprovada. O caso pa
ulistano reap.areceu no cenário por motivo fortuito,
porque já estElva selado pela impunidade. Não foi a lei
que fez reabrir a questão, mas a ex-mulher do Prefei
to, ao assumir a responsabilidade de sustentar as de
núncias, como testemunha.

Sr.Presidente, é preciso dar um basta a essa si
tuação. Mais do que isso, temos a obrigação de unir
as forças da sociedade em torno da ética na política e
no exercício dos mandatos conferidos pelo povo.

O Legislativo local tem a prerrogativa e a obri
gação de ze~ar pelos interesses da municipalidade,
fiscalizando as ações do Executivo. Mas o que vem
acontecendo em São Paulo, Guarulhos e outros Mu
nicípios é a completa distorção de tal princípio, fican
do a população refém de um Legislativo dominado
pelo clientelismo, troca de favores, boicote a projetos
e a sua não,·provação enquanto não satisfeitas exi
gências contidas em espúrios expedientes de barganha.

Neste importante ano de eleições municipais, é
fundamental que a sociedade disponha de elementos
para um exame profundo a respeito desses cc.mpor
tamentos que moldam a atuação de certos políticos e
correntes partidárias em São Paulo e em muitas ou
tras cidades e regiões do Brasil.

Não SEJ trata de imaginar que as instituições es
tejam viciadas a ponto de não permitirem que nelas
voltem a predominar a ética, a seriedade e a respon
sabilidade das pessoas de bem que nelas se encon
tram. Trata-se, sim, da urgente criação de mecanis
mos legais e políticos com a devida eficácia para ga
rantir o afastamento daqueles que não honram os
mandatos no Legislativo e no Executivo, evitando-se
não apenas o seu retorno,mas igualmente a sua in
fluência indireta nas organizações políti
co-administrativas de Estado, concebidas que são
para atender somente aos legítimos interesses da po
pulação.
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É de se indagar, Sr.Presidente: não é este o mo
mento ideal para viabilizar-se uma reforma política
em nosso País, promovendo-se mudanças substanciais
em vários pontos da legislação político-partidá
ria-eleitoral, que levará a uma grande depuração no
atual quadro de representação popular?

Esta é a mensagem que trago à Casa e à Na
ção a respeito elas denúncias feitas contra a Prefeitu
ra e a Câmara de Vereadores de São Paulo, que tanto
nos envergonham, comprometem a imagem de nos
sas instituições e arranham o próprio regime demo
crático reconquistado pelo povo brasileiro com tanto
esforço e esperança em dias melhores.

O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. DA.. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici
to à Mesa seja enviada indicação que faço ao Ministé
rio do Meio Ambiente e ao Ministério da Educação re
lativa à inclusão da disciplina "Educação Ambiental"
no currículo escolar do ensino fundamental no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Max Mauro.

O SR. MAX MAURO (Bloco/PTB - ES. Sem revi
são do orador.) -, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hoje, será inaugurada a nova sede da Assembléia Le
gislativa do Espírito Santo, uma obra suntuosa que,
apesar de ainda não estar concluída, já consumiu 35
milhões de reais dos cofres públicos.

Hoje é um dia de vergonha para o povo capixa
ba! É um dia de dor! A dor sentida pelos pais de cen
tenas de crianças que morreram por falta de um leito
hospitalar enquanto o Governo investia na constru
ção do palácio. Neste período, o Estado passou por
sua maior crise financeira, atraso no pagamento do
funcionalismo e falta de investimento social.

Enquanto .i't nova sede era construída, muitas
obras foram interrompidas. Entre elas a do hospital in
fantil de Vila Velha, um Município com 350 mil habi
tantes e que não possui sequer um hospital para
atender suas crianças.

A obra do hospital infantil foi paralisada há oito anos
pelo Governo A1buíno Azeredo, que deu prioridade total às
obras da assembléia, e até hoje não foi retomada.

Desde o in rcio da construção, a sociedade ma
nifestou-se contrária a sua realização, como o Sindi
cato da Indústria da Construção Civil. O Conselho Re
gional de Engenharia e Arquitetura atestou as irregu
laridades e tentou, sem sucesso, anular o processo

de licitação vencido pela construtora Encol. As obras
chegaram a ficar paralisadas durante o escândalo que
todo o País assistiu envolvendo proprietários da Encol.

Só para se ter uma idéia, Srs. Deputados, a
nova sede da Assembléia tem 50 gabinetes, apesar
de o Legislativo capixaba ser composto de 30 Depu
tados. Dos 9 elevadores, quatro vão exclusivamente à
presidência da Casa. Dois deles são panorâmicos,
sendo que um é exclusivo da presidência.

O novo prédio da Assembléia Legislativa, conheci
do pelo povo como Palácio da Moqueca, tem 30 mil me
tros quadrados e foi construído na área mais valorizada de
Vitória, em frente ao maior shopping center do Estado.

Curiosamente, a Assembléia parece querer fa
zer concorrência com o seu vizinho. Além de praças
de alimentação, a nova sede terá agências bancárias
e dos correios, casas lotéricas, livraria, lojas de discos
e salão de beleza.

Essa obra enriqueceu alguns ex-presidentes. A
Mesa Diretora da Assembléia, quando presidida pelo
atual Deputado Federal Ricardo Ferraço, discordou
de alguns Deputados e conseguiu reduzir algum cus
to. Mas a obra continuou gigante.

Precisamos colocar um ponto final nessas
obras suntuosas espalhadas pelo País e que servem
para enriquecer empresários, locupletar políticos e
que, muitas vezes, fazem parte de um esquema de fi
nanciamentos de campanhas políticas.

Sr. Presidente, como disse, hoje é um dia de vergo
nha para todo o povo do Espírito Santo. Tivemos oportuni
dade de ouvir, no Bom Dia Brasil, uma entr~ista do Pre
sidente da Assembléia. A entrevista de S.Exa. retrata exa
tamente o que hoje todo o pow capixaba está sentindo:
vergonha com a inauguração dessa obra faraônica que foi
construída a partir de 1991 às custas da suspensão das
obras do hospital infantil de Vila Velha, num Estado que
tem grande carência de leitos de pediatria.

É o meu registro, Sr. Presidente, lamentando
esse momento vivido na esfera política do nosso
Estado.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, 5ras. e Srs. Deputa
dos, podemos festejar a plena e total interiorização do
ensino superior em Santa Catarina. A Universidade do
Oeste Unoesc concluiu, após dois anos, um planejamen
to estratégico de longo alcance que a qualifica para uma
nova fase de expansão e crescimento, tendo como hori
zonte o ano de 2010. Éaprimeira instituição de ensino de
terceiro grau aconcluir uma planificação com essa ampli
tude através de um processo participativo.

Os números projetados pelo estudo são surpreen
dentes: em 10 anos, a UNOESC terá mais de 40.000
alunos matriculados em cursos de graduação e
pós-graduação nos campi de Chapecó (15.642), Joa-
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çaba (8.970), Videira (4.945), São Miguel do Oeste
,(5.880) e Xanxerê (5.041).

Os números são pujantes em todas as áreas. O
corpo docente crescerá de 676 para 1.926 professo
res, sendo que 1.348 terão mestrado ou doutorado. O
espaço físico estruturado para o ensino aumentará de
52.381 metros quadrados para 150.000 metros qua
drados. O acervo bibliográfico de todos os campi sal
tará dos atuais 127.000 para 675.000 volumes.

Para chegar a conclusões coerentes e a núme
ros sérios e confiáveis, seguiu-se um longo caminho.
A atividade teve início logo após o decreto presidenci
al de credenciamento institucional da UNOESC, em
14 de agosto de 1996, que a legitimou perante o Sis
tema Nacional de Ensino.

Naquela época, a nova universidade já discutia
internamente a definição de um Projeto Políti
co-Pedagógico Institucional PPPI que lhe garantisse,
além da legalidade instituciG>nal, a identidade e a legi
timidade necessárias ao credenciamento por parte
da sociedade na qual emergia e para o atendimento
de suas necessidades.

Desencadeou-se, então, um longo e participati
vo processo de análise dos grandes temas que deve
riam situar a nova instituição no embate dos proble
mas inerentes aos atuais macrocenários mundiais e
nacionais. Animaram essa fase conferencistas e
palestrantes de renome nacional no campo da educação.

Os resultados obtidos através dessas conferên
cias e debates foram cumulativamente se transfor
mando na forte convicção coletiva de que a constru
ção da real Universidade do Oeste de Santa Catarina
estava apenas começando, pois dependeria muito
mais de seu credenciamento formal, de sua efetiva
adequação ao contexto nacional e regional de origem
e de destino.

O enfoque desse esforço foi o seguinte: por quê
e para que mais uma universidade? Como juntar nes
sa nova e única universidade regional as cinco institu
ições isoladas de ensino superior que a precederam,
durante mais de 20 anos de atuação localizada e in
dependente em seus respectivos municípios de ori
gem? Como tecer a unidade nesta pluralidade, a
identidade nesta heterogeneidade, a gestão unitária
na descentralização operacional em cinco campi que
são também as cinco cidades pólo do desenvolvimen
to regional?

Durante o ano de 1998 duas grandes ações de
ram andamento ao processo. Primeiro, a realização
de um amplo diagnóstico institucional interno, deta
lhado em seis áreas temáticas, cada uma das quais

sob a coordenação de uma comissão específica com
posta por representantes docentes e discentes dos
cinco campi. O relatório estatístico dos dados levan
tados pelos instrumentos específicos de cada área
resultou num extenso volume de informações que fo
ram socializadas nos campi, previamente a uma aná
lise interpretativa.

A segunda grande ação de 1998 consistiu no
desencadeamento do processo de elaboração do pla
nejamento estratégico propriamente dito, para um pe
ríodo de dez anos. Sob a coordenação do consultor,
Sr. Zeferino Perin, foram realizadas, ao longo do ano e
em diferentes locais da região, seis reuniões de diri
gentes e outras tantas dos membros das comissões
do PPPI de cada campus.

Na impossibilidade de reunir todos os membros
da comunidade universitária, o grupo de dirigentes de
cada campus, somado aos membros da respectiva
comissão do PPPI, foi instado a suscitar em seu âmbito
local a maior participação possível nas discussões,
análises e resultados das diversas fases do processo.

Prosseguindo na mesma sistemática, no ano
de 1999 foi estruturado operacionalmente o planeja
mento, organizado em quatro etapas: fundamentos
teórico-metodológicos, diagnóstico & avaliação estra
tégica, grandes rumos & coordenadas estratégicas e
programaçã,o da ação.

Os fundamentos teóricos incluem a exposição
dos principais pressupostos do planejamento estraté
gico como a contextualização histórico-social da uni
versidade, () modelo de pensar e agir de seus atores
no interior da instituição e seu contexto, a associação
entre visão estratégica e criação participativa, a ação
estratégica, a cidadania e a opção política, as idéias
de permani~ncia e de mudança no processo de de
senvolvimento institucional, a superação do tecnocra
tismo e do politicismo, a concepção teórica de mundo,
de sociedade e de organização e a metodologia de
elaboração do plano.

O dia.gnóstico e avaliação estratégica contem·
pIaram a avaliação do ambiente pela análise dos da
dos levantados no diagnóstico institucional, avaliação
do ambiente externo, mediante levantamento das
principais oportunidades, ameaças, forças e fraque
zas que os macrocenários propiciam à universidade
em geral e, especificamente, à Unoesc.

A definição dos grandes rumos e coordenadas
estratégicas focou a visão de futuro da universidade,
seus grandes rumos, seu vetor de negócios e seus
objetivos institucionais. Finalmente, a programação
da ação fixou as diretrizes, objetivos específicos, es-
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tratégias e metas nos campos do ensino, da pesqui
sa, da extensão e da gestão universitária.

A Unoesc, Sr. Presidente, tem por mi.ssão gerar
e difundir conhecimento cientrfico, artístico-cultural e
tecnológico, mediante o ensino, a pesquisa e a exten
são, nas diferentes áreas do saber, com o objetivo de
promover a cidadania, o desenvolvimento humano e
cultural sustentável, em âmbito regional, estadual,
nacional e internacional.

Desejo cumprimentar o Reitor Luiz Carlos Lück
mann etodos os pró-reitores da Unoesc e, em especi
al, os coordenadores desse vitorioso processo de
planificação, os Proflls. santo Rossetto e Zeferino Perin.

Os caminhos da Universidade do Oeste de santa
Catarina estão traçados.

O SR. ALBERTO MOURÃO (Bloco/PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que nos traz hoje a esta tri
buna é a preocupação com a verdadeira guerra sepa
ratista que se move de forma sutil mas ardilosa por di
versos meios eque tem poralvo o Estado de São Paulo.

Força motriz do País, a Unidade da Federação
que temos a honra de representar sofre sérios prejuí
zos, a começar por ostentar o título do Estado mais
rico da Nação quando, na realidade, vem sendo espo
liado e suas riquezas vazando por diversos dos seus
ralos. Vazamentos que ocorrem por conta de um pa
ternalismo que rejeitamos e que, temos certeza, nos
sos irmãos de outros rincões do País também não
aceitariam, se tivessem as rédeas do poder em mãos.

Os nobres pares sabem a que nos referirmos.
Vamos a uma analogia: São Paulo é o parente que um
dia foi rico e que foi cobrado pela família a prestar
apoio aos primos miseráveis. Primos que cresceram,
se fortaleceram efizeram sua vida, mas que utilizam o
paternalismo para continuar a sugar as riquezas da
quele que, embora continue lutando e se sacrificando
dia a dia para manter seu padrão e sobreviver, é obri
gado a conviver com fama de ser rico.

Na verdade, ao longo das décadas, as institui
ções fizeram coro a esse status quo, com a mídia
dando-lhes ecCl e as legislações sendo elaboradas
sempre de um.... íorma injusta para São Paulo, sob o
pretexto de alavancar a economia de regiões já de
senvolvidas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

É uma verdadeira segregação a que sofre São
Paulo, enquanto os donos do poder, para manter seu
eleitorado sob cabresto, utilizam o discurso demagó
gico de defesa dos desvalidos, quando estes não
mais o são. E a. grande sangria do que resta no nosso

Estado prossegue, sob a concordância daqueles que
não perceberam que estão sendo usados.

Responsável por 42% da receita do Brasil, São
Paulo recebe como contrapartida apenas 2% das ri
quezas que produz. Constitucionalmente não conta
com qualquer beneplácito e, bem ao contrário, é obri
gado a ceder parte de seus recursos para fundos des
tinados a outras regiões, cuja necessidade é hoje pe
nalmente questionável.

O tratamento igual aos desiguais é sabidamen
te uma das maiores formas de se perpetrar a injusti
ça, e isso ocorre, inclusive proporcionalidade no nú
mero de representantes (São Paulo tem uma banca
da de 70 e o Acre, apenas para citar um exemplo, de
oito Deputados.) Adistorção ocorre no modus operandi.

Por exemplo, na questão das emendas ao Orça
mento da União. Mesmo numericamente inferior,
esse valoroso Estado do Norte do País tem direito a
apresentar as mesmas dez emendas que tem a ban
cada paulista. Ou seja, cada Deputado do Acre pode
encaminhar uma proposta, e mais duas ainda podem
ser decididas entre todos. Este sistema tem sido ex
tremamente prejudicial e injusto para São Paulo.

Enquanto os Parlamentares acreanos encon
tram facilidade para apresentar emendas, os paulis
tas são obrigados a discutir dias e horas a fio quais as
dez propostas que devem ser escolhidas entre as
centenas apresentadas.

Há casos em que um Deputado paulista fica
anos tentando incluir uma emenda no Orçamento, o
que pode provocar uma falsa sensação, entre os cida
dãos, de inoperância. Na verdade, o Parlamentar fica
preso a essa estrutura que limita o seu poder de ação
no momento de apresentar propostas para o Orça
mento.

Seria importante que o Congresso discutisse
profundamente esse tema, não só no aspecto da pro
porcionalidade numérica mas, também, na equivalên
cia de importância das propostas que cada Parlamen
tar tem a apresentar.

Saindo da esfera interna, vamos analisar seria
mente, sem paixões bairristas, o quanto a Lei Kandir
já prejudicou o Estado com maior PIB da União. E o
que dizer da Emenda ng 14 da Educação?

Não podemos ficar refém de uma estrutura in
justa, que despe um santo, nem sempre para vestir
outro.

E para jogar a pá de cal em São Paulo, está pre
vista para o próximo mês de maio a privatização da
quele que já foi um dos maiores patrimônios do Esta-
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do, O Banespa, que desde d,ezembro de 1997 perdeu
seu controle acionário para o Governo Federal.

É triste, senhoras e senhores. É revoltante! E,
por isso, solicitamos a todos os nobres pares que se
debrucem numa séria reflexão sobre o assunto, para
que todos se unam no combate a esse discurso cons·
tante contra São Paulo e não se deixem usar em
ações demagógicas, que apenas empobrecem a Nação.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nas comemorações do dia 8
de março, Dia Internacional da Mulher; a tendência de
quase todas as pessoas é lembraràepisódio das 129
mulheres que foram queimadas no interior de uma fá·
brica nos Estados Unidos. Nada mais justo, pois foi a
partir daí que surgiram os primeiros movimentos a fa·
vor da libertação da mulher. Também muito se diz de
outras mulheres do mundo todo, como aquela que
queimou o soutien em praça publica, como Chiqui
nha Gonzaga, Chica da Silva, a Marquesa de Santos,
Dona Beija etc., todas elas também importantíssimas
na história da evolução das mulheres.

Mas não podemos esquecer das muitas mulhe
res viúvas da seca, sem casa, sem teto, sem comida,
sem emprego, sem marido, sem os direito mais fun
damentais do ser humano. As Marias deste mundo
afora. São elas as grandes lutadoras, verdadeiras he·
roínas, anônimas, que lutam incansavelmente, às ve·
zes até sem ter consciência de sua importância, pela
libertação das mulheres.

Nesta minha caminhada, tenho deparado com
muitas dessas mulheres. São simples, pobres, muitas
vezes analfabetas, mas com uma sabedoria e expe
riência de vida de causar inveja. Muito, muito tenho
aprendido com elas. São essas mulheres que me dão
forças e ânimo para prosseguir na luta, às vezes difí
cil, na busca de uma sociedade mais justa, mais igua
litária, mais humana, solidária e fraterna.

Como Prefeita além da minha formação acadê
mica como psicóloga e da minha militância nos movi
mentos sociais, políticos e religiosos tive convivência
com as donas-de-casa, mães-de·família e mulheres
em geral, que, ao praticarem o gesto simples de abrir
uma torneira para lavar o machucado de um filho mais
levado, me transportavam para suas casas, que não
tinham água em suas torneiras. Mais que isso, me le
vavam a refletir sobre mulheres que queriam traba
lhar e não tinham onde deixar seus filhos, não tinham
nem o leite para matar a fome de seus filhos. Foi com
essa consciência que governei.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois
que deixei o exercício do meu mandato de Prefeita na
cidade de Betim, Minas Gerais, muitas e muita vezes
me fizeram a seguinte indagação: "A senhora teve di
ficuldades, por ser mulher, no exercício do poder?"
Sempre respondi que sim. Afinal, estava rompendo
com um modelo que predomina há muito tempd. O
mundo político é essencialmente masculino. Além de
mulher, sou também de oposição, do Partido dos Tra
balhadores. Por diversas ocasiões me deparei com
perguntas e insinuações maldosas: "Qual é o homem
que manda I~l?" Essa mulher não resiste nem seis
meses." "Lugar de mulher é na cozinha", etc., etc.

Foi um desafio difícil, mas que deu certo. Gra
ças à colaboração de todas as mulheres e homens
que compunham o meu secretariado, o governo deu
certo e obteve 97% de aprovação popular. Fico feliz
em ver que as mulheres, que representam mais de
50% do eleitorado, estão finalmente conquistando
respeito por suas qualidades administrativas. Recen·
te pesquisa realizada pela instituto Vox Populi de
monstrou qUEI a maioria do eleitorado brasileiro vê
nas mulheres grande potencial para serem as futuras
administradoras nos diversos níveis de governo neste
País. O nosso desafio agora é contagiar as donas de
casa e mulheres desmobilizadas para irem à luta e re
alizar seus sonhos.

Por fim, Sr. Presidente, congratulo-me, nesta
oportunidade, com todas as mulheres que lutam por
uma sociedade mais justa e mais igualitária e man
tém sempre acesa a chama da esperança da supera
ção do machismo, ainda tão forte em nossa socieda
de.

Solicito, finalmente, que este pronunciamento
seja publicado no Jornal da Câmara e divulgado no
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigada.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a imprensa desempenha um
papel de grande importância 'para a sociedade, na
vida de uma Nação ou de' uma comunidade, como ve
ículo de informação, de estírri~loao debate, de escla
recimento à população, comp prestadora de serviço e
mesmo de entretenimento. :

É através da imprensa que a população toma
conhecimento dos fatos políticos, das decisões admi
nistrativas, do trabalho parlamentar, enfim, do que
acontece na economia, e dos conflitos de interesse
que permeiam o cotidiano das comunidades.
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Daí a importância de se ter uma imprensa livre e
isenta, para que ela possa registrar os fatos, emitir
opiniões, abrir espaços para a discussão e o contradi
tório sem pressões, censu ra ou comprometimentos.

Nova Iguaçu, Sr. Presideni ~, orgulha-se de pos
suir o jornal ZM Notícias, um típico exemplo do jorna
lismo atuante e moderno, que aniversaria hoje, 16 de
março.

São apenas sete anos de existência, mas já se
pode afirmar que o ZM Notícias desfruta de prestígio
e de ,credibilidade próprios de quem atirge a maiori
d~de estando, ~empre, ao lado dos interesses do mu
nicípio e da Baixada Fluminense.

Com as atenções voltadas principalmente para
as esferas política e social, aquele órgão de imprensa
atribui ênfase a notícias relacionadas à realização de
obras que contribuem para melhorar as condições de
vida da população, como também a elaboração de
leis e a tramitaçã.o de projetos que visem aumentar o
bem-estar do nosso povo.

Tais aspectos demonstram a vocação nitida·
mente local e re~lional do ZM Notícias, o que o man
tém permanentemente atento aos problemas do coti
diano de Nova Iguaçu e cidades vizinhas. Não obstan
te, o jornal abre espaço para os principais aconteci
mentos naciona:s e do mundo, noticiando, sobretudo,
os fatos políticos e os avanços alcançados pela ciên
cia nos ramos de maior interesse para o ser humano.

É, portantcl, uma trajetória de absoluto êxito,
graças ao idealismo e à determinação do seu abne
gado fundador El diretor-presidente, Manoel Batista
de Almeida, que comanda um competente quadro de
repórteres, fotó~Jrafos e colaboradores, com firme
apoio do diretor-administrativo, Marcelo de Souza
Almeida, e de LUlciana Mello na função de editora.

Sr. Presidente, mais do que expressar cumpri
mentos atodos os que se dedicam afazer o ZM Notícias,
em sua circulação semanal, que hoje completa 7 anos
de atividade, eu desejo consignar nos Anais desta
Casa esse voto de reconhecimento e respeito a esse
órgão de imprensa, pelo trabalho realmente meritório
que ele realiza em benefício de Nova Iguaçu e das co
munidades que lhe estão próximos.

Formulo votos para que o ZM Notícias continue
a cumprir fielmente os objetivos traçados por seu ide
alizador, Manoel Batista de Almeida, dedicando-se à
discussão dos graves problemas sociais da Baixada,
denunciando as mazelas e sendo porta-voz das jus
te i reivindicações populares.

São exemplos assim, Sr. Presidente, que forta
lecem a atuação da Imprensa, na conscientização do
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povo, na consolidação da democracia e na sua impor
tante participação para o desenvolvimento das comu
nidades em que se encontra inserida.

Parabéns ao ZM Notícias, de Nova Iguaçu, pelo
aniversário e, notadamente, pelo digno trabalho que
realiza em consonância com os anseios de nossa
gente!

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputadf>S, semanas atrás 9cupei esta
mesma tribuna para registrar,' com elogios, o tral;>alho
que o Dr. Wagner Rossi vem desenvolvendo à frente
da Companhia Docas do Estado de São Paulo 
CODESP, que pude testemunhar in loco, quando da
visita que o Ministro dos Transportes, Dr. Eliseu Padilha,
realizou ao Porto de Santos.

Hoje vejo com satisfação que não estava errado
quando destaquei os seus méritos à frente daquela ins
tituição.

A população de Santos, através da Câmara Mu
nicipal, acaba de aprovar, por unanimidade, por meio
de decreto legislativo, a concessão ao Dr. Wagner
Rossi do Título de Cidadão Emérito de Santos.

A iniciativa para esse reconhecimento partiu do
Vereador Antonio Carlos Banha Joaquim, que o justi
ficou pelo seu trabalho de resgate da credibilidade da
Companhia, estimulando uma participação efetiva da
Codesp na integração com a cidade, pelo crescimen
to espontâneo de sua liderança, agregando sindica
listas e partidos políticos em prol do Porto de Santos,
além de desenvolver projetos de aspecto cultural vol
tados para acomunidade da Baixada Santista e admi
nistrar a empresa de forma global, preocupando-se
destacadamente com o interesse dos trabalhadores.

A sua gestão se destaca pela transparência em
todos os atos, o espírito democrático e a defesa in
transigente do direito dos trabalhadores imposto por
ele na Codesp.

Uma das determinantes para a sua indicação
ao título com que acaba de ser agraciado é o cumpri
mento que vem dando de forma eficiente às metas
que recebeu ao assumir a empresa, bem como a
atenção que vem dispensando ao aspecto de integra
ção do porto à Cidade, através do desenvolvimento
de inúmeras atividades culturais e artísticas, e o rela
cionamento com os trabalhadores.

Estimulou e incrementou a atividade cultural,
através da criação do Coral do Porto, e, em parceria
com a Secretaria de Estado da Cultura, disponibilizou
área para projetos ligados ao cinema e teatro.
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Recuperou as finanças da Codesp, equilibrando
despesas e receitas, reduzindo o déficit com fornece
dores e, por via de conseqüências, está transforman
do a imagem do Porto de Santos.

É sem dúvida, Srs. Deputados, um belo exemplo
de probidade administrativa, e'o que é importante, o
seu trabalho está sendo reconhecido.

Quero nesta oportunidade, cumprimentá-lo por
esta comenda com que foi agraciado e desejar que
continue firme e determinado no propósito de restau
rar por completo a imagem do Porto de Santos e a
credibilidade de t6dos os segmentos da comunidade.

O SR. Lufs EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia O
seguinte discurso.) - Sr.1presidente, Sras. e Srs. De
putados, a improbidade administrativa, calcada na
malversação das finanças p~blicas, em prática no
País 'desde as mais remotas épocas, está completan
do também 500 anos, apesar dos esforços empreen
dido$ com vistas a sua eliminação dos Anais da nos-
sa hIstória. .

Assim ocorreu no Império e na República, com
ramificações até os nossos dias, e nunca se conse·
guiu' minimizar o estigma da impunidade deixado pe
los nossos governantes através dos tempos. Somos o
País da impunidade onde as distorções sociais se re
petem a cada dia sob o manto da acomodação e da
tolerância.

Essas nossas considerações, Sr. Presidente,
vêm a propósito do que ocorre com os recursos do Mi
nistério da Educação, destinados ao Fundo de Manu
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério - FUNDEF, para ca
pacitação de professores emelhorias das escolas públicas.

Como se não bastasse o que ocorreu com o
MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização,
de grata lembrança, está o Ministério da Educação às
voltas com o dinheiro do Fundef, sob investigação das
Eilutoridades policiais, na maioria dos Estados.

A situação é tão grave, Sr. Presidente, que só
mesmo uma Comissão Parlamentar de Inquérito po
deria passar a limpo tudo isso, com a transparência
que se faz n~cessária. Mas assim não entende o Mi
nistro Paulo Renato Souza, que acha melhor delegar
essa missão às Assembléias Legislativas.

No nosso modesto entender, uma CPI tanto
pode ser federal como estadual, contanto que apre
sente resultados e encaminhe os responsáveis às
barras dos tribunais.

Se bem que a constituição de uma CPI nessas
alturas dos acontecimentos não seria fácil, até por
que, em grande parte dos municípios onde há irregu-

laridades os Prefeitos integram as fileiras dos parti
dos que compõe as bases do Governo no Congresso
Nacional.

De qualquer maneira, fica aqui o alerta, pois o
que está acontecendo com o Fundef nos Estados é
muito grave, e não comporta protelação. O Governo
precisa fiscalizar mais de perto o que vem ocorrendo
com os recursos do Fundef, confiados a maus admi
nistradores, que, valendo-se do fato de não estarem
vinculados à receita dos municípios, podem ser apli
cados aleatoriamen~e.

Com éssas considerações, Sr. Presidente,,'é de
se esperar q~l~ o Fundef não venha a ter o mesmo
destino do Mobral, que não passou de uma bela expe
riência malsucedida.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ..JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil inteiro, com justificá
vel tristeza, recebeu a informação de que Maria Paula
Gonçalves da Silva, nossa querida Magic Paula está
abandonando as quadras de basquete, as mesmas
onde pôde se r\:lvelar a maioratleta de todos os tempos.

Chega-se a falar em perda irreparável. Houve
lamentos e apelos. Para muitos, de qualquer forma,
fica difícil imaginar os próximos campeonatos de bas
quete, sejam os regionais, o nacional ou os internaciona
is, sem a presença marcante dessa grande esportista.

Sinto-o também. Mas prefiro ter presente a no
ção, que em mim se faz bastante clara, de que, afinal,
o que ganhamos de Paula, o que aprendemos com
sua atuação profissional única, tudo isso compõe um
acervo de inegável valor para o esporte em nossaterra.

De fato, Sr. Presidente, a jogadora Paula nos de
ixa uma fabulosa herança. E toda sua carreira é prova
palpável de que a glória, afinal, é uma longa paciên
cia. Esta, a rigor, a lição de Paula.

O basquete atraiu-a desde cedo. E nada com
prova melhor rJ que afirmamos do que o fato de nos
lembrarmos de que a festa de seus 14 anos reali
zou-se em plena Concentração da Delegação Br:asi
leira - e da delegação adulta, vale destacar- de bas
quete que iria disputar em Lima, no Peru, mais um tor
neio internacional.

Menina, assim, já caminhava resolutamente em
direção aos maiores pódios desportivos, numa carrei
ra que começcJU em sua terra, Osvaldo Cruz, no interi
or paulista, continuou em Assis, Jundiaí, mas veio ex
plodir, em definitivo, na nossa Piracicaba. Ali, na Uni
versidade Metodista, entidade que começava a mo
dernizar a área de esportes, adotando o sistema
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americano de patrocínio, Paula pôde se realizar e de
monstrar tudo o que era, foi e será ainda capaz de fa
zer. Já no nosso tempo de Prefeito daquela importan
te cidade paulista pudemos acompanhar suàl gloriosa
caminhada, aquela caminhada que a levou à~onquis

ta de praticamEmte todos os títulos disputl=ldos na
área do basquete, tais como os campeonatos nacio
nais, o Pan-Americano, o Mundial e a medalha de
prata olímpica. Tudo tem a marca inconfundível des
sa magnífica atleta.

E nem se pode pensar que tenha sieto uma con
quista fácil. Volto a qizer que a lição ,PEil Paula seJresu
me assim: a' glória é uma Ip,nga paciência. ~ a batalha
contra os preconceitos enfrentados pela jovem, pela
muito jovem, aliás, que se infiltra no meio de adultos
para comprovar sua capacidade como jogadora. É o
distanciamento, ainda que momentâneo da família,
são as viagens continuadas, cidade a cidade, país a
país, os treinos, a dedicação absoluta ao esporte que
a consagrou. Essa herança, Paula, é nossa:. E é ela a
maior razão para que não nos sintamos tristes com
sua partida. Ao contrário, anima-nos saber que você
continua a ensinar, a formar. Em breve estaremos
vendo crescer () seu Centro de Desenvolvimento de
Basquete para Crianças Carentes, oportunidade em
que lhe será possível, uma vez mais, transmitir àque
les que se querem iniciar ainda bem jovens, como
você, que podem contar com o impulso magnífico que
será esse Centro. Poderemos acompanhar de perto
essa nova atividade e ver brotar, dentre seus menores
carentes, grandes atletas, para ainda mais e maior
glória de nossa gente e de nossa terra.

Saudamos em você, Paula, a atleta modelo, a
campeã absoluta, a fiel companheira dentro de cada
delegação, de cada concentração, às vésperas, sem
pre, de jogos decisivos. Sabemos que você também
vai sentir um pouco a falta dessa vida agitada, corrida,
mas sabemos, ao mesmo tempo, que lhe vai ser sem
pre possível olhar para trás e sorrir confiante. Confi
ante e orgulhosa. Do mesmo modo que nós, os brasi
leiros, confiamos em você e de você nos sentimos
muito orgulhosos.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a região de São José do Rio Preto, no
Estado de São Paulo, é uma das mais ricas e pujantes
de todo o País. Sua vocação para o progresso é uma
marca da qual a população local muito se orgulha e
que tem contribuído, em muito, para a riqueza deste
imenso Brasil.

No último dia 14, o jornal Folha de S.Paulo trou
xe uma importante matéria tratando da cultura da bor
racha, que evidencia ainda mais essa vocação para o
progresso e a grandeza daquela região. Pois não é
que Rio Preto tornou-se o maior produtor de borracha
do País?

O município produz, hoje, 25 mil toneladas de
borracha natural por ano, o que equivale a 35% da
produção nacional.

Tamanha conquista é fruto do empenho de agri
cultores dedicados que, se já contavam com um clima
propício e um solO abençoado, empregaram técnicas
~dernas e pioneiras de melhoramento genético e
controle biológico das pragas, aumentando ainda
mais a produtividade.

E o desenvolvimento tecnológico visando à me
lhoria do rendimento não pára. Até o ano 2007, os
plantadores de borracha de Rio Preto pretendem au
mentar o volume produzido para 40 mil toneladas por
ano. Ou seja, a expectativa para daqui a sete anos é
de quase dobrar a produção atual.

Para Rio Preto, e especialmente para os agricul
tores da região, essa é uma vitória muito importante,
que merece registro nesta Câmara dos Deputados e
as nossas mais efusivas congratulações.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (Bloco/PSDB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, sirvo-me desta oportunidade
em plenário para apresentar aos meus pares um pe
dido de moção de congratulações pela excelente co
bertura realizada pela TV Bandeirantes do carnavál
de Salvador- BA. O trabalho executado pelos brilhan
tes jornalistas Fernando Vanucci, Astrid e Otaviano foi
de uma perfeição ímpar, tendo sido elogiado nos mei
os de comunicação do Brasil, como prova inconteste
da excelência do nível de trabalho jornalístico propor
cionando pela TV Bandeirantes.

Graças a uma minuciosa e perfeita organização
que traz a marca administrativa do Governador da Ba
hia, DI'. César Rabello Borges, e do Prefeito de Salva
dor, DI'. Antônio Imbassahy, o carnaval de Salvador
constituiu-se num marco memorável do turismo baia
no, trazendo milhares de foliões de todo o Brasil e do
exterior à Capital da Bahia, divulgando a cultura e a
arte de nosso povo.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Salvador
deram uma lição de organização, descentralizando e
profissionalizando o carnaval, transformando-o em
espetáculo de todos os brasileiros.

Congratulando-me com a TV Bandeirantes por
mais esse esplêndido trabalho, desejo enaltecer, de
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resto, toda a programação e execução do carnaval de
Salvador, que foi, tenho certeza, o melhor carnaval já
vivenciado em Salvador, e, sem sombra de dúvidas, o
melhor do Brasil.

Era o que tinha a dizer. '
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, faço inicialmente um re
gistro a respeito da maneira como V. Ex!! dirige os tra
balhos desta Casa. Espero que seja um estágio para
passos futuros na condução da Câmara Federal.

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputados, desejo fa
zer uma reflexão sobre a realidade do projeto de de
senvolvimento nacional e, ao mesmo tempo, sobre
seus impactos nas políticas regionais, em especial na
região Nordeste.

Se pararmos para analisar a situação do Gover
no Collor para cá, vamos verificar, em âmbito nacio
nal, a uma falta de um projeto de Nação, de um proje
to capaz de sintonizar os interesses da sociedade
brasileira com a diminuição das desigualdades regio
nais e, acima de tudo, com a alavancagem do nosso
desenvolvimento.

Se observarmos os vários indicadores socioe
conômicos durante a década de 90, veremos que to
dos são bastante inferiores aos que tivemos nas dé
cadas de 60, 70 e boa parte da de 80. Se pararmos
para refletir sobre esses impactos na região nordesti
na, verificaremos que esses indicadores são mais di
ferenciados e negativos para nossa realidade.

Neste mês, na Câmara dos Deputados, foi reali
zada uma sessão solene, de iniciativa do Deputado
Fernando Ferro e de V. Exil, nobre Deputado Severino
Cavalcanti, para que se refletisse a respeito da histó
ria da Sudene. Ficou claro que o seu esvaziamento
significava também o próprio esvaziamento da região
Nordeste. Essa instituição, criada na década de 50,
que teve um grande papel no planejamento dessa
área, na elaboração de projetos com pric 'dades poJ(
ticas, a partir do Governo Collor, tem sofnao um esva
ziamento. Mais recentemente, surgiram algumas idéi
as em favor de sua extinção.

É claro que o Nordeste depende diretamente do
fortalecimento de uma organizaçãú, de urna institui
ção que tenha o perfil da Sudene. Exatamente por
isso, aquela sessão solene, em que discutimos toda a
história da Sudene, foi fundamental para a elabora-

ção de um novo projeto de sua reestruturação, a fim
de que efetivamente consigamos inverter os indica
dores sociais e econômicos e de que o Nordeste dei
xe de ser um problema e passe a ser uma solução
para o .. Brasil, com a superação, acima de tudo, de
uma série de desigualdades regionais.

Também, se pararmos para refletir sobre o pa
pei reservado ao Banco do Nordeste do Brasil, do Go
verno Collor para cá, perceberemos que assistimos a
uma série de movimentos no sentido de enfraquecer
aquela organização, transformando-a ~m mera agên
cia de fomento, tirando-lhe o papel de banco agrícola,
comercial, exportador e investidor, enfim, de um ban
co múltiplo.

Essas idéias, para nossa tristeza, estão consoli
dadas na Nc)ta Técnica n2 20 do Ministério da Fazen
da, de julho de 1995, de autoria do Sr. Pedro Parente
- na época Secretário-Executivo do Ministério da Fa
zenda, hoje Ministro-Chefe da Casa Civil -, com o
acordo, também, do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro
Malan.

Felizmente, a articulação política da sociedade
nordestina, com a participação da bancada da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal e de uma sé
rie de outras forças políticas daquela região, tem leva
do aqueles burocratas a recuar dessa posição. Pare
ce-me que o nosso BNB continuará sendo um banco
múltiplo, fundamental para a nossa região.

Em 12 de janeiro de 1999, ocorreu outro fato la
mentável: lima medida provisória extinguiu uma im
portante instituição, o Dnocs, essencial para a política
de recursos hídricos, de piscicultura e de pesquisa re
gional. Essa medida provisória até hoje éobjeto de re
edições regulares. Infelizmente, ainda não houve a
compreensão política do Congresso Nacional para
transformá-Ia em projeto de conversão e, conseqüen
temente, em uma lei.

Registro que o ex-Senador e hoje Deputado Fe
deral Mauro Benevides, a quem concedo um aparte
no momento, tem feito uma série de pronunciamentos
sobre esta matéria.

O Sr'. Mauro Benevides - Nobre Deputado
José Pimentel, fiz questão de permanecer no plenário
a partir do instante em que, revisando o avulso dos
nossos trabalhos, identifiquei V. Exil como um dos ora
dores do Grande Expediente da sessão de hoje. Faz
V. Exll muito bem o discurso de hoje e, mal começa,
focaliza as distorções que se têm registrado em nos
so processo de Jesenvolvimento, contra aquilo que
representou, no primeiro momento, a Sudene, em sua
grande perspectiva de promover o incremento do de-
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senvolvimento regional. Em 1952, Rômulo de Almei
da, com sua genial concepção, entendeu que o pro
blema do Nordeste era fundamentalmente econômi
co e teria que :surgir um mecanismo com as caracte
rísticas do Banco do Nordeste, um banco de fomento
e comercial ao mesmo tempo. Agora V. ExA refere-se
também ao Dnocs, que em 1909, ainda sob o nome
INFOCS -Inspetoria Federal de Obras Contra as Se
cas, surgiu para esquematizar uma forma de preparar
a sobrevivência hídrica de nossa região. Mesmo com
todos os esforç:os despendidos até hoje - e V. ExA de
verá reportar-se a tudo isso em seu pronunciamento
-, não atingimos ainda, ou estamos longe de atingir,
aqueles objetivos que, no passado, serviram de inspi
ração a todos aqueles que, como Juscelino Kubits
chek, Epitácio Pessoa, no tempo do En~ Arrojado
Lisboa, e Getúlio Vargas, criaram a Sudene, o Dnocs
e o Banco do Nordeste. Enfim, ainda estamos pade
cendo dos mesmos sofrimentos, das mesmas agru
ras. Agora, quando se pretende fazer algo para ga
rantir a permanência dos nordestinos no seu próprio
hábitat, o que acontece? Estamos lutando para ven
cer incompreensões, preocupações naturais em rela
ção à transposição de águas do Rio São Francisco.
Trazendo V. ExA todas essas questões ao debate,
não há dúvida de que encontrará ressonância não
apenas no âmbito da Câmara dos Deputados e da
opinião pública brasileira, mas entre aqueles que, no
Poder Executivo, são responsáveis pela adoção das
políticas que podem favorecer o Nordeste. V. Ex"
marca uma presença significativa na tribuna, e seu
esforço será válido, porque deverão surgir alternati
vas que permitam aos nordestinos sobreviverem com
dignidade. Meus cumprimentos a V. Ex" no momento
em que inicia esse brilhante pronunciamento.

O SR. JOSÉ PIMENTEL - Incorporo ao meu
pronunciamento o aparte do nobre Deputado Mauro
Benevides, uma das pessoas que mais têm contribuí
do com as políticas públicas de nossa região, seja
como dirigente do BNB, seja como Presidente do
Congresso Nacional, seja como condutor do fundo
constitucional para o Nordeste, incorporado ao pro
cesso constituinte de 1988, fundamental para aquela
região.

Volto a re~listrar que o Dnocs foi extinto em janei
ro de 1999, entre uma taça de vinho ou um copo de
uísque, pelos burocratas do Planalto, que não tinham
consciência clara da realidade de um período de lon
ga seca que vivia o Nordeste. O abastecimento da re
gião, para nossa tristeza, continua sendo feito por
meio do velho carro-pipa, do jegue-pipa ou mesmo da

lata o'água carregada na cabeça por nossas crian
ças. T~is burocratas, em vez de se preocuparem em
resolver o grave problema do abastecimento de água
da região Nordeste, premiaram-nos com a extinção
do Dnocs.

Depois de árdua luta, foi editada a medida provi
sória. Embora o Sr. Relator tenha apresentado o pro
jeto de conversão e obtido acordo da maioria das
duas Casas - Câmara dos Deputados e Senado Fe
deral-, a Casa Civil não aceitou o projeto. Infelizmen
te, aquela importante instituição, quase secular, conti
nua dependendo de decisões, sem saber qual será
seu destino no dia de amanhã.

Registro também que a região Nordeste já teve
uma significativa rede de agências bancárias, com
sedes regionais de vários bancos privados. Durante a
década de 90, para nossa tristeza, todos eles ou fo
ram extintos ou tiveram suas sedes transferidas para
as regiões Sul e Sudeste. Todos os nossos bancos
estaduais, sem exceção, ou foram privatizados ou es
tão aguardando sua privatização. O Banco Central do
Brasil tinha uma delegacia regional em nossa cidade,
Fortaleza, e outra na cidade de Salvador; ambas, em
julho de 1999, tiveram sua extinção proposta. O Banco
Central atuaria da Serra da Mantiqueira para baixo, e
as regiões Norte e Nordeste e parte da região Cen
tro-Oeste teriam que fechar suas negociações e des
tinar a fiscalização do sistema financeiro à cidade de
Belo Horizonte, por imposição dos burocratas do Pla
nalto. Felizmente, essa posição também foi recuada
temporariamente, mantendo-se as delegacias nas ci
dades de Fortaleza e Salvador. Embora bastante di
minutas, pelo menos elas ainda nos dão alguma pers
pectiva.

Mais recentemente, seguindo esse processo de
privatização desordenada, sem qualquer preocupa
ção com os interesses nacionais, assistimos à venda
de centenas de estatais, com o discurso de que isso
reduziria nossa dívida pública interna e externa. Mas
temos visto que, depois da venda de 76% do patrimô
nio público - construído desde a época em que Ca
bral chegou ao Brasil até o início do Governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso -, a dívida pública saltou
de 61 bilhões e 800 milhões de reais para algo em tor
no de 500 bilhões de reais.

