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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL

Acrescenta o art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ins
tituindo a desvinculação de arrecadação de impostos e contribuições sociais da União.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 12 É incluído o art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte
redação:

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2000 a 2003, vinte
por cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já instituídos ou que
vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais." (AC)

"§ 12 O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 52; 157, I; 158, I e li;
159, I, a e b, e 11; da Constituição, bem como a base de cálculo das aplicações em programa
de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se
refere o art. 159, I, c, da Constituição." (AC)

"§ 22 Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a arrecadação
da contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 212, § 52, da Constituição."
(AC)

Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de março de 2000
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indicando o Deputado Cabo Júlio para integrar a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. 11635

N2 126/00 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL,
indicando o Deputado De Velasco para integrar a
Comissão de Viação e Transporte. 11635

NlI. 127/00 - Do Senhor Deputado Valde-
mar Costa Neto, Uder do Bloco Parlamentar
PUPSL, indicando o Deputado Valdemar Costa
Neto para integrar a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. ......... ...... 11635

N.I! 129/00 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL, in
dicando o Deputado Valdir Ganzer para integrar a
Comissão de Agricultura e Política Rural. 11635

N.I! 130/00 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL, in
dicando o Deputado Uncoln Portela para integrar a
Comissão de Finanças e Tributação. 11635

N.Q 69/00 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Líder do PPS, indicando os nomes
dos Deputados do referido Partido que integrarão
as Comissões Permanentes desta Casa............... 11635

N!l 5/00 - Do Senhor Gastão Vieira, Presi
dente da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n.Q 137-N99 (Subteto), solicitando
a prorrogação do prazo de conclusão dos traba-
lhos da referida Comissão. 11637

N2 26/00 - Do Senhor Deputado Paulo Uma,
Presidente da Comissão Especial destinada a reali
zar estudos com vistas a oferecer alternativas em
relação à fixação do Salário Mínimo, solicitando
prorrogação do prazo da referida Comissão. 11637

N.Q 48/00 - Do Senhor Fernando Gabeira,
indicando o Deputado Roberto Balestra para in-
tegrar a Comissão de Agricultura e Polftica Rural. 11637

N2 102100 - Do Senhor Deputado Roberto
Argenta, indicando seu nome para integrar a Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.... 11638

Emenda/Substitutivo do Senado n2 2.891-E,
de 1992 - Substitutivo do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei n2 2.891-0, de 1992, que "dispõe so
bre a prevenção, o controle e a fiscalização da
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seus derivados e outras substâncias nocivas em
águas sob jurisdição nacional e dá outras provi-
dências. 11638

SESSÃO SOLENE DE 21-3-2000

IV - Homenagem
Transcurso do centenário de nascimento

do ex-Parlamentar Gregório Bezerra. 11652

PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Saudação
aos convidados. Convite ao Sr. Jurandir Bezerra
para composição da Mesa Diretora......... 11652

EDUARDO CAMPOS - Transcurso do cen-
tenário de nascimento do ex-Parlamentar Gregó-
rio Bezerra. 11652

PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Convite
ao Sr. Cristovam Buarque para composição da
Mesa Diretora. 11655

DJALMA PAES, ALDO REBELO, VIVALDO
BARBOSA, FERNANDO FERRO, PEDRO EUGÊNIO
- Transcurso do centenário de nascimento do
ex-Parlamentar Gregório Bezerra............ 11655

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Transcur-
so do centenário de nascimento do ex-Parlamentar
Gregório Bezerra. 11661

PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Agra
decimento aos parlamentares e convidados pelo
comparecimento à sessão. 11663

V - Encerramento
2 - ATA DA 291 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 21 DE
MARÇO DE 2000

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

são anterior
111 - Leitura do expediente

SESSÃO ORDINÁRIA DE 21-3·2000

IV - Pequeno Expediente

EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC) 
Inconstitucionalidade da Lei nlI. 9.960, de 2000,
instituidora da Taxa de Fiscalização Ambiental.
Violação de princípios e normas do Sistema Tri
butário Nacional pela criação de impostos por
meio de medida provisória. 11666

DA. HÉLIO (PDT - SP) - Rejeição da me-
dida provisória sobre fixação do valor do salário
mínimo em 150 reais. 11669

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Designação dos juízes Manuel Arízio Eduardo
de Castro e João Nazaré Pereira Cardoso para
os cargos, respectivamente, de Presidente e Vi
ce·Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 7A Região, Estado do Ceará. 11669

ENIO BACCI (PDT - RS) - Importância de
vacina desenvolvida nos Estados Unido neutralizadora
do efeito psicoativo da cocaína no cérebro humano. .... 11670

GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB - RS)
- Protesto contra a cobrança indiscriminada, pelo
Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renová
veis - IBAMA, da Taxa de Fiscalização Ambien-
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ta!. Sugestão ao Ministério do Meio Ambiente de L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) -
reclassificação das empresas poluidoras. ............ 11670 Urgência para apreciação de projetos de lei apre-