A manutenção como estatal da companhia de
eletrificação do Vale do São Francisco, a CHESF, é
fundamental para nós, até porque a sua maté
ria-prima é exatamente a água. Não existe água para
nos abastecer. E temos percebido, mais uma vez,
uma política no sentido de privatizar aquela importan-
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te estatal, que, como disse, tem como matéria-prima
a própria água. Estamos, na verdade, vendendo a
água, e dessa forma não haverá mais a sua priorida~

de para o abastecimento humano e também para o
abastecimento animal.

Neste instante, há nesta Casa um grupo de tra
balho que faz toda uma discussão a respeito da inter
ligação de bacias, especialmente para que se leve
água do Rio São Francisco para os Estados do Cea
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba, parte do Piauí e
também de Pernambuco.

Com a privatização da Chesf, temos a convic
ção de que essa política seria inviável, porque os pro
prietários da água não mais permitiriam. Há diferen
ças com outras bancadas, particularmente as da Ba
hia, de Sergipe e de Alagoas, que têm algumas preo
cupações. É preciso que venhamos a enfrentar essas
preocupações, para que no dia de amanhã essa
transposição e a interligação de bacias se tornem re
alidade.

É preciso também registrar que no setor de
ciência e tecnologia, para as regiões Norte e Nordes
te, em especial para a região Nordeste, os valores in
vestidos são mínimos, para não dizer insignificantes,
principalmente com relação às regiões Sul eSudeste.
Tudo isso tem levado a região Nordeste a um distanci
amento da realidade socioeconômica.

Recebemos, recentemente, um estudo elabora~

do por órgãos públicos que demonstra que, se a re
gião Nordeste conseguir crescer 50% em relação ao
seu Produto Interno Bruto, superior à metade nacio
nal, levaremos 17anos e 7 meses para termos a mes
ma qualidade de vida das regiões Sul e Sudeste.

Essas não são questões referentes apenas à re
gião Nordeste, mas também a um projeto nacional
que precisa ser desenvolvido e implementado, para
que, no dia de amanhã, essa região que hoje infeliz
mente apresenta os piores indicadores sociais possa
ter uma vida digna.

O resultado de tudo isso é exatamente uma polí
tica desastrosa. Quando paramos para analisar a po
lítica do Brasil em Ação, do primeiro Governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, que previa investir certa
quantia de recursos nas várias regiões brasileiras,
constatamos uma agravante: de todos os planos
constantes do Brasil em Ação, que envolvia 79 bi
lhões, apenas 5,4% desse valor iriam para a nossa re
gião. E quando se analisam as oito obras do Brasil em
Ação para a região Nordeste, verifica-se que nenhu
ma delas foi concluída.

Estavam consignadas as hidrovias do Rio São
Francisco, que até hoje não foram feitas, e prevista a
política de conclusão dos Portos de Suape e Pepém.
Esses dois portos continuam em execução. Na políti~

ca de recursos hídricos, no caso concreto do nosso
Estado, o Ceará, consta ainda a Barragem do Casta
nhão, que até hoje, lamentavelmente, continua com
suas obras a passos de tartaruga ou quase paralisa~

das pela falta de recursos.
Ao analisarmos o segundo Governo do Sr. Fer

nando Henrique Cardoso, quanto ao Programa Avan
ça Brasil no que se refere à região Nordeste, se por
ventura ele for cumprido na sua totalidade, chegamos
àconclusão dl~ que ao término, de acordo com o cres
cimento nacional ali previsto, estaremos 0,2% mais
pobres do que somos hoje, considerando-se o Produ
to Interno Bruto.

Portanto, todas as políticas desse sociólogo
hoje Presidente da República são no sentido do agra
vamento das crises regionais e sociais e do aprofun
damento das dificuldades do povo nordestino.

Quanto ao Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE, que foi aprovado e instituí
do na Constituinte de 1988, um excelente instrumente
quando bem executado, segundo dados apresenta
dos ao Tribunal de Contas da União, este, depois de
analisar aquele instrumento público, chegou à conclu
são de que o FNE, após dez anos de existência, pre
cisa de uma série de correções para que efetivamen
te possa cumprir o seu papel.

Só para se ter uma idéia, 1% dos tomadores do
dinheiro do FNE tem 41 % de todo dinheiro empresta
do por aquele banco. Temos o instrumento que deve
ria servir como forma de distribuição de riqueza, de
diminuição das desigualdades regionais e, principal
mente, das desigualdades na própria região Nordes
te, que tem servido de instrumento de concentração
de riqueza. E:xatamente por isso, o Congresso Nacio
nal constituiu uma Comissão Mista para discutir a
conversão de uma medida provisória em lei.

Espem que esta Casa tenha a capacidade polí
tica de, na conversão dessa medida provisória em lei,
corrigir esses graves problemas de concentração da
riqueza, de concentração do crédito - o FNE, infeliz
mente, não se tem prestado a um bom papel.

É preciso também mencionar ql!~ a taxa de ju
ros cobrada pelo Governo Federal, por intermédio de
seus organismos, em especial o BNB, naquela re
gião, está a.cima da média nacional. Só para se ter
uma idéia, no caso do PRONAF - Programa Nacional
de Apoio à Agricultura Familiar, enquanto para as re-
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giões Sul e Sudeste se praticam juros negativos da
ordem de O,3IYo ao ano, na nossa região cobram-se
juros reais da ordem 5,5%, e a nossa produtividade é
quatro vezes menor que a das outras regiões do País.
Essa forma de proceder tem gerado determinado ín
dice de inadimplência em relação àqueles emprésti
mos, o que inviabiliza uma série de outros negócios.

Se formc)s observar a política de investimento
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, o BNDES, verificaremos que os dados são es
tarrecedores. Trinta por cento da população brasileira
vivem no Nordeste - somos 44 milhões de habitantes
-, mas a média de investimento do BNDES na região
é da ordem de 10%, contra enormes percentuais para
as regiões Sul e Sudeste. Deverfamos receber valor
proporcional à nossa população.

Exatamente por isso, em um dos seus arroubos,
nos últimos dias e ontem particularmente, o Presiden
te do Congresso Nacional disse que o Ministério des
te Governo não é um Ministério para o Brasil, mas um
"paulistério". Ao analisar os números apresentados,
somos obrigados a dar razão a S. Ex' O BNDES não é
um banco nacional, mas um banco voltado para al
guns interesses do capital internacional no setor da
privatização e para interesses de algumas regiões
brasileiras. Exemplo concreto disso obtém-se exami
nando sua carteira de investimento de 1995 a 1999.

Quanto à política do Banco do Brasil, verificare
mos que se mantêm as mesmas distorções. Infeliz
mente, o Banco do Brasil aplica, em média, 9% dos
seus créditos na região Nordeste.

Em relação às políticas habitacionais junto à
Caixa Econômica Federal, os dados consignados não
são diferentes.

O resultado de todo esse descaso pela região
nordestina são os péssimos indicadores sociais apre
sentados: 54% dos pobres do Brasil estão no Nordes
te; 48% da população nordestina têm renda mensal
inferior a meio salário mínimo, contra uma média na
cional de 23%, enquanto na região Sul e Sudeste a
média é de 9%. Queremos que a região Sul e a Su
deste tenham 0% da sua população com renda inferi
or a meio salário mínimo, mas não podemos permitir
que, para cada dois nordestinos, um deles tenha ren
da inferior a meio salário mínimo.

Quando analisamos os indicadores sob a ótica
daqueles que vivem no campo, os dados são muito
mais estarrececlores: 77% da população rural da re
gião Nordeste têm renda inferior a meio salário mínimo.
Em outras palavras, para cada cem nordestinos rurais,
n têm renda inferior a dois reais por dia. É nesse deba-

te que estamos hoje discutindo a política do salário mí
nimo. Ou enfrentamos esse problema ou não teremos
como evitar, diminuir e acabarcom essa desigualdade.

Espero que o Congresso Nacional, neste início
de milênio, nesta nova década, neste novo ano, tenha
capacidade política de refletir sobre essas questões,
porque ou enfrentamos essas matérias para diminuir
mos as desigualdades regionais, evitando o êxodo da
área rural para a área urbana e entre as regiões, ou
não iremos contribuir para o combate à criminalidade
e às desigualdades sociais e, acima de tudo, para a
construção de uma nova Nação, em que todos possa
mos ter vida e vez e orgulho de ser brasileiros.

Sr. Presidente, esses dados, todos eles, foram
colhidos dos próprios órgãos do Governo, como Su
dene, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fe
deral, Ipea e vários Ministérios. Precisamos trabalhar
para que, amanhã, a realidade possa ser mudada e
sejam diminuídas as desigualdades entre as nossas
regiões, porque não podemos ter dois Brasis, um Bra
sil que tem os recursos e o melhor tratamento e um
Brasil que, infelizmente, não recebe o mesmo cuidado.

É verdade que essas questões são de ordem
política, e não podemos aceitar que na política haja
tratamento tão desigual. É preciso também registrar
que a bancada federal nordestina é responsável por
essa realidade - são 27 Senadores e 154 Deputados
Federais. Necessitamos ter unidade para enfrentar
esse debate, sob pena de se aprofundar cada vez
mais essa desigualdade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Pimen
tel, o Sr. Severino Cavalcante, 2B Ví
ce-Presidente, deixa a cadeira da Presidên
dia, que é ocupada pelo Sr. Themístocles
Sampaio, § 2B do art. 18 do Regimento Intemo.

OSR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. NELO RODOLFO (Bloco/PMDB - SP.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tri
buna com o objetivo de prestar alguns esclarecimen
tos sobre a situação dos magistrados em nosso País,
principalmente em relação aos fatos que vêm sendo
noticiados à exaustão.

Não quero aqui ser o dono da verdade nem cla
mar por mais justiça, mas entendo que está na hora
de deixarmos de lado a hipocrisia e o falso moralismo
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e tratarmos de questões como essa, que envolvem
nossos magistrados, com mais seriedade - e por que
não dizer? - até com mais respeito.

De início, quero lembrar que os juízes, como
qualquer funcionário público, não recebem qualquer
reajuste de vencimentos há mais de cinco anos. Não
pretendo hoje entrar no mérito da liminar concedida
recentemente pelo Sr. Ministro Nelson Jobim, que
concedeu aos juízes da União o auxílio moradia, até
porque tenho como princípio não discutir qualquer
tipo de decisão judicial.

Quero, na verdade, expor as delicadas condi
ções de vida do juiz de primeira instância. Após in
gressar na carreira por intermédio de um longo, difícil
e tormentoso concurso público, o magistrado é man
dado para uma pequena cidade do interior, geralmen
te residindo em condições precárias, como pequenos
hotéis ou pensões, com vencimentos insuficientes até
mesmo para a compra de códigos e livros de doutrina,
para mantê-lo sempre atualizado.

Encontra o juiz em início de carreira todas as ad
versidades possíveis, como, por exemplo, a falta de
aparelhamento do fórum, muitos ainda não informati
zados, obrigando os juízes a comprarem material
com seus próprios vencimentos.

Atolado em uma imensidão de ações que não
param de chegar, aliado ao acúmulo de processos
que encontra nos gabinetes e atrelado a uma caótica
lei processual que prevê recursos, o Juiz extrapola a
carga horária, tendo que trabalhar no que seriam
suas horas de descanso, e ainda assim suporta notí
cias da mídia a respeito da morosidade do Judiciário.
No Brasil, o número de juízes por habitantes está na
ordem de um juiz para 22 mil habitantes.

Ainda os chamam de privilegiados diante de um
aumento que provavelmente só os Ministros do Su
premo Tribunal alcançarão em sua plenitude.

Os juízes da União receberão em torno de 1.900
reais e os estaduais não serão atingidos com a medi
da, apesar de todos terem as mesmas despesas. E
não são poucos que, lamentavelmente, estão em déficit
em seus orçamentos e só têm com opção para com
plementar seus vencimentos o exercício do função de
professor universitário em faculdades de Direito.

Creio que este é um momento para reflexão. A
quem interessa um Poder Judiciário diminuído? Cer
tamente que a população não merece. Acredito que
esta Casa terá um papel decisivo. Ela pode elaborar
leis mais ágeis, para dar ao juiz melhores condições
de trabalho, o que enobrecerá a função e deixará o

Judiciário tranqüilo para enfrentar a sua missão prin
cipal, que é julgar.

A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, apresento neste momento projeto de lei que dis
põe sobre a criação do selo comemorativo da Dia
Internacional da Mulher, visto que ontem fizemos nes
ta Casa, juntamente com o Senado, a comemoração
desse dia.

Apresento outro projeto de lei que visa proporci
onar aos trabalhadores empregados domésticos o di
reito à percepção do salário-família. Esses emprega
dos são, na maioria, mulheres. E o salário-família é
benefício assegurado pela Constituição brasileira a
todos os trabalhadores de baixa renda.

Apresento também, Sr. Presidente, indicação ao
Sr. PresidentH da República, Fernando Henrique Car
doso, e ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão no sentido de melhorar o salário-família, pre~

visto na Lei n!! 8.112, dos servidores públicos de baixa
renda, nos termos da Emenda Constitucional n2 20,
art. 72 •

Agradeço a oportunidade.

O SR. DARCI COELHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. [)ARCI COELHO (PFL - TO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte disÇ1l(So.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, como representante do povo
tocantinense nesta Casa, não posso calar-me frente
à injustiça pl3rpetrada pelo deselegante e inverídico
pronunciamento do Deputado Freire Júnior contra o
Governador Siqueira Campos e membros de sua ilus
tre família, pessoas que, tenho a mais absoluta con
vicção, têm não apenas integridade moral como o
mais elevad() espírito público.

Em ve~dade, insurgiu-se o referido Deputado
contra a convocação do Senador Eduardo Siqueira
Campos para ocupar, dur~nte certo tempo, o cargo de
Secretário do Interior e Justiça do Estado do Tocan
tins.

Concluiu, seguramente espelhando-se em sua
própria postura política, que o objetivo da medida em
tela era eleitoral, o que prejudicaria os candidatos de
seu partido, o PMDB.



11208 Sexta-feim 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Afirmou que um Senador é eleito para mandato
de oito anos e que não pode afastar-se, o que frustra
ria a vontade dos eleitores.

Essa ar!~umentação é devastada por sua pró
pria fragilidade, contrariando as tradições e a realida
de da vida pública nacional.

Éque, ao longo de toda a nossa história republi
cana, com freqüência membros do Parlamento têm
sido recrutados para o exercício de cargos na órbita
do Poder Exet::utivo, não apenas por razões políticas,
mas para que~ com a competência e experiência de
que dispõem, possam emprestá-Ias a outro Poder,
dotando-o de maior eficácia.

Não fosEie isso, o Ministro José Serra não teria
deixado o Senado Federal para ocupar o Ministério
da Saúde. Nem o Deputado Eliseu Padilha, do PMDB
do Rio Grande do Sul - mesma agremiação polftica
do Deputado I~reire Júnior -, teria deixado esta Casa
para mostrar seu brilho no Ministério dos Transportes.
Os exemplos e os precedentes são tantos que seria
tedioso aqui enumerá-los.

Outra acusação - se é que uma tolice pode me
recer tal classificação - é a de que a irmã do Senador
Eduardo, como sua suplente, irá substituí-lo durante
sua licença.

Ora, Sr. Presidente, a Dra. Thelma Siqueira
Campos é suplente legitimamente eleita e não se vis
lumbra nenhuma irregularidade ou imoralidade em
sua vinda para o Senado Federal.

O Deputado a que aludimos faz referências a
neologismo de sua lavra, denominado "familiocracia".
Deixa de mencionar, no entanto, que ele próprio é
membro destéi Casa porque seguiu as pegadas de
seu pai, o ilustre político e ex-Parlamentar José Frei
re.

Ignora, (lU aparenta ignorar, que é comum que
filhos sigam a opção profissional de seus pais, tal
como ele próprio fez e como fizeram tantos outros,
muito mais ilustres e ilustrados, como Roseana Sar
ney e seu irmão, Sarney Filho, hoje Ministro do Meio
Ambiente.

Parece que esse Deputado gostaria que a vida
pública nacional não tivesse sido privada das luzes do
notável e saudoso Luís Eduardo Magalhães, que tan
tos serviços prestou ao País.

Enfim, o que se é forçado a concluir da lastimá
vel catilinária é que teve ela o único e exclusivo objeti
vo de tentar denegrir a reputação de pessoas que
vêm servindo aos superiores interesses da popula
ção tocantinense, num canhestro e inútil esforço
pré-eleitoral para reverter a inevitável derrota dos

candidatos da preferência do Deputado Freire Júnior
às prefeituras dos municípios do Tocantins.

Esse mesmo expediente, ou outros similares, já
foram ensaiados em outros pleitos eleitorais, sem ab
solutamente nenhum sucesso. Mas a falta de argu
mento e de razão conduz a procedimentos sem ética,
como o que ora refutamos.

Não esqueçamos, Sr. Presidente, que o deses
pero do Deputado Freire Júnior e seus companheiros
é que enfrentam eles uma administração estadual
que, segundo recente pesquisa do IDope, conta com
77% de aprovação da população.

O fiasco eleitoral de seu partido na esfera de
nosso Estado é inevitável, e não serão ataques im
procedentes e injustos que transformarão esse qua
dro. Todos os que acompanham a cena política brasi
leira sabem que, quando as eleições se aproximam,
os candidatos ou seus apoiadores que temem ojulga
mento popular partem para ataques pessoais contra
os adversários, jamais cogitando de um debate políti
co e ideológico de alto nível. É exatamente essa a si
tuação em foco, que deve ser banida de vez de nosso
contexto político. Mas o melhor juiz, o eleitor, saberá
dara justa resposta. Disso temos a mais plena certeza.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Ex· a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para re
gistrar o aniversário de 15 anos da retomada da de
mocracia no País, materializada com a posse do Sr.
José Sarney na Presidência da República do Brasil,
em 15 de março de 1985.

Esse foi o início, já que essa transição só se
completaria em 1988, com a promulgação da nova
Constituição.

Esta é uma oportunidade para relembrarmos o
maior movimento popular vivido neste País nos últi
mos anos, iniciado em 1984 com o título de "Diretas
Já", onde surgiu a Frente Liberal, hoje a agremiação à
qual tenho a honra de ser filiado, o PFL - Partido da
Frente Liberal.

Os dissidentes formaram a Frente Liberal e uni
ram-se ao PMDB, formando a Aliança Democrática,
que resultou na eleição da chapa Tancredo Ne
ves/José Sarney no colégio eleitoral, no dia 15 de ja
neiro de 1985. Essa foi a maior coalização política
contemporânea do País. Do dia da eleição até a data
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marcada para a posse, os passos da Aliança Demo
crática foram firmes e cautelosos, para a consolida
ção de um grande acordo político governamental.

A clareza dos termos do acordo entre a Frente
Liberal e o PMDB e a delimitação da autoridade insti
tucional dos que assumiriam o Poder foram o traço
comum da atuação dos envolvidos no processo, que
possibilitou o largo passo pró-retomadada democracia.

Naquele 15 de março de 1985, que marcou o
início de um novo País, a inesperada internação do
Presidente Tancredo Neves na noite da véspera sur
preendeu a Nação, deixando-nos inquietos e apreen
sivos.

A Aliança Democrática viveria já no primeiro dia
de governo seu mais difícil teste: a quem dar posse, já
que o Presidente estava internado sob cuidados mé
dicos?

A revelação da doença do Presidente Tancredo
Neves antes de empossado poder-se-ia constituir em
um elemento perturbador e de enorme inquietação,
naquele momento.

Todos tinham consciência de que só um gover
no de alianças, com grande suporte político, lograria o
sucesso e teria condições de governar, sem turbulên
cia, na rota traçada.

Se de alguma forma fosse afastada a integrida
de constitucional, o projeto de transição política, a le
gitimidade e o destino do primeiro governo civil
pós-64 estariam comprometidos.

Naqueles momentos de dúvidas chegou-se a
cogitar de que no Brasil fosse copiado o Pacto de
Moncloa, que, na Espanha, permitiu a transição, de
pois de 40 anos de franquismo, para a democracia de
hoje.

O sucesso espanhol éatribuído à alta visão polí
tica de todos os líderes, que se empenharam numa
solução pacífica para a redemocratização.

Sr. Presidente, naquela madrugada de 15 anos
atrás não foi preciso importar modelos: a lição ines
quecível e oportuna do Prof. Afonso Arinos foi o bas
tante, ao invocar, com sua autoridade de constitucio
nalista, o art. 77 da Constituição em vigor: "Substituirá
o Presidente, no caso de impedimento, e suce
der-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente". Essa
premissa foi suficiente parase encerrarem as divergências.

Estava, então, selada a posse do primeiro Presi
dente civil do Brasil, após o golpe militar de 64.

Nesses 15 anos de democracia o Brasil se mo
dernizou, alcançamos a estabilidade política, a esta
bilidade- monetária e vencemos a inflação.

Temos, agora, de completar esse processo,
para que este País possa ingressar no terceiro milê
nio mais justo, com liberdade e desenvolvimento.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil este pro
nunciamento.

O SR. EI)INHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a preocupação com a
guerra que vem sendo promovida contra os genéricos
e o próprio trabalho efetuado a partir da CPI dos Me
dicamentos confirmam a necessidade de implemen
tar medidas para assegurar o respeito aos direitos e,
principalmente, à saúde do consumidor brasileiro.

A propósito, segundo avaliação do Conselho
Regional de Farmácia de São Paulo, o problema mai
or consiste l1Ia inexistência, no País, de uma política
efetiva de medicamentos, capaz de evitar que o medi
camento seja tratado como bem de consumo. Tal cir
cunstância tem sido responsável pela persistente su
bordinação do mercado ao capital e, em especial, a
interesses financeiros internacionais.

Em nome da saúde da população, importa enfa
tizar também a consolidação do papel do farmacêuti
co profissional. Outra questão que requer atenção re
fere-se, sem dúvida, à propaganda acintosa dos labo
ratórios sobre a classe médica. Revelando o descaso
com a saúdl3 do povo brasileiro, incluem-se ainda en
tre os efeitos da competição exacerbada, da busca
pelo lucro em detrimento dos consumidores, o incen
tivo à automedicação ea prática não menos condená
vel da "empurroterapia". Enquanto isso, os aumentos
dos preços dos remédios alcançam índices extorsi
vos.

Como se não bastassem tantos problemas, são
numerosas as ocorrências de falsificação de remédi
os. Em 1998, houve o caso do anticoncepcional Mi
crovlar de farinha, vendido pelo laboratório Schering.
Houve também o crime do Androcur, remédio para
câncer de próstata falsificado pela botica de manipu
lação Ao Veado D'Ouro, de São Paulo. Laboratórios
como o Quvmioterápica Brasileira e o Sidone, da cida
de mineira de Uberlândia, foram fechados em janeiro
deste ano em decorrência de fatos que indicavam a
falsificação de medicamentos.

Não menos difícil tem sido o trabalho empreen
dido no intuito de esclarecer as questões relativas aos
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genéricos e o aumento abusivo dos preços dos remé·
dias. É preciso, em suma, aprofundar a discussão so
bre os preços e a qualidade dos remédios produzidos
e vendidos no Brasil, examinando com o máximo de
cuidado e equilíbrio os dados e razões referentes a
todos os segmentos integrantes do mercado brasilei
ro de medicamentos, onde estão presentes 500 labo
ratórios, 71 deles estrangeiros, e mais de 50.000 far
mácias. O quadro que se apresenta, seja pela própria
dimensão, seja pela extensão e gravidade dos pro
blemas verificados, torna, de fato, imprescindível o
monitoramento governamental sobre o setor de medi
camentos.

Vale dizer que essa disciplina consiste em uma
organização necessária e que tende a produzir am
plos benefícios para todas as partes. Inclusive, os la
boratórios seriam poupados do desgaste a que vêm
sendo submetidos. No momento, os laboratórios liga
dos à Associação Brasileira da Indústria Farmacêuti
ca defendem-se de uma enxurrada de acusações,
que compreendem desde formação de cartel, pas
sam pelo superfaturamento de insumos e pelas falsifi
cações e chegam ao boicote aos medicamentos ge
néricos. No toc:ante à falsificação de medicamentos, a
CPI se viu na ()brigação de também investigar até os
procedimentos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

Impõe-se, com efeito, além de cobrar e intensi
ficar a ação dos mecanismos já existentes, adotar
uma regulamentação mais rigorosa para o setor, com
fiscalização de toda a cadeia do medicamento, abran
gendo produção, distribuição de atacado e dispensa
ção nos estabelecimentos varejistas.

Reitere-se, em conclusão, a expectativa de que
se cumpram plenamente os objetivos da CPI dos Me
dicamentos. É preciso, sim, criar condições mais favo
ráveis para se proceder à organização do mercado de
medicamentos no Brasil, aprimorando o seu funcio
namento, a exemplo do que já ocorre nos países mais
desenvolvidos do mundo. É justo, enfim, esperar que
se proceda às devidas correções e, inclusive, que os
medicamentos genéricos possam realmente estimu
lar a competitividade entre os laboratórios e concor
rer, assim, para a redução dos preços ao consumidor,
considerando como prioridade, de modo efetivo, não
o lucro, mas a saúde da população.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

1

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, en
caminho projeto de lei sobre alteração de dispositivos
da Lei n2 8.213, de 1991, relativa a planos e benefíci
os da Previdência Social. O projeto prevê o retorno do
salário-maternidade ao modo como era antes da mu
dança que o Congresso Nacional aprovou, o que trou
xe imenso prejuízo às mulheres, principalmente às
trabalhadoras rurais e avulsas. Hoje elas têm que ir ao
INSS, órgão que não está preparado, para requerer o
benefício no momento em que precisam para estar ao
lado do bebê, amamentando-o e cuidando dele e ten
do o salário como garantia para suas despesas.

Portanto, o projeto resgata uma conquista de
muitas lutas das mulheres trabalhadoras do País.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido, nobre Deputada.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, no dia de
hoje, para prestar uma homenagem especial a ilus
tres brasileiros que completaram ou se aproximam do
centenário. São diversos brasileiros e brasileiras que,
como Anísio Teixeira, para citar um e primeiro, influ
enciaram e contribuíram de forma definitiva com a cul
tura brasileira e a educação, além de diversos discí
pulos espalhados por todo o Brasil.

O que dizer de Anísio Teixeira, Fernando Azeve
do, Darci Ribeiro, Gilberto Freyre, Paulo Freire, Mário
Pedrosa, Florestan Fernandes, intelectuais que con
seguiram produzir grandes inovações, nas diversas
esferas do pensamento? Trouxeram consigo novida·
des capazes de contagiar gerações, influenciar a eco
nomia, a história, a geografia, a antropologia, a
dramaturgia e as diversas ciências humanas existentes.

A gratidão toma conta de nosso espírito ao pro
nunciar nomes de homens da importância de um Má
rio Pedrosa, crítico de arte, ensaísta, jornalista, escri
tor, intelectual. Especialmente nós, membros do Parti
do dos Trabalhadores, que tivemos a honra de ter Má
rio Pedrosa como um dos fundadores de nosso parti
do. Ou melhor, Mário Pedrosa é a ficha de número 1
do Partido dos Trabalhadores e, sem dúvida, um dos
maiores expoentes - por que não dizer? - da esquer
da brasileira, sacrificado nos diversos momentos de
nossa tão desvalida história política e social. Mário foi,
sem dúvida, intelectual da maior importância, um crí-
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tico orgânico, capaz de nos premiar com escritos
como o Tratado da Classe Operária Brasileira.

E Florestan Fernandes? Outro intelectual orgâ
nico da mais alta importância, com quem também fo
mos privilegiados em compartilhar, desde a funda
ção, momentos da história política mais recente do
País, no Partido dos Trabalhadores. Deputado Consti
tuinte de 1988, contribuiu com esta Casa numa bri
lhante passagem, por um longo período de três man
datos. Sempre atento à causa da educação, colo
cou-se a serviço dela, numa contribuição formidável,
por exemplo, na elaboração da nova Lei de Diretrizes
e Bases.

Sua contribuição, seja como educador ou soció
logo, foi capaz de ganhar a admiração até mesmo de
Fernando Henrique - que, lamentavelmente, não
conseguiu transformar em realidade a influência do
professor e mestre, preferindo a opção por George
Soros e outros ideólogos do nefasto neoliberalismo.
Mas não por culpa do mestre, que tanto contribuiu e
pode ainda contribuir, com seus livros, ensaios e arti
gos. Sua obra é ainda e principalmente hoje, diante
dessa mediocridade em que se encontra o país, leitu
ra obrigatória para professores, alunos, estudiosos e
políticos, pelo forte conteúdo educativo e, sobretudo,
ético.

Emociona-nos duplamente falar de Florestan
Fernandes, grande sociólogo, professor da USP, de
putado federal. Primeiro porque, a exemplo de Flo
restan, tivemos a oportunidade de cursar sociologia e
temos em Florestan um mestre, um pensador, um
produtor de idéias; basta ver a sua vasta obra, leitura
obrigatória para os alunos de sociologia. O segundo
motivo é, sobretudo, por comungarmos dos mesmos
ideais políticos e de transformação social testemu
nhados e vividos pelo mestre Florestan.

Para falar de Paulo Freire, vou buscar em
Drummond de Andrade, outro mestre de tamanha
grandeza, expressões que possam definir com maior
exatidão a prodigiosa vida desse cidadão do mundo.
Sim, porque f~ltam-nos palavras capazes de definir
um homem cujas idéias atravessavam fronteiras, na
pregação da Pedagogia da Libertação - um peregri
no, profeta de -um mundo novo para os pobres, do
Brasil, da África ou de qualquer outro lugar; um pere
grino do sabercompartilhado, defensordos oprimidos
e marginalizados. Seu exemplo e suas teses são hoje
amplamente debatidos e defendidos em todas as uni
versidades brasileiras. Não há como ficar indiferente à
força da ação de Paulo Freire.

Foi para ele, possivelmente, que Drummond es
creveu: "E que mais, vida eterna, me planejas? O que
se desatou num só momento não cabe no infinito, e é
fuga e vento". E que mais dizer do mestre Paulo Freire,
se tudo guanto dissermos pode se tornar pequeno,
diante da grandeza de sua vida exemplar?

Não, Sr. Presidente, é preciso repensar o Brasil.
É preciso regescobrir este país, neste momento tão
oportuna-em que comemoramos seus 500 anos. O
Brasil é outra história, uma história que também está
escrita e-que precisa ser lida. De Anísio Teixeira, Darci
Ribeiro, Paulo Freire, Mário Pedrosa, Gilberto Freyre,
Fernando AZI;)vedo, Josué de Castro, o Brasil é outra
história. São tantas histórias, contadas, cantadas,
amordaçadas - como, por exemplo, "Geografia da
Fome'~ dé J()sué, citado por Eduardo Galeano, em
"As veias abl3rtas da América Latina", como o maior
homem do Brasil.

São histórias da vida pública. São histórias da
música, da poesia, da literatura. São histórias da igre
ja, da igreja de Dom Helder Câmara, da poesia de
Carlos Drummond, de Mário de Andrade, de Manuel
Bandeira. Da literatura de Guimarães Rosa, de Jorge
Amado, ou da música de Dorival Caymmi, de Pixin
guinha, de Pldoniram Barbosa. Do teatro, do cinema,
da televisão. De Paulo Autran, Bibi Ferreira, Gianfran
cesco GUaJnieri, Augusto Boal, Fernanda Montene
gre, Ruth Escobar e tantos mais.

São outras histórias, são outros quinhentos - e,
o que é melhof;Sr. Presidente, inseridos dentro des
tes quinhentos.-Daí, ser preciso aprender a comemo
rar, o que comemorar e, sobretudo, como comemorar.
É preciso termos consciência, para não nos perder
mos na euforia mediática das festividades superficiais
que se avizinham, no 22 de abril.

Mais cio que isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. de
putados, élJíêCíso revisar a nossa história, voltar a ler
Anísio TeixE~i!~, Josué de Castro e Florestan Fernan
des para descobrir, quem sabe, em que porto nos
perdemos,.-em-que "calmaria cabralina" a nossa nau
se desviou, tomando rumo tão medíocre que hoje não
mais nos orgulham as nossas próprias universidades,
desqualificadaS. Qnde foi que rompemos com a sabe
doria de nossos mestres?

E é por isso, por tudo isso, que chamamos a
atenção desta Gasa e deste país, nesta hora em que
nos preparamos -para as comemorações dos 500
anos do descobrimento do Brasil: navegar não é pre
ciso, ler-é--preciso. Sobretudo, reler nossa verdadeira
história, dEl índios, -negros, brancos e mestiços.



11212 Sexta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

o SR. CUNHA BUENO - Sr. Presiden,te, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está trami
tando nesta Casa em regime de urgência, e já chegou
a ser discutido no plenário em novembro do ano pas
sado, projeto de lei de minha autoria, ao qual junta
ram-se mais 116 outros projetos e o substitutivo do
Deputado Eduardo Paes, da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, a respeito da lei sobre o
controle de cães ferozes.

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, fui obri
gado a retirar o projeto, uma vez que o Deputado Ino
cêncio Oliveira queria analisá-lo com mais calma.
Lembro que da data da retirada até hoje já morreram
nove pessoas, atacadas por cães ferozes, nos mais
diversos lugares do País. Neste final de semana, hou
ve um caso em São Paulo; na segunda-feira passada,
outro na cidade de Curitiba, Paraná, envolvendo um
jovem.

Sr. Presidente, peço que a Mesa determine a in
clusão desse pl"Ojeto de lei na pauta de votação da
próxima semana, em função de pedido que já fiz por
escrito, para que possamos aprovar uma legislação
moderna, que responsabilize os donos desses ani
mais, que têm causado vítimas em todo o Brasil.
Como já disse, nove pessoas faleceram devido ao
ataque de cães ferozes, de novembro, quando foi sus
pensa a discussão da matéria neste Plenário, até a
data de hoje.

Esta a questão, em caráter de reclamação, que
tinha a fazer à Mesa neste instante.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Determino à Secretária da Mesa que encaminhe a so
licitação de V. E~ à Presidência efetiva da Casa. O
pedido de V. Ex· será levado em consideração, de
acordo com o Regimento Interno.

O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. DR. EVILÃSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minho à Mesa projeto de lei de minha autoria que pro
íbe a divulgação, a cessão de dados e o envio de ma
terial de cunho comercial, nos casos especificados.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma reclamação, segundo o art. 96 do Regi
mento Interna.

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

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Reclamação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que a
Presidência da Casa tomasse uma providência com
relação aos problemas de sintonia daTV Câmara para
uma série de cidades de vários Estados brasileiros. No
Estado de São Paulo, particularmente na região de
Campinas, o sinal da TV Câmara, nas últimas sema
nas, tem-se apresentado de uma maneira muito débil,
com diversas defeitos de ordem técnica.

Sabemos que a Embratel ganhou nesta Casa a
concorrência para suprir uma série de deficiências de
ordem técnica ..e terceirizou esse serviço para outra
instituição, mas a outra empresa, até o momento, não
procurou corrigir essas distorções.

Encaminhamos nota ao Presidente da Anatel,
Dr. Guerreiro, para que tomasse conhecimento do
fato e exercitasse o_qu~ diz a Lei Geral de Telecomu
nicações, que estabelece multas, inclusive para situa
ções dessa monta.

Peço providências para que a população tenha
o seu direito de assistir a programação da emissora
desta Casa de leis. Infelizmente, a TV Câmara tem
proporcionado um serviço de má qualidade, não em
função dos profissionais desta Casa, mas por causa
das instituiçÕêl? privadas responsáveis pela garantia
da qualidade do serviço da emissora.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
Nobre Deputado Dr. Hélio, presel1cjei, no plenário, o
Primeiro-Secretário Deputado Ubiratan Aguiar dizer
que providências estavam sendo tomadas etenho in
formações de.que a TV Câmara já está adotando me
didas para regularizar sua transmissão.

OSR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoS - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade em
que V. ExJ está_ n-ª Presidência para encaminhar ao
Presidente efetivo da Casa, por intermédio de V. ExI,
pedido de definiçao do dia em que a Câmara dos De
putados realizarâ sessão solene de homenagem a
Anísio Teixeira.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 17 11213

Ocorreu-me essa solicitação quando, há poucos
instantes, foi feita referência ao transcurso, este ano,
do centenário desse ilustre educador. Há um requeri
mento encaminhado à Mesa para que seja marcada
uma sessão solene para comemorar o centenário de
Anísio Teixeira. Assim, solicito a V. Exa. encaminhe ao
Presidente efetivo da Câmara dos Deputados, Depu
tado Michel Temer, seja deferido esse requerimento e
marcada a data com urgência, porque a Nação espe
ra que a Câmara dos Deputados preste uma justa ho
menagem ao grande educador brasileiro Anísio Tei
xeira.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Recomendo à Secretaria da Mesa que tome provi
dências de acordo com o requerimento que V. Exª ora
faz ao Deputado Michel Temer.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex.l! a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Cidade de Taubaté sedia um dos
mais importantes batalhões da Polícia Militar do Esta
do de São Paulo. Trata-se do glorioso Quinto Batalhão
de Polícia Militar do Interior "General Salgado", que
tem seu nome registrado em grandes acontecimentos
que honram o povo paulista, como a Revolução Cons
titucionalista de 32, cujo palco das principais opera
ções foi o Vale do Paraíba. Nessa página de grande
relevância da história de São Paulo, os soldados do 5º
BPMI de Taubaté tiveram uma presença ímpar, defen
dendo com coragem e civismo as nobres causas de
nosso Estado.

Na oportunidade, gostaria de fazer essa citação
para ficar registrada nos anais do Congresso Nacio
nal a importância do 52 BPMI de Taubaté, que vem de
comemorar seu 87º aniversário. Em uma solenidade
das mais concorridas, que reuniu as principais autori
dades e lideranças do Vale do Paraíba, essa magna
efeméride foi comemorada condignamente na noite
do dia 17 de fevereiro último.

O 52 BPMI foi criado pela Lei n2 1.343, de 17 de
fevereiro de 1913, tendo como seu primeiro Coman
dante o Tenente-Coronel Arthur da Graça Martins.
Em princípio, esse batalhão ficava sediado na cidade
de São Paulo, ocupando um prédio da Rua Vergueiro
da capital paulista. Sua história está repleta de episó
dios grandiosos, em que sempre deu provas de disci
plina, sentimento do dever e, acima de tudo, amor sin
cero às causas de nossa terra. Muito do progresso

bandeirante se deve aos esforços dos soldados do 52
Batalhão, conservando para sempre, por exemplo,
como foram heróicas e belas as páginas escritas pe
las ações do batalhão nas ruas de São Paulo, em
1924; nos sertões baianos, em 1926; e nas epopéias
de 1930 e 1932. Em todas essas operações, soube o
52 Batalhão portar-se à altura do nome que conquis
tou em seus 137 anos de história, que jamais será olvi
dada, legando à posteridade suas tradições e o valor
do soldado paulista.

Com o vertiginoso crescimento da região do
Vale do Parafba, o 52 Batalhão transferiu-se para a ci
dade de Taubaté em 11 de outubro de 1932, ocupan
do a princípio o prédio do Instituto de Menores, onde
hoje encontra-se localizada a Casa de Custódia. No
dia 12 de março de 1946 foi transferido para a Praça
Dr. Monteiro e, finalmente, a 18 de março de 1949
passou a ocupar, definitivamente, o atual prédio da
Avenida IndElpendência.

Atualmente o 52 BPMI é responsável pela manu
tenção da ordem pública, preservando a paz e a tran
qüilidade da população residente na Cidade de Tau
baté e demais Municípios de sua jurisdição ou seja,
Pindamonha.ngaba, Tremembé, Campos do Jordão,
São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, São
Luiz do Paraitinga, Lagoinha, Natividade da Serra e
Redenção da Serra.

A tocante cerimônia foi presidida pelo então
Tenente-Coronel Paulo César Máximo, que respon
dia pelo Comando do 52 BPMI. Foi seu último ato à
frente desse glorioso batalhão, pois, mercê de sua ca.
pacidade intelectual e profissional e do excelente tra
balho social e comunitário desenvolvido, Paulo César
Máximo foi promovido a Coronel e elevado ao cargo
de Comandante do Comando Regional da Polícia Mi
litar do Vale do Paraíba e litoral norte, sediado na ci
dade de São José dos Campos.

Estivemos presentes à cerimônia comemorativa
dos 87 anos do 52 BPMI de Taubaté e à troca de co
mando, quando assumiu seu novo Comandante, oTe
nente-Coronel José Antônio Rosa. A celebração teve
início com a. incorporação da Bandeira Nacional pela
tropa formada e, na seqüência, a continência da tropa
ao General de Brigada Akira Obara, Comandante da
Aviação do Exército de Taubaté, autoridade militar de
maior patente da ativa presente. A seguir, o Capitão
Marco Antônio Borges Monteiro, Comandante do dis
positivo, apresentou-se e convidou para que a tropa
formada fosse passada em revista. Dentro do cerimo
nial, organi;~ado com extremo esmero, o Major Moacir
Lopes SilvE! Junior, Subcomandante do 512 BPMI, re-
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cepcionou as autoridades até o palanque. Nesse mo
mento, o Comnel Sebastião Souza Pinto, Comandan
te do CPI-1, solicitou ao General Akira Obara que ini
ciasse a passagem de c amando.

A cerimônia prosseguiu com o canto da "Can
ção da Polícia Militar', leitura do ato oficial de nomea
ção do novo Comandante e deslocamento do Pavi
lhão Nacional, com sua guarda, para a passagem de
Comando. E a passagem do Comando foi efetuada
pelo Major Moacir Lopes Silva Junior ao Tenen
te-Coronel José Antônio Rosa, em um momento mar
cante para a Polícia Militar de Taubaté e de toda a re
gião valeparaibana.

O Tenente-Coronel José Antônio Rosa, já devi
damente empossado como novo Comandante do 52
BPMI, passou em revista a tropa formada, acompa
nhado do Majm Moacir Lopes Silva Junior; e, após re
ceber os cumprimentos de praxe, falou pela primeira
vez aos presentes.

Em seu discurso, disse o novo Comandante do
5Q Batalhão, Tenente-Coronel José Antônio Rosa,
que a Polícia, "como organização prestadora de servi
ços essenciais à população, exerce importante papel
social na construção da cidadania, podendo, se a tan
to se propuserem seus membros, tornar-se a maior
promotora do respeito aos direitos individuais, agindo
de forma logalista, transparente e profissional,
sempre voltada para a proteção da dignidade humana".

Sobre as diretrizes de seu Comando, enfatizou:
"Além da implantação do Policiamento Comunitário,
em andamento, estaremos desenvolvendo o Progra
ma Educativo de Resistência às Drogas e à Violência
nas Escolas, prevenindo o uso de drogas e buscando,
com isso, a interação entre o policial e a comunida
de-escola, objetivando-se ainda a saúde, a
não-violência e a qualidade de vida, ajudando na for
mação do futuro cidadão. E também a formação de
novos soldados, preparando os jovens na difícil e tão
nobre carreira de polícia e reciclando policiais de todo
o Vale do Paraíba, no Estágio de Atualização Profissi
onal de Polícia Ostensiva".

Foram ainda convidados a fazer uso da palavra
o presidente da Câmara Municipal de Taubaté, Coro
nel da reserva José Cezário Neto; o prefeito taubatea
no, Antonio Mário Ortiz; e o Comandante da Aviação
do Exército, General Akira Obara, que destacaram o
excelente trabalho desempenhado pelo 52 BPMI, cui
dando com muito zelo da segurança de nossa popula
ção.

Foram momentos de emoção e civismo, abri
lhantados pela Corporação Musical do 52 BPMI e pelo

desfile do Policiamento Motorizado, destacando-se
as várias modalidades de policiamento oferecidas à
comunidade, como Policiamento Ostensivo, Policia
mento Tático Móvel e Policiamento de Motocicletas.
O público pôde ainda assistir a uma apresentação es
pecial do Canil do 52 BPMI e de sua Banda, arrancan
do merecidos aplausos de todos os presentes. Em
um momento dos mais tocantes, a Sra. Cristina Hele
na Cazu Rosa, digníssima esposa do Tenen
te-Coronel José Antônio Rosa, fez a entrega de um
buquê de flores à Sra. Jaqueline de Almeida Máximo,
digníssima esposa do Coronel Paulo César Máximo.
A 12 Tenente Feminina Paula fez a entrega de um bu
quê de flores à Sra. Cristina Helena Cazu Rosa, como
forma de cumprimento e de boas-vindas. No encerra
mento da solenidade, foi inaugurada a fotografia do
Coronel Paulo César Máximo no Painel dos Coman
dantes do 52 Batalhão de Polícia Militar.

O Coronel Paulo César Máximo deixa o Co
mando do 5Sl. BPMI de Taubaté, mas ficam seu exem
plo de dedicação à nobre missão de cuidar da segu
rança de nossa população e todos os resultados posi
tivos de sua passagem por tão importante instituição
militar, fazendo valer o lema: "Policiais Militares, com
promissados com a defesa da vida, da integridade fí
sica e da dignidade da pessoa humana".

Seria fastidioso enumerarmos todo o rol de
suas grandes realizações. Gostaria de ater-me a um
simples fato, que bem demonstra o perfil humano e de
grande alcance social desse policial que honra a nos
sa gloriosa Polícia Militar, qual seja a implantação, em
Taubaté, da Polícia Comunitária. Hoje, a nossa PM
está cada vez mais integrada na comunidade, pre
sente em todos os lugares. No município de Taubaté,
as bases da Polícia Comunitária encontram-se nos
bairros, no antigo terminal urbano de passageiros e
brevemente na Praça Dom Epaminondas, que está
sendo totalmente remodelada pela Prefeitura Munici
pal. Ali está em construção uma base fixa para a Polí
cia Comunitária, em um local de grande fluxo de pes
soas e importante área comercial e bancária. Éa polí
cia presente no dia-a-dia da população, oferecen
do-lhe maior segurança e tranqüilidade.

O respeito que Taubaté nutre pelo Coronel Pau
lo César Máximo foi simbolicamente demonstrado em
um jantar oferecido a ele, no dia 20 de fevereiro pas
sado, pelo Clube dos 21 Irmãos Amigos, presidido
pelo nosso dileto amigo, jornalista Waldemar Duarte.
Saudado pelo Dr. José Alves, ex-Reitor da Universi
dade de Taubaté, o Capitão Paulo César Máximo
agradeceu as homenagens recebidas e discorreu, na
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oportunidade, sobre a pujante história Ido 52 BPMI
pela comemoração de seu 872 aniversário.

O novo Comandante do 52 Batalhão de Polícia
Militar do Interior, Tenente-Coronel José Antônio
Rosa, antes de ser transferido para Taubaté servia no
41 2 BPMI, sediado na cidade de Jacareí. Tendo in
gresso na Academia de Polícia Militar do Barro Bran
co em 1972, foi declarado Aspirante a Oficial em
1974. Sua carreira militar foi vertiginosa, sendo pro
movido a 22 Tenente em 1974, por merecimento inte
lectual; a 1Q Tenente em 1979, por merecimento; a
Capitão em 1985, por antigüidade; a Major em 1993,
por merecimento; e a Tenente-Coronel em 1997, por
antigüidade. Realizou os seguintes cursos dentro da
Polícia Militar: Especialização em Rádio-Patrulha 
1975; Especialização e Manutenção de Materi
al-Automóvel - 1976; Administração de Material 
1982; Aperfeiçoamento de Oficiais 11 - 1991 ; Introdu
ção à Microinformática - 1994; Polícia Comunitária 
1999.

Cursos feitos fora da PM: Legislação Trabalhis
ta - 1973; Aspectos Humanos de Racionalização do
Trabalho - 1973; Licenciatura em Ciências pela Uni
versidade de Taubaté -1974; Orientação e Proteção
de Acidentes - 1974; Noções de Produtividade 
1975.

Foi condecorado com a Láurea de Mérito Pes
soal em 5.9,42 e 32 Graus e com a Medalha de Valor
Militar, com seção bronze. Foi chefe da Escola de For
mação de Sargentos do Centro de Formação e Aper
feiçoamento de Praças da Polícia Militar do Estado de
São Paulo de janeiro de 1994 a dezembro de 1995;
chefe da Divisão de Finanças e de Material do Co
mando de Policiamento de Área do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, no período de janeiro de 1996 a dezem
bro de 1997; e Comandante do 41.9 Batalhão de Jaca
reí, que abrange ainda os municípios de Caçapava,
Paraibuna, Jambeiro, Igaratá, Santa Branca e Montei
ro Lobato. Desde o dia 17 de fevereiro, é o Coman
dante do 52 BPMI de Taubaté.

A polícia, tal como é concebida, é uma institui
ção universal, não havendo grupamento humano que
dela prescinda. No Brasil, as origens da Polícia re
montam ao período colonial, sendo que a primeira
tropa organizada de que se tem notícia foi armada em
São Vicente, em 1542, tendo como missão expulsar
uma força espanhola que ameaçava a capitania. No
Estado de São Paulo, a Polícia Militar conta com mais
de 166 anos, período em que sempre esteve e está
lado a lado com os paulistas em todas as manifesta
ções cívicas e sociais.

A Polícia Militar é hoje uma organização farda
da, organizada militarmente, subordinada ao Gpver
nadar do Estado, através da Secretaria de Segurança
Pública e do Comando Geral da Corporação, e presta
seus serviços dentro do rigoroso cumprimento do de
ver legal. Seu Elfetivo, ainda que não seja o ideal, é de
cerca de 80 mil pessoas, exercendo sua função em
terra, no ar e no mar, n~s estradas, nas florestas, nos
campos e nas cidades, visando dar tranqüilidade à
população.

Queremos, nesta oportunidade, registrar nos
sos cumprimentos à Polícia Militar do Estado de São
Paulo pelo eXGepcional trabalho que realiza em prol
da segurança do povo paulista. Cumprimentamos es
pecialmente o 52 BPMI de Taubaté, na pessoa de seu
Comandante, Tenente-Coronel José Antônio Rosa, e
de seu ex-Comandante e atual Comandante do Co
mando Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte,
Coronel Paulo César Máximo, desejando-lhes pleno
êxito em suas. novas missões, assim como nos con
gratulamos com todos os seus Oficiais e Soldados, da
ativa e da res(~rva, pelo transcurso de seu 87.'2 aniver
sário, honrando e dignificando a população taubatea
na e valeparaibana.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Dando continuação ao Grande Expediente, concedo
a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pre
tendo fazer (} meu pronunciamento por escrito, por
que quero abordar um tema recorrente na história
deste País: o tema da divida externa.

Dentro de aproximadamente trinta dias, a partir
de diferentes olhares, o Brasil estará posto, simbolica
mente, diante de um balanço de cinco séculos do de
sembarque ela empresa colonial lusitana. É possível
dizer, sem fugir à verdade histórica, que a condena
ção deste território, ocupado peJos portugueses e,
logo a seguir, por outros interesses do capital mer
cantilista, tem sido a de fornecer indefinidamente a ri
queza que produz aos centros desenvolvidos do
grande capital. Na sucessão dos ciclos econômicos
que se encadearam desde as feitorias do açúcar, do
ouro, do café e, já na segunda metade do século XX,
com uma pauta mais diversificada de produtos, o tra
ço caracterísltico tem sido nunca se realizar, na etapa
final do consumo, em benefício da própria população
brasileira.

Diferentemente das nações que lograram de
senvolVer-SE} dentro dos marcos do capitalismo, não
se constituiu no nosso País um mercado interno com
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dimensões suficientes para impelir novas inversões
de capital e sustentar um projeto de desenvolvimento
nacional. Em suma, em cinco séculos o Brasil produ
ziu um volume considerável de riquezas à custa do
trabalho escravo, até cem anos atrás, e à custa do
trabalho assa~ariado até hoje, o que, convertido em
capital, realizou-se em Lisboa, Londres ou Nova Ior
que, nos diferentes tempos da dominação colonial ou
neocolonial. A sangria de parte expressiva da riqueza
produzida tornou-se um componente constitutivo da
lógica de todos os projetos de desenvolvimento que
se sucederam, conduzidos por uma elite que sempre
se viu e se comportou como uma parceira subalterna,
sócia menor dos investidores estrangeiros.

A conjugação ruinosa, conduzida por FHC e
seus aliados, da abertura comercial e financeira com
as políticas monetária e cambial, acendeu o estopim
de duas bombas que ameaçam de imediato e a longo
prazo o futuro do País: a dívida interna e externa.

A dívida externa, contraída durante o regime mi
litar, ignorando a sociedade e desconsiderando as
duas crises do petróleo, foi sem dúvida o principal fa
tor de estrangulamento da economia brasileira duran
te os anos 80. A decisão norte-americana de desvin
cular o dólar do padrão ouro e mandar pelos ares uma
das colunas básicas dos acordos de Bretton Woods
prefigurava, sem deixar margens a dúvidas, a preva
lência de uma verdade antiga: os interesses do capital
norte-americano estão acima de quaisquer outros in
teresses nacionais.

Aqui reside a explicação do ato de pirataria co
metido pelo Governo dos Estados Unidos, ao elevar
unilateralmente os juros da dívida de 6% para 20%,
sem que nenhum tribunal internacional tenha-se pro
nunciado sobre esse assalto às economias pobres do
planeta. 8ó para os países da América Latina esta
operação de pillhagem resultou na perda de 106 bi
lhões de dólares. De exportadores históricos de maté
ria-prima, os países do continente, Brasil à frente,
converteram-se em exportadores de capital, sobretu
do a partir das três últimas décadas, por mecanismos
diversos, sendo o mais nefasto deles o endividamento
externo.

Ilustra bem essa transfusão de sangue às aves
sas a observação aguda do Embaixador Paulo No
gueira Batista no breve e lúcido estudo publicado logo
após a sua morte, em 1994:

Como resultado da estratégia inicial dos
credores e do Fundo Monetário Internacional,
converter-se-iam os latino-americanos, irônica
e inapelavelmente, em importantes exporta-

dores de capital. Transfeririam para o exterior,
entre 1982 e 1991, 195 bilhões de dólares,
quase o dobro, em valores atualizados do que
os Estados Unidos concederam como doação
à Europa ocidental entre 1948 e 1952, sob o
Plano Marshall.

Nesse período operou-se, com muita presteza
e discrição, um processo que os grandes capitalistas
brasileiros, as grandes empresas transacionais, a
grande imprensa, com honrosa exceção de alguns
jornalistas comprometidos com o interesse público,
silenciaram: a estatização da dívida externa. Até aqui,
estamos a quilômetros de distância do discurso neoli
beral, da eficiência e da supremacia do privado sobre
o público, o que ocuparia os nossos ouvidos mais tar
de para justificar a destruição do patrimônio público
construído pelos trabalhadores brasileiros ao longo
de mais de meio século. Na surdina, operou-se uma
transferência dos compromissos contraídos por gran
des empresas para os ombros do Estado, em bom
português, para o bolso dos cidadãos, de forma que,
em 1990, a dívida pública representava 85% do total.

O governo de liquidação nacional de Collor de
Mello renegociou os prazos da dívida externa e resta
beleceu condições de financiamento a iniciar em
1992, a partir das diretrizes do Plano Brady.

Recorro, mais uma vez, à palavra autorizada de
Paulo Nogueira Batista para ilustrar seus efeitos:

A adoção do Plano Brady somente se
dá no momento em que os bancos nor
te-americanos, principais credores da re
gião, já haviam reconstituído suas reservas
e diminuído sua 'exposição' em relação aos
mesmos. Isso permitiria que o governo nor
te-americano pudesse voltar a levar em con
ta os interesses dos seus setores exporta
dores, inevitavelmente negligenciados na
estratégia anterior. Tal consideração se ex
pressaria pelo Banco Mundial, de condicio
nar seus empréstimos aos países lati
no-americanos à prévia adoção por estes de
políticas unilaterais de abertura comercial.

Em resumo, os países do continente que havi
am sido extorquidos até o insuportável pela política
de Baker quanto ao pagamento da dívida, na década
anterior, viam-se agora diante do alívio que o Plano
Brady lhes oferecia, com uma pequena condição: urna
abertura comercial para os exportadores nor
te--americanos, que, no caso do México, resultou em três
anos de trocas, entre 1989 e 1992, de um superávit de
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US$11 bilhões para um déficit das mesmas propor
ções. É a repetição ad nauseam da parceria entre a

__corda e o pescoço.
O servilismo das elites brasileiras, freqüente

mente confundido com a criatividade do nosso povo,
trouxe propostas surgidas nos países credores, como
a conversão de títulos da dívida por projetos de prote
ção ao meio ambiente nos países devedores. A pro
posta vigorou no início dos anos 90 entre parte não
expressiva do movimento ambientalista, pois embar
car nessa proposta significa desconhecer que parte
significativa da dívida externa brasileira foi contraída
para construir obras lesivas ao meio ambiente. A con
versão não só legitimaria como também garantiria
anistia ambientalparã-os megaprojetos do passado,
como Itaipu, Programa Nuclear, Pólo Noroeste e Pro
jeto Grande Carajás.

Por sorte, o movimento ecológico posicionou-se
contra a conversão, pois os recursos captados no ex
terior financiaram projetos que, além de socialmente
perversos e economicamente dependentes, foram
ecologicamente desastrosos.

A abertura comercial e financeira promovida por
Collor e FHC provocou uma devastadora desnaciona
lização como nunca antes na economia brasileira e
um enorme desequilíbrio comercial e de serviços.
Adicione-se a esse quadro, por si só de extrema gravi
dade, o fato de que as privatizações representaram
gigantesca transferência de renda do setor público
para o setor privado - e não exatamente para o setor
privado nacional - e ainda que os efeitos desse pro
cesso sobre a economia são inexistentes, com resul
tados irrelevantes sobre o abatimento das dívidas in
terna e externa, e teremos a dimensão da crise que
nos aguarda nos próximos anos. Agora, já não conta
mos com um conjunto de empresas públicas estraté
gicas, que, a rigor, eram indispensáveis instrumentos
do Governo no período precedente.

Em 1993, o superávit das transações correntes
era de US$1 ,7 bilhão. Em 1998, o País passou a um
déficit de US$35 bilhões. Naquele mesmo ano, as re
messas de lucro ao exterior somaram US$1 ,8 bilhão.
Em 1998, alcançaram US$7,2 bilhões. No mesmo pe
ríodo, o pagamento de juros saltou de US$8,5 para
US$12,1 bilhões.

De acordo com os dados do Banco Central, em
1998, a dívida líquida do setor público totalizou recur
sos da ordem de R$385,8 bilhões. Isso representava
cerca de 42,4% do PIB naquele ano. Em 1999, o esto
que da'dívida líquida, Sras. e Srs. Deputados, fechou
em 516,5 bilhões de reais, representando 47% do

PIB. O aumento da dívida foi de 33,8% com relação
ao ano anterior. São dados oficiais do Banco Central.

Em 1999, a dívida interna representava 78% do
estoque da dívida, com 407,8 bilhões de reais. A outra
fatia, 22%, que totalizava R$108,7 bilhões, destina
va-se à dívida externa.

O Governo Federal e o Banco Central são res
ponsáveis pela maior parte do estoque dessa dívida,
com R$316 bilhões. Os Estados e Municípios respon
dem por R$147 e R$22,8 bilhões, respectivamente, e
o restante, R$29,5 bilhões, fica por conta das empre
sas estatais fE~derais, estaduais e municipais.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que no ano passado os gastos com
juros atingiram a cifra de R$127 bilhões, segundo da
dos do Bancl) Central. A execução orçamentária da
União do ano de 1999 nos mostra quanto foi destina
do para pagamento de juros/encargos e amortização
da dívida interna eexterna da esfera federal. O Gover
no Federal pagou de juros e encargos da dívida da
esfera federal R$45,3 bilhões, 47% a mais que no ano
anterior, no qual foram gastos R$30,8 bilhões. Porém,
os recursos destinados para amortizar a dívida nesse
mesmo período foram insigniíicantes, diante de paga
mentos de juros tão altos.

Em 19~18 os gastos com amortização da dívida
da esfera federal totalizaram R$22,1 bilhões. No exer
cício de 1999 foram amortizados R$25,1 bilhões.
Apesar dos 13% a mais que foram amortizados em
1999, a difen:mça entre o pagamento de juros no mes
mo período chegou a 47%, e a rolagem da dívida e os
gastos com juros continuam aumentando. Para exem
plificar, os gastos com juros da dívida da esfera fede
ral nos últimos cinco anos, em valores nominais, tota
Iizaram R$132 bilhões, enquanto o total de recursos
destinados para amortização da dívida nesse mesmo
período foi de apenas R$63 bilhões. Ou seja, o Gover
no gastou o dobro do total pago em amortização com
o pagamento de juros e encargos da dívida.

No Orçamento Geral da União de 1999, o grupo
de natureza de despesa, intitulado "Amortização da
Dívida", registra uma liquidação de R$296,4 bilhões.
Entretanto, apenas 8,4% desse total, ou seja, R$25
bilhões, representa o equivalente que foi gasto com a
amortização da dívida na esfera federal. O restante,
R$271 bilhões, é pura e simplesmente rolagem da dí
vida. Tudo isso é fonte do Banco Central, do Governo
Federal.

Nos anos anteriores não foi muito diferente. Em
1995, por exemplo, os gastos com amortização totali
zaram 5,6% do total de recursos liquidados no grupo
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de natureza "Despesa e Amortização da Dívida". Os
outros 94,4% 1:icaram por conta da rolagem da dívida
na esfera federal. No Orçamento de 1996, o índice de
amortização foi bem inferior a 1995. Do total de
R$116,7 bilhões, liquidados no grupo de despesa
"Amortização da Dívida", apenas 1,69% foi utilizado
para amortizaç:ão propriamente dita, enquanto 98,3%
representaram apenas a rolagem.

Registre-se, mais uma vez, que este endivida
mento foi promovido por grandes bancos, grupos na
cionais e trans.nacionais que disputam as empresas
públicas levadas a leilão pelo atual Governo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, es
tes são os fatos. As fontes são, em geral, oficiais. O
Governo não contesta. O .que se esconde atrás da
máscara dessE~s números? Que crueldade encobre?
O que poderia fazer o Governo de um país que em
cinco anos remete para uma viagem sem volta US$60
bilhões?

Vamos, por um momento, percorrer o histórico
dos investimentos sociais do Governo FHC para ter
mos uma idéia - ainda que vaga - das dimensões da
tragédia que se abate sobre os cidadãos brasileiros.
O Governo gasta mais com pagamento de juros, en
cargos da dívida da esfera federal, do que com a área
social. Os recursos destinados para a área social, no
exercício de 1999, totalizaram R$40,5 bilhões, en
quanto o total gasto com pagamentos de juros nesse
mesmo período atingiu a cifra de R$45,3 bilhões,
11,8% a mais. A saúde, uma das esferas de grande
importância para a população brasileira, não propor
ciona atendimento de serviço digno aos cidadãos do
nosso País. Pudera, a cada ano o Governo destina
menos recursos para essa área, que conseqüente
mente se torna ainda mais sucateada.

Para exemplificar, no ano passado o total gasto
com pagament() de juros e encargos da dívida da es
fera federal foi 3 vezes maior que o total destinado
para a saúde no mesmo período. Essa quantia gasta
para pagamentos de juros e encargos da dívida foi 11
vezes maior do que para a educação; 50 vezes maior
do que para a agricultura; 83 vezes maior do que para
o saneamento; 140 vezes maior do que para a segu
rança; 215 vezes maior do que para o meio ambiente;
333 vezes maior do que para a habitação; 12 vezes
maior do que a assistência social. Se retirarmos dos
gastos com CI trabalho os recursos do segu
ro-desemprego e dos gastos com a Previdência os re
cursos de concessão e manutenção de benefícios, os
gastos com os juros seriam 32 e 50 vezes maiores do

que os recursos destinados a essas duas áreas res
pectivamente.

O Governo Federal gastou no ano passado, com
juros e encargos da dívida da esfera federal, algo em
torno de R$125,5 milhões por dia. Com esse dinheiro,
Sr. Presidente, ele poderia assentar em média 4.700
famílias, incluindo gastos com a obtenção de terras,
crédito para implantação e produção.

De acordo com dados do (ncra, o valor gasto
para assentar cada família é algo em torno de R$26
mil. Esse valor, entretanto, não é gasto em um único
ano. O processo de assentamento dá.--se, em média,
em quatro anos. Logo, o gasto por família assentada
ao ano seria de R$6,5 mil e não de R$26 mil. Dessa
forma, Srs. Parlamentares, os R$125,5 milhões gas
tos por dia com os juros e encargos da dívida atende
riam em média a 19 mil famílias no primeiro ano do
processo de assentamento. Num único dia seriam
atendidas 19 mil famílias. Vendo os números sob a
ótica dos gastos com os juros da dívida ao mês, o nú
mero de famílias atendidas seria 30 vezes maior, ou
seja, 579 mil famílias seriam beneficiadas.

Estão à disposição de todos aqueles que o de
sejarem os valores gastos por dia, que poderiam ser
investidos na saúde da mulher - prevenção e diag
nóstico precoce de câncer cérvico-uterino, uma das
prioridades do Governo Federal. Podemos comparar
esses valores com o que recebeu o Projeto "Controle
de Enchentes e Recuperação de Vales e Cidades",
que poderia, a curto prazo, se não solucionar quase
completamente a situação, pelo menos minorá-Ia.

Quando comparamos os valores gastos ao dia
com juros da dívida com os recursos destinados a al
guns projetos da área social durante o ano, podemos
entender por que os serviços essenciais e necessári
os à população são em sua maioria uma vergonha.
Para o projeto "Prevenção e Diagnóstico Precoce do
Câncer Cérvico-Uterino", por exemplo, o Governo Fe
deral destinou durante todo o ano de 1999 apenas
R$34,8 milhões. Isso representa apenas 27,7% do
que o Governo gastou em um dia com juros da dívida.
Já o Projeto "Controle de Enchentes e Recuperação
de Vales e Cidades" recebeu durante todo o ano de
1999 uma quantidade insignificante de recursos para
serem aplicados na contenção de enchentes, proble
ma esse que atinge muitas cidades de nosso País.
Esse projeto executou apenas 62% de suas dota
ções, ou seja, R$97,4 milhões. Isso representa um
pouco mais da metade que o Governo gastou com ju
ros da dívida em apenas um dia.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 17 11219

Em um mês, os gastos com os juros da dívida ul
trapassaram o total de recursos destinados para a
área de agricultura, segurança, meio ambiente, habi
tação e saneamento de todo o ano de 1999. O mon
tante de recursos gastos nessas áreas totalizou
R$1 ,8 bilhão, menos da metade do que foi gasto com
os juros da dívida da esfera federal em um mês R$3,7
bilhões.

No período do primeiro Governo Fernando Hen
rique Cardoso (1995-1998), enviamos para o exterior
152 bilhões de dólares em pagamento de juros, divi
dendos e prestações da dívida externa. Se todo esse
dinheiro não fosse enviado para lá e sim aplicado no
Brasil, seria possível - só para se ter uma idéia - pa
garmos um salário mínimo por mês durante três anos
para todos os 30 milhões de brasileiros miseráveis;
criar 3 milhões de empregos na indústria por ano; as
sentar 9 milhões de famílias sem terras; construir 14
milhões de casas populares (embora o Brasil precise
de 10 milhões de casas) e aplicar em educação dez
vezes mais por ano do que é gasto atualmente, e cin
co vezes mais em saúde.

Mencionei no início deste pronunciamento que
esse é um tema recorrente. Mas, apesar de assim o
ser, o tema da dívida externa repentinamente saiu
das manchetes dos jornais, praticamente desapare
ceu da mídia. Difundiu-se a idéia de que o Governo e
as élites têm solução para o problema e até 'mesmo a
idéia de que não é um problema.

Na verdade, omite-se a gravidade da questão e
o fato de que a dívida se relaciona com todos os pro
blemas sociais do nosso povo - saúde, desemprego,
educação, terr:a, moradia. A questão da dívida exter
na tem a ver com a situação do País: continuar sub
misso e dependente ou se tornar livre e soberano.

O Sr. José Lourenço - Deputado Dr. Rosinha,
permite-me V. Exª um aparte?

O SR. DR. ROSINHA - Ouço, com prazer, o no
bre Deputado José Lourenço.

O Sr. José Lourenço - Nobre Deputado, con
cordo com V. Ex!! O número das transferências do
Brasil para o exterior é insuportável para a nossa eco
nomia. Contudo, estamos pagando pelos investimen
tos que fizemos. Se analisarmos os empréstimos que
nos foram concedidos, veremos o quanto custaram as
obras de Tucuruí e Itaipu, enfim toda a infra-estrutura
hidroelétrica do Brasil. Alem do mais, temos de levar
em consideração todas as dificuldades por que pas
samos. Concordo quando diz que construiríamos mi
lhões e milhões de casas, geraríamos 3 milhões de
empregos e mudaríamos a face econômica e social

do País. Pergunto-lhe, porém: que alternativa existe
para um país que, não tendo poupança interna, pos
sui dependência permanente da poupança externa?
Não vejo saída. V. EXª também não me aponta no
mundo contemporâneo sequer um país que tenha sa
ído do mercado internacional de empréstimos. Não
há. Ou participamos desse mercado, ou teremos de
creio que V. Exª concordará comigo - pôr ordem nas
finanças do País, com uma moeda estabilizada, sem
inflação. Com isso iremos conseguir taxas de juros
mais baixas do que no mercado internacional. As
transferências exorbitantes que fazemos são inacei
táveis. Elas são fruto de taxas de juros exorbitantes,
dos altíssimos spreads que decorrem da falta de con·
fiança do mercado internacional no mercado interno,
Quero cumprimentar V. Exª pelo discurso e pela opor
tunidade de aparteá-Io. O Parlamento tem como funda
mento principal o debate das idéias.

O SR. DR. ROSINHA - Nobre Deputado José
Lourenço, se formos racionais na análise do atual mo
delo econômico imposto ao mundo, principalmente
aos países do Terceiro Mundo, que abriram mão da
sua soberania, veremos que não há saída.

Faço este pronunciamento em tom de denúncia.
O Terceiro Mundo está se submetendo à exigência do
grande capital internacional. O Governo deveria en
frentar essel situação, mas não pode porque abriu
mão da soberania do País. Está completamente sub
misso ao capital estrangeiro.

Para fazer frente a essa situação temos de, pri
meiro, ter um governo soberano, um governo que
transforme ro nosso País numa nação independente.
É dentro da soberania e da postura de defesa do Bra
sil que podl9mos ter um novo modelo econômico de
desenvolvimento, rompendo, assim, com a lógica in
ternacional que nos é imposta.

Uma das questões que se apresenta e da qual
não 5e dev(~ abrir mão é a da luta da CNBB e da5 de
mais igrejas neste ano do Jubileu da Dívida - todos os
Parlamentelres estão conscientes de que devemos lu
tar contra a fome e a miséria a que é submetida mais
da metade do povo brasileiro - para combater a fome,
a miséria e enfrentar essa imposição na posição de
uma nação soberana.

Há um movimento internacional do Conic, Con
selho Nacional de Igrejas Cristãs, da CNBB e outras
entidades, para neste ano do Jubileu da Dívida con
seguir o seu perdão.

Ao fazer esta denúncia, eu me somo ao apoio e
à luta das entidades não só nacionais como também
internacionais para que possamos alcançar o perdão,



11220 Sexta-f(:ira 17 DIÁRIO DA cÂMARA. DOS DEPUTADOS Março de 2000

dessa dívida, uma vez que soberanamente o nosso
Presidente não quer fazer com que conquistemos a
nossa liberdade.

Divulgando sistematicamente que a dívida ex
terna não é um problema, o Governo brasileiro e os
meios de comunicação argumentam que temos di
nheiro em caixa para pagar. O problema não é se te
mos ou não dinheiro para pagar a dívida, mas sim se
é justo pagar uma dívida que é irreal. Em toda a histó
ria da dívida externa, o Brasil já pagou o equivalente a
três vezes de tudo o que recebeu. Como é muito fácil
e lucrativo pegar dinheiro no exterior, hoje 60% da dí
vida externa é dívida das empresas privadas, mas é o
Brasil que precisa pagar depois. É a velha prática de
"socialização dos prejuízos", vinda desde sempre.
Enquanto nos Estados Unidos da América e Europa a
taxa de juros é em média 6% ao ano, no Brasil o Go
verno chegou a pagar 49% ao ano. Em suma, o Brasil
é o país do mundo que paga a mais alta taxa de juros
e é o país do Terceiro Mundo que mais deve.

Se dívida externa diz respeito a todos os nossos
problemas, esta por sua vez está intimamente relacio
nada com a dívida interna. A principal maneira de o
Governo obter dólares para honrar seus compromis
sos externos está em conseguir mais empréstimos,
atraindo o capital especulativo com altas taxas de ju
ros. Os agiotas internacionais adquirem títulos do Go
verno e deixam seus dólares no Banco Central. Depo
is de um tempo, resgatam seus títulos, acrescidos dos
juros, que chegam a ser os maiores do mundo. Assim,
para tapar um rombo, o Governo abre outro, endivi
dando-se mais para rolar outro débito. Dessa forma a
dívida interna líqüida chegou a R$407,8 bilhões, em
1999 (37% do PIB). Só para rolar este "papagaio", o
Governo paga ao ano cerca de US$60 bilhões. Os
compromissos da dívida o Governo faz questão de
honrar. Mas quando se preocupará com a dívida soci
al que tem para com o povo brasileiro? Temos 90% da
população corno credores do Governo, cobrando os
compromissos nas áreas da saúde, educação, mora
dia, trabalho e terra para trabalhar.

Manifesto meu irrestrito apoio às iniciativas da
CNBB, do CONIC - Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs, CESE - Coordenadoria Ecumênica de Servi
ços e outras entidades e movimentos de grande legiti
midade social sobre o cancelamento da dívida exter
na. A Campanha Jubileu 2000 tem suas raízes no
Antigo Testamento (Levítico 25), onde de tempos em
tempos - cinqüenta anos - proceder-se-ia a uma radi
cai anulação das iniqüidades acumuladas ao longo
de período anterior e se estabeleceriam as relações

originárias de igualdade, justiça e comunhão solidá
ria. Nesta perspectiva, pronunciam-se as Igrejas, "há
necessidade urgente de ser fazer uma reavaliação
das dívidas, limitar taxas de juros e ampliar os prazos
de pagamento das dívidas do Terceiro Mundo, e con
siderar a possibilidade de cancelar totalmente as dívi
das dos países menos adiantados".

No entanto, o clamor pelo cancelamento total ou
parcial da dívida não pode ser entendido como uma
admissão de culpabilidade por parte dos povos deve
dores a serem perdoados, já que as camadas popula
res que padecem as conseqüências nefastas das dí
vidas não foram responsáveis por contraí-Ias, e sim
são suas vítimas. Contudo, ao restabelecer as condi
ções de justiça, é essencial que toda e qualquer medi
da de cancelamento da dívida venha acompanhada
de medidas que propiciem a manutenção das condi
ções para o desenvolvimento da sociedade em igual
dade e justiça. Uma conseqüência lógica da concep
ção do jubileu é vincular ocancelamento da dívida ex
terna ao resgate das dívidas social e ecológica.

O alerta que estas entidades que estão à frente
da Campanha Jubileu 2000 nos fazem é que pela gra
vidade do assunto não deve ser ocultado do conheci
mento da população. Ao dizer que "a dívida é impagá
vel", o Jubileu 2000 quer dizer que a dívida nunca
será economicamente paga ou será paga somente a
custos inaceitáveis, como o sacrifício de recursos
para saúde, educação e saneamento. Para a campa
nha, essa será uma oportunidade sem precedentes
para se celebrar o milênio de forma significativa: can
celando-se as dfvidas e possibilitando um novo come
ço para o mundo pobre; uma utopia que se insinua há
mais de 10 anos.

Em 1988, o Conselho Mundial de Igrejas, reuni
do em Buenos Aires, registrou em documento a invia
bilidade do pagamento da dívida, mencionando a me
mória bíblica do Jubileu e a possibilidade de anulação
das dívidas. No mesmo ano, as cerca de 1.200 perso
nalidades latino-americanas e caribenhas, reunidas
em Havana, no "Encontro sobre a Dívida Externa da
América Latina e Caribe", concluíram: "a dívida é ab
solutamente impossível de ser paga, tanto do ponto
de vista econômico, financeiro, corno do ponto de vista
moral".

O Brasil deve ter uma posição internacional ati
va sobre as questões da dívida, buscando com outros
países uma estratégia comum de renegociação. Essa
estratégia envolve também a defesa da Taxa Tobin,
proposta pela ATTAC - Ação pela Taxação das Tran
sações Financeiras Internacionais para Apoiar os Ci-
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dadãos, com taxação do movimento diário do capital
financeiro para permitir a criação de um fundo mundi
al de combate à pobreza; uma taxa de 0,1% sobre
qualquer movimentação dentro do país ou entre paí
ses, para aplicação em fundos sociais, sob o controle
da sociedade. Trata-se igualmente de pôr fim aos pa
raísos fiscais e de constituir mecanismos de regula
ção e controle democrático do sistema financeiro pri
vado internacional.

Brasil precisa recuperar sua soberania nacio
nal, não pagando mais juros além do que determina
a Constituição, que é de 12% ao ano (art. 192, § 32).

Não poderíamos deixar de mencionar, pela
sua importância, a realização do Tribunal de Dívida
Externa, que reuniu no Rio de Janeiro 1.200 pesso
as de diversas partes do Brasil e do mundo, em abril
do ano passado, cujo veredicto solicitei que fosse
transcrito para os Anais desta Casa. Promovido
pela CNBB, Conic, Cese, MST, CMP - Central de
Movimentos Populares, IAB - Instituto dos Advoga
dos do Brasil, com o apoio de inúmeras entidades e
sindicatos, o Tribunal teve como objetivo julgar o
caso brasileiro da dívida externa e reforçar a Cam
panha do Jubileu 2000.

Estamos convencidos de que só a força de um
movimento internacional de solidariedade, unindo mi
lhões de cidadãos no mundo todo terá potência sufici
ente para mobilizar a energia social em favor do res
gate das dívidas sociais.

Estas são propostas conseqüentes, formuladas
por organismos preocupados com a solidariedade
nacional e internacional, em nada parecidas com as
"lágrimas de crocodilo" do FMI. Ao deixar o cargo de
diretor-gerente do FMI, que ocupou por mais de 12
anos, Michel Candessus informou que o Fundo criou
a HIPC - Iniciativa para Países Pobres Fortemente
Endividados, "para oferecer alívio de dívida em gran
de escala aos países mais pobres do planeta". Candi
damente, o ex-diretor do FMI aconselha: "Não basta
perdoar a dívida. Os países mais pobres precisam po
der exportar, crescer e reduzir sua pobreza".

Às portas do século XXI, a humanidade ainda se
debate com o grande problema de seus primórdios: a
fome. Segundo o próprio Banco Mundial, se o Gover
no brasileiro aplicasse apenas 0,8% na produção, se
ria possível eliminar a pobreza no Brasil. No entanto,
os governos que se sucedem no País têm preferido
cumprir a agenda dos banqueiros internacionais a ze
lar pelo bem-estar de nosso povo.

Este é o teor do meu pronunciamento.

Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha,
o SI'. Th.ertiístocles Sampaio, § 21J do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidênci{l,· que é ocupada pelo Sr. Saulo
Pedrosa, § 2E do art. 18 do Regimento Interno,

o SR. NEUrON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedrosa)
- Tem V. E)f! a palavra:

O SR. NEUTON LIMA (PFL - Sp. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero encaminhar à Mesa requerimento
de indicação ao Ministério da Educação e do Despor
to para que inclua a'disciplina Prevenção ao Uso de
Drogas no currículo escolar da ~t1ucação básica e
superior do nosso-País:

Sabemos que as drogas tê~ sido um grande
mal para a sociedade brasileira, e estamos solicitan
do ao Ministério qu~ -faça a inclusão dessa disciplina
no currículo escolar, desde a educação básica até o
nível superior, como_matéria de educação para os es
tudantes brasileiros.

O SR. ADÃO PRerrO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem V. ExI
a palavra. '

O SR. ADÃO PREl TO (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Sm. Deputados, denunciar as ações do Go
verno para destruir--a agricultura de base familiar tem
sido uma prática comum de nossa bancada.

Mas [Oelo que todos nós acompanhamos duran
te toda esta semana, não estamos sozinhos. Os tra
balhadores e as traball1adoras do campo estão tam
bém se levantando porque não suportam mais a situ
ação em que foram colocados. Estão sendo proibidos
de produzir. Estão endividados com o banco, não con
seguem tElr acesso á. novo crédito porque estão ina
dimplentes e o Governo diz não haver nenhuma pos
sibilidadade faci!ita~ a vida destes pequenos e médi
os produtores.

E o Governo não pode fazer isso porque esgo
tou todos os recursos do Tesouro com os grandes
produtores acostumatlos a pegar dinheiro no banco,
dar calote na dívida porque sabem que depois o Go
verno resolve. Isto é tima vergonha para o País, por
que os países do mundo que desenvolveram a agri
cultura e hoje são países de ponta na produção agrí
cola, desenvolveram-na a partir de dois princípios: fi-
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zeram reforma agrária e garantiram subsídios priori
tários para as pequenas e médias propriedades.

Aqui no Brasil é o contrário. É o único país do
mundo que subsidia prioritariamente calote dos gran
des e vira as costas para os pequenos e médios, os
verdadeiros produtores de alimentos deste País.

E nós estamos há cinco meses em negociação
com o Governo, aguardando uma solução para esta
questão, e tudo com que o Governo nos apresentou
foi uma proposta que chega a ser uma ofensa. Na lei
=tue instituiu a renegociação das dívidas dos grandes,
J Governo concedeu condições de três anos de ca
"ência, dez anos de prazo para saldar a dívida e de 15
até 30% de rebate nas prestações. Para os pequenos
:>fereceu até cinco anos de prazo para a quitação, até
Jm ano de carência e abrange apenas os endividados
::om o custeio do crédito rural. Ou seja, não ofereceu
1ada. Ficou fora o Pronaf, ficou fora o Finame e fica
ram fora os fu 'Idos constitucionais. E o mais grave é
que tudo isso fica ainda a critério dos bancos.

Imagine, se uma resolução para os bancos
cumprirem sai de Brasília: até chegar lá na ponta, na
agência bancária, é uma burocracia infernal. Imagi
nem então com uma resolução como esta, que deixa
tudo a critério dos bancos. Ninguém vai conseguir
nada. Os pobres estão de fora, mesmo. Esta é a prova
concreta de que o Governo decretou a pena de morte
da agricultura.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós não
desistimos. Não somos feito daquela matéria que fo
ram feitas as pessoas que se conformam ou vão bus
car migalhas. Nós queremos tudo o que já propuse
mos. Esta manifestação das mulheres trabalhadoras
rurais é apenas o início. Brasflia vai incendiar este
ano, e não vamos sossegar até que o Governo, tire de
onde tirar, atenda às necessidades do povo que quer
continuar na roça, produzindo.

O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Peclrosa) - Tem V. Ex&
a palavra.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSOB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a atuação da Petrobras,
notadamente na Bacia de Campos, no norte do Esta
do do Rio de Janeiro, vem por mim, sistematicamen
te, esndo reportada neste distinto Parlamento federal.
Vários foram os' pronunciamentos que efetuei referin
do-me à estatal e à importância de seu papel exercido
junto às economias dos chamados Municípios produ
tores de petróleo.

-

Volto hoje á tribuna, nobres colegas Parlamen
tares, para parabenizar a Petrobras por mais uma
conquista na produção de petróleo, mais um grande
passo, sem sombra1ie dúvidas, para o processo de
auto-suficiência do País nesta área. Refiro-me ao re
cente anúncio divulgado pela Petrobras de novo re
corde de produção, atingindo a marca de 1,256
milhão de barris/dia de petróleo, ultrapassando a anterior,
de 1,245 milhão de barris/dia.

Os novos patamares da produção de petróleo
nacional foram determinados pela ação da Petrobras
nas unidades localizadas na Bacia de Campos e do
Amazonas. As médias de produção nos primeirqs
meses de 2000 na Bacia de Campos ficaram, respec
tivamente, em 909 mil e 876 mil barris ao dia.

Com relação à média de produção de 938 mil
barris/dia da Bacia de Campos, em dezembro de
1999, foi registrada queda este ano, em face de para
das programadas de produção das plataformas P-8
(Marimbá), P-25 (Albacora) e P-19 (Marlim). Com a
reentrada em operação destes sistemas e com a in
clusão na planta de produção de sete novos poços
nos campos de Voac.:for, Marlim, Barracuda e Marim
bá, a Bacia de Campos chegou, até 10 de março, à
média de 968 mil barris/dia.

Esta minha exposição, Sr. Presidente, tem como
objetivo parabenizar a Petrobras e todo seu corpo téc
nico de funcionários que tem proporcionado ao País a
geração de tecnologia de ponta, a exploração de pe
tróleo de modo otimizado, racional, e extremamente
competitivo, em cOl'Dparação aos principais gigantes
do mercado internacional.

Nossa postura,- como Parlamentar eleito pelo
norte, noroeste e centro-norte fluminense, tem sido,
ao longo deste dois mandatos, a de defesa dos inte
resses regionais, no tocante ao segmento do petró
leo, junto à Petrobras. Nos pronunciamentos por mim
feitos a respeito, procurei sempre manter minhas críti
cas no campo da cobrança de uma participação mais
efetiva da estatal no processo de recuperação econô
mica regional.

Minha compreensão era, e sempre foi, a de que
uma empresa do porte da Petrobras poderia, e deve
ria, contribuir com maior peso na geração do desen
volvimento, nos Municípios produtores de petróleo,
com maior ênfase pãra a adoção de política do que
para o pagamento de indenizações, de royalties.

A flexibilização do monopólio do petróleo, maté
ria conduzida pelo Governo Federal, foi responsável
pela oxigenação das_atlvidades do setor, com a cria
ção de novas regras e implementação da Agência Na-
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cional de Petróleo, e fixação de novos valores de ro
yalties para serem pagos pela Petrobras ou quais
quer outras empresas exploradas.

Isso possibilitou que Municípios produtores,
como Campos, no norte fluminense, passassem do
piso de R$250 mil mensais para mais de R$7 milhões
atualmente. A Petrobras, atenta às mudanças que fo
ram impostas, a partir da flexibilização de seu mono
pólio, se adaptou à nova realidade e assumiu um perfil
ainda mais sério, ainda muito agressivo, empresarial
mente, e avança, aos poucos, nos seus cronogramas
de elevação das atividades de exploração, prospec
ção e produção de petróleo.

O Estado do Rio de Janeiro e os municípios pro
dutores de petróleo se fortalecem com a nova realida
de, não somente da atuação da Petrobras como da
nova política de royalties, de indenizações pagas
pela produção de petróleo, que foram acertadamente
revistas pela ANp, com endosso do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso.

Este novo cenário muito me orgulha, em face de
ter sido o único Deputado Federal de minha região a
manter esta política de cobrança em relação ao setor,
e também por ter sido o único Parlamentar a votar
pela quebra do monopólio estatal, e pelo projeto de lei
que criou a ANP.

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente,
reafirmando minha obrigação para com Campos e
todo o norte fluminense na defesa, aqui nesta Casa
de leis e junto ao Governo Federal, dos interesses da
região no tocantes ao segmento do petróleo, colocan
do-me à disposição para qualquer encaminhamento
que precise ser feito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO FRANCO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. AUGUSTO FRANCO (Bloco/PSDB - SE.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, 8ras. e 81's. Deputados, após os últimos
acontecimentos registrados em São Paulo, esta Casa
tem a obrigação moral de instalar uma CP! para voltar
a investigar o famoso caso dos precatórios. Por sim
ples motivos:

Se recordarmos o que aconteceu no findar da
CPI do Senado, veremos que, quando o relatório final
da CPI foi concluído, responsabilizando uma série de
políticos pelas irregularidades dos precatórios, o Se
nador Gilberto Miranda solicitou a retirada de treze
parágrafos do texto e a mudança da redação de ou-

tros quatro. As alterações inocentaram Maluf e Pitta.
Posteriormente, outros Senadores propuseram alte
rações para proteger outros políticos, e tudo foi reuni
do num relatório alternativo, do Senador Roberto Re
quião. Diante da insatisfação da opinião pública pelo
fato de a CPI ter terminado em pizza, o relatório alter
nativo do Senador Requião foi anulado também.

Resultado: ninguém até hoje foi punido!
Continuando a recordar, o que de fato é positivo

para que possamos eliminar a cultura de sarmos um
país sem memória, seguem abaixo outros fatos acon
tecidos que, no nosso entender, justificam uma nova
CPI visando imputar aos responsáveis pelos fatos
ocorridos as devidas sanções impostas pelo nosso já
tão desrespeitado Código Penal:

1 - O Banco Central liquidou posteriormente
oito instituições financeiras e 24 empresas.

O Banco Central liquidou oito instituições finan
ceiras suspeitas de envolvimento com o esquema de
negociação irregular de títulos públicos investigado
pela CPI dos Precatórios. Àquela época, o BC havia
fechado 24 empresas pelo mesmo motivo.

Foram fechados os bancos Porto Seguro e
Interfinance, as distribuidoras de valores Interfinance,
Cedro, Trader, Astra e Hot e a corretora Valor. As em
presas apareceram em investigações do BC parale
las às realizadas pela CP\. O escândalo dos precató
rios estourou no final de 1996, quando foi descoberto
que Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco emitiram
títulos para pagar precatórios (dívidas judiciais) ine
xistentes. Depois, constatou-se que os títulos emiti
dos eram negociados de maneira atípica no mercado
financeiro: passavam por várias instituições financei
ras no mesmo dia, sempre aumentando de preço.Na
chamada "cadeia da felicidade", as empresas lucra
vam ao vender papéis por preços acima dos de com
pra. Depois, segundo a investigação do BC, o lucro
era transferido a terceiros, por meio de operações
aparentemente fictícias. Em fevereiro, com a CPI já
instalada, o BC liquidou dezesseis empresas envolvi
das nas operações. Segundo o ato de liquidação des
sas instituições, o Interfinance participou de opera
ções com títulos fora dos padrões do mercado, com
prejuízo para os emissores dos papéis, que não foram
identificados. O banco possuía um patrimônio contá
bil de R$14 milhões, apenas uma agência e 32 funcio
nários. A distribuidora do grupo também foi fechada
pelo BC. O Porto Seguro foi liquidado extrajudicial
mente por inadimplência. O banco comprou títulos do
Fundo de Liquidez do Estado de Santa Catarina além
de sua capacidade patrimonial. No momento em que
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a CPI impediu o refinanciamento dos trtulos pelo fundo,
o banco não encontrou outro comprador. O mesmo
ocorreu com a Cedro e aTrader, também detentoras de
tftulos catarinenses. Todas as demais instituições fize
ram operações em que alguns participantes ganharam
e outros perderam de forma combinada. Nenhum dos
diretores ou acionistas dessas instituições foi punido.

2 - Relatório final mostrou que R$2,4 bilhões
em títulos foram desviados para outras finalidades. O
relatório final da CPI dos Precatórios apontou a trans
ferência indevida de cerca de R$300 milhões de esta
dos e municípios, em 1995 e 1996, para bancos e cor
retoras que participaram da "cadeia da felicidade"
com tftulos públicos. O dinheiro, que representa 10%
dos cerca de 1=\$3 bilhões de emissões realizadas
para suposto pagamento de dívidas decorrentes de
decisões judiciais, foi para o mercado financeiro como
deságio sobre o valor nominal dos títulos e comissões
de assessoramento. Somente o Banco Vetor recebeu
R$55,4 milhões de ''taxa de sucesso" por coordenar
as emissões e vendas de títulos de Santa Catarina e
Pernambuco no ano passado. O relatório do Senador
Roberto Requião demonstraria que R$2,4 bilhões em
tftulos emitidos para quitar precatórios foram usados
para outros fins" como o pagamento de empreiteiras e
de salários de funcionários públicos. Apenas R$300
milhões, valor equivalente ao que ganhou a "cadeia
da felicidade", teria sido utilizado regularmente para o
pagamento de dívidas com ordem judicial de paga
mento anterior à Constituição de 1988.A Constituição
proibiu Estados. e Municípios de emitir títulos, mas
abriu exceções para a emissão destinada à rolagem
de dívidas antigas e para honrar dívidas cujo paga
mento havia sido determinado por decisões judiciais.
O Relator também listaria, junto com a descrição da
participação de cada pessoa envolvida no escândalo
dos precatórios" os crimes comuns e contra a ordem
tributária que teriam sido cometidos. À época, o Se
nador Requião disse "pretender dedicar um capítulo
sobre a formação do modelo que levou a emissões
fraudulentas de títulos a partir de grupo de pessoas
da Secretaria das Finanças da Prefeitura de São Pau
lo na gestão do ex-Prefeito Paulo Maluf". De acordo
com Requião, o relatório aprovado pela CPI seria en
viado à Procuradoria-Geral da República como notí
cia-crime para aabertura de inquéritos policiais. Nada
foi feito. O relatório do Senador Requião foi anulado,
conforme veremos posteriormente.

3 - O casei catarinense.
O caso da emissão de títulos públicos pelo Esta

do de Santa Catarina virou um misto composto de

dois escândalos genuínos, um institucional e outro
policial, e de uma infinidade de aspectos técnicos que
foram tratados como conspirações complexas. O es
cândalo institucional não foi apenas catarinense. Tra
tou-se de um subterfúgio que o Senado aplicou na
Constituição de 1988, visando driblaros limites de en
dividamento dos estados e municípios. Por meio do
art. 33, a Constituição de 1988 permitia a emissão de
títulos de dívida para o pagamento de precatórios
emitidos até a data de sua promulgação. A partir de
1992, o Senado passou a aceitar também ações ajui
zadas, e ainda não julgadas, até a data da promulga
ção da Constituição. Assim como outros Estados, o
Governo de Santa Catarina se valeu de exceção
aberta pelo Senado para aumentar seu endividamen
to. Tratou-se de um caso claro de tramóia institucional
de ampla parte dos Senadores. (A propósito, a primei
ra operação, para o Município de São Paulo, teve
aprovação direta do Senador Espiridião Amin, que
surge como denunciante na operação com seu Esta
do.) Pela análise dos papéis do processo, a venda de
títulos obedeceu aos trâmites normais. Fizeram-se to
dos os anúncios necessários e o preço de venda foi
razoável, mais barato do que os obtidos por outros tf·
tulos, inclusive pela Prefeitura de São Paulo. Tra·
tou-se como escândalo o fato de os títulos terem sido
vendidos com desconto quando se trata de prática
normal no mercado, uma maneira de aumentar a ren·
tabilidade dos títulos estaduais, que precisam render
mais do que os federais para serem vendidos. E o
fato de a emissão dos títulos ter sido feita com data
anterior ao da sua aprovação, apenas uma maneira
técnica de manter atualizado o valor das dívidas, pois
enquanto o processo segue os trâmites e prazos, o
valor dos precatórios continua tendo correção men
sal. Não há nenhuma implicação financeira adicional
na fixação da data de emissão. O caso policial surgiu
depois da venda. A partir daí, os títulos pulam de mão
em mão até serem revendidos por valores muito mais
expressivos para fundos de pensão. O último com
prador, o fundo de pensão, ficou com o mico. E os
vendedores ficaram com o lucro. A partir de então, in
correu em dolo o Governo do Estado e o Banco do
Estado de Santa Catarina - BESC nessa tramóia,
partindo-se de uma pergunta que mirava o óbvio, mas
acertava o improvável: por que, em vez de comprar
do intermediário, os fundos não compraram direta
mente do Governo, pagando mais caro pelos papéis?
Resposta óbvia: porque o golpe foi armado entre o úl
timo vendedor e o fundo que ficou com o mico. O gol
pe consistia justamente em a fundação pagar um so
brepreço ao intermediário. Este embolsaria o lucro e
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depois dividiria o butim. Se o sobrepreço fosse pago
ao Estado de Santa Catarina, não haveria golpe, nem
butim a ser dividido, nem estaríamos aqui discutindo
esse assunto.Os papéis de Santa Catarina entraram
na jogada apenas por serem de baixa Iiquidez (isto é,
de pouca negociação), facilitando a jogada de preços.
Papéis de alta Iiquidez têm os preços fixados diaria
mente, dificultando a manobra. Essas observações
não reduzem a gravidade do episódio. O Senado ter
comandado essa esperteza contra a Constituição.

4 - As debêntures e TOA não foram investiga
das. Apesar dos indícios de irregularidades encontra
dos, a CPI dos Precatórios desistiu de levar adiante
as investigações envolvendo a compra e venda de de
bêntures (títulos emitidos por empresas para arreca
dar dinheiro) e de moedas de privatização (títulos do
Governo que podem ser usados na venda de empre
sas estatais). A decisão resultou de reuniões nas qua
is os Senadores da CPI decidiram limitar a investiga
ção aos R$3,4 bilhões em títulos públicos emitidos
por estados e municípios para pagar precatórios. Os
senadores concluíram que, ao criar a CPI, o Senado
não autorizou investigações com debêntures e moe
das de privatização. Com essa decisão, ficaram prati
camente inviabilizados os estudos de operações de
companhias estatais de energia e de saneamento
que emitiram debêntures e o rastreamento de TOA 
Títulos da Dívida Agrária e outras moedas vendidas
ao mercado por corretoras suspeitas de participar do
esquema dos títulos públicos. As investigações sobre
debêntures e TOA foram cogitadas após a apreensão
do livro-caixa da IBF Factoring, de Ibraim Borges Fi
lho. Ele afirmou à CPI ser um "laranja" da corretora
Split, empresa central no escândalo. A IBF, por ordens
da Split, teria movimentado R$123 milhões em sua
conta no Banco Dimensão. A maior parte desse di
nheiro foi remetido para doleiros no Paraguai. Além
das operações com títulos estaduais e municipais, a
IBF também contabilizou operações com TOA (lucro
de R$3,8 milhões) e debêntures da SABESP - Com
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Pa
ulo, da CESP - Companhia Energética de São Paulo
e da CEMAT - Centrais Elétricas do Estado de Mato
Grosso, entre outras. As investigações com outros tí
tulos haviam também sido cogitadas por Senadores
em virtude da participação do empresário Fausto So
lano Pereira, da corretora Boa Safra, na emissão de
debêntures no Paraná e em Santa Catarina. Ele coor
denou_~ emissão de títulos da Banestado Leasing, do
Paraná, e da Invesc, de Santa Qatarina. Ele foi envol
vido nas investigações por ter recebido um cheque de

R$9,7 milhõ€'s da IBF. No caso da emissão no Para
ná, rastreaml3nto do Banco Central comp~ovou que a
mesma cadeia de corretoras do esquema de títulos
públicos tamfoém comprou e vendeu os títulos vendi
dos pela Banestado Leasing. Nessa operação, a IBF
lucrou R$450 mil.

5 - O caso da IBF Factoring.
Liquidada no final de fevereiro pelo Banco Cen

trai, a IBF Factoring, epicentro do escândalo investi
gado pela CPI dos Títulos Públicos, não restringiu os
seLls lucros a operações de compra e venda de pa
péis emitido's para pagar precatórios. A empresa do
"laranja" Ibraim Borges Filho movimentou e lucrou mi
lhões com dl3bêntures de empresas de energia elétri
ca dos Estados e moedas de privatização, as chama
das "moeda's podres" (títulos federais usados na pri
vatização di:} empresas estatais). A documentação
contábil da IBF revelou que as operações com esses
papéis deram à IBF cerca de R$21 milhões em lucros.
As negociações foram feitas com as mesmas correto
ras e distribuidoras investigadas pela CPI dos Títulos
Públicos: Ativação, Olímpia, Split, JKL e Valor. As
operações com TOA deram à IBF Factoring um lucro
de R$2,5 milhões. TOA são títulos fornecidos para
proprietários que tiveram suas terras desapropriadas
pelo Governo. As operações com debêntures da
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, da CESP - Companhia Ener
gética de São Paulo e da CEMAT _ Centrais Elétricas
do Estado de Mato Grosso deram à "laranja" IBF lucro
de R$8,1 mHhões. A empresa obteve também lucro de
R$10 milhões por meio de operações com "moedas
podres". No livro-caixa da IBF constam, além da data
em que foram realizadas as negociações, o código
das corretoras que participaram dos negócios, os va
lores da op,eração, o volume de papéis e o lucro obti
do. No dia 18 de setembro de 1996, a IBF comprou da
Split R$260 mil em TOA evendeu os papéis à OIímpia
por R$432 mil. Apurou lucro de R$172 mil. Com as
mesmas corretoras, a IBF realizou uma operação, no
dia 26 de março de 1996, com debêntures da Sabesp.
Obteve lucro de R$405,3 mil. As outras operações da
IBF envolvf3ram papéis da Sunaman, da Eletrobrás e
títulos que representam dívida da União com o Con
sórcio Amurada e que foram emitidos por decisão do
Supremo lI"ribunal Federal. Todos esses são títulos
usados na privatização. Ao desistir de fiscalizar essas
operações, a CPI decidiu não apurar eventual crime
nas operações da IBF com outros títulos. Não se sou
be à época se a IBF realizou essas operações sim
plesmente para" lavar" dinheiro, criando prejuízos fic-



11226 Sexta-feira 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS Março de 2000

trcios para outras corretoras, ou se os lucros que ob
teve pertenceriam, na verdade, a outras instituições
financeiras interessadas em sonegar impostos. Com
relação às debêntures, os lucros da IBF poderiam ter
sido remetidos para campanhas polfticas. Todas as
negociações com títulos da IBF ficam registradas no
Cetip (órgão privado que regulamenta a transferência
de titularidade dos papéis). Para descobrir os toma
dores finais dos papéis, a CPI dos Precatórios deveria
ter requisitado a ela o rastreamento dos papéis. Não o
fez por entender que a investigação extrapolaria os li
mites da decisão do Senado que criou a CPI. Os
Estados que as emitiram deram como garantia de seu
pagamento ações de empresas de energia e sanea
mento, como forma de privatizar essas empresas de
forma indireta e menos complicada.

6 - Como a sociedade brasileira foi indiretamente
lesada.

Mesmo ac:ompanhando o amplo noticiário sobre
a CPI dos Precatórios, a sociedade brasileira não en
tendeu muito bem uma coisa: não foram apenas as
Prefeituras e Estados roubados com as fraudes. Mais
claramente: todlos os brasileiros que tinham dinheiro
aplicado em fundos de curto prazo, "fundões", fundos
de commodities etc. foram vftimas diretas do assalto.
É isso que, mais uma vez, estava sendo revelado na
CP\. Porque:

a) Os bancos "administram", e cobram alHssi
mas taxas para. isso, os tais fundos. Isto é, recebem
dinheiro de seus clientes e compram os tftulos, man
tendo-os em uma "carteira";

b) Os juros e rendimentos desses tftulos são "di~

vididos" entre os aplicadores dos fundos, isto é, entre
08 milhões de brasileiros que confiam seu dinheiro
aos bancos;

c) No caso dos precatórios, o que estava sendo
revelado é que os bancos pagaram 100 por um tftulo
que poderiam comprar por 80, proporcionando um lu
cro de 20 às instituições ou empresas vendedoras;

d) Essa fatia de 20, que o banco "doou" fraudu~
lentamente a temeiros, seria o lucro do seus clientes,
isto é, da classe média e do povão que têm o dinheiro
aplicado nos fundos;

Em resumo: em lugar de aplicar o dinheiro dos
clientes da forma mais lucrativa possfvel, os bancos
"desviam" esse dinheiro e proporcionam lucros a sóci
os na fraude. O povo brasileiro, inclusive por meio de
uma campanha de ridicularização na imprensa, foi
assaltado, esbulhado por operações fraudulentas no
mercado financeiro. Isso, há anos e anos. Tudo com a

cumplicidade de Governadores, Ministros, equipes
econômicas, como foi fácil demonstrar.

Peço, Sr. Presidente, que determine à Mesa a
divulgação e publicação desse pronunciamento no
programa A Voz do Brasil.

OSR. PASTOR VALDECI PAIVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. PASTOR VALDECI PAIVA (Bloco/PSL
- RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comunico à
Casa que estou apresentando à Mesa requerimento
no qual solicito ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social informações sobre os maiores
devedores da Previdência Social em nosso País.

Desejo saber o nome das cem empresas que
mais devem ao INSS, o valor dos seus débitos e quan
to está sendo cobrado de multa, juros e outros encar
gos.

o SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O $R. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem V. ExA
apaJavra

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
para registrar desmandos que vêm ocorrendo no
Municfpio de Itambé, em Pemambuco.

Tenho em mãos cópia de uma ação que o Par
tido dos Trabalhadores moveu contra o Prefeito, de
vido a uma série de irregularidades praticadas que
envolvem desvio de verbas do SUS, atraso no pa
gamento a funcionários da área de saúde, superfa
turamento de obras e atraso nas obras de recupera
ção do hospital municipal.

Esclareço que estou enviando correspondên
cia ao Ministro da Saúde, José Serra, cobrando pre
vidências relativas a essas denúncias.

É função deste Legislativo a fiscalização da
aplicação dos recursos do Governo no interesse da
população brasileira. É um crime que a população
do Nordeste, que já recebe tão poucos recursos do
Governo Federal, ainda tenha que enfrentar situa
ções como essa. Peço ao Sr. Ministro Serra urgen
tes medidas para apuração das denúncias referen
tes ao Municfpio de Itambé.

Era o que tinha a dizer.
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OFíCIO A QUESE REFERE O ORADOR:

Exm!! Sr. José Serra
Md. Ministro da Saúde

Itambé, 15 de março de 2000

Prezado Ministro,
Pelo presente almejamos comunicar-lhe que no

Município de Itambé - PE está acontecendo uma sé
rie de irregularidades no tocante à administração dos
recursos do sistema SUS e demais verbas provenien
tes do Ministério da Saúde, assim vejamos:

1- Oconselho Municipal de Saúde é construído
por membros que são do grupo político do Exm!! Sr.
Prefeito José Frederico César Carrazonni, onde se re·
únem em datas e locais ignorados pelos setores orga
nizados dos servidores e da comunidade;

2 - Inexiste prestação de contas das receitas e
despesas do SUS aos interessados que procuram es
sas informações;

3 - Superfaturamento na reforma do hospital
"Unidades Mista Dr. Hercílio Borba", Itambé, que foi
municipalizada no dia 31-12-1998, obra esta que se
arrasta há mais de 3 (três) anos, e agora o Exmº Sr.
Prefeito achou por bem fazer um revestimento da en
trada da maternidade desta Unidade prefalada de
mármore "carrara", quando a situação do País exige
moralidade e otimização dos recursos públicos;

4 - O fechamento da Maternidade do Distrito de
Ibiranga - Itambé - Pernambuco;

5 - O atraso e congelamento no repasse da gra
tificação de produtividade aos servidores da Secreta
ria de Saúde do Município - SUS;

6 - Há mais de dois meses que não pagam aos
agentes comunitários de Saúde;

7 - Desvio nas verbas federais recebidas para o
combate ao mosquito transmissor de dengue;

8 - Inexistência de condição de saúde pública
nos Matadouros de Itambé, sem a presença de Médi
co Veterinário nos dias de abate, e no Matadouro do
Distrito de Ibiranga, onde nestes locais o abate se dá
no chão, as vísceras são lavadas, sem água corrente,
assim sem nenhuma precaução ou higiene sanitária;

9 - Precárias condições dos Postos Médicos;
10 - Utilização polftico-partidário de equipa

mentos e serviços médicos, que na policlínica do mu
nicípio, que somente os pacientes são atendidos me
diante apresentação do Título de Eleitor, e dá prévia
autorização do Exmº Sr. Prefeito ou da 1!l Dama do
Município e Vereadora, ou do futuro candidato a Vere
ador Sr. Raminho;

11 - O fornecimento dos medicamentos sob cri
vo de aspectos meramente políticos-partidários;

12 - Perseguição política ao médico veterinário
do município, por ser este, Presidente ,do Diretório
Municipal do PT de Itambé, João Antonio de Moura
Borba, onde este profissional de saúde recebe ape
nas um salário mínimo sem direito a qualquer gratifi
cação, inclusive a da produtividade do SUS.

Assim, Exrnº Sr. Ministro da Saúde, MO. José
Serra, sei do seu passado engajado nas lutas pela so
nhada democracia, pelo seu fervor em prol do bem
comum, embora temos diferenças ideológicas, mas
que jamais nos distanciam da luta pela probidade ad
ministrativa, transparência aos recursos públicos e na
construção de um Estado socialmente mais justo, é
por essas razões que estamos lhe enviando este
E-mail certos que irá tomar as medidas adequadas,
que o caso merece.

Ainda, comunico-lhe que apenas V. ExR e o De
putado Federal Fernando Ferro tomaram ciência
desses fatos, pois não queremos enviar a imprensa,
antes das medidas que certamente V. E~ tomará em
defesa do Patrimônio Público.

Cordialmente, Manoel Mattos, OAB n2

14.901/PE, Assessor Jurídico do DRlPT/PE - João
Antonio de Moura Borba, Presidente do
DM/PT/ltambé - PE.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem V.~
a palavra.

O SR. FERNANDO CORJJJ.A (PDT _~SC..Yela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o assunto que r:ne traz à tribu
na tem sido objeto da minha preocupação nesta
Casa. Refiro-me aos idosos do País.

A Presidência desta Casa autorizou ontem a
instalação de Comissão Especial para analisar a pro
posta de emenda constitucional que tem por objetivo
incluir no art. 6g da Constituição Federal a proteção
aos idosos como um direito social.

Em 1!388, ao listar os direitos sociais, o legisla
dor registmu vários, como saúde .e educação. Eentre
esses incluiu proteção à criança, à gestante e aos de
samparados. No nosso entendimento, houve uma
omissão: não incluiu a proteção aos idosos como um
direito social.

Essa Comissão visa a defender a proteção aos
idosos como um direito social. Pedi o apoio dos parti
dos nesta Casa para que indiquem os membros da
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Partido Bloco

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

o Sr. Saulo Pedrosa, § 2R do art. 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da pre
sidência que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,
Presidente.

AMAZONAS

Luiz Fernando PPB
Presente do Amazonas: 1

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondônia: 5

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PSDB

AMAPÁ

PST PMDB/PST/PN
PSDB PSDB/PTB
PTB PSDB/PTB
PSB PSBIPCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN

TOCANTINS

PTBAntônio Jorge

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 6

Anivaldo Vale
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 6

Antonio Feijão
Badu Picanço
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 5

PARÁ

PSDB
PPB
PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PSTIPTN
PT

Comissão, a fim de que se possa discutir e aprovar a
proposta com essa alteração.

Todos sabem o quanto os idosos são absoluta
mente discriminados no País. Um dos novos direitos
discutidos no mundo como um todo são exatamente
os relativos aos idosos. O crescimento da população
mais idosa fez com que o seu perfil se alterasse nos
últimos anos. Hoje a população tradicionalmente co
nhecida como jovem teve o seu perfil alterado. Há
mais de 8 milhões e meio de pessoas com mais de 60
anos. De cada criança do sexo masculino que nasce,
pelo menos seis chegam a mais de 65 anos; do sexo
feminino, esse número chega a 70%, isto é, de cada
dez mulheres que nascem no Brasil, sete alcançam a
idade de 65 al1os.

Como disse, a discriminação é enorme. Ontem
mesmo, nos jamais de Santa Catarina, Estado que
represento, há denúncias sobre esse fato. Em Blume
nau, por exemplo, o Asilo de Frei Ambrósio foi fechado
por maus-tratos aos idosos. Segundo denúncias
apresentadas pela grande imprensa catarinense, os
dirigentes do referido asilo se apropriavam dos car
tões magnétic:os dos idosos para sacar quantias.
Esses recursos acabavam servindo não apenas para
manter os idosos, mas aqueles dirigentes e os idosos,
repito, eram submetidos a maus-tratos.

No País, muitos pequenos armazéns ou peque
nas mercearias retêm o cartão do idoso para garantir a
conta no final da mês, numa atitude notoriamente ilegal.

Outra notícia veiculada é a de um aposentado
vítima de maus-tratos e desnutrição. Seus filhos o
mantinham quase que num cárcere privado. São es
sas as notícias do cotidiano do País.

A cada dia aumenta o número de denúncias em
asilos, e casas de atendimentos são denunciadas por
desvio de recursos públicos, por malversação do di
nheiro do SUS e por maus-tratos aos idosos. Por essa
razão, é preciso aprovar legislação que lhes garanta
novos direitos.

Apresento essa proposta de emenda constituci
onal e peço o apoio dos pares e das lideranças parti
dárias da Casa, a fim de que indiquem Parlamentares
para compor a Comissão, que visa a incluir a proteção
aos idosos como direito social em nossa Constituição.

Também está prevista - foi autorizada pela
Mesa da Casa, por intermédio do Presidente - a for
mação de Comissão Especial para cuidar de toda a
legislação dos idosos e propor um estatuto, nos mes
mos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com a indicação dos membros para a Comissão,
o País terá uma legislação moderna, com os novos di
reitos dos idosos garantidos.
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

PARAíBA

PFL
PMDB PMD8/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PSDB

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano S~lles

Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Uma
Jairo Azi
Jairo Carneiro

Augusto Franco
Jorge Alberto
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 3

BAHIA

PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PCdoB PSB/PCdoB
PFL
PFL

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Helenildo Ribeiro PSDB
Joaquim Brito PT
Luiz Dantas PST
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 12

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Enilvado Ribe~ro

Inaldo Leitão
Presentes da Paraíba: 7

Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
José Antonio Almeida PSB PSB/PCdoB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB
Presentes do Maranhão: 10

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Raimundo Gomes de MatosPSDB PSDB/PTB
Rommel Feijó PSDB PSDB/PTB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB
Presentes do Ceará: 15

PIAuf

João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN
Wellington Dias PT
Presentes do Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 3
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PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

João Almeida
João Leão
Jonival Lucas .Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário NegromClnte
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Saulo Pedrosa
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 24

PSOB
PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
PFL
PSOB
PT
PFL
PSOB
PPB

PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

Saraiva Felipe PMOB PMOB/PST/PTN
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMOB PMOB/PST/PTN
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 33

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB PMOB/PST/PTN
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

MINAS GERAIS Alcione Athayde PPB

Ademir Lucas PSOB PSDB/PTB Aldir Cabral PSOB PSOB/PTB

Antônio do Valle PMDB PMOB/PST/PTN Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB

Aracely de Paula PFL Alexandre Santos PSOB PSOB/PTB

Cabo Júlio PL PUPSL Almerinda de Carvalho PFL

Cleuber Carneiro PFL Antônio Carlos Biscaia PT

Custódio Mattos PSOB PSOB/PTB Ayrton Xerêz PPS

Danilo de Castl'O PSDB PSDB/PTB Bispo Rodrigues PL PUPSL

Eduardo Barbosa PSDB PSOB/PTB Comélio Ribeiro POT

Gilmar Machado PT Or. Heleno PSOB PSOB/PTB

Glycon Terra Pinto PMOB PMOB/PST/PTN Eber Silva POT

Hélio Costa PMOB PMDB/PST/PTN Eurico Miranda PPB

Herculano Angl1inetti PPB Fernando Gabeira PV

João Fassarella PT Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB

João Magno PT Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN

José Militão PSOB PSOB/PTB tédio Rosa PMOB PMOB/PST/PTN

Lincoln Portela PSL PUPSL Jair Bolsonaro PPB

Márcio Reinaldo Moreira PPB João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN

Marcos Lima PMDB PMOB/PST/PTN João Sampaio POT

Maria do Carmo Lara PT Luís Eduardo POT

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Luiz Sérgio PT

Odelmo Leão PPB Márcio Fortes PSDB PSOB/PTB

Olimpio Pires POT Milton Temer PT

Osmânio Pereira PMOB PMDB/PST/PTN Miriam Reid POT

Philemon Rodrigues PL PUPSL Miro Teixeira POT

Rafael Guerra PSOB PSDB/PTB Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL

Roberto Brant PFL Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB

Romel Anizio PPB Paulo Feijó PSOB PSOB/PTB

Romeu Queiroz PSDB PSOB/PTB Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS , Sexta-feira 17 11231

PUPSL

PSDB/PTB
PSDBIPTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB,

GOIÁS

PMDB PMDB/PSTIPTN
PSDB PSDBIPTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMOB PMDB/PST/PTN
PMOB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PFL

Abelardo Lupion

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PSTIPTN
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Nelson Trad PTS PSDS/PTS
Presentes de Mato Grosso do sul: 4

PARANÁ

PFL

Geovan Freitas
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 8

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Maria Abadia PSDB PSDBIPTB
Paulo Octávio PFL
Presentes de Distrito Federal: 4

Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 55

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PT
PT
PPB
PSDB
PPB
PL
PTB
PSDB
PFL
PPB
PSL
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PDT
PFL
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PDT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PSB PSB/PCdoB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB

Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloízio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Antônio Carlos Pannunzio PSDB
Antônio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dl'. Evilásio
Dl'. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto kassab
Jair Meneguelli
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Genoíno
José índio
José Machado
José Roberto Batochio
Júlio Semeghini
Lamartine PoseUa
Luiz Antônio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Michel Temer
Milton Monti
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 315 Se
nhores Deputados

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Destinada a investigar os reajustes de pre
ços e a falsificação de medicamentos, materiais
Hospitalares e insumos de laboratórios. (CPI 
Medicamentos)

OFíCIO NS! 278/2000

Brasília, 29 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Tendo em vista o vasto cronograma de ativida

des desta CPI, solicito a Vossa Excelência, nos ter
mos do art. 35, § 32 , do Regimento Interno, seja sub
metido à deliberação do Plenário a prorrogação do
prazo por mais sessenta dias.

Informo ainda a Vossa Excelência, que o prazo
de funcionamento desta Comissão encerrar-se-á nos
próximo dia 16, é insuficiente para a conclusão dos
nossos trabalhos.

Atenciosamente, Deputado Nelson Marchezan,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Fernando Marrani PT

Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN
Osvaldo Biolchi PMOB PMOB/PST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT
Presentes de Rio Grande do Sul: 22

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PDT
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PDT
PT

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Caio Riela
Cezar Schirmer
f)arcísio Perondi
"';nio Bacci
Esther Grossil

Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Or_ Rosinha PT
Flávio Arns PSDB PSOB/PTB
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN
Iris Simões PTB PSDB/PTB
Ivânio Guerra PFL
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Martinez PTB PSOB/PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB PSOB/PTB
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN
Padre Roque PT
Renato Silva PSDB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Presentes de Paraná: 26

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Edison Andrino PMDB PMDB/PSTIPTN

Fernando Coruja POT
Hugo Biehl PPB

Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes de Santa Catarina: 9
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Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras.
e Srs. Deputados, ontem votamos o Projeto de Lei
n2 4.257, de 1998, e por erro datilográfico seu art.
7Q não foi incluído. O Secretário-Geral já me infor
mou que fez consultas aos Srs. Líderes e aos Srs.
Deputados envolvidos na questão e todos estão de
acordo com ele.

Vou ler o art. 7Q para que V. Exãs o aprovem
aqui, no plenário, a fim de que, assim, seja incluído
no projeto votado ontem:

Art. 79.. Os serviços de classificação de
que trata esta Lei serão retribuídos pelo re
gime de taxa, em conformidade com o dis
posto no Decreto-Lei n9. 1.899, de 21 de de
zembro de 1981.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
estão de acordo. Então, vou submetê-lo à votação.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

Portanto, o art. 79. fica incorporado ao Projeto
de Lei n!! 4.257, de 1998, que foi votado ontem.

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N2 4.257-C, DE 1998

Institui a classificação de produtos
vegetais subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências.

O Congesso Nacional decreta:
Art. 12 Em todo o território nacional, a classifica

ção é obrigatória para os produtos vegetais, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico:

I - quando destinados diretamente à alimenta
ção humana;

11 - nas operações de compra e venda do Poder
Público; e

111 - nos portos, aeroportos e postos de frontei
ras, quando da importação.

§ 12 A clasificação para as operações prvistas
no inciso 11 será de responsabilidade do Poder Públi
co, que poderá repassá-Ia aos agentes credenciados
nos termos desta lei.

§ 29 É prerrogativa exclusiva do Poder Público a
classificação dos produtos vegetais importados.

§ 3º A classificação será realizada uma única
vez desde qUte o produto mantenha sua identidiade e
qualidade.

Art. 2º A classificação a que se refere o artigo
anterior fica sujeita à organização normativa, à super
visão técnica, à fiscalização e ao controle do Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 39 lPara efeitos desta lei, entende-se por
classificação o ato de determinar as qualidades intrín
secas e extrínsicas de um produto v~getal, com base
em padrões oficiais, físicos ou descritos.

Parágrafo único. Os padrões oficiais de produtos
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor eco
nômico serão estabelecidos pelo Ministério da Agrj
cultura e do Abastecimento.

Art. 4º Ficam autorizdas a exercer a classifica
ção de que trata esta lei, mediante credenciamento
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e
conforme procedimentos e exigências contidos em
regulamento:

1- os Estados e o Distrito Federal, diretamente
ou por intermédio de órgãos ou empresas especiali
zadas;

11- as cooperativas agrícolas e as empresas ou
entidades especializadas na atividade; e

111 - a bolsas de mercadorias, as universidades
e institutos de pesquisa.

Art. 5º () ato de credenciamento referido no arti
go anterior será retribuído pelo regime de taxa, ca
bendo ao Ministérioi da Agricultura e do Abasteci
mento fixar os valores, assim como a forma e o prazo
de arrecadaç:ão.

Parágrafo único. Os serviços objeto do credenci
amento, bem como as pessoas físicas ou jurídias ne
les envolvidas, estão sujeitos à supervisão, ao contro
le e à fiscalização do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento quanto à atividade de classificação le
vada a efeito, à capacitação e qualificação dos técni
cos, à adequação de equipamentos e instalações e à
conformidade dos serviços prestados.

Art.6º Fica instituído, no Ministério da Agricultura
e do Abastec1mento, para fins de controle e fiscalização,
o Cadastro Geral de Classificação, destinado ao regis
tro de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, envolvidas no processo de classificação.

Art. 79. Os serviços de classificação de que trata
esta lei serão retribuídos pelo regime de taxa, em
conformidade com o disposto no Decreto-Lei nQ

1.899, de 21 de dezembro de 1981.
Art. 89 A fiscalização da classificação de que tra

ta esta lei poderá ser executada pelos Estados e pelo
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Distrito Fedeml, mediante delegação de competência
do Ministéiro da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 92 Sem prejuízo das responsabilidades civil
e penal cabíveis, a infringência às disposições conti
das nesta lei sujeita as pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, envolvidas no processo
de classificação, às seguints sanções administrativas,
isolada ou cumulativamente:

I - advertênica;
11- multa de até 500.000 UFIR ou índice equiva

lente que venha a substituí-lo;
111 - suspensão da comercialização do produto;
IV - apreensão ou condenação das matéri-

as-primas e produtos;
V - interdição do estabelecimento;
VI - suspensão do credenciamento; e
VII - cassação ou cancelamento do credencia

mento.
§ 12 A suspensão da comercialização do produ

to e do credenciamento pode ser utilizada como medi
da cautelar na ato da ação fiscal, na forma a ser espe
cificada em regulamento.

§ 22 Cabe ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento dispor sabre a destinação de produ
tos apreendidos ou condenados na forma desta lei.

Art. 10. () art. 37 da Lei nll8.171, de 17 de janei
ro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37. É mantida, no território nacional,
a exigência de padronização, fiscalização e
c1assHicação de produtos animais, subprodutos
e derivados e seus resíduos de valor econômi
co, bem corno dos produtos de origem animal
destinados ao consumo e à industrialização
para () mercado interno e externo." (NR)

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta
lei, dentro de noventa dias.

Art. 12. Esta lei entra em vigor no prazo de no
venta dias a partir da data de sua publicação.

Art. 13. Hevoga-se a Lei n2 6.305, de 15 de de
zembro de 1975.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. - José
Carlos Aleluia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo

pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nQs 112-Al95, 500-Al97 e
368-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nlls 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nQs 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição n2s
127-Al95 e 215-Al95, apensadas e das
emendas nQs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio
Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputa
dos Marcelo Déda, José Dirceu Waldir Pi
res, Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Bis
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre
Roque. Foram aprovados os destaques de
n~ 247,72,79,298,70, 51,281,296,42,
33,293,27,88,238,187,67,32,149,73e
os destaques dos relatórios parciais dos
Deputados Luiz Antônio Fleury e Renato
Vianna; rejeitados os de n2s 297, 291, 251,
23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 233, 256,
283,221,177,184,286,25,216,219,162,
200,218,240,201,274,217,248,101 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados
José Roberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel;
e prejudicados os de n2s 156, 38, 40, 241,
71, 83, 37, 86, 154, 13, 134, 112, 208, 24,
280,212,213,211,113,210,34,78,111 e
59 (Relatora: Sf!! Zulaiê Cobra).

Tendo apensada à PEC nlls 112-A/95, 127-Al95,
21S-Al9S, SOO-Al97, 368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 145
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 22 , do

Regimento Interno, destaque para a votação para a
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alínea f do inciso 11 do art. 128, § 52, constante do art.
37 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de emenda à
Constituição nQ 96, de 1992. - Sala das Sessões, 25
de janeiro de 2000. - Deputado José Genoíno, Líder
do PT - Deputado Marcelo Déda, PT/SE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o seguinte dispositivo destacado:

"Art. 37 .

Art. 128 ..

§ 5Q
.

11- .
f) revelar ou permitir indevidamente

que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou in
formações de que tenham ciência em razão
do cargo e que violem o sigilo legal, a intimi
dade, a vida privada, a imagem e a honra
das pessoas;"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
pro o dever de encaminhar a V. Ex!! a comunicação de
que o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN permane
ce em obstrução quanto a essa matéria.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSDB/PTB tem interesse em manter o texto
da Deputada Zulaiê Cobra e sabe que hoje é impossí
vel termos em plenário 308 votos. Contudo, mais im
portante do que nosso interesse em preservar o texto
é preservar a imagem desta Casa.

Hoje, nós, do Bloco Parlamentar PSDB/PTB, es
taremos em obstrução, mas, terça-feira, com o núme
ro que tivermos, apelaremos para que todos os Parla
mentares estejam presentes. Não faremos mais obs
trução em relação ao texto da reforma do Judiciário,
porque não creio que devamos permanecer sempre
em dúvida a respeito da existência ou nã ie número
no instante da votação.

A partir deste momento, o Bloco Parlamentar
PSDB/PTB não obstruirá mais votação de texto da re
forma do Judiciário em relação a número. Quem
achar importante manter o texto dev ) estar presente;
quem não estiver interessado, deverá se ausentar.
Mas estamos obstruindo a votação da reforma do Ju
diciário pela última vez.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em relação a esse
tema, nosso partido tem duas questões para apre
sentar a V. ExJã Primeiramente, as matérias polêmicas
da reforma têm ensejado a fuga de vários Parlamen
tares do plenário, os quais, naturalmente, estariam
desejosos de que f~sse encontrada solução de con
senso ou de harmonia para a questão uma espécie
de oportunidade para se votar sem polêmica. A maté
ria que pede o silêncio dos procuradores em determi
nado campo de suas atividades profissionais está en
sejando essa fuga de plenário.

Pedimos a V. ExB que, na terça-feira, alerte o
Plenário a respeito da necessidade da permanência
dos Parlamentares no Congresso para terminarmos a
votação da reforma. Esse também é um ponto de des
gaste para nossa instituição.

Em segundo lugar, vamos também estar em
obstrução, porque não há condições de se votar ma
téria polêmica e importante como esta com quorum
de 322 Parlamentares.

Por isso, consideramos nosso Partido Progres
sista Brasileiro em obstrução e apelamos para V. ExA
que coloque o Regimento em ação, a fim de que pos
samos, na próxima semana, e até na quinta-feira, li
quidar a matéria, para não ficarmos sem saber se vo
taremos ou não, o que nos torna frágeis perante a opi
nião pública.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor
do destaque, informo aos partidos que o Udel' do PT
está reunido com a bancada, a qual estará mobilizada
para participar da votação. Esse destaque, para nós,
é importante.

O que nos preocupa - vamos ser francos - é
que os dois resultados das votações realizadas on
tem desgastaram enormemente a imagem da Câma
ra. É a nossa avaliação.

Estamos numa quinta-feira à tarde. V. Exl foi mu
i ~ claro e contundente quando comunicou, na ter
ça-feira, que a sessão iria até meia-noite de quar
t l-feira, se fosse o caso, e que quinta-feira haveria
sessão à tarde. I-~~ ve comunicação expressa de V. Ex!'
para que houve~ -Jsta votação, até porque a Presi
dência da Câmara tem interesse direto na reforma do
Judiciário.
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Entendo que é um direito dos partidos realiza
rem a obstrução, mas a bancada do PT permanecerá
em plenário. Estamos vivendo a obstrução da maio
ria. O Parlamento sempre tem obstrução da minoria,
mas agora temos obstrução da maioria. Que fique
bem claro para a opinião pública que a maioria está
obstruindo. Ontem, Unhamos quorum de 460 Depu
tados e houve obstrução. Hoje, temos quorum de 328
Deputados. Como há quorum para deliberar, não po
demos concordar com a obstrução, porque é claro
que, com 328, como é destaque para votação em se
parado, certamente, teríamos chance de ganhar.

Vamos ser francos, como ontem à noite o Deputado
Inocêncio OIiveim exerceu o direito regimental de obstruir
porque tinha chance de perder, não vou concordar com
essa obstrução hoje, porque temos chance de ga
nhar. V. ExA disse que votaríamos o primeiro ponto da
pauta e, se o painel está indicando, poderíamos ter
votação.

O desgaste da Câmara é grande, não o quere
mos. Agora, chegou-se a um ponto, Sr. Presidente,
em que deveremos tomar uma grande decisão. Não
sei qual será, mas, nessa marcha batida em que esta
mos tratando essas questões, preocupa-me muito a
credibilidade da Câmara dos Deputados.

Portanto, a bancada do PT vai estar aqui. Não
queremos ser responsáveis pelo desgaste da Câma
ra dos Deputados em assunto tão importante como é
a questão da reforma do Judiciário. Queremos deixar
isso muito claro. Não temos nenhuma responsabilida
de com o esvS2:iamento da Câmara nesta tarde.

Orientamos nossa bancada, através de circular,
a ficar aqui, inclusive citando o discurso de V. Ex· na
terça-feira: o Presidente da Câmara não convocou
sessão para a manhã; convocou sessão para a parte
da tarde. Os Deputados foram convocados a perma
necer em Brasí~ia. Estamos aqui para votar.

Muito obrigado, Sr. Presidente. .

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exm
a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nós, do Bloco Parlamentar PUPSL, também estare
mos acompanhando o PT. Vamos ficar aqui. Quere
mos votar seja () resultado que for.

Ontem entramos em obstrução porque entendía
mos que deveríamos fazê-lo, mas, ontem mesmo, vi vá
rios companheiros meus viajarem para seus Estados.

Acho que está faltando patriotismo, porque ninguém
pode fir;ar dizendo: "Ah, eu tenho de atender às ba
ses".

Hoje é quinta-feira, os líderes de vários partidos
estão aqui, mas as pessoas estão viajando em plena
quarta-feira à noite, como companheiros meus viaja
ram em plena quarta-feira à noite!

V. ExA, homem que tem demonstrado grande ca
pacidade e grande patriotismo, deve dizer a esses
Deputados que S. Exls não podem fazer isso, viajar
quarta-feira à noite. Afinal de contas, estamos votan
do matéria importante para a Nação brasileira.

Essas pessoas que viajaram e não estão aqui, a
sociedade precisa conhecer os seus nomes, e que
seja descontado dos seus salários essa falta. Para
mim é falta de respeito aos eleitores e falta de patrio
tismo, a menos que a pessoa tenha uma grande justi
ficativa. Vi que muitos Deputados viajaram ontem
mesmo à noite, repito, e não há justificativa para isso.

Então, nós, do Bloco Parlamentar PUPSL, esta
mos aqui e não vamos entrar em obstrução.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~ a
palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vive
mos aqui um fato interessante, porque, na verdade,
quando a sessão cai não é porque não há quorum
para votação; ela cai quando não há quorum para a
maioria vencer.

Não estamos mais aqui votando com a idéia de
que possa ou não ser aprovado determinado disposi
tivo. A maioria obstrui não porque não tem quorum,
mas porque naquele instante não tem condições de
aprovar o dispositivo que quer.

É preciso que esta Casa tome uma providência.
Temos de nos encaminhar no sentido de votar as pro
posições. Há uma pressão social por reformas. E
quem quer modificar tudo o que está aí é o próprio
Governo. Ora, nós, da Oposição, defendemos as te
ses que estão na Constituição e queremos muitas ve
zes manter o texto constitucional.

Portanto, nós, do PDT, vamos permanecer em
plenário. A nossa bancada está presente. Queremos
votar, se preciso até meia-noite.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.
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o SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS recorda-se, com muito entusiasmo, da fala de
V. Exil ao final do ano passado, quando propunha-se a
fazer o encaminhamento junto a esta Casa, e também
a convidar os nossos companheiros Senadores para
fazerem o mesmo, no sentido de votarmos as refor
mas essenciais e necessárias a este País. V. EX- foi apla
udido de pé pela maioria absoluta dos Deputados. V. ExA
conseguiu número aqui que se aproximava dos 513.

Não sei se algo mudou, ou algo hipócrita surgiu
em alguns companheiros, principalmente da base go
vernista. Sr. Presidente, que é legal a base do Gover
no fazer obstrução até entendemos, mas é absoluta
mente imoral ela cercear a opinião, cercear o debate.

Portanto, nós, do PPS, estamos aqui, queremos
votar, vamos estar presentes. Fazemos um apelo a to
dos Deputados do PSDB, do PMDB, do PPB, do PTB,
que porventura não estejam de acordo com seus Lí
deres, para que compareçam ao plenário e dêem o
número necessário para votarmos, fazendo com que
acabe essa ignomínia que é a ausência numa quin
ta-feira.

E mais, Sr. Presidente, já fizemos um requeri
mento para que o projeto do Senador Roberto Freire,
que faz referências claras e termina com o nepotismo,
possa ser votado nesta Casa, a fim de retirarmos
essa mancha que o Congresso Nacional deixou na
Constituição brasileira.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, minha intervenção é no sentido de fazer um
apelo às Lideranças da base do Governo. Hoje, na
hora do almoço, já se sentia a desmobilização por
parte delas para votar a matéria.

Eu, que sou defensor desta Casa, fico preocu
pado com a sociedade e essa relação. Sr. Presidente,
às vezes fazemos algumas críticas à imprensa por
pinçar essa ou aquela decisão, mas, evidentemente,
não há desculpa hoje para não votarmos a questão
da mordaça do Ministério Público.

Por ocasião do acontecimento de ontem, quan
do as Lideranças do Governo puxaram a obstrução,
houve uma crítica nossa, pesada, no sentido de a
Maioria obstruir. Mas hoje, Sr. Presidente, a obstru
ção não é sequer tática. Ela é em razão da necessida
de de as pessoas irem embora. E, aí, a sociedade tem

todas as razões para impor a crítica. Amanhã os jor
nais, as rádios e a televisão vão pautar o Congresso
Nacional um pouco na linha da irresponsabilidade.

Sr. Presidente, acho fundamental que os Líde
res da base do Governo assumam que houve uma
desmobilização, que essa matéria não está debatida
suficientemente dentro da base governista. Não há
porque colocar panos quentes. Hoje pela manhã hou
ve a desmobilização, porque, senão, os Deputados
não teriam vindo aqui. Simplesmente todos os funcio
nários da Casa estavam sentindo a desmobilização.

O nosso partido está presente. Acha que, por
mais que se coloque temas em votação, os resultados
têm sido dado:s pela maioria do Governo. A Oposição,
que poderia usar o mecanismo da obstrução, não o
tem usado, mas é lamentável que a base do Governo
utilize-o em matéria de tamanha relevância.

O PSB e o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB que
rem registrar, com muito pesar, essa marca que o
Congresso br:asileiro, que a Câmara dos Deputados
hoje tem com a obstrução, pela Maioria, de matéria
tão importante.

Termino minha manifestação lamentando essa
atitude.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sra. Par
lamentares e Srs. Líderes, estou vendo que, antes
mesmo de votar, a obstrução já foi de tal porte que
não vai adiantar fazer a votação. É claro que não tere
mos número para votação.

Agora, vou fazer mais um apelo aos Srs. Líderes
e aos Srs. Parlamentares. V. Exils sabem que durante
a convocação extraordinária tivemos uma presença
média de 49Cl Parlamentares.

Ouvi, com muito agrado, a manifestação do De
putado Jutahy Junior no sentido de que a partir de ter
ça-feira não haverá mais obstrução. Vamos votar a re
forma do JudJciário e vamos decidir no voto. Se ganhar,
ganhou; se não ganhar, muito bem. Os pontos essenci
ais da reforma do Judiciário, penso eu, já foram até
definidos.

Lamento que toda a reforma do Judiciário, fun
damentai para o País - e o que aprovamos foi impor
tantíssimo -, possa ser reduzida à questão de dois fa
tores menoms: o problema da lei do bom senso e a
questão do nepotismo. A reforma do Judiciário não
pode amesquinhar-se a esse ponto, ou. seja, não
pode ser reduzida ao problema do nepotismo e da
chamada Lei da Mordaça. De modo que temos de
continuar votando, porque os pontos essenciais, devo
dizer, foram votados.



11238 Sexta-feim 17 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Portantl), faço mais este apelo à Casa no senti
do de que a partir da terça-feira tenhamos quorum,
sem obstrução, para podermos votar toda a matéria
referente ao Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Partido
dos Trabalhadores quer votar, de qualquer maneira?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, então!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito a
todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a
fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está inidada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

votam os Srs. Líderes?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do
Partido dos Trabalhadores vota "não".

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PMDBlPSTIPTN continua em obstrução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para solicitar uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E.x.A
a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que se
está votando é o DVS de bancada? (Pausa.)

Então, o voto é "não"?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto é
"não".

Para manter o texto o voto é "sim" e para retirá-lo
o voto é "não".

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a título de enca
minhamento. I::stamos tratando da Lei da Mordaça.
Como queremos suprimir o texto, a orientação para a
nossa bancada do PDT é "não".

O SR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria também de pro
nunciar-me, em nome do PPS. Na sessão de ontem, o
Líder João Herrmann Neto sinalizou a posição do
PPS como contrária à Lei da Mordaça, porque ela não
atende aos interesses do País.

O PPS, portanto, quer suprimir do texto esse
dispositivo. POI" conseqüência, o voto do PPS é "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a

V. ExA registrar o voto "não" do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores apela para os companheiros de bancada, que
foram convocados pelo Líder Aloizio Mercadante a
permanecerem na Casa para esta votação, que ve
nham ao plenário e registrem o voto "não". Estamos
votando destaque supressivo à chamada Lei da Mor
daça, dispositivo constitucional que impede a divulga
ção, por parte dos membros do Ministério Público, de
informações processuais.

Portanto, é fundamental que a bancada do PT
compareça para dizer "não" à Lei da Mordaça e para
restituir a plenitude da liberdade de imprensa em nos
so País.

A SRA. ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIlENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex-' a
paJavra.

A SRA. ZULAI~ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, quero fazer um esclarecimento definitivo
nesta Casa. Na questão da reforma do Judiciário,
quando falam que estamos obstruindo a liberdade
de imprensa, é uma total falta de conhecimento de
seu teor. Não coloquei no texto nenhum desrespeito
à liberdade de imprensa, que é constitucional, um
pilar básico da Constituição, como também a defe
sa da nossa vida privada é um pilar básico da Cons
tituição. Temos direito à vida privada, à imagem, a
essa honra e dignidade do povo. Estamos defen
dendo o povo. O juiz e o promotor têm de saber o li
mite, porque se não houver limite e eles passarem
informações indevidas terão de ser processados,
condenados e punidos.

Ninguém aqui está desrespeitando a Lei de
Imprensa, muito menos amordaçando quem quer que
seja, promotor ou juiz. Isso é um desrespeito a quem
está elaborando a reforma do Poder Judiciário. Aqui
ninguém desrespeita ninguém, nem jufzes nem pro
motores, muito menos a imprensa.

Colocar a imprensa nessa votação é uma covar
dia, porque não estamos vedando nada à imprensa. A
imprensa tem acesso a qualquer processo, a qual
quer investigação. O que não queremos é que o pro
motor e o juiz, indevidamente, passem informações.
Repito: não estamos amordaçando ninguém. Pelo
contrário, essa é a lei do bom senso, a lei da respon
sabilidade para todo mundo, inclusive para promoto
res e juízes.
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Aqui todo mundo tem de ser punido se exceder
e se cometer atos de irresponsabilidade. Ninguém
neste País pode ficar isento e impune de qualquer ato
de irresponsabilidade.

Sr. Presidente,' fiz esta manifestação porque
não suporto mais a mistura que fazem entre liberda
de de imprensa, direito à informação, e nosso direito
sagrado à vida privada, à imagem e à honra das
pessoas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Võu
encerrar a votação.,

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, gostaria de fazer um pedido a V. EXª Algumas
Comissões estão em funcionamento e seria funda
mentai que V. Exª determinasse a suspensão dos
trabalhos. Inclusive, o Ministro Martus Tavares está
fazendo urna exposição sobre a questão do salário míni
mo.

Acho fundamental que V. Ex!! acione as cam
painhas e determine o encerramento do trabalho
das Comissões, para que, evidentemente, o Regi
mento seja cumprido, e os Deputados que estão na
Casa possam vir votar.

É a solicitação que faço a V. Exª: suspender os
trabalhos das Comissões antes de encerrar a vota
ção, porque tenho absoluta certeza de que alguns
Deputados estão nas Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aten
dendo ao pleito do Deputado Alexandre Cardoso, a
Secretaria-Geral determinará às Comissões que
cessem seus trabalhos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª
tem toda a razão, quando pede aos Líderes que mo
bilizem as bancadas para que possamos votar.

Gostaria de dizer que procuraremos reunir
nossa bancada, para transformar esse apelo de V.
EXª em realidade.

A Câmara também poderia ter condições de
votar nas quintas-feiras à tarde. É importante que
isso aconteça, Sr. Presidente. Se hoje isso não está
acontecendo é pelo seguinte: há mais de 400 Parla
mentares na Casa. Tínhamos condições de votar,
mas a matéria que está sendo votada requer quo
rum qualificado bastante alto.

É uma matéria que requer quorum qualificado
alto, repito, porque é inadmissível que se permita
ser determinado dispositivo assegurado aos juízes e
não aos promotores públicos. Por isso, gostaríamos
de decidi-Ia com quorum alto, para que esta vota
ção seja mais representativa do desejo da Casa.

Não tenha V. Ex! o sentimento de que os líde
res da base governista estão sem vontade de fazer
qualquer restrição a V. EXª Pelo contrário, V. EXª re
presenta hoje a imagem do nosso Poder - Poder
forte, atuante, que V. EXª tem procurado dignificar
cada vez mais com seu trabalho, com sua dedicação,
com sua seriedade, com seu espírito público. Portan
to, nenhum gesto aqui é contra V. ExJ! nem contra a
instituição, mal3 apenas para que esta votação seja a
mais representaltiva.

Gostaria de dizer, em nome do PFL, que esta
mos em obstrução, mas na próxima terça-feira, im
preterivelmentl3, estaremos aqui, à tarde, para votar
essa matéria, qualquer que seja o quorum, e espe
ramos que ele seja alto.

Vamos f~Lzer um apelo à Casa, ao nosso parti
do, para que !la próxima terça-feira à tarde tenha
mos um quorum com mais de 470 Srs. Parlamenta
res, a fim de que essa votação seja representativa
da vontade da Casa.

Lamentamos muito nesta tarde não termos esse
quorum, mas temos mais de 400 Srs. Deputados na
Casa - as entradas estão mostrando isso. Vamos pro
curar ter um quorum alto para concluir a votação da
reforma do Poder Judiciário e iniciarmos outra etapa,
com a votação das importantes matérias da agenda
política que praticamente já concluímos, faltando ago
ra a reforma tributária e fiscal.

Com esse sentimento, o PFL declara-se em
obstrução, mas espera que, na próxima ter
ça-feira, impreterivelmente, à tarde, possamos
continuar a votação da reforma do Poder Judiciá
rio, para o mais rapidamente possível concluí-Ia e
iniciarmos outra etapa de votação, que é a refor
ma tributária e fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agra
deço a V. Exa. e peço que os Srs. Líderes, se possí-
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vel, enviem telegramas aos seus liderados no senti
do de que estejam aqui na terça-feira, quando pros
seguiremos com esta votação.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palaVl'a pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vejo que
nenhum partido até agora votou "sim". Uns estão em
obstrução, outros, não. Nós, do Bloco Parlamentar
PUPSL, não entendemos ser a Lei da Mordaça,
mas, sim, a lei do bom senso. Entendemos que o
Ministério PI.íblico não estará sendo tolhido em
nada. Ele poderá investigar e oferecer denúncia;
apenas não poderá adiantar à imprensa fatos que
não estejam suficientemente comprovados.

Muitas pessoas tiveram seus nomes destruí
dos e jogados na lama, sendo que, pouco depois, o
Ministério Público chegou à conclusão de que a in
vestigação não tomara o curso correto.

Portanto, repito, não achamos que o Ministério
Público esteja sendo tolhido na sua função, mas
apenas obrigado a resguardar o nome das pessoas
investigadas, até que se prove sua culpa.

Por isso, o Bloco Parlamentar PUPSL, um par
tido de posições, vota "sim". O Bloco Parlamentar
PUPSL recomenda o voto "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria, mais uma
vez, de convidar 05 companheiros do Partido dos
Trabalhadores, especialmente aqueles que se en
contram na Comissão do Salário Mínimo, que hoje
ouve o Sr. Ministro Martus Tavares, a virem a plená
rio.

Está em curso uma importante votação, e o
Partido dos Trabalhadores deve se fazer presente e
votar "não" para esse destaque que pretende fazer
vigorar a chamada Lei da Mordaça.

O que está escrito na Carta Constitucional não
precisaria estar lá. Há outras leis que prevêem o si
gilo das informações confidenciais e sigilosas dos
processos, como a Lei Orgânica da Magistratura e a
Lei Orgânica do Ministério Público. Muitos Ministéri
os Públicos estaduais têm resoluções próprias que
aplicam eSSias normas. A condução dessa matéria
para o texto constitucional tem um nítido caráter inti
midatório para os membros do Ministério Público
num momento grave da Nação brasileira, em que to-

das as forças responsáveis se articulam e ~e unifi
cam para dar combate ao crime organizado, à im
probidade administrativa e à corrupção que grassa
em setores da administração pública brasileira.

Entendemos que o Congresso Nacional tem
de fortalecer essa a~o; não pode permitir que qual
quer ação - especialmente esse tipo de disposição
constitucional inócua - seja colocada de maneira a
intimidar ou a parecer que o Congresso queira inti
midar a ação do Ministério Público.

Portanto, convocamos 05 Deputados do PT a
se fazerem presentes no plenário para votar "não",
aprovando a supressão da mordaça do texto da re
forma do Judiciário.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, registro com repúdio
um bárbaro crime, que vitimou uma das lideranças
dos trabalhadores da economia informal de São Pa
ulo. O trabalhador Gilberto Monteiro da Silva, Presi
dente da Associação dos Camelôs Independentes
do Estado de São Paulo, foi assassinado hoje de
manhã com vários tiros, no banheiro de um bar, no
Largo do Pari, centro de São Paulo.

Esse ambulante foi um daqueles que denunci
ou a máfia da propina, inclusive o ex-Deputado
Estadual Hanna Garib. Depois de apuradas essas
denúncias, cassaram o mandato desse Deputado
Estadual, que estaria beneficiando-se do dinheiro
extorquido dos trabalhadores ambulantes do centro
da cidade de São Paulo.

Sr. Presidente, esse crime bárbaro e covarde é
mais uma prova de como se encontra a cidade de
São Paulo atualmente. E é preciso que as autorida
des municipais, mais particularmente as estaduais e
federais, voltem suas atenções para esses aconteci
mentos e assumam posições vigorosas e enérgicas
para apurar a verdade sobre todos esses fatos lasti
máveis.

Por sinal, Sr. Presidel'\Íe, há uma boa notícia,
apesar das más que lamentavelmente estamos tra
zendo ao plenário todos 05 dias. Na tarde de hoje, o
Tribunal de Justiça decidiu" por unanimidade, pela
cassação por oito anos dos direitos políticos do Sr.
Celso Pitta. É verdade que S. Exa. poderá recorrer
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às várias instâncias do Poder Judiciário, mas certa
mente a unanimidade dessa decisão vai fortalecer a
mobilização e a pressão da sociedade sobre a Câ
mara Municipal, paraqbl~re o processo de
impeachment desse prefeito.

Lamentavelmente, o comportamento dos 30
vereadores beneficiários desse esquema de corrup
ção da Prefeitura de São Paulo indica que S. Exas.
continuam a se envolver em tráfico de influência
para benefícios pessoais inconfessáveis, negando
quorum à votação do pedido de impeachment pela

"=Câmara Municipal de São Paulo ao Sr. Celso Pitta.

Sr. Presidente, nós, paulistas e brasileiros, não
podemos ficar assistindo omissos a essa verdadeira
crise institucional, política e administrativa na princi
pal cidade do País. É preciso que haja ações enérgi
cas, iniciativas concretas dos Governos Estadual e
Federal, das autoridades do Judiciário e policiais,
para dar um basta a essa situação de descalabro e
de absoluto descontrole que hoje vige na capital de
nosso estado.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a atenção.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEN'1=E (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, não obstante a categoria habitual de meu primei
ro Vice-Líder, da bancada do PSDB, Deputado Ju
tahy Junior, ao ter externado a posição do Bloco,
gostaria apenas de reiteJaf1íossa disposição e, mais
do que isso, nossa determinação de, na próxima ter
ça-feira, vencermos mais uma etapa, para efetiva
mente concluirmos a reforma do Judiciário.

A posição do Bloco Parlamentar PSDB/PTB
nessa matéria é absolutamente clara, mas não que
ria, como Líder do Partido, pecar por omissão. Se
hoje não estamos votand,o é porque essa é questão
de grande repercussão, para a qual precisamos da
participação mais plena possível da Casa.

Portanto, se não foi possível isso na tarde de
hoje, é absolutamente fundamental - e desde já
deixo uma convocação formal aos companheiros
do Bloco Parlamentàr PSDB/PTB - que, na ter
ça-feira, avancemos n~...conclusão da reforma do
Judiciário,. votando essa polêmica matéria, que
precisa uma decisão, final a partir do voto de cada
um.

Por fim, Sr. Presidente, faço apenas uma im
portante referência à Comissão Especial formada por V.
Exa., que discute a fIXação do novo valor do salário mí
nimo e que começa a produzir resultados efetivos. Hoje
ali estiveram presentes o Exmo. Sr. Ministro do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Martus Tava
res, com um depoimento extremamente profícuo, e o
Relator-Geral do Orçamento, Deputado Carlos Mel
leso

Enfim, começa a haver um entendimento entre
todos de que é possível, com extrema seriedade e a
rapidez possível, chegarmos não apenas à definição
de um novo valor, mas, sobretudo, à identificação
dos caminhos para que esse valor possa efetiva
mente ser pago pelo Governo, sem o comprometi
mento da estabilidade e do esforço desprendido aos
longo dos últimos anos, não apenas por esta Casa,
mas por toda. a sociedade brasileira.

Portant'D, deixo uma palavra de elogio aos Srs.
Presidente e Relator da Comissão, e de esperança
na seriedade e extrema determinação de S. Exas.
Nas próximas duas ou três semanas vamos apre
sentar ao P,aís um número consensual que possa
atender às necessidades que gostaríamos, garantir
o crescimento real do salário mínimo e, ao mesmo
tempo, a continuidade do processo de crescimento
econômico que os indicadores macroeconômicos já
apontam corno certo. Sr. Presidente, tenho absoluto
otimismo em relação ao trabalho da Comissão que
V. Exa. formou. A intenção do Bloco Parlamentar,
do qual participa o Relator da matéria, é que, no
menor espaço de tempo possível - V. Exa. esten
deu os trabalhos da Comissão -, até o próximo dia
4 de abril, inadiavelmente, possamos ter uma deci
são final em relação a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Mesa vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:

Sim: 'IJt
Não: 96

Abstenções: 11

Total: 117

Não houve quorum. Fica, portanto, adiada a
votação do dispositivo.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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..
Proposlçlo: PEC N° 96192 - DVS N° 145 - PT

Inicio Votaçio : 1610312000 16:59
Fim Votaçlo : 1MJ312000 17:18

Rmltado da V0taclo
Sim 10
Nlo 96
AbtIlençlo 11

Total da Votaçlo 117

Art. 17 1

Total Quorum 118

Presidiram a Votaçlo: Michel Temer -18:38

Orlentaçlo
PSDSIPTB - Obetruçlo
PMDBJPSTlPTN - Obstrução
PFL - Obltruçio
PT-Nlo
PPB - Obetrução
PDT·Nlo
P$EWCDoe • Nlo
PUPSL-Sim
PPS·NIo

Partido Bloco Voto
RORAIMA
A1ceste Almeida PMDB PMDBlPST/PTN Obstrução
Francisco Rodrigues PFL Abstenção

To1al Roraima: 2

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias PPB AbstençAo
Eduardo Seabra PTB PSDBIPTB Nao
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB PMDBlPSTIPTN ObstruçAo

Total Amapi : 4

PARÁ
Babá PT Na<>

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Não
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PARÁ
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Não
Nilson Pinto PSOB PSOB/PTB Obstrução
Paulo Rocha PT Não
Valdir Ganzer PT Nêo
Vic Pires Franco PFL Não

Total Pará: 9
AMAZONAS
José Melo PFL Abstenção
Pauderney Avelino PFL Obstrução

Total Amazonas: 2

RONDONIA
Eurlpedes Miranda POT Não

Total Rondonia : 1

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Obstrução
José A1eksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Blttar PPS Não

Total Acre: 3

TOCANTINS
IgorAvelino PMDB PMOB/PST/PTN Não
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Obstrução

Total Tocantins: 3

MARANHÃO
Gastão Vieira PMDB PMDB/I?ST/PTN Nt!io
João Castelo PSDB PSOB/PTB Obstrução
José Antonio Almeida PSB PSBIPCOOB Não
Mauro Fecury PFL Obstrução
Neiva Moreira POT Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Total Maranhão: 7

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSOB/PTB Obstrução
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Antonio Cambraia PSOB PSDB/PTB Obstrução
Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Obstrução

Chiquinho Feitosa PSOB PSDBIPTB Obstrução

Léo Alcântara PSDB PSDBIPTB Obstrução

Mauro Benevides PMDB PMOBIPST/PTN Obstrução

Nelson Otoch PSDB PSDBlPTI3i Obstrução

Raimundo Gomes de Matos PSOB PSOB/PTB Abstenção

Rommel Feij6 PSDB PSDB/PTEI Obstrução

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Nao

Ubiratan Aguiar PSOB PSDB/PTEl Obstruçao

Total Ceará: 13
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PlAui
Atlla Lira PSDB PSDBJPTB Obstruçlio
Gesslvaldo Isalas PMDB PMDBJPSTIPTN ObstruÇão
Joio Henrique PMDB PMDBlPST/PTN ObstruçAo
Themfstoclea sampaio PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Total Plau( : 4

RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDBlPSTIPTN Obstrução

Total RIo Grande do Norte : 1

PARAle:A
Avenzoaf Arruda PT Não

Total p...ba: 1

PERNAMBUCO
Clementlno Coelho PPS NIo
Djalma Paes PSB PSBlPCDOB NAo
Fernando Ferro PT NAo
Inocêncio Oliveira PFL Obstruç!o
Joaquim Francisco PFL Obstrução
JoeI De HoUBllda PFL Obstrução
Pedro COITê8 PPB Obstruçao
Pedro Eugênio PPS Nao

Total Pernambuco: 8

ALAGOAS
Joaquim Brito PT Ntio
Olavo calheiros PMDB PMDBlPSTIPTN Obstrução
Regia Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 3

SERGIPE
AdelSOl'l Ribeiro PSC Não
Jorge A1herto PMDB PMDBlPST/PTN Obstruçlio
José Tela PSDB PSOB/PTB Obstrução
Maroelo Déda PT NAo
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB NIo

Total S.'g1pe: 5

BAHIA
Félix Mendonça PTB PSDBlPTB Abstenç!o
Geraldo Slm08s PT Nlo

Haroldo Uma PCdoB PSBlPCOOB Não

José Lourenço PFL Abstenção
Jutahy Junior PSDB PSDBJPTB Obstrução

Manoel Castro PFL Abstençlo

Nelson Pellegrino PT NAo

Paulo Braga PFL Obstruçlio

Reginaldo Germano PFL Obstruçao

Saulo Pedrosa PSDB PSDBJPTB Obstruçlo

Waldir Pires PT Nêo

Walter Pinheiro PT N!o

Yvooilton Gonçalves PPB Obstrução

Total Bahia: 13
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MINAS GERAIS
Eliseu Resende PFL Obstrução;
Gllmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMD8 PMDB/PST/PTN Obstrução
João Fassarella PT Não
L1nealn Portela PSL PUPSL Não
Maria do Carmo Lara PT Não
OdelmoLeão PPB Obstrução
Romel Anlzio PPB Abstenção
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não
Virgnio Guimarães PT Não

Total Minas Gerais: 10
EspíRITO SANTO
João Coser PT Não
Max Mauro PTB PSDBIPTB Não
Ricardo FerraQo PSOB PSDBIPTB Nl!lo

Total Espírito santo: 3

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Nâo
Alexandre Santos PSOB PSDB/PTB Obstrução
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Ayrton Xerêz PPS Não
Camélia Ribeiro POT Não
Dr. Helena PSDB PSOBIPTB Obstrução
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não
João Sampaio POT Não
Luis Eduardo POT Não
Luiz Sérgio PT Nilo
Milton Temer PT Não
Mlrlam Reid POT N30
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL SIm
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não

Rodrigo Maia PTS PSDB/PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDS PSOB/PT6 Oostruçao

Simão Sessim PPB Não

Total Rio de Janeiro: 19
SAOPAULO
A101zio Mercadante PT Não

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

Celso Russomanno PPB Obstrução

Cunha Bueno PPB Sim

Dr. Hélio POT Não

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Na<>

Jair Meneguelll PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Na<>
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SAOPAULO
_J.osé de Abreu PTN PMDBIPSTIPTN Obstrução
José Dirceu PT Não
José Genofno PT Não
José Machado PT Não
Luiz .Antonio Fleury PTB PSDBIPTB Não
Luiza Erundina PSB PSBIPCDOB Não
Maluly Netto PFL Obstruçao
Michel Temer PMDB PMDBIPSTIPTN Art. 17
Morei~a Ferreira PFL Obstrução
Neutan Lima PFL Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Robson Tuma PFL Não
Teima de Souza PT Na<>
VadãoGomes PPB Obstrução
Zulalê Cobra PSDB PSDBIPTB Sim

Total SIo Paulo: 27

MATO GROSSO
Welinton Fagundes PSDB PSDBlPTB Obstrução

Total Mato Grosso : 1

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBlPCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Geraldo Magela PT Nêo
Jorge Pinheiro PMDB PMDB!PSTIPTN Obstrução
Maria Abadia PSDB PSDBlPTB Abstenção
Pedro Celso PT Nêo

Total Dletrito Federal: 6

GoIÁs
JavalI' Arantes PSDB PSDB!PTB Abstançao
Lidia Qulnan PSDB -PSDBlPTB Obstrução
Pedro Chaves PMDB PMDBIPSTIPTN Obstruçêo
Pedro Wilson PT Não

To18l GoI_ : 4

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT NAo

Total Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ
Airton Roveda PSDB PSDBlPTB Obstrução
Or. Rosinha PT Não
Gustavo Fruet PMDB PMOBlPSTIPTN Não
Hermes Parclanello PMOB PMOBIPSTIPTN Não
Márcio Matos PT Nao

Nelson Meurer PPB Sim
Padre Roque PT Não

Renato Silva PSDB PSOBIPTB Obstrução
Rubens Bueno PPS Não

TotaIP....A:9

SAN1iA CATARINA
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SANTA Ç.ATA~INA

Carlito Merss PT Nao
Edison Andrino PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja POT Não
Luci Cholnacki PT Não
Serafim Venzon POT Não

-Tj)tifSanta Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL
-Adão Pretto PT Não
Alceu Collares POT Não
Caio Rlela PTB PSDB/PTB Não
Esther Grossl PT Não
Fernando Marroni PT Não
Germano Rigotto PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução
Luiz Mainardi PT Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Roberto Argenta PHOBS Abstenção
Valdeci Oliveira PT Nao
Waldir Schmidt PMDB PMOBIPST/PTN ObstruÇêo

Total Rio Grande do Sul: 11

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Diante
da falta de quorum, em princípio, a sessão estaria
derrubada, mas apenas deixamos de realizar a
Ordem do Dia. Fica adiada a continuação da votação
da-P-E.C:n~ 96/82 para a próxima sessão deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAMPROPOSIçõES OS SENHORES:

RICARDO BERZOINI- Projeto de lei que alte
ra a redação dos arts. 71 e 72 da Lei n2 8.213, de
1991, para estabelecer que o salário-maternidade
da empregada e da trabalhadora avulsa será pago
diretamente pela empresa.

FETTER JÚNIOR - Indicação ao Sr. Ministro
das Comunicações de adoção dé medidas relativas
ao -acesso dos portadores de deficiência visual aos
serviço.s-de auxilio._à lista telefônica.

EDUARDO JORGE -Indicação ao Sr. Presiden
te da República de que sejam firmados convênios en
tre o Ministério da Previdência e Assistência Social e
hospitais públicos de excelência, para que estes pos
sam atender a segurados vítimas de acidente do tra
balho.

RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social de adoção de medi
das para eliminar a retenção, nos caixas automáticos,
de parte do valor dos benefícios pagos pela Previdên
cia Social.

GLYCON TERRA PINTO - Projeto de lei que
dispõe sobro o aviso de cobrança ao consumidor dos
serviços de fornecimento de água, luz e telefone.

Projeto de lei que dispõe sobre a manutenção
de elevadores em edifícios residenciais e comerciais,
e dá outras providências.

ALDIR CABRAL - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Defesa sobre as providências
adotadas no interesse da segurança pública, em con
seqüência do desvio de munições ocorrido na Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de criação de Comissão Externa destina
da a acompanhar no Estado do Rio de Janeiro, o inte
resse da sElgurança pública e do desarmamento da
população, apuração de fatos relacionados com o
desvio de munição adquirida pela Polícia Militar e não
encontrada nos estoques da corporação.

COSTA FERREIRA-Indicação ao Sr. Presiden
te da República de que determine estudos e providên
cias no sentido de propiciar a instalação de um~ refi-
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naria de petróleo na cidade de São Luís, Estado do
Maranhão.

LUIZ MAINARDI- Projeto de lei que dispõe so
bre a reposição de perdas e o ganho real para o salá
rio mínimo.

DA. EVILÁSIO - Indicação ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente de inclusão da disciplina Educação
Ambiental no currículo escolar do ensino fundamental.

Indicação ao Ministro da Educação de inclusão
da disciplina Educação Ambiental no currículo esco
lar do ensino fundamental.

ROBERTO JEFFERSON - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Justiça sobre organiza
ções da sociedade civil de interesse público.

GILMAR MACHADO E WALTER PINHEIRO 
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da Edu
cação sobre a interrupção de pagamento de bolsa
aos professores de 1,Q e 2.Q graus das instituições fede
rais de ensino superior não beneficiadas pela Lei n.Q
9.678/98, que instituiu a Gratificação de Estímulo à
Docência no Magistério Superior.

MARINHA RAUPP - Projeto de lei que altera o
texto do art. 6S da Lei n.cI 8.213, de 1991, que dispõe
sobre planos de benefícios da Previdência Social, e
dá outras providências.

Projeto de lei que altera a redação do art. 4..Q da
Lei n.cI 5.859, ele 1972, que dispõe sobre a profissão
de empregado doméstico, facultando o acesso ao sa
lário-família, e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a criação de selo
comemorativo do Dia Internacional da Mulher.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre a dívida pública da União e dos Esta
dos.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente sobre as ações desenvolvidas pelo
Ministério com o intuito de conscientizar e educar a
população com relação à questão da reciclagem.

Indicação ao Sr. Presidente da República de au
mento do valOl' da cota do salário-família a que se re
fere a Lei n.Q 8. 112, de 1990, para os servidores públi
cos federais que ganham até R$376,60, mediante a
suspensão desse pagamento nos termos da Emenda
Constitucional n.cI20, arts. 72 e 13.

IGOR AVELlNO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro das Comunicações sobre os im
pactos da instalação de cabo de fibra óptica no Esta
do de Tocantins.

RITA CAMATA - Projeto de lei que altera dispo
sitivos da Lei n.Q 8.213, de 1991, que dispõe sobre os

Planos de Benefícios da Previdência Social, e dá ou
tras providências.

DA. EVILÁSIO - Projeto de lei que proíbe a di
vulgação e cessão de dados, bem como o envio de
material de cunho comercial nos casos que especifica.

NEUTON LIMA - Indicação ao Sr. Ministro da
Educação de inclusão da disciplina Prevenção ao
Uso de Drogas no currículo escolar da educação bá
sica e da superior.

EUNíCIO OLIVEIRA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre as providênci
as adotadas para solucionar a questão do apareci
mento de foco do mosquito Aedes Aegyptl no Muni
cípio de Juazeiro, onde somente nesta semana foi
constatada a presença desse transmissor da dengue.

PASTOR VALDECI PAIVA - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social sobre os maiores devedores da Previ
dência em nosso País.

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei
que cria a Estação Ecológica da Fazenda Montes
Claros.

ALEXANDRE CARDOSO E PROFESSOR
LUIZINHO - Requerimento ao Sr. Presidente da Câ
mara dos Deputados para realização de sessão sole
ne em homenagem ao primeiro aniversário de faleci
mento do acadêmico e filólogo Antônio Houaiss.

MARIA ABADIA - Projeto de lei que altera a Lei
n.cI7.853, de 1989, que dispõe sobre o apoio às pes
soas portadoras de deficiência, para inserir os direi
tos relativos à cultura, ao lazer e ao turismo.

ALMIR SÁ - Projeto de lei que regulamenta os
arts. 49 e 231 da Constituição Federal, e dá outras
providências.

BEN-HUR FERREIRA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Cultura sobre a titulação de
terras de remanescentes de quilombos.

EDISON ANDRINO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Cultura, Dr. Francisco Cor
rea Weffort, sobre os investimentos nos municípios
do Estado de Santa Catarina nos anos de 1997, 1998
e 1999 e 2000.

VALDECI OLIVEIRA - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade do fornecimento de manuais
em braile nos aparelhos eletrodomésticos comerciali
zados no País.

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Requerimento ao
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de anexa
ção de razões escritas a recurso manifestado à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação con-
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tra decisão da Presidência, que indeferiu questão de
ordem do requerente.

DA. HÉLIO - Indicação ao Sr. Ministro da Justi
ça de suspensão de multas de veículos roubados.

WELlNTON FAGUNDES E OUTROS - Propos
ta de emenda à Constituição que dá nova redação ao
inciso XXXIII do art. 7Q•

JANDIRA FEGHALJ E OUTROS - Requerimen
to ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados para
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de investigar irregularidades que vêm ocor
rendo na administração dos hospitais federais.

MIRO TEIXEIRA E OUTROS - Projeto de reso
lução para criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de investigar os fatos conti
dos nas denúncias da SrA Nicéa Pitta capazes de con
figurar ilícitos penais na utilização de recursos públi
cos.

CUNHA BUENO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência So
cial sobre irregularidades na GEAP - Fundação de
Seguridade Social.

Projeto de lei que dispõe sobre a redução das
alíquotas do Imposto de Renda e da contribuição pre
videnciária.

O SR.JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro a decisão do Supremo Tribunal Federal ao jul
gar a constitucionalidade da Lei nQ. 9.876, de 1999,
que criou o fator previdenciário, modificando a fórmu
la de cálculo do benefício da Previdência Social, de
modelo de repartição para modelo de cálculo atuarial.
A bem da verdade, essa posição já estava embutida
na Emenda Constitucional n2 20, da reforma da Previ
dência Social, aprovada por esta Casa.

Ressalto a posição do Supremo Tribunal Fede
ral porque enaltece mais ainda a decisão da Casa
que, em 1999, aprovou a criação do fator previdenciá
rio tomando como referência o mesmo para o cálculo
dos novos benefícios da Previdência Social.

Está de parabéns o Poder Legislativo e os mais
de 300 Deputados Federais que votaram a favor da
criação do fator previdenciário.

Portanto, quero registrar e ressaltar mais uma
vez a posição do Supremo Tribunal Federal que apro-

vou, por dez votos a um, o parecer do Relator, Minis
tro Sydney Sanches.

O Sr. Michel Temer, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Themístocles Sampaio, § 2!J do art.
18 do Regimento Interno.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador,) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. WElllNGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei a. orientação do Partido dos Trabalhado
res.

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PL - RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a razão pela qual
ocupo esta tr~buna foi a visita que fiz à cidade de Rio
Grande, no meu estado, a convite da colônia de pes~

cadores. FiqUJei surpreso, Sr. Presidente, com as rei
vindicações e denúncias que ouvi dos trabalhadores
da pesca sobre a discriminação que sofreram por par~
te do Ibama, principalmente os pescadores de peque
no porte, com abordagem desrespeitosa e grosseira
contra os chefes de família que na verdade estão bus~

cando o sustento de seus filhos.
O Brasil, Sr. Presidente, sem sombra de dúvida,

precisa acabar com muitos problemas que assolam a
vida do seu povo, como a fome, o desemprego e a mi
séria, os quais hoje degradam a vida de 25 milhões de
cidadãos. Como podemos privar o chefe de família de
buscar o alimento para seus filhos na única fonte de
renda que lhe resta. Isso com certeza não é moderni
dade nem tampouco vai proteger o meio ambiente.
Não sou contra a proteção do meio ambiente. Respei
to e entendo que o homem e a natureza tem de viver
ambos em harmonia. Porém, não dá para entender
certas leis do nosso País, que valorizam mais oobjeto
do que a vida.

Entendemos, Sr. Presidente, que o Ibama está
procurando cumprir a lei. No entanto, por falta de
equipamentos e de um contingente suficiente para
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fiscalizar aquela região, muitas vezes comete-se in
justiça.

Numa época em que nosso País sofre com um
dos seus piores problemas, o desemprego, não pode
mos privar o cidadão brasileiro de ocupar um peque
no espaço que ainda lhe resta no mercado de traba
lho. Precisamos reavaliar a atual legislação ambien
tai, para que i!i mesma proteja, sim, o meio ambiente,
mas sem impedir a sobrevivência do homem.

Gostaria, Sr. Presidente, que este meu pronun
ciamento constasse dos Anais da Casa e fosse divul
gado no programa A Voz do Brasil.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
apresentei requerimento reiterando pedido de infor
mação à Advocacia-Geral da União - AGU, em que
solicito cópia de um relatório. Já venceu o prazo de
trinta dias. A AGU deu-nos uma resposta evasiva,
numa evidente tentativa de não atender a um direito
regimental e c:onstitucional da nossa Casa. Quero di
zer que não aceitamos essa manobra.

Esse requerimento nada tem a ver com diligên
cia nem com outras iniciativas alegadas. Temos direi
tos regimentais de ter acesso a esse relatório, que já
está pronto.

Sr. Presidente, reitero esse pedido. Entraremos,
na próxima semana, com representação contra o
Advogado-Geral da União pela prática de crime de
responsabilidade, por estar omitindo informação, que
é um direito dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
V. Exa. será atendido de acordo com o Regimento
Interno.

O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NARCIO RODRIGUES (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei a orientação do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do Grador.) - Sr. Presidente,
como V. Exa. e este Plenário sabem, o PPS tem um
candidato a Prefeito de.São Paulo: o Deputado Emer
son Kapaz. No entanto, com o terceiro voto pela cas
sação dos direitos políticos do Prefeito Celso Pitta,
estamos procurando os demais partidos do centro
democrático do Estado de São Paulo, e principalmen
te da cidade de São Paulo, a fim de propormos um
pacto de governabilidade. Na verdade, essa decisão
é facilitadora. Não se trata mais de uma proposta do
Partido dos Trabalhadores, nossa ou do partido do
Governador Mário Covas, mas, sim, de todas as for
ças organizadas da cidade de São Paulo, sindicatos,
loja maçônica, Rotary e, por que não dizer, dos parti
dos políticos.

Chamamos o Vice-Prefeito, Deputado Régis de
Oliveira, para com S. Exa. fazermos um pacto de go
vernabilidade, uma transição, a fim de que nesses
nove meses possamos restabelecer a paz, ainda que
momentânea, na cidade de São Paulo e, ao mesmo
tempo, promovermos eleição em 1Q de outubro - se
gundo turno, se houver. Assim, a cidade pode voltar a
ter paz depois de anos e anos de Maluf a Pitta, com
um perfeito destroçamento dos seus bens e valores.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil vem sendo sacudido
por uma sucessão interminável de denúncias e práti
cas comprovadas de corrupção que criam um desa
lento e um pessimismo tão profundo na população ao
ponto de esta considerar que os políticos e os gover
nantes em geral não passam de corjas de ladrões.
Não é para menos: a corrupção inscreveu-se na nor
malidade da vida pública brasileira. Ela só assume
uma dimensão de escândalo quando vem misturada
com ingredientes relativos à intimidade e à vida famili
ar dos envolvidos: irmão contra irmão, no caso de Col
lor; mulher contra marido, no caso de Pitta; assassina
to da mulher pelo marido, no caso "Anões do Orça
mento".

Fora esses casos momentosos, confere-se es
tatuto de normalidade à corrupção. Para atenuá-Ia,
argumenta-se que ela existe em todos os países. Isso
é verdade, mas é preciso perceber a diferença nas
conseqüências. Na maior parte dos países desenvol
vidos, os corruptos vão para a cadeia. No Japão, o
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corrupto é coberto com tamanha desonra que prefere
se suicidar. Na China, os corruptos são executados
com um tiro na nuca. Mas não estamos defendendo
esse tipo de punição.

O que confere normalidade à corrupção no Bra
sil é a sua extensão, o seu caráter histórico-cultural e
a sua impunidade. Recapitulem-se as principais de
núncias dos últimos tempos: compra de votos na ree
leição; jogo de cartas marcadas nas privatizações
das teles; corrupção e nepotismo no Judiciário (caso
do juiz Nicolau etc.); Senador (Luiz Estevão) envolvi
do com o escândalo do TRT de São Paulo; Deputados
envolvidos com o crime organizado; o caso do prefei
to e de vereadores de Guarulhos; máfia dos fiscais na

_ Prefeitura de São Paulo com o envolvimento de Vere
adores; denúncias freqüentes envolvendo Pitta, Maluf
e Secretários em práticas de corrupção; CDHU no
Estado de São Paulo etc. Estes são os casos mais no
tórios e públicos. Mas diariamente surgem denúncias
por todo o País envolvendo vereadores, prefeitos, go
vernadores, deputados, secretários, ministros,funcio
nários públicos, fiscais, chefes administrativos, juízes
policiais, e assim por diante.

Ladeando e fundindo-se com a corrupção, te
mos o neopatrimonialismo, que, em síntese, pode ser
definido como o uso do cargo público para constitui
ção de privilégios privados. Talvez nenhum outro es
tudiQso tenha caracterizado tão bem a prática do pa
trimonialismo no Brasil, da Colônia à República, como
Raymundo Faoro, em "Os Donos do Poder'. O apos
sarnento ou utilização do cargo público de forma pri
vada para auferir privilégios, bens materiais, recursos
pecuniários, prebendas, recompensas disfarçadas
em direitos etc., é uma prática entranhada em nossa
história e em nossa cultura. Embora sobreviva da Re
pública até nossos dias, trata-se de prática an
ti-republicana: ela rompe com os princípios da eqüi
dade, da justiça e da igualdade perante a lei e ignora a
essência da República como coisa pública comum ao
sobrepor o privado ao público ou apropriando priva
damente os bens públicos.

Trata-se de enorme engano pensar qüe-as-práti
cas patrimonialistas desapareceram em nossos dias.
Elas revestem-se de inúmeras faces, umas ilegais,
outras legais. Os salários de marajás, o acúmulõ dê
salários e aposentadorias para juízes, Parlamentares
e governantes, a autoconcessão de tetos salariais
sem obedecer a princípios de equivalência, a aprova
ção do nepotismo, os favorecimentos nas concorrên
cias públicas, nos empréstimos de bancos oficiais,
nos socorros financeiros etc., são formas legais de_

neººatrimonialismo. Os achaques dos fiscais, as cai
xinhas eleitõrais que se constituem na troca de favo
res entre governantes e empreiteiras e outras empre
sas que prestam serviços ao Poder Público, a compra
e venda de votos no Legislativo constituem apenas
alguns exemph:>s .de neopatrimonialismo ilegal mistu
rado com corrupção.

Por meio da reforma administrativa, o Governo
Federal conseouiu constituir uma vasta máquina neo
patrimonialist~ Como a reforma expurgou a excelên
cia do serviço público por meio dos programas de de
missão voluntária, hoje, Ministérios, Governos, Prefe
ituras e outras repartições públicas contratam consul
torias carí$simas, normalmente de amigos ou parti
dários dos governantes, que não produzem nada
mais do que papéis e relatórios quase sempre inúteis.
As çonsultorié:ls tornaram-se um verdadeiro sorve
douro de dinhc*rO público.

Na verdade, corrupção e noepatrimonialismo
são as duas atividades mais financiadas pelo Poder
Público. Somente na Prefeitura de São Paulo os cus
tos da corrupção chegam a 13 bilhões de reais. É ne
cessário mOVEJr uma guerra sem quartel a essas duas
práticas. G-uerra que passa por uma legislação penal
duríssimo, por_um Ministério Público vigilante e ativo,
por um Judiciário eficaz no combate a esses crimes e
por uma verdadeira reforma administrativa que exter
mine milha(e~ de cargos de confiança, profissionalize
de fato oserviço público e institua a transparência da
coisa pública, principalmente, quanto à arrecadação,
aos trâmites e ao destino do dinheiro do contribuinte,
além de uma reforma política que moralize as institui
ções.

O SR~ RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR;PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa.-a palavra.

OSR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem re
visão do orMor.) - Sr. Presidente, registro meu voto
com o PFL:nas..votações anteriores.

O SR-.-BEN-HUR FERREIRA - Sr. Presidente,
_peco a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. EXI:L a palavra.

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentei requerimento de minha autoria, solicitando in
formações_-ªo Ministro da Cultura, porque, segundo
matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo do dia
12 de março, das 724 áreas identificadas pelo Gover
no Federal como remanescentes de quilombos, em
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que vivem 81 mil pessoas, só 31 foram reconhecidas,
e apenas cinco comunidades receberam até hoje o tí
tulo de posse da terra. ~ uma maneira bem triste de
celebrarmos os 500 anos de descobrimento do Brasil.

Apenas Ginco áreas, repito, das 724 áreas iden
tificadas, tiveram até agora o título definitivo, reconhe
cidas como remanescentes de quilombos.

O SR. ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ANIVALDO VALE (Bloco/PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a Qrientação do partido.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, esta semana temos aqui em Brasília
uma manifestação de mulheres trabalhadoras na
agricultura brasileira.

Cerca de 3500 mulheres estão exigindo, mais
uma vez, atenção das autoridades do Executivo no to
cante à grave situação enfrentada pela agricultura em
nosso País e em especial às condições de trabalho e
de vida a que estão submetidas, s.eja como compa
nheiras, esposas ou chefes de família.

Quero manifestar minha solidariedade ao movi
mento e minha alegria pela passagem dessa carava
na da Associação Nacional das Mulheres Trabalhado
ras Rurais, que estiveram em Brasília para reivindicar
direitos, conseguindo que o Governo retirasse um
projeto de aposentadoria de trabalhadores rurais ex
tremamente nocivo aos seus interesses.

O acampamento, que termina--na sexta-feira, foi
organizado pela Associação Nacional das Mulheres
Trabalhadoras Rurais (ANMTR). Esta entidade está or
ganizada em 26 estados e reúne cerca de 60 mil mulhe
res. Reconhecida internacionalmente pela ONU, foi pre
miada no ano passado pela Fundação Cumbre da Mu
lher Mundial, sediada em Genebra, na Suíça.

Na histórica luta das mulheres brasileiras pelo
reconhecimento de sua cidadania, as mulheres traba
lhadoras na agricultura escrevem hoje um capítulo à
parte no mundo rural brasileiro.

Em junho, uma paralisação nacional está sendo
organizada para cobrar do Governo mais crédito para
a agricultura e uma ação integral à saúde da mulher.

Se o BNDES, que irá financiar indústrias farma
cêuticas para diminuir preços dos remédios, aplicas
se parte de seus recursos na agricultura, fonte de ali
mentação mais saudável e constante, evitaria com
certeza gastos maiores com a perda da saúde a que
está sujeita a maioria da população de nosso País.

Em manifestação ocorrida ontem no acampa
mento, o Presidente do MST, João Pedro Stédile, criti
cou o Governo por gastar cerca de 8 bilhões de reais
com importações de produtos agrícolas e investir
apenas 600 mUhões de reais em programas como o
da agricultura familiar.

As perspectivas para o presente ano em termos
de atenção do..Governo para as áreas da agricultura e
da reforma agrária são péssimas.

No plano-da reforma agrária, os números pro
postos para o financiamento do programa de reforma
agrária em 2000 asseguram a continuidade da postu
ra de descaso do Governo.

As dotaçõãs consignadas para a agricultura não
fogem ao modelo..adotado para a reforma agrária. A
proposta orçamentária do ano 2000 reforça o carátér
falacioso dos discursos em relação ao Avança Brasil.

A Tabelà I, anexa ao meu pronunciamento, re
trata estudo realizado pela assessoria de meu partido
que demonstra claramente a inexpressividade dos re
cursos com que nossos trabalhadores na agricultura
irão deparar-se. Os dados da referida tabela permi
tem as seguintes conclusões básicas:

1} Observa.;se a queda acentuada das dota
ções consignadas para o conjunto dos programas re
lacionados à agricultura desde o primeiro ano do Go
verno FHC, mesmo comparando-se os valores em
preços correntes;

2} Ovalor total autorizado para a função agricul
tura, em 1999, foi 3,8 bilhões de reais inferior ao auto
rizado em 1995, ou seja, -32%, considerando-se os
valores correntes-;

3} O total programado para o ano 2000 é 5,9 bi
lhões de reais inferior ao valor autorizado em t995
(-51%) e 2,1 bilhões de reais menor que o autorizado
para 1999 (-27%);

4} Em termos reais, a redução nas dotações
programadas para a função agricultura entre I 995 e
2000 é de 60%; -

5} Destaque-se, também, a julgar pela execu
ção, até 3 de setembro de 1999, de apenas 31.6%
dos recursos programados para o presente exercfcio,
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que a queda nos recursos destinados aos programas
agrícolas do conjunto do Governo ocorre também
mediante a baixa aplicação dos parcos recursos pro
jetados.

Outro dado contundente da redução dos recur
sos destinados pelo Governo FHC para a agricultura
pode ser obtido quando comparamos a participação
dos valores programados para a função agricultura
em 1999 e 2000, com as respectivas previsões das re
ceitas tributárias. Verifica-se que essa participação
declina de 10.5% para 7.7%. Ou seja, no curso de
apenas um ano, ocorre a redução da participação da
função agricultura, na receita tributária da União, de
dois e meio pontos percentuais.

Em relação às Operações Oficiais de Crédito,
fica patente a absoluta marginalização dos setores da
pequena produção pela política agrícola do Governo
FHC (Tabela 11).

Dos números constantes da Tabela 11, anexa,
destacamos as seguintes conClusões:

1) Os recursos para o financiamento do custeio
agropecuário, que, pela LDO, seriam destinados para
pequenos e miniprodutores rurais, além de enfrenta
rem processo de queda vertiginosa no período entre
1995 e 2000 (-88% em termos nominais), são consti
tuídos, na maior parte, de recursos destinados à
equalização de juros, o que envolve as operações de
crédito rural com grandes produtores. A queda das
dotações para o custeio de 2000, relativamente ao va
lor autorizado para 1999, alcança 30%;

2) Com as mesmas regras de destinação do
custeio, os programas de investimentos agropecuári
os destacam, além da queda brutal de 86% entre
1995 e 2000 e de 8% de 1999 para 2000, a baixa taxa
de execução, ao se considerar que até 03 de setem
bro de 1999 somente 13% das dotações autorizadas
para esse fim foram efetivamente liquidadas.

Em relação à reforma agrária, mais grave é a si
tuação.

Ainda trabalhando com os dados da assessoria,
fica evidente a continuada redução dos recursos or
çamentários fixados para o V. Exa..

Em 1995, os recursos autorizados para o Incra
somaram 1.522 milhões de reais em preços corren
tes. Para 1999, essas dotações ficaram em 1.39t.mi
Ihões de reais, e para o ano 2000 o Governo propõe
1.357 milhões de reais.

Um rápido cotejo entre esses recursos, em va
lores reais, demonstra que a redução dos recursos
autorizados para o Incra entre 1995 e 2000 alcançou
203 milhões reais, ou seja, - 28%.

Em relação ao valor autorizado para 1999, o
corte nas dotações autorizadas do Incra para 2000

atingiu 34 milhões de reais em valores correntes. O
fato é que, com a sua obstinação pela privatização da
reforma agrária, o Governo vem abandonando o pou
co que fazia nesse tema à espera dos sonhados re
cursos do BIRD para financiar o Banco da Terra, me
canismo de compra e venda de terra que coloca a "re
forma agrária" sob o controle direto do latifúndio.

Um bom indicador da real performance do Go
verno no tocante ao programa de ""reforma agrária"
pode ser obtido quando se observa a execução orça
mentária do Incra em 1999. Já quase no final do ano
(em 03 de setembro), somente 34% do valor total au
torizado para o órgão foi efetivamente gasto. Até a re
ferida data, a execução do Procera, programa de cré
dito para a produção dos assentados, ainda que com
dotações indligentes de 99,9 milhõ~ de reais para
1999 (Tesouro), teve execução zero. Como ainda não
houve nenhL~m financiamento com recursos do cha
mado Pronaf Grupo A, que veio substituir o Procera,
os poucos financiamentos para os assentados, neste
ano, ocorreram apenas nas áreas sob jurisdição dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

Na mesma direção, até 03 de setembro foi gas
to apenas 30% dos 490 milhões de reais previstos
para as ~ções de obtenção de terras, que incluem
tanto a desapropriação (em-extinção), como as com
pras de terra.

Sr. Presidente, Sras e 81's. Deputados, estamos
para votar o orçamento da União. Estamos para votar
o salário mínimo. Estamos às vé~peras dos 500 anos.
Ainda temos tempo de mudar~a situação ouvindo
as vozes da população, ouvindo os clamores de
quem, apesélr de todos os sofrimentos, enfrenta chu
va, sol, doença, fome e discriminação e tem coragem
de vir a esta esplanada gritar, exigir uma atenção
mais correta para os brasileiros.,

Enquanto do outro lado da Esplanada dos Mi
nistérios uma certa senhora estrangeira, tácnica de
um falido, inc:ompetente e autoritário organismo inter
nacional, o FMI, a tempo e a hora é atendida em suas
cobranças, exigências e mesquinharias, nosso povo,
nossas mulheres dormem em baixo de lona, no frio,
na terra; se alimentam de doações. em pratos impro
visados, lon!~e de seus companheiros e filhos. Uma
trabalha a fa.lência e morte de-~ma soberania nacio
nal, as outrsls lutam pela vidae"lJela im:!~pendência
de seu país. Ainda temos tempo e disposição. Mulhe
res agricultoras, estamos solidários nessa luta!

Era o que tinha a dizer.

TABELAS A QUE SE REFERE O ORADOR:
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" FI'

valor rvalor .eeutado ~.lor programado
.atorizado lautorizado 1999- ~OOO
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o SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. Df!. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei indi
cação sugerindo ao Sr. Ministro da Justiça a suspen
são das multas quando de veículo roubado. Essa
questão não é tratada no Contran. Cada vez mais são
comuns os roubos de veículos. Infelizmente, quando
essas multas aparecem aos donos ou responsáveis
pelos veículos, estes têm enorme dificuldade de pa
gá-Ias.

Encaminhamos, portanto, ao Ministério da Justi
ça solicitação para que os proprietários de veículos
não sejam apenados com as multas advindas de car
ros roubados.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro a situação de Alagoas, com o anúncio, hoje,
nos principais jornais do País, da decisão do Gover
nador Ronaldo Lessa de demitir 5 mil funcionários.
Isso ocorre no momento em que a própria rolagem da
dívida do Estado com a União não foi realizada e há
profunda crise em decorrência da situação econômi
ca e social por que atravessa aquela unidade da Fe
deração.

Mesmo do ponto de vista legal, se os funcionári
os de Governos anteriores ingressaram no serviço
público de forma irregular, é preciso, mais do que nun
ca, que essas medidas sejam precedidas de políticas
compensatórias, para que não se aumente mais ain
da a difícil situação da maioria dos alagoanos com o
desemprego em massa. Alagoas não comporta mais
um desempregado, imaginem 5 mil, como está sendo
anunciado pelo Governo do Estado!

Sr. Presidente, outro assunto. A notícia de que o
Ministro Raul Jugmann vai à próxima reunião da
Organização Municipal do Comércio para defender
os subsídios à agricultura familiar é das mais alvissa
reiras. Temos, aí, sem sombra de dúvida, um dos se
tores de importância vital para a alimentação de nos
sa gente, sendo, como de fato o é, responsável por
quase 40% de nossa produção agrícola.

Os pequenos produtores rúrais desempenham
no campo a mesma atividade progressista dos micro
empresários urbanos. Lá, respondem por mais de

75% do pessoal ocupado no campo, o qu~ indica a
capacidade de impedir ou, pelo menos, reduzir o êxo
do rural, embora esse êxodo tenha diversas outras
causas conhecidas, tais como a visita de proprietári
os, que vivem em palacetes de luxo nas grandes cida
des, quando não no exterior, a suas fazendas. Esses
grandes produtores já estariam em condições de va
ler-se de capitais próprios, mas, ao contrário, seguem
mamando nas tetas dos bancos oficiais, carreando
para seu setor recursos muito mais elevados do que
aqueles de que se valem os que tocam a agricultura
familiar, num processo produtivo que, pelos números
aqui apresentados, ainda que poucos, já se demons
tra capaz de levar mais e mais comida para a mesa de
todos os brasileiros.

O Governo, assim, precisa implementar, espe
cialmente dEmtro do âmbito de atuação do Banco do
Brasil, que ainda é um dos maiores bancos agrícolas
do mundo, uma política mais agressiva eeficaz de as
sistência técnica e creditícia ao pequeno produtor ru
ral, com o objetivo de manter, ampliar e solidificar es
ses níveis produtivos, tudo resultando em comida
mais farta e mais barata para nosso povo, o que é, afi
nai, uma política das mais saudáveis e capaz de ren
der os maiores dividendos políticos e sociais.

Obrigado pela atenção.

O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço
a palavra petla ordem.

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

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu voto foi de acordo com o partido, em obstrução.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (Blo
co/PSDB - RJ. P-ela orClem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, na última semana, o Dr. Fernando Per
rone, funcionário de carreira, desligou-se da Diretoria
de Infra-Estrutura do BNDES. Faço esse registro em
nome tenho ce_rteza de toda a bancada do Rio de Ja
neiro, pela competência, dedicação e exemplo de atu
ação do Dr. Fernando Perrone à frente daquela direto
ria do BNDES. Que a sua despedida seja um até bre
ve, porque homens como ele certamente terão gran
des responsabilidades ainda no destino do nosso
País.
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Portanto, em nome de todos os Parlamentares
do Rio de Janeiro, envio meus cumprimentos e um
grande abraço ao Dr. Fernando Perrone!

O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
Tem V. ExA a palavra.

O SR. Ál'ILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, acom
panhei a orientação da Liderança do PFL, que estava
em obstrução.

, O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme orientação do PSDB.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme orientação do partido.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do par
tido.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ria votação an
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR.~IRTONCASCAVEL (PPS - RR. Sem re
visão do ora.tlor.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, também .votei conforme orientação do meu parti
do.

O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem re
visão do orad6r.) - Sr. Presidente, ra votação anteri
or, votei d'é acordo com a orientação do PFL.

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com o meu partido, o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
- Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Pedro Eugênio, pelo PPS.

O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado
ArthurVirgílio a gentileza de ceder sua vez, já que es
tava inscrito em primeiro lugar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna, em nome da Liderança do PPS, para fa
zer um registro factual, baseado em algo que aconte
ce hoje na Europa e tem a ver com a privatização do
sistema de águas em Portugal e Espanha ou, mais
exatamente, com a privatização do sistema de gera-

ção de energia elétrica na Espanha, o que interfere na
utilização das águas daqueles dois pafses ibéricos.

A privatização do sistema elétrico na Espanha
já está gerando aquilo que não apenas nós do PPS,
mas Parlamentares de todos os partidos de oposição
e muitos que compõem a base do Governo vimos
alertando o' Pafs, sensibilizados com a questão relati
va à geração de energia elétrica. Preocupados, temos
denunciado a perspectiva de haver conflitos incontor
náveis no gerenciamento da utilização dos múltiplos
usos da água, principalmente quando se tem, numa
mesma bacia, a geração de energia elétrica.

O jornal Público, de Lisboa, edição de ontem,
noticia que "nem uma gota de água pingou de Espa
nha, no rio Tejo, durante três ou quatro dias no mês de
março", segundo afirmou o Presidente do Instituto da
Água de Portugal, o INAG, Sr. Carlos Mineiro Aires.
Diz ele que provavelmente, entre os dias 3 e 7 de mar
ço, a Espanha reteve totalmente totalmente! o caudal
do rio. Declara ainda que "o corte literal de água no
Tejo não é sequer inédito, já em meados de janeiro
aconteceu o mesmo e ocorre regularmente desde de
fevereiro de 1999 (.)".

Por quê? Em conformidade com o que afirma o
Presidente daquela entidade, Sr. Carlos Mineiro Ai
res, por causa da privatização do setor elétrico na
Espanha. Segundo ele, a Espanha tem condicionado
a exploração de suas represas, nomeadamente na
região de Alcântara, por interesses econômicos de
correntes do mercado de energia elétrica. As empre
sas espanholás exploram as represas para efeitos hi
drelétricos e têm agido em consonância com a libera
lização do mercado. Quando é economicamente inte
ressante produzir energia, a água é turbinada; quan
do não é economicamente interessante, e na contin
gência de seca que afeta aqueles pafses, não é turbi
nada, e os caudais ficam nulos, com prejufzos absolu
tamente incontornáveis para as regiões que ficam a
jusante, principalmente em Portugal.

Sr. Presidente, talvez não fizessem sentido de
núncias a respeito de algo que acontece em Portugal,
alhures, e lá na Espanha, mas o fato é antes de tudo
um alerta, para que nós, com um caso concreto em
curso, vendo portugueses e espanhóis tendo de ad
ministrar essa questão, tenhamos a sensatez de não
permitir que o problema chegue a tal ponto, impedin
do a privatização da Chesf e de outros sistemas de
geração de energia hidrelétrica em nosso Pafs.

Era o que tinha a dizer em nome do PPS, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Clementino
Coelho, pelo PPS. S. Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para chamar a aten
ção da Casa para dois pontos muito importantes e
fundamentais para o nexo que deve existir entre nós,
que representamos o povo, e a sociedade que está lá
fora.

Primeiro, quero manifestar minha indignação
ao constatar que ontem a maioria desta Casa foi caIa
da mais uma vez pelo artifício de uma minoria que
quer comandar e permanecer com todos os privilégi
os do nepotismo. Nós temos de estar aqui em sintonia
com as ruas e com o povo. O povo não aceita mais
que seus representantes venham a esta Casa para,
primeiro, tratar dos seus interesses. Nós estamos
aqui para tratar, primeiro, dos interesses do povo, e
não dos interesses dos nossos familiares ou de as
suntos particulares. É também inadmissível que 286
Deputados desta Casa, os representantes do povo,
tenham agora, uma vez que a maioria quis dar um
basta, de apelar para o Senado, para que este modifi
que o projeto e a matéria volte de novo para cá.

Sr. Presidente, esta é a Casa do Congresso que
deveria ter maior sensibilidade social. O Senado é
uma Casa conservadora. Mas vamos ter de apelar
justamente para o Senado, onde o Senador Roberto
Freire já tem um projeto e já se comprometeu em jus
tamente modificar essa questão do nepotismo, a fim
de que a proposta volte para a Câmara.

Quero fazer um apelo ao Líder do Governo,
Deputado Arthur Virgílio, para que S.Exa. diligencie
junto ao Presidente da República e este interfira nes
sa votação, porque a maioria, nesta Casa, quer dar
um basta ao nepotismo. Nós estamos precisando, De
putado Arthur Virgílio, de somente 22 votos. Tenho
certeza de que, se o Chefe do Executivo comandar as
suas bases aqui dentro, os seus aliados, nós vamos
entrar em sintonia com as ruas, com as praças e com
o povo. É muito importante que aconteça isso, para
que não quebremos de uma vez por todas o nexo de
sensibilidade social que deve existir entre nós.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
tratar de outro assunto de grande importância. Dentro
de quinze ou vinte dias, voltarão à agenda do País as
reformas políticas. Mas não a famigerada reforma po
lítica que estão querendo introduzir, justamente para
distorcer o que já se fala hoje nas ruas, nos grotões,
em termos de mudança desses anos nefastos de polí-

ticas de exclusão, desemprego e concentração de
renda. Não podemos aceitar que o Governo queira in
troduzir na sociedade, como interlocutor da reforma
política, o Vice-Presidente Marco Maciel. S. Exa.
pode ter notório saber em várias áreas, mas na área
de reforma política, se formos olhar a história, vere
mos que onde S.Exa. meteu o dedo, no passado, ele
comprometeu o avanço da democracia.

Não podemos esquecer, a imprensa não pode
esquecer da reforma de abril de 1977, do General
Ernesto Geis.el, do voto vinculado, do voto de cama
rão, do voto de sublegenda. Isso foi um atraso, isso
deformou, atrasou nossa transição. E as seqüelas es
tão sendo colhidas por toda a sociedade e sobretudo
por aqueles mais necessitados. Neste momento con
juntural da História, o povo está abandonado e margi
nalizado, quando o Governo governa somente para
30,40 milhõs!s de brasileiros e esquece a sua maioria.
E justamentel agora esses caciques, esses artífices
estão querendo fazer uma nova reforma. Reforma
para quê? Para desvirtuar e manipular o resultado
que já está surgindo. As ruas clamam por um novo
modelo de Governo, por uma nova política social de
desenvolvimE~nto,por um desenvolvimento atrelado e
concatenado com justiça social e distribuição de ren
da. Vamos ficar alertas. Não vamos aceitar. Precisa
mos avançar, e não retroagir.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, apenas gostaria de, nesta quinta-feira quando em
Brasília estamos encerrando as atividades comemo
rativas do Dia Internacional da Mulher, ressaltar que,
no decorrer desta semana, terça, quarta e quin
ta-feiras, a bancada feminina do Congresso Nacional,
composta por 31 Deputadas e 6 Senadoras, traba
lhou em conjunto com o Conselho Nacional dos Direi
tos da Mulher, representado pela Dra. Solange, sua
Presidenta, e Conselheiras, que vieram de todos os
Estados do Brasil.

Realizamos uma programação belíssima. Creio
que nunca na história desta Casa o Dia Internacional
da Mulher foi tão ampla e intensamente comemorado
e marcado. Até mesmo nas faixas colocadas lá fora,
que creio qUE~ os colegas Deputados devem ter visto,
realçamos algumas frases de importantes músicas
brasileiras, entremeadas com os números da Pesqui
sa Vox Populi/CNT que mostra a aceitação que as
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mulheres estão tendo pela opinião pública corno ad
ministradoras públicas, polfticas, Prefeitas, Governa
doras equem sabe um dia até Presidenta da República.

Gostaria de cumprimentar o Dr. José Gregori, já
que, hoje pela manhã, na reunião que realizamos no
Ministério da Justiça, no Auditório Tancredo Neves,
mostrou sua profunda solidariedade ao movimento
das mulheres. Disse também que está preocupado
com a falta de estrutura que o CNDM está vivendo
neste momento.

Gostaria de agradecer à Governadora do Mara
nhão, Roseana Sarney, pelo telefonema que nos deu,
quando cumprimentou a bancada feminina e justifi
cou sua ausência a um jantar que realizamos ter
ça-feira à noite com a bancada feminina, jornalistas e
membros do (',onselho Nacional dos Direitos da Mu
lher.

Tivemos uma semana produtiva que culminou
com a sessão solene realizada ontem. Este plenário
estava repleto de mulheres, inclusive as componen
tes do Movimento das Trabalhadoras Rurais, o que
mostra que o vigor da mulher no trabalho de repre
sentação popular e na busca de soluções para os pro
blemas sociais do Brasil éalgo indispensável. Mais do
que nunca verificamos que as mulheres devem ser
conselheiras do Sr. Presidente da República e dos
Parlamentares, porque, sem dúvida alguma, têm mui
to para contribuir na busca e na implementação de so
luções que construam a justiça social e tragam dias
melhores para o povo.

Com estas palavras encerramos, nesta Casa,
as comemorações do Dia Internacional da Mulher, 8
de março, coincidente com a quarta-feria de cinzas.
Por isso não pudemos realizar o movimento que pre
tendíamos fazer em Brasflia. Mas creio que a semana
preencheu completamente o ideário e o desejo da
bancada feminina de marcar a presença da mulher
nas atividades em todo o Pa(s.

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

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. ExA a palavra.

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro registrar que, ao longo da tarde, durante a votação,
acompanhei a orientação do partido.

Aproveito a oportunidade para fazer apelo ao
or. Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal,
ao Sr. Waldeck Ornélas, Ministro da Previdência e
Assistência Social, e ao Sr. Pedro Malan, Ministro da
Fazenda, aproveitando a presença do Líder do Go-

vemo, Arthur Virgílio, para que possamos prorrogar o
REFIS, já que tivemos um mês atípico, com o Carna
val, o que impediu que as empresas pudessem tomar
conhecimento, e houve dificuldade de implementaras
informações por todo o território nacional, a fim de
que possa haver uma adesão mais efetiva do setor
produtivo a essa proposta de renegociação das dívi
das das empresas.

Que o Refis seja prorrogado e, mais do que isso,
faça parte de um programa do Governo este ano para
o saneamento das empresas brasileiras, de modo
que essas empresas possam participar efetivamente
da reconstrução e da construção do País que nós
queremos, através da produção e do trabalho. Há
uma desinformação, meu caro Deputado Arthur Virgí
lio, em todo o território nacional, nos órgãos do Go
verno, em relação ao REFIS. Cada semana há uma
mudança nas regras. Gostaríamos que fosse prorro
gado no mrnirno por noventa dias, e, a partir daí, ao
longo deste ano 2000, houvesse um real programa de
Governo para sanearmos as empresas nacionais.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Prosseguindo as Comunicações Parlamentares, con
cedo a palavra ao nobre Deputado Arthur Virgílio,
pelo Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

S. Exa. dispõe de dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGfLlO (Bloco/PSDB - AM.)

- Sr. Presidente, inicio dizendo ao ilustre Deputado
Gerson Gabrielli que ainda hoje vou iniciar gestões no
sentido do atendimento ao pleito, que me parece jus
to, formulado por S. Ex· Até porque as notícias que te
mos, no interior do Governo, é de que as adesões ao
Refis estão sendo bastante expressivas. O projeto vai
se implantando. Creio que, se dermos mais tempo. va
mos coroar de êxito um projeto que, no fundo e no
raso, tudo o que pretende é dar saúde às empresas
brasileiras para que possam gerenciar, em posição de
honra, essa nova etapa que, mais do que anunciada,
já está visrvel nas pesquisas de opinião pública sobre
o Governo do Presidente Fernando Henrique, isto é, o
crescimento econômico, inescapável e irrecusável
aos olhos de qualquer pessoa de bom senso.

Sr. Presidente, quero registrar, com muita emo
ção, que hoje o Deputado Luis Eduardo Magalhães
completaria 45 anos de idade se vivo estivesse. Disse
muito bem seu pai, Senador Antonio Carlos Maga
lhães, como também o fizerem o Presidente Fernan
do Henrique e o Vice-Presidente Marco Maciel, hoje,
numa solenidade no Instituto Tancredo Neves, do
Partido da Frente Liberal, que algo acontece de mila
groso em relação ao Deputado Luis Eduardo Maga-
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Ihães: ele está vivo. Está vivo porque as reformas pe·
las quais tanto lutou tanto estão aí; está vivo porque
significa todo o nosso compromisso com o País que,
em bases responsáveis de reformas e de ajuste fis
cal, haverá de, rOJTIpendo com o populismo, sem con
cessões à demagogia, dar um rumo de crescimento
econômico e de q"ualidade social para o desenvolvi
mento que já está às nossas portas.

Fiquei profundamente honrado por ter participa
do daquela solenidade. Lamento, por um lado, o de
saparecimento do Deputado Luis Eduardo, mas, por
outro, fico feliz em saberque esse grande companhei
ro e inesquecível amigo permanece na memória de
todo pelas realizações de sua vida parlamentar e de
sua passagem na política baiana e nacional em pa
drão que já o marca como um dos grandes vultos pú
blicos do nosso tempo.

Sr. Presidente, solicito que o pronunciamento
que tenho em minhas mãos seja transcrito nos Anais
da Casa. Ele se dirige, basicamente, aos meus cole
gas do Partido dos Trabalhadores e, claro, ao conjun
to da Casa etem a ver com o acordo que recentemen
te fiz com o Uder José Genoíno, com o aval do Presi
dente Antonio Carlos Magalhães e a valiosa partici
pação do Uder Inocêncio Oliveira, visando a ampliar
o financiamento e a proteção aos mini e pequenos
agricultores, bem como daqueles enquadrados no
PRONAF Programa Nacional de Apoio á Agricultura
Familiar, que, aliás, é um dos pontos mais positivos do
Governo que aqui defendo, que aqui encarno o Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Na verdade, considero que neste discurso há
pontos delicados. Devo dizer que a minha assessoria
está encaminhando a cada Parlamentar do PT cópia
do discurso, discurso que, ontem mesmo, tive a honra
de ler para o Deputado João Grandão, no meu gabi
nete. Mandarei a cada Deputado do PT o inteiro teor
do texto, uma vez que não tenho tempo suficiente
para discorrer sobre todo o seu conteúdo. Precisaria,
na realidade, de vinte cinco atrinta minutos para isso.

Peço a transcrição nos Anais, portanto, não só
da íntegra do discurso, como também de alguns do
cumentos, como a Resolução nº 2.703, de 14 de mar·
ço de 2000, que constitui o cumprimento da palavra
que aqui empenhei e que terminou sendo honrada
pelo Governo que represento, e os pronunciamentos
do Deputado José Genoíno e o meu próprio, proferi
dos na sessão do Congresso Nacional de 26 de janei
ro deste ano.

Mas vou fazer um resumo do que se trata. Em
fins doano passado, cuidamos aqui de fazer um acor-

do, que foi honrado pelo Partido dos Trabalhadores e
respeitado pelo conjunto das oposições, permitindo
ao Governo trafegar com matérias extremamente re
levantes para o País em clima de harmonia e de en
tendimento. Naquele momento fui claro: não posso
assumir números, nem idéias ou formatações da la
vra do Partido dos Trabalhadores, até porque a esse
partido não pertenço. Tenho minha própria cabeça e
ela se regula pela ideologia que norteia o Partido da
Social Democracia Brasileira, o PSDB, que é o meu
partido. Comprometo-me, sim, já dizia na época, em
fazer o GovElrno reabrir a questão, conceder mais e
dar um passo à frente. Se a decisão estampada na
Resolução n!2 2.703 não é a ideal para o Partido dos
Trabalhadoms, até entendo tal fato, pelas diferenças
que nos separam do ponto de vista da visão de mun
do que cada um tem essa diferença faz parte da pró
pria construç:ão democrática deste País.

Oque quero deixar bem claro é que honrei a mi
nha palavra, cumpri com o meu dever. Em nenhum
momento fecharei as portas para o diálogo. Tenho
certeza, igualmente, de que em nenhum momento o
PT fechará as portas para o diálogo com um Líder
que jamais deixou de privilegiar, acima de tudo, a con
versa, o convívio democrático, tudo isso permeado
muitas vezes pela crítica dura, pelo embate duro, pelo
necessário choque das idéias. Isso faz parte de quem
crê. Sou movido pelo combustível da crença e sei que
os militantes do Partido dos Trabalhadores também o
são. É evidente que em algum momento há choques.
Mas se é a luta que marca a hora do choque, é claro
que, no pano de fundo, tem ternura, amizade e consi
deração pessoal.

E o qUH conseguimos não foi pouco, mais até do
que o ponto específico ligado ao Pronaf. O que conse
guimos foi a abertura de um efetivo canal de diálogo
entre a Liderança do Governo no Congresso Nacional
e as Lideranças das oposições, naquele momento
mais explicitamente representas pelo PT, mas o tem
po inteiro estendido aos demais Líderes, como, por
exemplo, o Deputado Miro Teixeira, com quem dialo
go intensamente; a Deputada Luiza Erundina, que
nos permitiu tocar o acordo até o final, quando já o
quorum falecia numa importante sessão do Congres
so Nacional; o Deputado Aldo Rebelo, que à época
era Líder do Partido Comunista do Brasil; o Deputado
João Herrmann Neto, Líder do PPS; o Deputado Val
demar Costa Neto, do PL. Eu não teria, aliás, a regis
trar queixas de nenhum Líder de Oposição, dos mais
antigos aos atuais, do ponto de vista da palavra que
sempre souberam cumprir todas as vez~s que a em-
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penharam durante o exercício desta Liderança do
Governo no Congresso Nacional.

Considero, portanto, que não é pouco o que se
conseguiu, acima até do específico que estava em
jogo eque foi um avanço, a meu ver. Se não foi o ideal
para um dos lados, o importante é que se avançou e
se conseguiu !produzir resultado substantivo. A aber
tura do diálogo entre Oposição e Governo, neste ní
vel, uma se recusando a dizer apenas "não", outro se
recusando a montar esquemas que ignorassem a voz
da Minoria, não pode ser desprezado sob nenhum
pretexto, não pode ser desprezado a nenhum preço,
não pode ser desprezado a nenhum custo.

Tenho certeza de que novos momentos virão
em que novamente serão postas à prova a capacida
de de cada um se aferrar às suas idéias e defender
com convicção seus pontos de vista, mas, sobretudo,
a capacidade de cada parte também ceder e ter a
compreensão democrática de, na hora da concessão,
saber que se está fazendo a concessão em favor de
um convívio respeitoso e nobre, que termina em van
tagens para ambas as partes que entraram na nego
ciação legítima, porque a negociação legítima é preci
samente aquela que deve ser cultivada, estimulada e
adubada numa Casa fadada à democracia, como é o
caso do Congresso Nacional.

Este discurso é, pois, uma prestação de contas.
Há neJe um apelo ao PT e há nele minha clara mani
festação de respeito por um partido que tem feito por
merecê-lo. Espero, igualmente, poder sempre mere
cer o respeito de todos os meus pares. Trato todos
com respeito, agradeço pelo respeito que tenho me
recido de todos e confio em que haveremos de viver
momentos profícuos e construtivos, pelos tempos
afora.

A reforma do Estado brasileiro se vai comple
tando. Para os que gostam disso, ela se completa.
Para os que dela não gostam dela, ainda assim ela
também se completa. O Brasil está ficando outro, esta
é a verdade. Para quem gosta de saber disso, é as
sim. Para quem não gosta, é assim também. Tenho a
impressão de que muito mais plurais poderemos ser
daqui em diante, se cultivarmos a lucidez; se tivermos
capacidade de dialogar com segurança, com justeza;
se tivermos a capacidade de fazer as concessões jus
tas; se tivermos capacidade de fazer as concessões
necessárias, 'sempre levando em conta que, nesta
Casa, a melhor arma com que pode contar um bom
Parlamentar, de que pode dispor um bom partido é o
diálogo o diálogo com base na confiança entre as par-

tes, com base na palavra que se cumpre, com base
na compreensão, com base na fraternidade.

Aprendi a respeitar os meus adversários. Quan
to mais os combato ç1e frente e quanto mais eles me
combatem de frente, mais eu os respeito. Quanto
mais entro na luta com calor, mais eu respeito as pes
soas que sabem entrar na luta com calor e dela emer
gir sem o rancor pessoal, sem o ranço dos sentimen
tos menores.

Posso dar esse testemunho, portanto, a partir
do contato que mantenho com quem faz oposição no
Congresso, porque vejo nesses colegas espírito pú
blico, embora sob visão diferente da minha. Traba
lham seguindo uma lógica que não é a minha, mas
nem por isso deixo de estimá-los.

Por isso, Sr. Presidente, quando encerro este
pronunciamento, solicito que a peça que o tempo me
impediu de ler seja, na íntegra, publicada no Jornal
da Câmara. Repito que minha assessoria está provi
denciando para enviá-Ia, com afetuoso cartão meu a
cada Deputado do PT, a começar pelo sempre Líder
José Genoíno, com quem comecei as tratativas, e
passando, evidentemente, por essa figura brilhante,
que se impõe cada vez mais ao respeito da Casa, o
Líder Aloizio Mercadante, e indo a cada Parlamentar
desse partido valoroso. Farei o mesmo relativamente
aos demais partidos de Oposição, para que todos to
mem consciência, enfim, de como vi, eu próprio, esse
episódio que para mim está claramente explicado. A
palavra empenhada foi cumprida, senão nos termos
que poderiam ser os ideais para alguns, porém dentro
das possibilidades de um Governo responsável, que
consultou exaustivamente os seus números para, a
partir deles, fazer a sua contraproposta e tomar a sua
decisão.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSOS E DOCUMENTO A QUE
SE REFERE O ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em fins
do ano passado, durante sessão do Congresso Naci
onal, acertei com o então Líder do PT, Deputado José
Genoíno, com o aval do Presidente Antonio Carlos
Magalhães e a valiosa participação do Líder Inocên
cio Oliveira, que o Governo, tão assim estudos técni
cos específicos lhe permitissem fazê-lo, apresentaria
proposta que ampliasse o campo de proteção a mini e
pequenos produtores rurais, bem como aqueles en
quadrados no Pronaf, o Programa de Agricultura Fa
miliar do Governo Fernando Henrique.
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Nesse dia, Sr. Presidente, fui à tribuna e anunci
ei, textualmente, o seguinte:

a) "São basicamente dois itens: o primeiro diz
respeito ao custeio, o que significaria trazer as dívidas
de pequenos agricultores do Pronaf, dívidas vencidas
e não pagas e dívidas prorrogadas - com aqueles ju
ros maiores e variáveis - para as taxas atuais, que
são de 5,75% ao ano, sendo a diferença considerada
como o bônus de adimplência. Ao mesmo tempo, ain
da no item referente ao custeio, dar-se-á um novo pra
zo de até cinco anos, com média de três anos e um de
carência para a quitação do débito";

b) "O segundo item, que de maneira muito breve
passo a relatar, diz respeito a investimento. Significa
ria o Governo concordar em dar um bônus de adim
plência de 10% sobre as prestações que viessem a
vencer".

Recebi, em resposta, generoso discurso do Lí
der José Genoíno, que, legitimamente, ponderou não
ser a do Governo proposta ideal para o PT, reconhe
cendo, contudo, que se tratava de avanço e, mais do
que tudo, do cumprimento da palavra por mim em
penhada.

O passo seguinte, Sras e Srs. Deputados, teria
de ser a transformação da declaração de intenções
em resolução efetiva do Conselho Monetário Nacio
nal. O Líder Genoíno, com muita pertinência, me co
brava a decisão final. E eu fazia o mesmo relativa
mente à equipe técnica do Ministério da Fazenda.
Esta, por sinal, não fugia à responsabilidade em ne
nhum momento, pois questões técnicas são questões
técnicas e o tempo do populismo, dos números irres
ponsáveis, já não faz mais parte da vida e da luta do
Governo Federal neste País.

Basta dizer, Sr. Presidente, que a matéria foi
para a Comissão de Controle de Gestão Fiscal, a
CCF, que se compõe dos Secretários-Executivos dos
Ministérios da Fazenda e do Planejamento, das Se
cretarias de Orçamento e Finanças e da Secretaria
da Receita Federal. A CCF analisou os impactos fis
cais da medida e o próximo passo foi o exame do
tema pela Comissão da Moeda e do Crédito.

Daí, o benefício aos mini e pequenos produtores
e ao Pronaf não ter podido passar pelo crivo do Con
selho Monetário Nacional, na recente sessão do últi
mo dia 26 de fevereiro. Convocou-se, inclusive, ses
são extraordinária do CMN que, por unanimidade, an
teontem aprovou os termos do acordo patrocinado
pela Liderança do Governo no Congresso.

Saiu, então, enfim, a Resolução nll 2703, de 14
de março, ao lado de alguns outros assuntos de enor-

me relevância para o setor primário, como foi o caso
da prorrogação do prazo (até 30 de junho vindouro)
para adesão ao Programa Especial de Saneamento
de Ativos, o Pesa.

Do mesmo modo, prorrogou-se o prazo, tam
bém até 30 de junhO', para adesão ao Programa de
RevitalizaçãCl das Cooperativas Agropecuárias, o
RECOP. Assim como 70% dos vencimentos da safra
de arroz, estipulados para junho e julho de 2000, pas
saram para outubro e dezembro deste mesmo ano.

E foram aprovados recursos para as operações
de mercado de futuros e opções de café. Tudo isso
numa única sessão do CMN, no que se constitui cabal
demonstração de apreço do Presidente Fernando
Henrique pelo setor primário que, heroicamente, des
mentiu todas as previsões econômicas catastróficas,
no correr do ano passado.

Fecho parênteses, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, para pedir inscrição nos Anais da Casa
do texto da Hesolução n!2 2703, de 14 de março de
2000, que trata da questão em torno de mini, peque
nos produtoras e Pronaf.

Nos últimos dias, tenho discutido a matéria, exa
ustivamente, com o ilustre Líder Aloizio Mercadante,
com diversos Parlamentares petistas e com a asses
soria técnica chefiada pelo Dr. Gerson Teixeira, mui
tas vezes na presença da Contag e do MST que, em
duas ocasiões, se fez representar pelo próprio econo
mista João Pedro Stédile.

Ao meu lado, têm estado, sempre, os deputados
Xico Graziano, Luiz Carlos Heinze e Ronaldo Caiado.
Assim como não me tem faltado o suporte técnico dos
Drs. Amaury Bier e Gerardo Fontelles.

Dos debates, surgiram, sob o título de Comentários,
as seguintes observações postas pela assessoria do
PT:

a) " a proposta não inclui prorrogação das ope
rações de investimentos. Para estas, prevê, apenas,
bônus de adimplência sobre as parcelas vencíveis, de
10%. Por esta razão, o Voto não registra as condições
de encargos para tais operações. Mais grave: o as
sessor da Fazenda omitiu o fato, alegando, apenas,
que os encargos para o alongamento de investimen
tos não constavam do voto, posto que estariam su
bentendidos os custos previstos para o Pronaf (TJLP
mais 6% ao ano, dividido por 2), em desacordo com a
proposta anunciada pelo Líder do Governo, em janei
ro".

Resposta do Governo: Como, no tocante ao in
vestimento, não foi alterado o contrato, vale o que já
estava acordado: TJLP mais 6% ao ano, dividido por
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dois. Ou seja, exatamente como o PT gostaria que
fosse e exatamente o oposto do que esse partido te
mia estivesse ocorrendo.

b) " Novamente em desacordo com a proposi
ção anunciada pelo Líder do Governo, o Voto outorga
o poder de decidir os beneficiários da prorrogação e
por prazos que poderão variar de alguns meses até 5
anos, de acordo com a avaliação de pagamento feita
por essas instituições".

Faço rápida observação: no discurso que fiz, no
Congresso, em 26 de janeiro de 1999, falei, precisa
mente, em até 5 anos. Mandei cópia desse pronuncia
mento, aliás, tanto para o Líder Aloizio Mercadante
quanto para o sempre Uder José Genoíno.

Resposta do Governo: Se um cidadão repactua
suas dívidas de dezembro de 2000, ele tem até 2005
para pagá-Ias. Se, porém, a situação já vem de atraso
de 4 anos e repactua por novos 5 anos, ele tem nada
menos que 9 anos para saldar o débito. Daí o até, que
não é para oprimir quem tem direito a cinco anos, mas
é para evitar que alguns tenham, digamos, 9 anos
para saldar um débito. E os bancos são obrigados a
obedecer ao critério da capacidade de pagamento,
sem dúvida nenhuma.

c) " Ao ficar na carência de até 1 ano, dependen
do da época da obtenção da primeira receita após a
repactuação, além de conflitar com o prazo anterior
mente estipulado (1 ano), o voto cria situações nas
quais acarência poderá limitar-se a qualquer prazo, li
mite de 1 ano, inclusive, nenhum prazo, dependendo
do tempo entre a data da firmatura do contrato de
prorrogação e o período em que o agricultor obterá
receita com a sua atividade".

Resposta do Governo: se o devedor tiver receita
antes de um ano, ele poderá pagar a conta. Se não ti
ver, o prazo de carência será mesmo de 12 meses;

d)" Inclui apenas as operações originárias de
fontes equalizáveis, o que equivale dizer, por exem
plo, que as operações com recursos das exigibilida
des bancárias estariam excluídas da prorrogação".

Resposta do Governo: evidentemente que as
operações ter'ão de ser originárias de fontes equalizá
veis, porque () r-,.,verno somente pode interferir onde
ele estiver partlv.pando ou subsidiando.

Quanto às exibilidades, uma leitura mais atenta
do art. 412 da Resolução ~ 2.703 contrariará a preocu
pação petista.

Art. 4Q
: As autorizações de que trata esta Reso

lução abrangem financiamentos concedidos com re
cursos: 1- das exigibilidades do crédito rural e livres
das instituições financeiras, acritério dessas, por lhes

caber a absorção dos impactos financeiros verifica
dos; 11- repassados ou equalizados pelo Tesouro Na
cional, cujos impactos financeiros serão absorvidos
pela União.

Ou seja, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a louvável preocupação do PT, na realidade, não se
justifica, porque a leitura atenta da Resolução põe a
limpo o cuidado com que se houve o Conselho Mone
tário Nacional, na hora da decisão.

e) "Não inclui os contratos em condições de
adimplência, o que é decorrência da exclusão das
operações de investimentos. Este fato também expli
ca porque o assessor da Fazenda comunicou a exclu
são de operações junto ao Finame".

Resposta do Governo: não inclui porque, para
os adimplentes, os juros hoje são, já, de 5,75 ao ano.

Além dos Comentários, Sras. e Srs. Deputados,
a assessoria técnica do PT elaborou, igualmente, al
gumas propostas, visando a alterar o texto da Resolu
ção n2 2.703, a saber:

a) Crédito Rural- " Prorrogação das dívidas de
custeio, comercialização e investimento, decorrentes
de operações com mini e pequenos produtores e agri
cultores familiares, firmados com fontes e programas
de financiamento sob o amparo do Sistema Nacional
de Crédito Rural".

Resposta do Governo: não é possível a altera
ção, porque o Governo, sensível, porém responsável,
chegou ao seu limite. Entende que o acordo, patroci
nado pelo Lfder do Governo no Congresso e discutido
com o Líder José Genoíno, está contemplado na Re
solução nSl 2.703. E nada impede que todos aqueles
que tenham dívida indexada (é o exemplo do Finame)
se dirijam ao Pesa e, a partir dele, equacionem a situ
ação a envolvê-los.

b) "promover o alongamento, por 5 anos com 1
ano de carência, do prazo de pagamento das opera
ções de custeio investimento e comercialização, fir
madas com recursos originários de fontes sob o am
paro do Sistema Nacional de Crédito Rural contrata
das entre 20-6-95 e 31-12-97, em atraso ou não, ou
objeto de prorrogações anteriores." .

Resposta do Governo: quem não está na Reso
lução pode recorrer ao Pesa. A Resolução trata de
mini e pequenos produtores e de agricultores familia
res, cujas fontes de financiamento sejam equalizáve
is. Além do mais, o grosso dessas operações se deu a
partir de 1997, com prazos de carência de 2 a 3 anos,
mal vencidos, portanto, ou, em muitos casos, a ven
cer.
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c) "Para os efeitos deste voto, fica estabelecido
o prazo de até 30 de junho de 2000, para formaliza
ção das operações, enquadrando-se como mini e pe
quenos produtores e agricultores familiares os mutuá
rios assim considerados nos contratos originais:'

Resposta do Governo: não há dúvida de que a
Resolução já prevê tais situações.

Penso, então, Sr. Presidente, ter respondido às
dúvidas quanto ao "até 5 anos" e quanto ao "até 1
ano". Assim como penso ter deixado bem nítido que o
Governo Fernando Henrique cumpriu a palavra em
penhada pelo seu Líder, no Plenário do Congresso
Nacional.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, é bem possível que
a fórmula apresentada e que virou Resolução não
seja do agrado do Partipo dos Trabalhadores. Inesca
pável, porém, é que o Governo não se comprometeu
com as idéias ou com os números do PT, mas, sim,
com apresentar proposta concreta que beneficiasse
mini e pequenos produtores eagricultores familiares.

Gestos sectários, que levem ao endurecimento
de parte a parte e, até, a um eclipse momentâneo do
diálogo, seriam lamentáveis e desnecessários. O ra
dicalismo não leva a bom caminho, o sectarismo não
conduz a boas soluções.

Penso que o PT pode e deve criticar uma propos
ta que não seja ideal, do ponto de vista de sua pers
pectiva para o setor primário. Pode e deve colocar críti
cas, porém sem cortar o diálogo, sem recorrer a méto
dos pouco condizentes com a vida parlamentar, sem
imposições inúteis ou confrontações estéreis.

Tenho admiração por esse partido, por seus lí
deres, por seus militantes. Confio no bom senso de
quem tem tradição de luta ecoerência. E reafirmo que
meu gabinete e meu coração estarão eternamente
abertos para o convívio fraterno, para a convergência
eventual e para a discordância democrática.

Neste momento, o Governo avançou o que tinha
de avançar. Amanhã, quem sabe? Tudo depende de
se construir o edifício sólido do diálogo permanente e
da convivência democrática.

Peço a V. Exa., Sr. Presidente, mandar inserir
nos Anais da Casa o texto da Resolução n2 2.703, os
Comentários e Propostas que a Liderança do PT, por
meio de sua assessoria técnica encaminhou à lide
rança do Governo no Congresso, bem como a íntegra
do discurso que pronunciei, como Líder, na Sessão
do dia 26 de janeiro último, no Congresso.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSOS A QUE SE REFEREM O
ORADOR:

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Sr. Presi
dente, peço /:1 palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo
a palavra, pelll ordem, ao Deputado José Genoíno.

O SR. [)EPUTADO JOSÉ GENOíNO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Gongressitas, sobre esta sessão do Con
gresso Nacional, temos alguns acordos referentes à
pauta da Ordem do Dia, que certamente serão anun
ciados pela Liderança do Governo, por meio do Depu
tado Arthur Virgílio.

Em relação à Bancada do Partido dos Trabalha
dores, além do acordo que retira a MP dos Bingos, te
mos uma qUl~stão pendente que desde outubro vem
nos acompanhando na negociação com o Líder do
Governo. Isso tem a ver com a pauta, independente
do mérito de algumas questões.

Como abrimos, hoje, uma negociação com a li
derança do Governo, que apresentou, pela primeira
vez, os núm'~ros' de uma contraproposta à proposta
do PT em relação à divida dos mini e pequenos pro
dutores e à agricultura familiar, gostaria de ouvir o po
sicionamentcl do Líder do Governo, já que isso poderá
ter influência em relação a alguns itens da pauta des
ta sessão do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (HeráClito-Fortes) "::COi'n a
palavra o Líder do Governo, Deputado Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Como
Líder. Sem rE3visão do orador.) - Sr. Presidente, após
boas semanas e até poucos meses de proveitosas e
democráticas discussões envolvendo setores rele
vantes da Oposição, a começar pelo nobre Líder José
Genoíno, envolvendo técnicos do Governo, envolven
do a liderança do Governo no Congresso Nacional e
Lideranças ele Partidos como, por exemplo, o Líder
Inocêncio Oliveira e até o Presidente Antonio Carlos
Magalhães, fez-se um enorme esforço. E esse esfor
ço foi bastante frutífero, já que culminou com a rea
bertura das negociações dos débitos de pequenos e
até de médicls produtores.

E foi em função da consciência e da sensibilida
de do Governo Federal e em função, sem dúvida algu
ma - e é bom que se frise neste momento -, da legíti
ma edemocrática pressão da Oposição, por exemplo,
do Partido dos Trabalhadores, que se chegou à Medi
da Provisória dos Fundos Constitucionais. Mas falta
va um resíduo, faltava algo não menos importante so
cialmente, embora em número muito menos expressi-
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vo, qual seja, aqueles pequenos produtores do Pro
naf e afins. E aí, Sr. Presidente, repetindo os termos
do compromisso aqui assumido com o Líder José Ge
nuíno, compromisso que foi avalizado pelo Presiden
'te- Antonio Carlos Magalhães, deixo mais uma vez
.bem claro que não havia de forma alguma compro
misso quanto a números. Não nos comprometemos
-em aceitar os números que viessem da lavra da Opo
~ição; comprometemo-nos, isto sim, em apresentar
uma proposta concreta com parâmetros bem defini
dos, proposta que, pessoalmente, fiz minha e que
n..ffi.o tenho dúvida de que virará proposta do Governo
Federal.

Sr. Presidente, em atenção a Casa, passo então
-a resumi-Ia, refrisando a enorme obrigação que tenho
oom a palavra que empenho, com a palavra de que
sempre, invariavelmente, haverei de cumprir. Eis, en
.tão, Sr. Presidente, os termos básicos da proposta ora
apresento ao Líder José Genuíno e aos demais líde
res da Oposição.

Para ser bem sucinto, são basicamente dois
itens: o primeiro diz respeito ao custeio, o que signifi
caria trazer as dívidas de pequenos agricultores do
Pronaf, dívidas vencidas e não pagas e dívidas pror
rogadas - com aqueles juros maiores e variáveis -,
para as taxas atuais que são de 5.75% ao ano, sendo
a-diferença considerada como bônus de adimplência.
Quem já pagou passa a ter direito a que isso seja con
siderado como bônus de adimplência. Ao mesmo
tempo, Sr. Presidente, ainda no item referente ao cus
teio, dar-se-á um novo prazo de até cinco anos, com
média de três anos e um ano de carência para a quita
ção do débito.

O segundo item, que de maneira muito breve
passo a relatar, diz respeito a investimento. Significa
ria o Governo concordar em dar um bônus de adim
plência de 10% sobre as prestações que viessem a
vencer. Portanto, imaginando que isso sensibilize as
Lideranças da Oposição, a começar pelo Líder José
Genuíno, e lembrando que foi fruto de árdua e realista
discussão no seio do Governo, envolvendo os setores

t:5ãrlamentares e técnicos do governo, pontuo que
esta foi uma medida sofrida, suada, mas que se atin
ge com felicidade, pelo seu alto alcance social, sendo
ela uma medida que se pode tomar, que avança até
onde se pode avançar e que assumo, eu próprio, a
responsabilidade de defendê·la e fazê--Ia virar realidade.

Assim, julgando que cumpri com a promessa e
nantive a minha palavra, posso, portanto, olhar para

a Casa de cabeça erguida, olhar para as Lideranças
da Situação e da Oposição com a mesma tranqüilida-

de com que procuro exercer o mandato, ou seja, de
fendendo as minhas convicções e as minhas verda
des, sempre, porém, com o compromisso inabalável
de nunca fechar as portas para o diálogo, numa Casa
que, por ser plural, deve ser a Casa onde pouco funci
one a política de se atropelar minorias, mas, ao con
trário, funcione bastante a política de ouvi-Ias e res
peitá-Ias. E aqui está a prova: as minorias falaram e,
por elas, podemos conceder mais alguns pontos es
senciais para a vida dos pequenos produtores.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado. (O orador é cumprimentado.)

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado José Genofno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem•
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a pala~

vra pela ordem porque devo um esclarecimento. Em
primeiro lugar, politicamente, o gesto do Líder do Go
verno garante, dignifica e dá respeitabilidade a sua
palavra de Líder, já que, durante o processo de nego
ciação, fez um esforço político muito grande para que
a sua palavra, colocada perante o Presidente do Con~

gresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães,
e perante o Líder do PFL, Inocêncio Oliveira, trouxes
se uma contraproposta. E o Líder do Governo apre
sentou uma contraproposta, tendo sido cumprido,
portanto, o compromisso.

Mas ainda estamos fazendo uma avaliação do
mérito, do conteúdo da contraproposta em relação ao
grave problema do endividamento dos mini e peque
nos produtores. Em relação ao mérito, é claro que
essa não é a nossa proposta. No nosso entender, não
é a proposta que solucionará o problema. Ela pode
até adiar e aliviar o problema, mas a questão continu
ará na pauta até que se chegue a uma solução para o
grave problema social do endividamento dos mini e
pequenos produtores.

Neste momento, Deputado Arthur Virgílio, não
posso dar uma avaliação de mérito, porque ainda es
tamos avaliando. Sei como foi duro e demorado o Go
verno fazer uma contraproposta e mesmo não con
cordando com mérito, tenho que considerar que o
gesto de V.ExA, que se empenhou para promover uma
reunião com representantes de vários ministérios e
chegar a uma solução, é um gesto politicamente posi
tivo, já que houve empenho e esforço. E V.ExA valoriza
esse processo de disputa e negociação dentro do
Parlamento.
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Temos divergência, disputamos, mas podemos
fazer isso em alto nível, onde a disputa e a negocia
ção possam permear a nossa relação. É claro que
predomina a disputa, mas, pontualmente, algumas
negociações podem ser importantes.

Em relação ao tema da dívida dos mini e peque
nos, a Bancada do PT se empenhou muito para solu
cionar esses problemas, inclusive buscando uma so
lução no bojo da dívida dos grandes produtores. A so
lução da medida provisória não foi correta. Afirma
mos, naquela sessão do Congresso Nacional, que
era necessário um tratamento especial para mini e
pequenos produtores e para agricultura familiar. Essa
contraproposta está sob avaliação da nossa Banca
da, mas o gesto de V.Exª é politicamente positivo, na
medida em que os parâmetros foram colocados clara
mente. Não podemos recusar esses parâmetros, mas
podemos, evidentemente, melhorá-los.

Deputado Arthur Virgílio, mesmo reconhecendo
o limite das suas forças e seu empenho, vou continuar
lutando para aumentar proposta com o compromisso
de que é do patamar para melhor e não do patamar
para pior.

Nesse sentido, Deputado Arthur Virgílio, temos
que falar claramente que, considerando que V.Exª
também ouviu ponderações e retirou a medida provi
sória dos bingos da pauta dos trabalhos dessa Co
missão e que V.Exª tem um problema, como Líder do
Governo, em relação a outras MP, se for possível uma
solução que preserve a anualidade da taxa, sem re
solver todos os problemas da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, estaremos abertos a ouvir alter
nativas e a discutí-Ias.

Em relação às duas outras medidas provisórias
que se referem à anualidade, temos o direito de mar
car a posição, mas evidentemente não vamos obsta
culizar sua votação.

Em relação à medida provisória da área de saú
de, estamos abertos a considerar uma alternativa
que, mesmo que não se decida aqui o funcionamento,
a composição e a competência da Agência, possa
ressalvar a questão das taxas para efeito de anualida
de.

Continu.arei lutando junto a V. Exa. para melho
rar a proposta. Como V.Exa, nesse patamar, trará, por
escrito, até terça-feira, o que será resolução do Con
selho Monetário Nacional e o que será objeto de me
dida provisória, temos muita conversa até aquela
data, Deputado Arthur Virgílio.

Quero saudar a relação positiva e transparente
que tenho com V.Exa: brigamos, mas brigamos de
mocraticamemte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Liderança da Bancada na Câmara dos Deputados

Comentários e Propostas de Altera
çõe:; no texto do Voto do CMN apresentado
pelo Líder dó Governo, no Congresso Naci
onal, a respeito da prorrogação das dívidas
de 81gricultores de pequeno porte

Responsável: Gerson Teixeira - Assessor Técnico
Em 15-3-2000

1 - Comentários:

a) a proposta não inclui a prorrogação das ope
rações de investimento. Para estas, prevê, apenas,
bônus de adimplência sobre as parcelas vencíveis, de
10%. Por esf[a razão, o Voto não registra as condições
de encargoH para tais operações. Mais grave: o as
sessor da Fazenda omitiu o fato, alegando, apenas,
que os encargos para o alongamento de investimento
não constavam do Voto posto que estariam subenten
didos os custos previstos para o Pronaf: (TJLP + 6%
a.a.)/2. (Em desacordo com a proposta anunciada
pelo Líder do Governo, em janeiro);

b) novamente em desacordo com a proposi
ção anunciada pelo Líder do Governo, o Voto outor
ga aos bancos o poder de decidir os beneficiários
da prorrogação, e por prazos que poderão variar de
alguns meses, até 5 anos, de acordo com a avalia
ção da "capacidade de pagamento feita por essas
instituições"';

c) ao fixar a carência de até 1 ano, dependendo
da época da obtenção da primeira receita após a re
capitulação, além de conflitar com o prazo anterior
mente estipulado (1 ano), o Voto cria situações nas
quais a caréncia poderá limitar-se a qualquer prazo,
no limite de 1 ano, inclusive, nenhum prazo, depen
dendo do tempo entre a data da firmação do contrato
de prorroga1ção e o período em que o agricultor obterá
receita com a sua atividade;

d) inclui, apenas, as operações originárias de
fontes equa.lizáveis, o que equivale dizer, por exem
plo, que as operações com recursos das exigibilida
des bancárias estariam excluídas da prorrogação;

e) não inclui os contratos em condições de
adimplência, o que é decorrência da exclusão das
operações de investimento. Este fato também explica
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por que o assessor da Fazenda comunicou a exclu
são de operações junto ao Fíname.

2 - Propostas de alterações do texto do Voto:

CONSEL.HO MONETÁRIO NACIONAL

Cr'édito Rural - Prorrogação das
dívidas de custeio, comercialização e in
vestimento decorrentes de operaç6es
com mini, pequenos produtores, e agri
cultores familiares firmadas com fontes e
programas de financiamento sob o
amparo do Sistema Nacional de Crédito
Rural.

a) promover o alongamento, por 5 anos, com 1
ano de carência, do prazo de pagamento das opera
ções de custeie), investimento e comercialização fir
madas com recursos originários de fontes sob o am
paro do Sistema Nacional de Crédito Rural contrata
das entre 20-6-95 e 31-12-97, em atraso, ou não, ou
objeto de prorrogações anteriores;

b) ..
Para os efeitos deste voto, fica estabelecido o

prazo de até 30-6-2000 para formalização das opera
ções, enquadrando-se como mini e pequenos produ
tores, e agricultores familiares, os mutuários assim
considerados nos contratos originais.

Suprimir item 6.

RESOLUÇÃO N2 2.703,
DE 14 DE MARÇO DE 2000

Dispõe sobre prorrogação de venci
mento de crédito de custeio e concessão
de rebate em operações de crédito de in
vestimento de miniprodutores e peque
nos produtores rurais.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 92 da
Lei n2 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna públi
co que o Conselho Monetário Nacional, em sessão
realizada em 14 de março de 2000, tendo em vista as
disposições dos arts. 42 , inciso VI, da referida lei, 4J2 e
14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro qe 1965, e 19. d8j
Lei nº 13.427, de 27 de maio de 1992, com a r~daçã()l
dada pela Lei n2 9:848, de 26 de outubro de 1999, re
solveu:

Art. 12 Autorizar o alongamento de prazo de pa
gamento das operações de custeio agropecuário de
miniprodutores e de pequenos produtores rurais, con
tratadas no período de 20 de junho de 1995 a 31 de
dezembro de 1997, em atraso ou objeto de prorroga
ções, observadas as seguintes condições:

1- prazos:

a) formalização: até 30 de junho de 2000;

b) reembolso: até cinco anos, de acordo com a
capacidade de pagamento do beneficiário, com prazo
de carência de até um ano, estabelecidos em conso
nância Gom a época de obtenção das respectivas re
ceitas;

11 - encargos financeiros: as operações ficam
sujeitas aos encargos originalmente pactuados para
situação de normalidade, incidentes desde a primeira
contratação;

111- bônus de adimplência: nos pagamentos das
parcelas relativas ao saldo devedor alongado de que
trata esta Resolução, desde que efetuados até a data
dos novos vencimentos, os beneficiários terão direito
a bônus de adimplência que implique redução dos en
cargos contratuais para o nível de taxa efetiva de ju
ros de 5,75% a.a. (cinco inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento ao ano), a partir da repactuação.

Parágrafo único. Ocorrendo pagamento em atra
so, o beneficiário perde o direito ao bônus de adim
plência sobre as parcelas vencidas e vincendas.

Art. 22 Autorizar a concessão de rebate de 10%
(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencíveis
de crédito de investimento agropecuário de minipro
dutores e de pequenos produtores rurais, contratadas
no período de 20 de junho de 1995 a 31 de dezembro
de 1997, desde que pagas até a data do vencimento
pactuado.

Parágrafo único. A alteração no instrumento de
crédito prevendo o benefício de que trata este artigo
deve ser formalizada até 30 de junho de 2000.

Art. 312 Enquadram-se como miniprodutores e
pequenos produtores rurais, para efeitos desta Reso
lução, aqueles que obtêm:

1- 80% (oitenta por cento), no mínimo, de renda
familiar da exploração agropecuária e não agrope
cuária do estabelecimento;

11 - renda bruta anual familiar de até R$ 27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais).

§ 1Q Entende-se como renda não agropecuária
aquela reladonada com o turismo rural e com a pro-'
dução artesanal, que sejam compatíveis com a natu
reza da exploração rural e com o melhor emprego da
mão-de-obra familiar.

§ 22 Na apuração da renda bruta anual familiar
deve ser rebatida em 50% (cinqüenta por cento) a
renda bruta proveniente das atividades de avicultura,
aqüicultura, bovinocultura de leite, caprinocultura, fru-



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA. DOS DEPUTADOS Sexta-feira 17 11267

ticultura, olericultura, ovinocultura, sericicultura e sui
nocultura.

Art. 42 As autorizações de que trata esta Resolução
abrangem financiamentos concedidos com recursos:

1-das exigibilidades do crédito rural e livres das
instituições financeiras, a critério dessas, por lhes ca
ber a absorção dos impactos financeiros verificados;

1/ - repassados ou equalizados pelo Tesouro
Nacional, cujos impactos financeiros serão absorvi
dos pela União;

111 - do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(FUNCAFÉ), cujos impactos financeiros serão absor
vidos pelo referido Fundo.

Art. 4º Ficam as Secretarias do Tesouro Nacio
nal, do Ministério da Fazenda, e de Política Agrícola,
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, au
torizadas a definir, em conjunto, as medidas comple
mentares necessárias ao cumprimento do disposto
nesta Resolução, as quais serão divulgadas pelo
Banco Central do Brasil.

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Armínio Fraga Neto, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Quei
roz, que dividirá o tempo com o nobre Deputado Sér
gio Novais, pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. V.
Exa., nobre Deputado Agnelo Queiroz, dispõe de cin
co minutos.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, comemoramos esta semana mais um 8
de março, o Dia Internacional da Mulher. Nunca é de
mais relembrar o motivo pelo qual este dia foi escolhi
do para homenagear a mulher. Em 1857, tecelãs de
Nova Iorque, Estados Unidos, entraram em greve
pela redução da jornada de trabalho para dez horas.
Em retaliação, o dono da fábrica provoca um incêndio
e mata 129 mulheres.

É sempre bom lembrarmos isto, para não es·
quecermos que este 8 de março não é ar'!~nas come
moração, mas antes de tudo uma data que marca a
história de luta das mulheres em busca de igualdade
e respeito.

Desde 1857, avanços significativos foram con
quistados. No mercado de trabalho, nas universida
des, em praticamente todos os campos de atuação as
mulheres tem avançado a passos largos para de
monstrar sua capacidade e competência.

No Brasil, em 1962, instituiu-se o Estatuto da
Mulher Casada, qu~ derrubou uma série de limita
ções impostas às esposas, tais como trabalhar, assi
nar contratos e receber herança sem a autorização do
marido. A constituição de 1988 assegurou diversos di
reitos, como a licença-maternidade, e no que diz res
peito à família assegura que "os direitos e deveres reM
ferentes à s~ociedade conjugal são exercidos igual
mente pelo homem e pela mulher".

Mas muito ainda há por fazer. Segundo dados
do IBGE, a proporção de mulheres entre os trabalha
dores brasil43iros passou, nos anos 90, de 38% para
40,8%. Apesar disso, a maioria das mulheres conti
nua convivendo com a dupla jornada de trabalho e
com salários mais baixos que os homens. Para citar
um exemplo, no Distrito Federal o salário médio das
mulheres representa apenas 67,3% do salário femini
no. Este fenômeno se repete no resto do Brasil.

Outro problema bastante grave é o da violência
contra a mulher. Infelizmente, a violência ainda faz
parte da vida de muitas delas, e muitas vezes conta
com a aceitação silenciosa de parte de nossa socie
dade. Apesar das campanhas públicas e da criação
da Delegacia da Mulher, este é ainda um problema
que está longe de ser banido.

Outro problema grave que afeta as mulheres
brasileiras é o da saúde pública. Convivemos no Bra
sil com um alto índice de mortalidade materna, que
chega a ser uma das principais causas de morte de
mulheres dos 19 aos 49 anos. Grave também é o pro
blema do elevado índice de óbitos por aborto. Cerca
de 37% da~~ gravidezes resultam em aborto, sendo
que 10% dest~s abortos provocam morte ou alguma
seqüela grave.

Problema que também tem se agravado é o nu
mero de mulheres que contraem o vfrus da AIDS. Em
1986, a média era de dezesseis casos masculinos
para um feminino. Hoje, esta média já é de dois casos
masculinos para um feminino, e na faixa etária dos 15
aos 24 anos esta proporção já é de 1 para 1.

Na participação política, apesar dos avanços,
ainda é bastante reduzida a presença das mulheres.
Nesta Casa, dos 513 Deputados Federais, apenas
:rinta são mulheres. Esta Casa, no entanto, deu um
,Jasso impol1ante para incrementar a participação fe
minina na vida pública através da lei de cotas e da
~ampanha Mulheres sem Medo do Poder, realizada
em 1996 e coar" _"nada pela Bancada Feminina no
Congresso Na!.. .,il. Tem crescido o número de mu
lheres Vereladords e também a presença da mulher
no Executivo. Com o aumento das cotas para 25%



,;,,11;.,:268::.;:;.,..,;Sc;.:Xla=-,;;;;fc;.;:;im.;..:.1.:,.7 .:::;D~JÁRI.=O::::..=D;:,:A:..;C:::.:.ÂMARA.::: ;..;;D::.;:O:.::S:...:D;;.:E;::.P..:::U..:.;TAD:.;;:::.O~S:::...- ---==M~ar~ç::;:,o~de::..;2~O~OO

nas eleições de 1998, a representação feminina nas
Assembléias Legislativas teve um aumento de 33%.
sendo eleitas 105 Deputadas distribuídas em quinze
partidos.

Infelizmente houve um recuo da presença femi
nina nesta Casa, nas últimas eleições, de 33 para trin
ta Deputadas, por causa principalmente do pequeno
suporte partidário e da falta de financiamento público.

Neste ano a Bancada Feminina no Congresso
Nacional programou uma série de eventos para co
memorar esta data. Resolveu homenagear trinta mu
lheres, que representam a força, a determinação e a
inteligência da mulher brasileira.

São elas: Ana Néri; Anita Garibaldi; Bárbara de
Alencar; Bárbara Heliodora; Berta Lutz; Cassi/da Bec
ker; Carlota Pereira de Queiroz; Catarina Paraguaçu;
Chica da Silva; Chiquinha Gonzaga; Clara Camarão;
Clarice lispector; Cora Coralina; Helenira Rezende;
Leila Diniz; Lígia Clark; Margarida Alves; Maria Emma
Lenk Zigler; Maria Quitéria; Nise da Silveira; Diga Be
nário; Pagu; Tarsila do Amaral; Tereza Benguela;
Zuzu Angel.

Mulheres que são exemplos para mulheres e
homens que sonham em construir um Brasil mais jus
to e igualitário.

Vamos assim comemorar todas as conquistas e
nos preparar para que a cada 8 de março tenhamos
mais para comemorar.

Rendo as minhas homenagens à passagem do
Dia Internacional da Mulher justamente porque as
mulheres do nosso Pars têm desempenhado um pa
pei extraordinário no avanço democrático e na luta
por direitos. Obviamente que esses avanços, apesar
de significativos, ainda têm muito que prosseguir.

Enfim, Sr. Presidente, é necessário que se dê
continuidade a essa luta das mulheres em busca de
igualdade e respeito. Em função disso faço minha ho
menagem a Helenira Rezende, mulher lutadora, guer
rilheira do Araguaia, que lutou e deu sua vida pela de
mocracia, pela liberdade, pela independência, para
que possamos ter um pars soberano. Que o exemplo
dessa grande lutadora que derramou seu sangue no
solo desta pátria continue a estimular a luta das brasi
leiras e dos brasileiros por melhores dias e por um
pars melhor.

Vou utilizar os dois minutos que me restam para
pronunciar-me sobre tema que nos preocupa bastan
te no Distrito Federal, onde vem ocorrendo uma série
de ameaças e casos concretos de agressão, especifi
camente à família do jornalista Ricardo Noblat, Dire
tor de Redação do jornal Correio Braziliense. Essas

agressões, que inicialmente atingiram um de seus fi
lhos (f'r:entemente outro, têm deixado bastante
apreensiva toda a nossa população do DF, particular
mente, seus representantes, porque não são um fato
isolado. Houve outros episódios, o que significa para
nós tentativa de intimidação, retomada da ofensiva do
coronelismo, de tentar calar a imprensa, os adversári
os, os divergentes de opiniões, através da força, da
intimidação, da covardia e da barbárie.

Ações como essas nos preocupam bastante, Sr.
Presidente. Sabemos que isso ocorre em várias re
giões no nosso País, mas ocorrer tal fato aqui no Dis
trito Federal, e com essa intensidade, é muito temerá
rio.

Por isso, estivemos no Ministério daJustiça con
versando com o Sr. Ministro, que se comprometeu em
utilizar todos os mecanismos possíveis para investi
gar tais fatos e esclarecê-los, para poder punir os
bandidos e os seus mandantes covardes, bárbaros
que não têm a coragem de enfrentar o debate, a di
vergência e utilizam métodos absurdos como esse.

Nesse sentido, quero me solidarizar com Ricar
do Noblat e sua família, dizendo que essa luta perten
ce a todos nós aqui do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Themístocles
Sampaio) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Sérgio Novais, pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

S.Exa. dispõe de cinco minutos para o seu pro
nunciamento.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, temos hoje grave denúncia a fazer so
bre o que está acontecendo no Estado do Ceará.

Dentro dessa onda neoliberal, o Governador
Tasso Jereissati tem sido exemplar precursor do pro
cesso de demissões de servidores públicos, de per
seguição, de arrocho salarial. Nesse momento, temos
dois órgãos sendo atacados duramente no Estado do
Ceará. O primeiro é o Seproce, Serviço de Processa
mento de Dados do Ceará, que o Governador quer
extinguir e, posteriormente, terceirizar suas ativida
des. Imagin~mos o Serviço de Processamento de Da
dos do EstaCfo terceirizado.

O segundo, mais grave do que o já referido, é o
processo de privatização da Companhia de Água e
Esgoto do Ceará, a Cagece, companhia formada por
técnicos e trabalhadores com longa história mais de
trinta anos de atividades. O Governador, agora, anun
cia um plano de demissão voluntária, que de voluntá
rio só tem o nome. É um plano de demissão forçada
para mais de 600 trabalhadores. Ou seja, pretende re-
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duzir O quadro da empresa à metade, terceirizando as
atividades de saneamento.

Imagine, Deputado Themístocles Sampaio: há
um Município no Estado do Ceará que não tem um só
funcionário diretamente ligado à empresa de sanea
mento; há somente trabalhadores terceirizados pres
tando serviço à empresa de abastecimento d'água,
em estação de tratamento, em redes de manutenção,
ou seja, todo o sistema de abastecimento d'água com
trabalhadores sem nenhuma qualificação. E é esse o
modelo que querem implantar.

Gerou-se um clima de terror na empresa de sa
neamento, com 600 trabalhadores sendo ameaçados
de demissão. Há data marcada para os trabalhadores
aderirem ao plano amanhã e segunda-feira, sob pena
de não terem nenhum benefício numa demissão futura.

Faço esse registro para que o povo brasileiro
tome conhecimento da situação.

Nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, o
saneamento é público, é encarado como atividade de
saúde pública. Mas este modelo liberal decide que
aqui, na neocolônia, o setor vai ser privatizado. E por
que há algumas empresas internacionais querendo
esse filão do mercado brasileiro, de mais de 1Obi
lhões de dólares. O setor de saneamento no Brasil é
visto só como mercado. A partir daí, temos a gravíssi
ma distorção de privatizar o setor.

Para desmentir o Governador, que diz insisten
temente na imprensa que não se trata de privatização
ele assinou um protocolo, está aqui um memorando
de programa de ajuste fiscal do Estado do Ceará,
com sua assinatura, no qual ele afirma que vai privati
zar, terceirizar muitas atividades, inclusive a Compa
nhia de Águas e Esgotos do Ceará.

Portanto, deixo aqui o meu repúdio.
Amanhã iremos ao Ceará fazer esse embate,

resistir junto aos trabalhadores. Não vamos aceitar de
forma alguma. São empregos com média salarial de 1
mil a 1 mil e 500 reais. Na conjuntura atual do País,
esses trabalhadores nunca terão espaço, principal
mente no Ceará, onde o desemprego é altíssimo.
Esses desempregados vão receber 20, 30 mil reais e
daqui a alguns dias estarão na marginalidade.

É esse o modelo que estão nos apontando. Não
vamos aceitá-lo. Vamos fazer uma trincheira junto
com o Sindicato dos Servidores e com a sociedade.
Estamos organizando também um plebiscito em For
taleza, que já foi aprovado pela Assembléia Legislati
va. E agora estamos solicitando que o Tribunal Regio
nal Eleitoral o realize no dia 19 de outubro, para que a

sociedade de Fortaleza diga se quer ou não que se~

serviço de água e esgoto seja privatizado.
V.Exa, Sr. Presidente, é piauiense. Diferente

mente do Ceará, o Piauí tem fartura de água. No Cea
rá a água é um bem extremamente escasso. Em 80%
do Estado, quando furamos o solo, encontramos ro
cha e quando encontramos água, ela é salobra. A
água tem enorme importância\ para o cearense, no
entanto, o Governador quer entregar esse bem es
casso à sanha dos que buscam, no processo de pri
vatização, somente o lucro.

Faço esta denúncia, dizendo que vamos enca
rar o processo de resistência, não só no Ceará, mas
em todo o Brasil. Não podemos deixar que o sanea
mento seja privatizado, como aconteceu com a ener
gia elétrica e com as telecomunicações, porque é um
setor extremamente essencial e não pode ser tratado
como bem de mercado e, sim, como problema de sa
úde pública. ~ isso que queremos: um Estado mini
mamente democrático e igualitário, que conceda
água e coleta de esgoto aos seus cidadãos. São exi
gências para um mínimo de conforto. Não podemos
admitir que só tenha água quem tem dinheiro e quem
mora em bairros ricos. Não! Queremos que a água
seja universal e pública.

O SR. PBESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra à nobre Deputada Luci Choinacki,
pelo PT.

S. Exa. dispõe de dez minutos na tribuna.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vou falar, em nome da Liderança do PT, sobre dois as
suntos. O primeiro éa respeito da renegociação da dí
vida dos pequenos agricultores. O Governo foi muito
generoso com os grandes fazendeiros, renegociando
com bastante pressa e generosidade suas dívida.

O Líder do Governo, Deputado Arthur Virgílio,
tem dito nesta Casa desde novembro que em poucos
dias resolveria o problema da dívida dos pequenos
agricultores. Há 650 mil pequenos agricultores espe
rando essa resposta.

No dia 15 de março entramos numa vigília nesta
Casa para denunciar a falta de palavra do Líder do
Governo - que ficou enrolando a bancada do PT e os
movimentos sociais - e cobrar-lhe o prometido. O
Deputado, sentindo-se pressionado, disse que iria
enquadrar ml rolagem da dívida todos os créditos de
investimentol; e de custeios. S. Exa. - talvez por falta
de força política - apenas resolveu uma parcela míni
ma do problE~ma. Não cumpriu a palavra. Prometeu,
contudo, continuar negociando. Só que a medida pro-
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visória já havia sido editada. S. Exa. ou estava desin
formado ou teve problema na relação política com
quem estava negociando.

Denuncio a falta de respeito do Governo com os
pequenos agricultores. Afinal, foi bastante generoso
com os grandes. É ridícula, vergonhosa e escandalo
sa a proposta que ofereceu aos pequenos. Apresen
tou solução apenas para o custeio. Para o investimen
to - setor no qual esses agricultores estão com a cor
da no pescoço - não apresentou nada.

O Governo esquece-se de que este País não é
formado apenas de grandes proprietários, mas de pe
quenos - aliás estes são a maioria.

Outro assunto que me traz à tribuna com muita
alegria é sobre as mulheres. Comemoramos em 8 de
março o Dia Internacional da Mulher. Estão acampa
das em Brasília três mil trabalhadoras rurais de 26
Estados. Essas jovens, mães de família e trabalhado
ras em geral, estão nesta cidade com o objetivo de di
zer às autoridades do País que, embora acreditem no
Brasil, estão abandonadas e exigem tratamento digno e
respeito.

A presenç:a delas - no maior acampamento que
Brasília já viu _. está trazendo um ar de democracia,
luta e esperança para este País; afinal, não se intimi
dam diante de repressão. As mulheres do campo que
rem coisas concretas, especialmente na área da saú
de: exames preventivos de câncer de colo uterino,
atendimento de pré-natal, pós-parto e na menopausa.

Nos hospitais, o tratamento que recebem é de
sumano. Para os médicos tudo é normal. Um aborto
indesejável é tratado como algo comum. Normal é vi
ver, as pessoas terem saúde e as mulheres serem
respeitadas.

Elas vieram pedir ao Presidente da República,
aos ministros e aos deputados a retirada de pauta do
Projeto de Previdência Rural nll.1.736, que pune 80%
das trabalhadoras rurais.

Há um ano, desde que projeto veio para esta
Casa, temos trabalhado para convencer as autorida
des sobre sua crueldade. Conseguimos sua retirada
de pauta. O Poder Executivo sensibilizou-se com a
pressão das mulheres que tiveram a coragem de de
nunciar o que vinha acontecendo e a crueldade que o
projeto representaria.

As trabalhadoras rurais - pescadoras, garimpei
ras e quebradoras de coco - que não eram ampara
das pela Previdência Social, conquistaram o direito à
aposentadoria há pouco tempo, em 1992, em função
da aprovação de uma lei que lhes concedeu direito à
aposentadoria o ao salário-maternidade.

A luta pela manutenção dos direitos sagrados
não deve ser apenas dos ricos, mas de todas as mu
lheres que geram riqueza neste País que todos
amam.

Essa mulheres ,não almejam sair da roça. Elas
querem permanecer plantando o arroz e o feijão, que
rem que o Governo democratize a agricultura, resolva
o endividamento agrícola e invista em crédito subsidi
ado para as pequenas agricultoras. São elas que cui
dam da comida, do filho, da escola, do dia-a-dia da fa
mília, vãQ para a roça ajudar a plantar a safra para de
pois comercializá-Ia. Quem mais sente na pele o cari
saço são essas senhoras.

Precisamos criar coragem para defender as mu
lheres, que são a grande maioria neste País. Somos
discriminadas o tempo todo na roça e em todos os es
paços.

Cada abraço das mulheres que aqui vieram
contém ternura coletiva, afeto e esperança de que
este País será de todos.

Neste Brasil, depois de 500 anos de dominação,
os ricos vão fazer a festa. Os próximos 500 serão dife
rentes. As mulheres negras, índias, brancas, pobres,
do campo e da cidade, trabalhadores e trabalhadoras,
vão trazer seu rosto para a cena política. Afinal, terão
garantidos seus direitos sociais, na política, e recupe
rarão a cultura da dignidade de quem merece e herda
este País.

Por isso, a nossa grande satisfação e a emoção
pela beleza dessas 3 mil mulheres brasileiras. E a be
leza de milhares de mulheres que ficaram lá na base,
ajudaram a mobilização a arrecadar alimentos para
vir para cá, pagaram o ônibus na esperança do retor
no dessas companheiras que vão voltar aos seus
Estados amanhã, às 15h, encerrando a sua presença
política e bela em Brasília.

Nossas homenagem a essas nossas guerreiras,
heroínas, que deixaram suas casas, suas famílias e
vieram dizer: Existimos e exigimos respeito!

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Ainda no período das Comunicações Parlamentares,
concedo a palavra ao nobre Deputado Germano Ri
gotto, pelo Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, que
disporá de 10 minutos na tribuna.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, neste final de tarde, trago um assun
to à tribuna que merece a atenção da Casa - e mere
ce muito a atenção do Governo Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabem V.
ExAs que no início da semana a Comissão da Refor-
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ma Tributária, que tenho a honra de presidir, entregou
ao Presidente Michel Temer a conclusão de 12 me
ses do trabalho árduo e difícil de elaboração de um
projeto que possa ser apreciado e votado por este
Plenário e que represente as mudanças que a socie
dade brasileira espera no sistema tributário: simplifi
cação e racionalização do sistema tributário; possibili
dade de haver justiça fiscal; possibilidade de um sis
tema tributário mais harmônico com o que acontece
no mundo, dando competitividade às nossas empre
sas e fazendo com que se possa ter mais geração de
emprego. Acredito que a base está pavimentada. Pa
vimentamos aquilo que deve acontecer no Plenário.

Entregamos ao Presidente Michel Temer projeto
que poderá, sim, ser aprovado, e isso acontecendo irá
trazer todas as mudanças que a sociedade brasileira
tanto espera, em termos de modernização, racionali
zação, simplificação e justiça fiscal.

,Mas, nesta semana em que entregamos o proje
to ao Presidente Michel Temer, fomos surpreendidos
- V. Exil e os Srs. Deputados, nos seus Estados, serão
surpreendidos da mesma forma nessas próximas ho
ras e dias com o descontentamento da população
com uma decisão absurda que está sendo tomada 
absurda mesmo!

Foi votada a Lei de Defesa do Meio Ambiente,
que previa uma taxa de fiscalização ambiental. Na
verdade, essa taxa foi regulamentada em janeiro e o
Governo previa uma taxa de 5 mil reais. Na negocia
ção, a taxa foi reduzida para 3 mil reais e está sendo
cobrada de empresas com potencial poluidor. E pode
rão ser descontados 90% das microempresas e 50%
das empresas de pequeno porte. Essa taxa terá de
ser cobrada até 31 de 'março.

I
O que está acontecendo, Sr. Presidente?

Empresas estão recebendo, e começaram a receber
esta semana - e isso aconteceu no meu Estado, Rio
Grande do Sul-, bloquetos para pagarem 3 mil reais
até 31 de março.

Vou dizer que tipo de empresas são essas: em
presas que aparentemente teriam potencial poluidor.
Inclusive, peço atenção aos Srs. Deputados para o
que estará acontecendo em todos os Estados da Fe
deração. Então, empresas com potencial poluidor re
cebem bloquetos no valor de 3 mil reais. Aí, até a mi
croempresa entender que não tem de pagar 3 mil,
mas 300 reais, justamente porque é microempresa. O
bloqueto está dizendo 3 mil, mas na parte inferior
aparecem as instruções, ou seja, se é microempresa
tem um desconto de 90%, se é empresa de pequeno

porte, desconto de 50% e paga 1.500 reais. Isso não
era cobrado, mas passou a ser cobrado agora.

Sr. Presidente, V. Exil sabe quais as empresas
consideradas pelo Ibama com potencial de poluição?
Inclusive, eu falei hoje com o Ministro Sarney Filho e
S. Exlil prometeu tomar providências, pois não estava
sabendo da distribuição desses bloquetos. Também
falei com o Presidente do Ibama, Ronaldo Braga, que
me disse que amanhã prestará esclarecimentos à so
ciedade brasileira através dos órgãos de imprensa.

Sabem quais são as empresas que terão de pa
gar 3 mil reais ou, se for microempresa, 300 reais?
Uma padaria, porque é potencialmente poluidora.
Assim, uma pizzaria, que tem um forno, irá pagar 300
reais se comprovar ser microempresa; se não for mi
croempresa, mas empresa de pequeno porte, pagará
1.500 reais ele Taxa de Fiscalização Ambiental. Isso
começou a partir de agora em todo o Brasil. Se a em
presa vende material de construção, vende tinta, da
mesma forma, está sendo considerada como potenci
almente poluidora. Então, todas as empresas que
vendem material de construção pelo Brasil afora terão
de pagar, até 31 de março, a Taxa de Fiscalização
Ambiental.

Não tenho dúvida de que se uma empresa polui,
ela tem de pagar a referida Taxa de Fiscalização
Ambiental. Agora, pelo amor de Deus, padaria pagar
Taxa de Fisc:alização Ambiental! O dono de uma pe
quena padaria recebe um bloqueto no valor de 3 mil
reais e depois vai ter de interpretar que é microempre
sa e que pode pagar 90% menos? E a preocupação,
quando recE~be esse bloqueto? Será que o interes
sante não seria já ter o bloqueto com 300 reais, se é
microempresa, e não 3 mil reais, como aparece nos
talão?

Sr. Presidente, não acredito que seja justo co
brar essa taxa de um pequeno comércio de material
de construção. E um pequeno granjeiro, que produz
frango - isso é no Brasil inteiro -, vai ter de pagar 3 mil
reais? Se ele provar ser microempresa, pagará 300
reais. E essa Taxa de Fiscalização Ambiental não
existia, mas está existindo a partir de agora.

Sr. PrElsidente, se alguma medida não for toma
da, isso irá miar uma revolta por esse Brasil afora que
nem dá para imaginar.

Primeiro, pedi ao Ministro Sarney Filho, que me
atendeu muito bem e não sabia da gravidade da situa
ção. S. Exil me disse que tomaria providências, assim
como o Presidente do Ibama informou que iria prorro
gar o prazo para além de 31 de março; segundo, clas
sificar bem quais as empresas que têm de pagar essa
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ais. Mas se for pequena empresa, que não polui, até o
recebimento de bloqueto nesse valor é um absurdo.

Por isso, pedi a interferência do Ministro do Meio
Ambiente, Sr. Sarney Filho, que me prometeu tomar
providências. Aliás, S. ExA providenciou o contato en
tre mim e o Presidente do Ibama, Sr. Ronaldo Braga,
que foi muito atencioso.

Então, espero que o Ibama, inicialmente, prorro
gue o prazo de pagamento da taxa e que, durante a
prorrogação, encontre uma forma de corrigir essas
distorções.

Era o que tinha a dizer.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Bloco

PSDB/PTB

PSDBIPTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

Partido

PARÁ

PT
PTB
PSDB
PT
PFL

PTS
PFL

Arthur Virgflio
Átila Lins

José Melo

Babá
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos

Renildo Leal
Vic P. Franco

Presentes do Pará: 7

AMAZONAS

PSDB

PFL

PFL

Taxa de Fiscali,zação Ambiental. Não acredito que al
guém que tenha uma pequena granja ou seja um pe
queno suinocultor deva pagar essa taxa, mas ela está
sendo cobrada. Uma pessoa que trabalha e vende
um tipo de vegetal também terá de pagar a taxa.

Alerto os Srs. Deputados para o fato, porque
isso vai criar uma revolta em todos os Estados da Fe
deração. No Rio Grande do Sul, de anteontem para
hoje, é impressionante a revolta das pessoas que es
tão recebendo esses bloquetos.

Se, em algum momento, o Congresso Nacional
ajudou na regulamentação de uma lei que estabele
ceu uma taxa de fiscalização para empresas poluído
ras, pelo amor de Deus! Duvido que algum Deputado
nesta Casa, em determinado momento, tenha pensa
do que empresa poluidora pudesse ser uma padaria;
que empresa poluidora pudesse ser uma pequena
granja de frango; que empresa poluidora pudesse ser
um pequeno comércio de venda de material de cons
trução. Então, a aplicação da legislação está errada,
não são corretos os critérios que estão determinando
a cobrança dessa Taxa de Fiscalização Ambiental.

No meu Estado, as empresas potencialmente
poluidoras já pagam taxa para a FEPAM - Fundação
Estadual de Proteção Ambiental. É dupla tributação:
pagam para a Fepam e pagam para o Ibama. Não te
nho dúvida de que se alguém entrar com ação direta
de inconstitucionalidade derruba isso.

Estou alertando a Casa para a gravidade dessa
situação, dessa cobrança. A forma como está sendo
feita exige uma parada. Que prorroguem esse prazo
além de 31 de março e que o Ibama analise bem a
classificação de empresas como real e potencialmente
poluidoras, que devem pagar uma taxa de fiscalização,
e envie o bloqueto certo: se é microempresa, já colo
que 300 reais; se for pessoa ffsica, que tem 95% de
desconto, que já se estabeleça o valor certo; caso seja
empresa de pequeno porte, que tem 50% de desconto,
que não se cobre 3 mil reais e se acrescente uma ob
servação a respeito da existência de desconto, mas
que já se estabeleça o valor certo a pagar. Mas isso
apenas para empresas que têm de pagar a taxa.

Penso que está havendo absurdos, o que exige
rápido posicionamento do Governo Federal. Volto a
dizer que, se isso não acontecer, a intranqüilidade,
que começou a crescer de anteontem para hoje, vai
crescer muito mais. Haverá muita revolta, já que as
pessoas vão sentir-se simplesmente assaltadas com
a chamada Taxa de Fiscalização Ambiental.

Se se tratar de grande empresa que poluí o am
biente pelo Brasil afora, que sejam cobrados 3 mil re-
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Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
NairX. Lobo
Pedro Canedo
Presentes de Goiás: 6

MATO GROSSO

Osvaldo Sobrinho PSDB
Welinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Pedro Celso PT
Ricardo Noronlha PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 4

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
Celso Russomanno PPB
João H. Neto PPS
João Paulo PT
José de Abreu PTN
Moreira Ferreira PFL
Robson Tuma PFL
Presentes de São Paulo: 7

Jandira Feghali PCdoB
Presentes do Rio de Janeiro: 2

PSB/PCdoB

CEARÁ

PCdoB

TOCANTINS

PMDB PMDB/PSTIPTN

Inácio Arruda

Paulo Marinho
Total de Ausente: 1

Freire Júnior
Total de Ausente: 1

MARANHÃO

PFL

PARANÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PPB

Hermes Parcianello
Ricardo Barros
Presentes do Paraná: 2

SANTA CATARINA

Pedro Bittencourt PFL
Serafim Venzon PDT

Presentes de Santa Catarina: 2
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PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB
PSDB
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMOB PMOB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PT
PSDB
PTB

Magno Malta
Total de Ausentes: 1

RIO DE JANEIRO

Arolde de Oliveira PFL
Carlos Santana PT
Coronel Gamia PSDB PSDB/PTB
Dino Fernandes PSOB PSDB/PTB
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN
José C. Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Ribeiro PSOB PSDB/PTB
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN
Rubem Medina PFL
Wanderley Martins PDT
Total de Ausentes: 11

Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Edmar Moreira
Fernando Dil1Jiz .
Jaime Martinl>
João Magalhiies
Lael Varella
Mário de Oliveira
Nilmário Miranda
Pau'lo Delgado
Vittorío Medio/i
Walfrido M. Guia
Total de Ausentes: 13

EspíRITO SANTO

PTB

PSDB/PTB

PSDB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

PIAuí

PSDB
PFL
PFL

PARAíBA

PFL
PFL
PFL

Antônio Geraldo
Carlos Batata
Eduardo Campos
João Colaço
Luciano Bivar
Osvaldo Coelho
Total de Ausentes: 6 .

Efraim Morais
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Total de Ausentes: 3

PERNAMBUCO

PFL
PSDB PSDB/PTB
PSB PSB/PCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSl PUPSL
PFL

B.Sá
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMOB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Total de Ausentes: 4

Manoel Salviano
Moroni Torgan
Pinheiro Landim
Total de Ausentes: 4

PUPSL

SÃO PAULO

PMOB PMDB/PST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB
PSDB PSDB/PTB
PT
PL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

MATO GROSSO

PSDB PSDB/PTB
PMOB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN

Euler Morais

Uno Rossi
Teté Bezerra
Wilson Santos
Total de Ausentes: 3

GOIÁS

PMDB PMOB/PST/PTN

Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Antonio Kandir
Iara Bernardi
Marcos Cintra
Medeiros
Paulo Uma
Sampaio Dôria
Total de Ausentes: 8

PSDB/PTB

BAHIA

PMDB PMDB/PS1?PTN
PMOB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMDB/PST/PTN

SERGIPE

PPB

ALAGOAS

PPB
PFL

Aécio Neves

Francistônio Pinto
Geddel V. Lima
Jaime Fernandes
Nilo Coelho
Pedro Irujo
Total de Ausentes: 5

MINAS GERAIS

PSDB

Cleonâncio Fonseca
Total de Ausente: 1

Augusto Farias
José T. Nonô
Total de Ausentes: 2
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PSDBIPTB

PPB
PFL
PSDB

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Nelson Marchezan PSDB PSDBIPTB
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Total de Ausentes: 7

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Encerro a sessão, convocando outra para ama
nhã, sexta-feira, dia 17, às 9 horas.

João Pizzolatti
José C. Vieira
Vicente Caropreso
Total de Ausentes: 5

PSDB/PTB

PPB
PMDB PMDBIPST/PTN

PARANÁ

PSDB
PPB

MATO GROSSO DO SUL

PMDB PMDB/PSTIPTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

Gervásio Silva
João Matos

Max Rosenmann
Oliveira Filho
Total de Ausentes: 2

SANTA CATARINA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

Flávio Derzi
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka
Total de Ausentes: 3

Roberto Balestm
Zé G. da Rocha
Total de Ausentes: 3

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

I· EMENDAS

. RELAçAo DE DEPUTADOS INSCRfTOS PARA o'
GRANDE EXPEDIENTE

Março de 2000 -

17 ..:I..... 10:00 Paudemey Aviuno
10:25 Mlrlam Reld
10:150 Teima de Souza
11 :115 AntDnlo .Joaquim AraClo
11:40 C_ar Bandeira
12:05 Pedro Wllaon
12:30 Agnalo Queiroz
12:158 Geraldo Megera
13:2.0 M:6rclo ReInaldo Moreira

12:30 Luci CholnIold
12:115 LiIo RoleI
13:20 Luiz PIUlylInO

1e:2t5~no

H ........... 1&00 MW1ii 8êíTií'iõ
18:28~ RoIIm

30 .,..... 115:00.-. ..........

28 P04IiIí'ã 15:00 FAê MWiCIõri9i
15:2«5 F...-.csaF~

10:50 CJIIIIo lIIIirI
11:1 li MItcoa CIntrI
11:40 l.Uiz FIi'I*Ido
12:011 P!oflIIIor L.ulzInho

22 ............. 115:00 "'0" Miiêh.aõ
16:215 Avenzoar Anvda

'D" ......Ira 18:00 Cõí1õlano LI_
15:215 Neuton LIm.

20 16-ielra 15:00 B. fi
16:25 Themr.tocI_ sampaio
18:150 Henrique Fonmna
18:115 G_lvaldo !sala.
18:40 ...... Genoroo
17;015 Haroldo Urna
17:30 V_a GnIzzIotln
17:55 Dr. Benedito Dia.
18:20 "'urandR~

24 ....1... 10;00 Lãiriiírilri. PailI.
10:215 Darei coejho
10:150 Luiz Antonio FletJry
11 :115 Pornpeo de Mmtoa
11:40 R1oarc1o Noronha
12:08 Antonio PIIIoccl
12:80 Gonzaga PIItrIota
12:155 NiaIaa RlHtIrO
13:20 NIIIan Capbc!lba

1.1. PROJETO DE LEI
PRAZO PARAAPRESENTAÇÃQ DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° inlB9)

N° 2.549100 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras edá outras providências.
DECURSO: aa SESSÃO (prorrogaçAo)
ÚLTIMA sESSÃO: 21-03-00
prazo para tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, §1° da ConstituiçAo Federal): 1s.D4-00

1.2 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA DO PRAZO - ATO DA PRESID~CIA

NO 83100 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova areforma do Regi'nento Interno
da Câmara dos Deputados.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTtMA SESSÃ,O: 12-04-00

11· RECURSOS



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 17 11277

I - COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472-D/97

REGUlAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS

AVISO

11 • COMISSOES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS
SESSOE$)

DE

(10 PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (07) DIAS

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO
(Art. 202, § 30)

Oltlmo dia: 17.03.00
(Prazo ptrJIrOpdo por declaio do PTUIdfJnfe cá
ctmara do. DeputMlos)

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à ProposÍa de
Emenda à ConstItuição nll 472-8, <Se 1997, que -altera
diapositivos doe al1B. 48, 62 e 84 da Constitul9ão
Fedel'lll, e dá outra8 providinciu·.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT.

ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo n2

103.385, de 1995, ANNITA CRUZ LOPES DE
SIQUEIRA passa a ser considerada aposentada no
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, com os
proventos acrescidos da vantagem prevista no art. 12,

§ 12, da Resolução n2 70, de 24 de novembro de 1994,
a partir de 12 de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, 16 de março de 2000.
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo n12

106.862, de 1998, ANNITA CRUZ LOPES DE
SIQUEIRA passa a ser considerada aposentada no
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, com os
proventos acrescidos da vantagem prevista no art. 42

da Resolução n12 70, de 24 de novembro de 1994, a
partir de 6 de abril de 1998.

Decurso: 01° dia
Último Dia: 23103/2000

PDL referentu às Contas do Govemo Federal de 1997
RELATOR: Senador EDISON LOBÃO

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 31 minutos~)

Diretoria Administrativa, 16 de março de 2000.
JoséWilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo n2

7.529, de '1995, CONSUELO GOMES COELHO pas
sa a ser considerada aposentada no cargo da Cate·
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Taquígrafo Legislativo, Padrão 45, com os proventos
acrescidos da vantagem prevista no art. 12, § 12 , da
Resolução n2 70, de 24 de novembro de 1994, a partir
de 12 de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, 16 de março de 2000.
JoséWilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo n2

121.713, de 1996, CONSUELO GOMES COELHO
passa a ser considerada aposentada no cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Taquígrafo Legislativo, Padrão 45, com os provelJtQa.
acrescidos das vantagens previstas nos arts. 12,~ 1.2 .
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e 3'l, da Resolução r? 06, de 27 de agosto de 1996, e
193, item li, da Resolução r? 67, de 9 de maio de
1962, a partir de 16 de outubro de 1996.

Diretoria Administrativa, 16 de março de 2000.
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo nll

25.961, de 1998, CONSUELO GOMES COELHO
passa a ser considerada aposentada no cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Taquígrafo Legislativo, Padrão 45, com os proventos
acrescidos das vantagens previstas nos arts.1-'l, § 111'
e 4'l da Resolução r? 70, de 24 de novembro de 1994,
a partir de 14 de outubro de 1998.

Diretoria Administrativa, 16 de março de 2000.
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. -1 2 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa r? 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei r? 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROZÂNGELA ROMANCINI, ocupante de cargo da
Categoria Func:ional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnico em Material e Patrimônio, Padrão 45,
ponto nll 5.143, da função comissionada de Chefe de

Seção de Elaboração de Contratos, FC-OS, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exer
cia na Coordenação de Contratos, do Departamento
de Material e Patrimônio, a parti~ de 13 de março do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 16 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por apesso, na forma do art.
13 da Resolução r? 21, de 4 de novembro de 1992,
MAURO LIMEIRA MENA BARRETO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,
ponto n.ll4.392, para exercer, a partir de 13 de março
do corrente ano, na Coordenação de Contratos, do
Departamento de Material e Patrimônio, a função co
missionada de Chefe da Seção de Elaboração de
Contratos, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, transformada pelo Ato da Mesa r? 17,
de 29 de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 16 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.



(Biênio 1999/2000)

Presidente:
MICHÉL TEMER - PMDB - SP

1° Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

2° Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB - PE

1° Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE

2° Secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS

30 Secretário: - ,,-
JAQUES WAGNER - PT - BA

4° Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
1° GIOVANNI QUEIROZ - PDr - PA

2° LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

3° ZÉ GOMESDAROCHA-PMDB-GO

4° GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

ppa
Lider: OOELMO LEÃO

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Uder: INOCI:NCIO OLIVEIRA

Celso Giglio
Caio Riela

Iris Simões

Darcisio Perondi
Luiz Carlos Hauly

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Enio Bacci

por
Lider: MIRO TEIXEIRA

PTa
Lider: ROBERTO JEFFERSON

Vice-Líderes:
Fernando Zuppo (1° Vice)
Or. Hélio
Pompeu de Mattos

Vice-Líderes:
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

Vice-Uderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
lincon Portela Cabo Júlio

PPS
Uder: JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Líder: Regis Cavalcante
PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA
PHS

Repr.: ROBERTO ARGENTA

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Romel Anizio

Bloco (PSB, PC do B)
Lider: ALEXANDRE CARDOSO

Vice-Líderes:
Sérgio Miranda Djalma Paes
Aldo Rebelo José Antonio

Bloco (PL, PSL)
Lider: Valdemar Costa Neto

Vice-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1° Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

Geraldo Magera
João Coser
João Paulo

Marcos Rolim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Virgílio Guimarães

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Cesar Bandeira
Couraci Sobrinho

José Lourenço
Maluly Neto

Marcondes Gadelha
Paes Landim

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Werner Wanderer

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

Vice-Lideres:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Arnaldo Farias de Sá

Vice-Lideres:
pauderney Avelino (1° Vice)
Aldir Cabral
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Manoel Castro
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos
Vilmar Rocha

PT
Uder: ALOIZIO MERCAOANTE

Vice-Lideres:
Arlindo Chinaglia
'Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro
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Roraima
Airton CascaveL ..•.....•....... PPS
AI ces te Almeida •....••...•••...• PMDB
Almir Sá •..••••..•••..•.••.•••.. PPB
EI ton Rohnel t PFL
Francisco Rodrigues •.•••.••••..• PFL
Luciano Castro •••••••••...••...• PFL
Luis Barbosa ......•............. PFL
Robério AJ::-aújo ••••••.•••••••••.• PL

Amapá
Antonio Feij ão ••..........•..... PST
Badu Picanço ..••....•••.•..•...• PSDB
DI'. Benedito Dias •..•••...••.... PPB
Eduardo S(~abra..........•••..... PTB
Evandro Milhomen ..•••..••••....• PSB
Fátima Pelaes ••...•••...••••...• PSDB
Jurandil ,Tuarez ....•....•....... PMDB
Sérgio Barcellos ••..•••.•..•••.. PFL

Pará
Anivaldo Vale ...........•....... PSDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja •••••.••••••.••• PFL
Elcione Barbalho ........•....... PMDB
Gerson Peres .........••.••...... PPB
Giovanni Queiroz .•.•••••••.••••. PDT
Jorge Costa ....................• PMDB
José PrJ.ante ....•............... PMDB
Josué Bençrtson ••••..•••••••••••• PTB
Nicias Ribeiro ............•..... PSDB
Nilson Pínto ............••...... PSDB
Paulo Rocha •••••.....••......•.• PT
Raimundo Santos •..•...•.••.....• PFL
Renildo LE!al •................... PTB
Valdir Ganzer ..••••....••.•..... PT
Vic Pires Franco •••••••••••••••• PFL
Zenaldo Coutinho .•..•••....••••• PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio .•.•..•.•..•....• PSDB
Atila Lins ..•...........•....... PFL
Francisco Garcia •..••.••••.•...• PFL
José Melo .•••.....•.•.••.. : ..•.• PFL
Lui z Fernando PPB
Pauderney Avelino ••••••••••••••• PFL
Silas Câmara •.....••••..•...•••• PTB
Vanessa Grazziotin ........•..... PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz .....•.•••••.•...•• PPS
Confúcio Houra PMDB
Euripedes Miranda PDT
Expedito .'Júnior .•••••••••••••••• PFL
Marinha Raupp ................•.. PSDB
Nilton Capixaba ...•............. PTB
Oscar· Andr ade .•••........••.•.•. PFL
Sérgio Carvalho .........••.•.... PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro ........•••..• PFL
João Tota ..•.....•......•...•... PPB
José Aleksandro ••...•••.•••••.•• PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson MoUrão .•••.•.••.•••••.••• PT
Sérgio Barros .•••...••....••..•• PSDB
Zila Bezerra ....•...........•••• PFL

Tocantins
Antônio Jorge .•••..••••••.•••..• PTB
Darci Coelho ....•.......•....... PFL
Freire Júnior ........•.........• PMDB
Igor Avelino •...•..••...•••....• PMDB
João Ribeiro .•.......•".........• PFL
Osvaldo Reis •••••••••••••••••••• PMDB
Pastor Amarildo .••••....••••.••• 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 Almeida PSB
Mauro Fecury•.••••••...•••••.... PFL
Neiva Moreira. : ...•••......••••. PDT
Nice Lobão .•............•....... PFL
Paulo Marinho ••••••••....•••.••. PFL
Pedro Fernandes ....••••.......•• PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta •..•••••••..••.••.... P8T
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 Salvlano ••••••••••••.•••• PSDB
Mauro BenevJ.des•...••....•...•.. PMDB
Moroni .Torgan•...•••..._ ••...... PFL
Nel~on Otoch •••....•.••••.••••.. PSDB
Pinheiro Landim... : •..••........ PMDB
Raimundo Gomes de Matos •...••... PSDB
Rommel Feijó ..•.•••••...•....••• PSDB



Sérgio Novais ••••......•.••...•. PSB
Ubiratan Aguiar ..•.•.....•...... PSDB
Vicente Arruda •••••••••.•••.•••• PSDB

Piauí
Átila Lira ..••.................• PSDB
B. Sá ..••.•.•.••••..•.•..•....•. PSDB
Ciro Nogueira ...••.•..•...•..••. PFL
Gessivaldo Isaias •.......•.••••. PMDB
Heráclito Fortes •••.•.•••••••••• PFL
João Henrique .•.••••.•••••.••••. PMDB
Mussa Demes .•....•............•. PFL
Paes Landim.•..••........•..•..•PFL
Themístocles 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

Paraíba
Adauto Pereira ...•.•.••..••...•• PFL
Armando Abílio 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
Dj alma Paes •.....•............•. PSB
Eduardo Campos ....•.•.........••PSB
Fernando Ferro ...•.•.......•..•• PT
Gonzaga Patriota ...•..•..... ~ •.. PSB
Inocêncio Olíveíra.......•..•.•. PFL
João Co laço ....•......•.•.••..•. PMDB
Joaquim Francisco .......•.•.•.•. PFL
~oel de Hollanda...........•..•• PFL
José Chaves •••.•.••••.•.•••••••. PMDB
José Mendonça Bezerra•.....••.•. PFL
José Múcio Monteiro .........••.. PFL
Luciano Bivar .•••••.•••••••••••• PSL
Luiz Piauhylino ..•....•..••..... PSDB
Marcos de Jesus ..•.•.•....•....• PSDB
Osvaldo Coelho .....•......•..•••PFL

Pedro Corrêa .........••....•..•. PPB
Pedro Eugênio ..••....••....•.... PPs
Ricardo Fiuza ••.••••.••.•••••••. PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Gu~rra.........•....•.... 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
Haro Ido 'Lima ............•......•PCdoB
Jaime Fernandes .•...........•.•. PFL
Jairo Azi ....••..........•...... PFL
Jairo Carneiro .....•.•.......... PFL
Jaques Wagner ••..••••••.••••..•• PT
João Almeida ..•..•.••.•..•.••.•. PSDB
João Leão ....•.....•.....•.•.... PSDB
Jonival Lucas Juníor .......•..•. PFL
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 Iruj o •...••.•..•...•...•.. PMDB
Reginaldo Germano •••••••.••••••• PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa ..........•........ PSDB
Ursicino Queiroz •••••••.•••••••• PFL
Waldir Pires ...•..•.••.•..•..•.. PT
Walter Pinheiro •...••••••..•..•. PT
Yvonilton Gonçalves •••.•..•.•.•• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas ....•....•......•..• PSDB
Aécio Neves ....................• PSDB
Antônio do Valle ....••.•.......• PMDB
Aracely de Paula ...............• PFL
Bonifácio de Andrada .••••••••..• PSDB
Cabo Júl ia .•.•••••••••.•.•...••• PL
Carlos Melles ..•......•.••.....• PFL
Carlos Mosconi ••....•..•••..•..• PSDB
Cleuber Carneiro ...•...••.••.••• PFL
Custódio JI1attos ...••..••..•....• PSDB
DaniIo de Castro PSDB
Edmar Mor,ei ra ••••••..••.•...•..• PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Reaende .•.......•....••.• PFL
Fernando ::lini z .••...•.•••..•...• PMDB
G1.lmar Machado PT
GIycon Te.rra Pinto ....••......•. PMDB
Hélio Cos ta ..•.......•.•..••...• PMDB
Herculano Anghinetti ...•.•...... PPB
Ibrahim Abi -ackel. PPB
Jaime Mar~:ins..•..............•• PFL
João Fassa.rella •.....•.•..•..••• PT
João Maga.Lhães PMDB
João Magno ••••.•..•••.••.••••.•• PT
José Militão ••••..•••.•••••..•.• PSDB
Júlio Delqado ....••....•.......• PMDB
Lael Vare.Lla .•..•........••...••PFL
Lincoln Portela ........•........ PSL
Márcio Re:maldo More1.ra .......•. PPB
Marcos Lima ••.••••••••.••••••.•• PMDB
Maria do Carmo Lara ...•••.•••••• PT
Maria Elvlra PMDB
Mário de Oliveira .........•..... PMDB
Narcio Rodrigues .............•.. PSDB
Nilmár1.o Miranda .......•........ PT
OdeImo Leüo .•.....•....•........ PPB
Olímpio Pixes .••.......•.....••• PDT
Osmânio Pereira ...........•....• PMDB
Paulo Delqado ..•............•..• PT
Philemon.Rodrigues .......•.....• PL
Rafael Guerra ..•................ PSDB
Roberto Brant ..•................ PFL
Romel Anizio .•.•.•••..•••••..••• PPB
Romeu Queiroz .•.....•..•••...••• PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFI.
Saraiva Felipe .................• PMDB

Sérgio Miranda ......•........... PCdoB
Silas Brasileiro ...•............ PMDB
Virgilio Guimarães .•..•••••••.•• PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia .....•...•.•. PTB
Zaire Rezende ••.•..•••..••.••..• PMDB
Zezé Perrella ...•...••..•••.•... PFL

Espírito Santo
Aloizio Santos •••..••••••••••••. PSDB
Feu Rosa ••.•..•.••••...•••..•••• PSDB
João Coser .....••...•...•....•.. PT
José Carlos Elias .......•...•..• PTB
Magno Mal ta .....••......•..••... PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro ....•..••...••••...•..• PTB
Nilton Baiano •••.•••.••••••.•••• PPB
Ricardo Ferraço ..•.............. PSDB
Rita Camata •••.....•..•.•..•.... PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .•.•.......••.... PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso ....•••••....•• PSB
Alexandre Santos •............... PSDB
Almerinda de Carvalho ...•......•PFL
Antonio Carlos Biscaia ..•.•...•. PT
Arolde de Ol1.veíra•............. PFL
Ayrton Xerêz ..•.........•...•... PPS
Bispo Rodrígues .•••.••...•••...• PL
Car los Santana •.............•... PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia ..•.......•...•... PSDB
Dino Fernandes ••••..••...••...•• PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva ....••.•.•••.••....••• PDT
Eduardo Paes •••••••.•••.•...•••. PTB
Eurico Miranda ..•.....•..•....•. PPB
Fernando Gabeira•.......•.•....• PV
Fernando Gonçalves .•............ PTB
Francisco Silva.........•....... PST
Tédio Rosa ••••.••••••••••••••••• PMDB
Jair Bolsonaro •....•••..•.•••..• PPB
Jandira Feghali .•......•........ PCdoB
João Mendes ....•........•....... PMDB
João Sampaio ............•......• PDT
Jorge Wilson.......•...••....•.. PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro ..•..•..•......•.. PFL
Luís Eduardo .......•....•....... PDT
Luiz Ribeiro ............•....... PSDB
Luiz Sérgio ...•.•.......••...••. PT
Mareio Fortes ...........•....... PSDB
Mattos Nascimento PST
Mil ton Temer ..•••.•••..••••••••• PT
Miriam Reid ...•••..••.•.•••..••• PDT
Miro Teixeira ...........•....... PDT
Pastor Valdeci Paiva ....•....•.. PSL



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 Chinagli~......•....•... 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 Araújo ••.•.••.•.••.•••••• PPS
Eduardo Jorge ....•..•........•.. PT
Emerson Kapaz ....••....•....•... PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab .........•....... PFL
I ara 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 Ferreíra ..........•..... PFL
Nelo Rodolfo ...........•....•... PMDB
Nelson Marquezelli .....•........ PTB
Neuton Lima ............•........ PFL
Paulo Kobayashi ...•....•....•••. PSDB
Paulo Lima ••.••••..•••.••.•.•-•.. PMDB
Professor Luizinho •...•.....•... PT
Ricardo Berzoini. ......•........ PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan••••..•••••.••••••• PPS
Salvador Zimbaldi •..•..•.•••••.. PSDB
Sampaio Dória .....•..•.•.•..•.•. PSDB
Silvio Torres ...............•... PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes •..............•.•..• PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustíano .......•...••.. PPB
Xico Graziano .....•........•.••. PSDB
Zulaiê Cobra •..••.........•.•... PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro ...•...•........ PFL
Lino Rossi .............••...•.•. PSDB
Osvaldo Sobrinho .•..•..•......•• PSDB
Pedro Henry....•.••...••........ PSDB
Ricarte de Freítas PSDB
Teté Bezerra...........•....•... PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos ..........••....•.. PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz .••••.••.•....•.•. PCdoB
Alberto Fraga ...•.•••..•....•... PMDB
Geraldo Magela ....•....•....•... PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia ...•..•.....•..••... PSDB
Paulo octávio P'FL
Pedro Celso •.•.•.••...••....•... PT
Ricardo Noronha .........••...•.. PMDB

Goiás
Barbosa Neto ...........•.•...... PMDB
Euler Morais .••••.••••.•.•..•... PMDB
Geovan Freitas ....•....•••.•.... PMDB
Jovair Arantes ........•••.••...• PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan ...•...•.•.•.•...... PSDB
Lúcia Vânia •......•....•.••..... PSDB
Luiz Bittencourt .......•..••.... PMDB
Nair Xavier Lobo ...........•.... PMDB
Norberto Teixeira •••.••••.•.•..• PMDB
Pedro Canedo .•.......•..•....•.. PSDB
Pedro Chaves .•.•...••..•........ PMDB
Pedro Wilson ......•............. PT



Roberto Balestra .........•...... PPB
Ronaldo Caiado •••............... PFL
Vilmar Rocha ••••...••...•.••...• PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ....••......••.. PT
Flávio Derzi ..•.....•....••..... PMDB
João Grandão •.•.••••..••••..•••• PT
Marçal Filho ..•..•••.•••••.•.••• PMDB
Marisa serrano •..•••••.•.••• : ••• PSDB
Nelson Trad ...•...•....•.......• PTB
Pedro Pecirossian PFL
Waldemir Moka ••.......•.....•••. PMDB

Paraná
Abelardo Lupíon ....••..•••...••. PFL
Affonso Camargo •••••..••••.••••. PFL
Airton Roveda .•....•........•... PSDB
Alex Can:dani ...••..........•••• PSDB
Chico da Princesa ••••••••••••••• PSDB
Dilceu Sperafico•.......•....... PPB
Dr. Rosinha ........•............ PT
Flávio Arns ••.••.•..........•••• PSDB
Gustavo Fruet .••••••••.••••....• PMDB
Hermes Parcianello .•...........• PMDB
Iris Simôes ..••.........•....... PTB
Ivanio Guerra ......•...••..•.... PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martínez ..•••••••... PTB
José Jane:ne .•••..............••. PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly.••......•..... PSDB
Márcio Ma tos .........•..••.....• PT
Max Rosen~ann •.....•.••.....•.•. PSDB
Moacir Micheletto ••••••••••••••• PMDB
Nelson Meurer •••••••...••••••••• PPB
Odílio Balbinotti ..••...•.•..... PSDB
Oliveira Filho ..••.•....•.•.•.•. PPB
Osmar Sexraglio ......•..•....... PMDB
Padre Roque •........•........... PT
Renato Silva•..•••.•..••.••.•.•• PSDB
Ricardo Barros .•..••.•.••..••.•. PPB
Rubens Bu eno •....•...•..•....•.. PPS
Santos Fi lho ...........•••...•.. PFL
Werner Wanderer •.•.•..•.••.••••• PFL

Santa catarina
Antônio Carlos Konder Reis •..•.. PFL
Carlito Merss ....•••••.•••••.•.. PT
Edinho BE'z .•............•....•.. PMDB
Edison Andrino •••.•••••••••••••• PMDB
Fernando Coruj a ...•...•.•....... PDT
Gervásio Silva ...•.•....•....•.. PFL
Hugo Bieb 1. PPB
João Matos •••..••••••..••••••••• PMDB
João Pizzolatti ..•..•.........•. PPB
José Carlos Vieira •.....•....••• PFL
Luci Choinacki PT

Pedro Bittencourt ....••......... PFL
Raimundo Colombo ..•.......•..... PFL
Renato Víanna ..•••••.•.••••••••. PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso ..•.•....•..... PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto •••..•.•.....•....•.• PT
Airton Dipp •...•••••.•...•...••. PDT
Alceu Collares ...•••••.••••..•.. PDT
Augusto Nardes ..••••••.••••••.•• PPB
Caio Riela .•.....•..•........... PTB
Cezar Schirmer. ......•.......... PMDB
Darcísio Perondi •.••.•....•..... PMDB
Enio Bacci ..............•.....•. PDT
Esther Grossí •..•.••••••.••.•••• PT
Fernando Marroní •.••••••..•.•••. 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
Valdecí Oliveira •••••••••••••••• PT
Waldir Schmidt •••.••••.•.••••.•• PMDB
Waldomiro Fioravante ..••.......• PT
Yeda Crusius ..•...•.••••.••..... PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco PL - PST· PMN - PSO • PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir pjres (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODlFICAÇÓES NA i
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

PMDB
Armando Abilio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Insldo LeitAo
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessirn Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio IFleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoS
José Antonio Agnelo Queiroz

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan'
Wilson Braga

Suplentes

PFL

Titulares

Atila Lins
Claudio Caj~do

Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2" Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice·Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB • PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury C/euber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMDB
Alberto Mourão Barbosa Neto
AntOnio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante ' Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSDB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Marcio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho S[lvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Parocei Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgílio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfriclo Mares Guia Eduardo Paes

PDT
Eurlpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: CUy Montenegro
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
10Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
20 Vice-Presk:lente: Professor Luizinho (PT)
30 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB • PCdoS

Clementino Coelho (PPS) Jandíra Feghali

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Locai: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Tele1One:318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PFL

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
10Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
20 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
30 VICe-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titul..... Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Iris Simões
1 vaga

José Janene
Robérío Araújo (PL)

1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PFL

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas CAmara (PTB)
VIC Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
Joio Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Wafter Pinheiro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio MedioU

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Titulares

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

(*)COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1199 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
10Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
20 VICe-Presidente: Fernando Ferro (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eber Silva (POT) AntOnio Jorge (PTB)
Laura Cameiro Celcita Pinheiro
Reglnaldo Germano Elton Rohnelt
Robson Tuma SUas Câmara

PMOB
Elclone Barbalho Confúcio Moura
Pompeu de Mal10s (POT) 3 vagas
Ricardo Noronha
Waldemlr MoI<a

PSDS
L1no Rossi Coronel Garcia
Moronl Torgan {PFL) Pedro Canedo
sebastião Madeira Sérgio Reis

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (PFL)
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

Bloco PSB - PedoB
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco PL - PST - PMN • PSO • PSL
Cabo J(Jlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem GuimarAes Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUICÃO N° 203, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRlMINDO-8E O § 20 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALJSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAo
NO 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovitaVieira e Outros



Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgllio
Bonifácio dl3 Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Or. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vaga's
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Or. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTS
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: LeUa Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÓE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice·Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Presidente: Oanilo de Castro (PSOB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho E1ez (PMOB)

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-70EIO

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 A REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Canos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadl31ha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

PDT

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves



PMDB Barbosa Neto Olavo Calheiros
Coriolano Sales Antônio do Valle D~miciano Cabral Pinheiro Landim
Edinho Bez Armando Monteiro Gklstavo Fruet 3 vagas
Nelson Proença Euler Morais Philemon Rodrigues (PL)
Paulo Lima Flávio Derzi 1 vaga
Pedro Chaves Freire Júnior PSDB
Salatiel Carvalho Milton Monti André Benassi Alexandre Santos

PSDB Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
Antonio Cambraia Jovair Arantes João Castelo Zenaldo Coutinho
Antonio Kandir Luiz Carlos Hauly Nelson Otoch 3 vagas
O8nllo de Castro Nilo Coelho Vicente Arruda
Manoel Salviano Xico Grazíano Zulaiê Cobra
Veda Crusius 2 vagas PT
1 vaga Antonio Carlos Biscaia 4 vagas

PT Marcelo Déda

Geraldo Magela João Grandão 2 vagas
Joio Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi PPB
wellington Dias Miltorr T1JlTleF- Ary Kara Arnaldo Faria de Sá

PPB Augusto Farias Eurico Miranda

Edmar Moreira Delfim Netto Gerson Peres 1 vaga

José Janene Herculano Anghinetti PTB
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira Nelson Marquezelli Max Mauro

PTB 1 vaga Nilton Capixaba
Rodrigo Maia José Carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury PDT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)
PDT

Enio Bacci Pompeo de Mattos Bloco PSB· PCdoB
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bloco PSB - PCdoB

Djalma Paes Sérgio Miranda Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço dIe Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AAUNEA

"E" DO' INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMOB)
1° Vice-Presidente: Joio Castelo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

ProposiçAo: PEC 374196

Titulares
PFL

A1merinda de Carvalho
Antônio Jorge (PTB)
Or. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Llur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB
Albérico Filho

Autor: Senado Federal

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson

Seaetário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNOIO - FUNAI

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente. Atceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (pSn

Titulares Suplentes

PFL
Elton Rohnelt 01'. Benedito Dias (PPB)
Francisco Garcia João Ribeiro
Luciano Castro José Melo
Raimundo Santos Luis Barbosa

PMOB
Alceste Almeida Jurandil Juarez
Igor Avelino Osvaldo Reis
Jorge Costa Teté Bezerra

PSOB
Antonio Feijão (pSn Badu Picanço
B. Sá sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho



.-------..,.--.;'..._--------

POT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB • pedoB
Vanessa Grazz/otin Evandro Milhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

,
Airton Cascavel (PPS)

Autor: Poder Executivo

PV

1 vaga Romel Anizio
P'rB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

PDT
Eber Silva Pompeo de Mattos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJE'rO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Presidente: João Castelo (PSDB)
10 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator Ricardo Fiuza (PFL)

Proposição: PL 634175

Bloco PSB - pedoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

Secretário: JosÉJ Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-El428 Fax: 318-2140

Regls Cavalcante (PPS)

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Pedro Bittencourt
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

PMDB
Gustavo Fruet Philemon Rodrigues (PL)
Osmar SerragUo 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de ,A,ndrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruela

PT
Antonio Carlos Biscaia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Nard,es Celso Russomanno
Edmar Moreina . 2 vagas
Wagner Salustiano

PTS
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jeffellson Fernando Gonçalves

Suplentes

João Grandão
Padre Roque

Josué Bengtson

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

PT

PTB

PPB

PT

PPB

PSDB

PMDB

Proposição: PEC 89/95

Dr. Rosinha
Pedro, yvilson

Renildo Leal

Almir Sá
Oliveira Filho

Cunha Bueno
João Piziolatti

,1\, I

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José [ndio
Norberto Teixeira

Ademir Lucas
Antonio Feijão (pSn
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas



Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL

L1ncoln Portela Joio Caldas

Bloco PSB· PCdoB

Joté Antonio Aldo Rebelo

Jos6 Roberto Batochio

Ayrton Xer6z

PDT

PPS

Coriolano Sales (PMDB)

Airton Cascavel

PT
Adio Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci OliVeira

PPB
EniValdo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
Joio Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué BenglsOn 1 vaga

PDT
1 vaga Neuton Lima (PFl)

8ecfetária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 l7ax: 318-2140

Bloco PSB • PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Joio Caldas Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CON8T1TUIÇAo N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposiçlo: PEC 20195 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO INCISO XXIX DO

ART. 'TO E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTlTUIÇAo FEDERAL" E PEC N° 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. ?O DA CON8TITUIÇAo FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇOES TRABALHISTAS", APENSADA.

Propoaiçlo: PEC 7199 Autor: Senado Federal e Outros

Prelidente:Rubens Furlan (PPS)
1° Vlce-Presldente:Zenaldo Coutinho (PSOB)
2" Vice-Presidente: Valdeci OliVeira (PT)
:r' VICe-President8:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMOB)

Fernando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

PFL
Cleuber Cameilro
Expedito Jllnlor
Gerson Gabrielli
lvanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMDB
Ana Catarina
Igor Avelino
Joio Mendes
Lamartine Poeella
SUas Brasileiro
bire Rezende

PSDB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
zenaldo Coutinho
Zulailt Cobra

Titulares
SuplentM

PFL

Ciro Nogueira AntOnio Carfos Konder Reis

José Carlos Vieira Jaime Martins

Luciano Piuatto Laura Cameiro

Mauro Fecury Leur Lomanto

Ney Lopes Paes Landim

Raimundo Colombo Paulo MagalhAes

Rodrigo Maia (PTB) Vilmar Rocha

PMDB
Darcisio Perondi Darcfsio Perondi
Osmar Serragllo Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Elcione Barbalho

Themfstocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

laire Rezende

PSDB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourlo Bonifácio ele Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Ctu10s Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schinner
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo "
Telefone: 318-8428

Bloco PL • PST • PMN - PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa ,

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A 'APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

PFL

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

POT

PFL

PMOB

Dr. Hélio

Bloco PSB· PCdaB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Blelco PL • PST • PMN • PSO· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bi!jlpo
Local: Serviço dE! Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

~()MISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APIRI;CIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

19931, PO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAIj.ÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fiorav~nte (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Gerson Gabiielli
Lavoisier Maia
Paulq Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Suplentes

Pedro Valadares

1 vaga

4 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

PTB

POT

PPB

Bloco PSB· PCdoB

Proposição: Requerimento

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Titulares

Femando Gabeira

Dumo Pisaneschi
Eduardo Seabra

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PMOEJ,

,Aldir Cabra (PSOB)
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSOB
Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente\~aropreso

Yea.a Crusius
2 vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

:PSOB
3 vagas

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

4 vagas

PPB
Almir Sá

José Janene
Simão Sessim

PTS
2 vagas

POT
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio 'Pisanesl~hi
1 vaga'

1 vaga Fernando Coruja

João Tota
1 vaga

,Padre Roque
1 vaga

PT

PTB

PPB

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pi~~neschi



Bloco PSB • PCdoB
Clementino Goelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Paulo José Ilouvêa De Velasco

Bloco PSB· pedoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST • PMN - PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anttl<o li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318·2140

secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIA~DSTINADA A
PROFERIR PARECER A ROPOSTA DE

EMENDA À CONSTlTUIÇÃ N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇ O DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 10 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PFL

Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
1°Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcos Rolím (P1)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Titulares

ProposiçAo: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
10Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2" Vice-Presidente: João Paulo (P1)
30 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSOB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Alberto Goldman
Cartos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Suplentes

Hermes Parcianello
José Indio

Osvaldo Reis
3 vagas

Atila Uns
Gervásio Silva

Ildefonça Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSOB

PMDB

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQOENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITU(DO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Affonso Camargo
Darci Coelho
Oeusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Or. Helena
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PMDB
Alberto Mourão

Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues (PL)

Synval Guazelli
2 vagas

PSDB
Antonio Feijão (PST)

Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Antonio Cartos Biscaia
Cartos santana

Fernando Marroni
W8l1ington Dias

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Roberto Jefferson

PDT
Wanderley Martins

ProposiçAo: PEC 151/95

Abelardo Lupíon
AIdlr Cabral (PSOB)
Gervésio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braglll

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicerlte
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreil'a
Pedro Corrêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
1 vaga

Eurfpedes Miranda

Luiz Antonio Fleury



José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

POT

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PSDB

PT

PPB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst
Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio Duilio Pisaneschi
PTB

Albérico Cordeiro

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de 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 N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGêNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)
10Vice-Presidente:
20Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Airton Cascavel (PI'S) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila M~lchado

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·B
Telefone: 318-8431

PDT
OUmpio Pires 1 vaga

Bloc() PL - PST - PMN - PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Wemer Wanderer

PV

PFL

Bloco PSB - pedaB
Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO"DO REGIME DE PREVIDêNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, 1)0 DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
10Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
20Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
30 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlo's Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros
Mussa Demas
Neuton Lima
Roland Lavigne

Regis Cavalcante

Suplentes

Aldir Cabral (PSDB)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

Proposição: PL 1.615/99

Titulares

Márcio Bitiar

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMDB
AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

PMDB
Armando Abilio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauty
Nelson otoch
Veda Crusius

PSDB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

PDT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco PL - PST • PMN - PSD - PSL

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • PCdoB

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINAD'A A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

José Ronaldo A1merinda de Carvalho
Neuton Lima Atila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma werner Wanderer

PMDB
Darelsio Perondli Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marehez Raimundo Gomes de Matos
Vtcente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Linhares Eurico Miranda

PTB
lris Simões Renildo Leal

PFL

Robério Araújo

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsIDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Bispo Wanderval

Proposição: PEC 137199 - Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júniór (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro 'Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schirmer Freire Júnior
GastA0 Vieira Marçal Filho
Hélio Costa 9svaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
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 Cartas Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marrani 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PP~

Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anfzio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Vvonilton Gonçalves

PTB
celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Suplenbts

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezellí

PT

PDT

PTB

PPB

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José PImentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz 8ettencourt (PMDB)
20 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares



Dr. EviJásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST • PMN • PSD· PSL

Cabo Júlio Paulo JOsé Gouvêa

PDT
Euripedes Miranda 1 vaga

Bloco PL • PST • PUN • PSD • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax:, 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOL~NCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAIs, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Emerson Kapaz ' Ayrton Xerêz
secretário: José Maria Aguiar de Castro
local: serviço de Comiss6es Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318~28 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
cONsTrrucloNAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃOSUEZ
ProposiçAo: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
20 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

6 vagas

4 vagas

,João Tota
2 vagas

Serafim Venzon

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelll

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

PDT

PPS

por

PPB

PTB

PSDB

PUDB

Wanderley Martins
Bloco PSB • PCdoB

Bloco PSB - PCdaB

Neiva Moreira

Aroldo cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rornmel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

Neiva Moreira

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas Almir Sá

Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Edmar Moreira 1 vaga
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Wemer Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PPS

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB • pedoB

Márcio Bittar

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice·Presidente: wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

1 vaga

Aldir Cabral ,
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Turna

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães,
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahirn Abi-Ackel

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias



Josué Bengtson Pedro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Walfrido Mares Guia Secretário: Cily Montenegro

Local: ServIÇO de Comissões Especiais, Anexo li, 51 165-B
1 vaga Telefone: 318-7056

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2'l Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

BlclCO PL - PST - PMN - PSO - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bitiar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de' Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Te~1One:318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUiÇÃO N° 472-0, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA

CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Caio Riela
Silas Câmara

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Femandes

Wílson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PFL

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Eurlpedes Miranda
Bloco PSB - pedoB

Blooo PSB - PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

PV

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Femando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 51 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2'l Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

PV

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Djalma Paes Jandira Feghali
Blooo PL - PST - PMN • PSD - PSL

João Caldas De Velasco

Alceu Collares

Suplentes

Jorge Wílson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco,

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PDT
Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou 05F slo porte
Porte de' Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso.

PREÇO DE ASSINAT'JRA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug=Q20002
gastA0 =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$62,OO
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Econ6mlca Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta nO 920001-2. Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta nO 170500-&, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de EdiçOes Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e PublicaçOes

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLlCAÇOES
PRAÇA DOS TRt=S PODERES SINo - BRASILlA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos OCN

Maiores informaçOes pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (0xx61) 311-3803. Serviço de
Administração EconOmica-FinlÍlnceiralControle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

-.1t_

I I ''' .... 1 \< \(.

ISBN: 85-7365-067-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATóRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISIÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

•.. POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS 10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365'()71'(}

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85·7365-039-7

R$1,32

CHAMBER Of DEPUTIES

Distribuição gratuita

CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-{)38-9

R$2,20

1i0MENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7365-045-1

RS'1,43

~"""---------------------'",,","----------Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Clmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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EDiÇÃO DE HOJE: 160 pÁGINAS