CORONEL GARCIA (Bloco/PSDB - RJ) -
sentados na Casa coibentes da prática de trotes
contra calouros nos estabelecimentos de ensino

Transcurso do 192.2 aniversário de criação do superior do País..................................................... 11678
Corpo de Fuzileiros Navais 7 de março. Descum-
primento, pelo Ministro Geraldo Quintão, da De- PAULO ROCHA (PT - PA) - Realização, na
fesa, da promessa de concessão de reajuste sa- Esplanada dos Ministérios, de manifestação de tra·
laria/ aos servidores militares. Irregularidades na balhadores da Empresa Brasileira de Correios e Te-
realização de leilões de imóveis do Banco do légrafos - ECT, contra a tramitação do Projeto de
Brasi!. ..................................................................... 11671 Lei n!! 1.491, de 1999, sobre repasse de parte dos

LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE. Pela
serviços postais à iniciativa privada. Inexistência de
razões para privatização desses serviços ante o re-

ordem.) - Encaminhamento ao Ministério de Mi- conhecimento, pela opinião pública, da eficiência
nas e Energia de requerimento de informações demonstrada pela empresa estatal........................... 11678
sobre a regulamentação do comércio varejista de

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Falta decombustíveis.......................................................... 11672 entendimento para aprovação da reforma tributária
SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Lançamento, no País. Importância do trabalho realizado pela Co-

pelo Ministério da Educação, de campanha de es- missão Especial destinada à análise do tema........... 11679
clarecimento sobre o Fundo de Desenvolvimento do

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG) - Cum-
Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
rio, FUNDEF. Necessidade de coibição dos desvios

primentos à Juíza Sônia Diniz Viana pela implan-

de recursos do programa educacional...................... 11672
tação do protocolo integrado na Justiça Federal
do Estado Minas Gerais. Assunção, pelo Deputado

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PFL Estadual Adelmo Carneiro Leão, da Secretaria
- SC) - Apoio ao Projeto de Lei n.2 1.676, de da Saúde do estado. Cumprimentos ao Deputado
1999, de autoria do Deputado Aldo Rebelo, re- Federal Armando Costa pelo trabalho desenvolvi-
ferente a promoção, proteção, defesa e uso da do à frente daquela Pasta...................................... 11680
língua portuguesa no País..................................... 11673 SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA) -

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Conveniên· Viabilização, pelo Ministério da Saúde, da reali-
cia de maior controle sobre a programação das zação de cirurgias para reconstituição mamária
emissoras de televisão brasileiras......................... 11674 em mulheres mastectomizadas. Cumprimentos à

ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP) - Ratifica· Deputada Maria Elvira pela autoria de projeto de

ção, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondô- lei aprovado na Casa sobre o tema....................... 11681

nia, da decisão do Governador José Bianco sobre XICO GRAZIANO (PSDB - SP) - Adoção,
demissão de milhares de servidores públicos esta· pelos órgãos governamentais competentes, de
duais. Cumprimentos aos Governadores do PT pe- medidas de apoio aos pequenos e médios citri-
las medidas tomadas para aumento da arrecadação cultores paulistas................................................... 11682
estadual e preservação do emprego........................ 11675 PEDRO WILSON (PT - GO) - Realização

PAULO PAIM (PT - RS) - Repúdio à medi- do XI Encontro Nacional dos Direitos Humanos,
da provisória sobre fixação do valor do salário no Município de Luziânia, Estado de Goiás. Sau-
mínimo em 150 reais............................................. 11676 dação aos militantes do Movimento Nacional de

JOAQUIM BRITO (PT - AL) - Ameaça de
Direitos Humanos. ................................................ 11682

fechamento da Universidade Federal de Alagoas, ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ) - Home-
UFAL. Imediata alocação de recursos orçamentá- nagem póstuma ao educador Severino Sombra
rios para a instituição............................................. 11676 de Albuquerque..................................................... 11686

ARMANDO ABíLlO (BJoco/PMDB - PB) - SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Aperfei-

Apelo ao Ministro Fernando Bezerra, da Integra- çoamento do Programa de Recuperação Fiscal,

ção Naciona~ no sentido da prorrogação do Pro- REFIS.................................................................... 11687

grama das Frentes Produtivas de Emergência no ADÃO PREITO (PT - RS) - Conveniência
Estado da Paraíba................................................. 11677 de acolhimento, pelo magistério gaúcho, da pro-

CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS) - Descaso posta de reajuste salarial apresentada pelo Go-

governamental em relação ao Programa de Revi- verno Olívio Dutra.................................................. 11687

talização das Cooperativas de Produção Agrope- GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) -
cuárias, RECOOP.................................................. 11677 Avanços verificados com a privatização dos ser·
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viços de telecomunicações no País. Realização
em Recife, Estado de Pernambuco, de audiência
pública promovida pela Agência Nacional de Te
lecomunicações - ANATEL, por iniciativa do Co
mitê de Defesa dos usuários de serviços de tele
comunicações, sobre a atuação das concessio-
nárias desse serviço no estado. 11688

ALDIR CABRAL (Bloco/PSDB - RJ) 
Urgência na solução dos dois acidentes ambien
tais ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, Esta
do do Rio de Janeiro, o primeiro de responsabili
dade da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS,
com o derramamento de óleo na Baía de Guana
bara, e o segundo de responsabilidade das auto
ridades governamentais, com o despejo de tone-
ladas de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas....... 11689

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) 
Apresentaçáo de projetos de lei sobre criação de in
centivos para doadores de órgáos, instituição de
selo de segurança para gás liquefeito de petróleo,
obrigatoriedade de veiculação de mensagens edu·
cativas nos livros e materiais distribuídos pelo Minis
tério da Educação, impressão do quadro das vaci
nas infantis obrigatórias nas embalagens de leite e
gratuidade do fornecimento de medicamentos ex-
cepcionais a pessoas carentes. 11691

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Transcur
so dos 184 anos da chegada ao País de Frei Lu
dovico Liorne, missionário da Ordem dos Capu
chinhos, evangelizador de índios no Estado da
Bahia. Agradecimentos a D. Geraldo Majella
Agnelo, Arcebispo de São Salvador da Bahia e
Primaz do Brasil, pela remessa de dados históri-
cos sobre a vida daquele líder religioso. 11691

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ) - Defesa
da correta aplicaçáo dos recursos repassados pela
Agência Nacional de Petróleo - ANp, no pagamento
de royalties aos municípios produtores de petróleo
no País, em especial ao Município de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. 11693

JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO) - Recupe
ração do nível de emprego no setor industrial e
reversão do déficit da balança comercial brasilei
ra. Investimentos da Secretaria de Cidadania e
Trabalho do Estado de Goiás na qualificação dos
trabalhadores goianos. 11694

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS) 
Transcurso do Dia Internacional para a Elimina
ção da Discriminação Racial- 21 de março. Co
memoração do 5&1 aniversário de emancipação
político-administrativa do Municrpio de Ribas do
Rio Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. 11695

DA. HELENO (Bloco/PSDB - 1J) - Êxito
do processo de privatízação de empresas do

setor de telecomunicações. Louvor aos esforços
da empresa Telemar para o melhoramento da
prestação de serviços de telefonia à sociedade.
Repúdio à não-aceitação, pelo Presidente do
Banco do Brasil S.A., de denúncia de Parlamen
tar da Casa acerca de leilão no Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. 11695

DR. ROSINHA (PT - PR) - Solicitação às
autoridades governamentais de providências
para garantia da vida do advogado paranaense
Darci Frigo, da Comissão Pastoral da Terra. ......... 11696

SERGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO)
- Pedido de afastamento do Presidente da Com
panhia de Águas e Esgotos de Rondônia 
CAERD, em razão das denúncias de irregularida-
des praticadas no âmbito da empresa. 11698

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) 
Transcurso do centenário de nascimento do es-
critor e antropólogo cultural Gilberto Freyre. 11698

ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) 
Lançamento, pela Secretaria de Agricultura do
Espírito Santo, no Município de Alegre, de proje
to para aumento da produção e exportação de
café, com geração de emprego no Estado............ 11700

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Aguardo
de posicionamento do Ministro da Previdência e
Assistência Social acerca do índice de reajuste
do salário mínimo. Liderança do Estado da Bahia
nas práticas de desvio de recursos do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, FUNDEF. 11700

MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PR) 
Posicionamento corporativista da seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do
Paraná, demonstrado no lançamento de campa
nha contra as recentes mudanças na legislação
trabalhista brasileira efetivadas no sentido da ge
ração de empregos e da retomada do crescimen-
to econômico no País. 11701

VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB 
SC) - Congratulações às companheiras da ban
cada feminina no Congresso Nacional e às inte
grantes do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, especialmente a Presidente do órgão,
Solange Bentes, pela promoção de atividades
alusivas ao transcurso do Dia Internacional da
Mulher - 8 de março. Passagem pela Capital Fe
deral da Vice-Prefeita Municipal de Lages, Tere
zinha Carneiro, e da Vereadora Niura Sandra
Santos, de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina. Posse da empresária Christiane Hufe·
nússler na Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul, ACIJS. Defesa da igualdade de
direitos entre homens e mulheres no Brasil. 11702
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ARTHUR VIRGíLIO (Bloco/PSDB - AM) - NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or-
Apoio à realização, pelo Instituto Brasileiro de dem.) - Constituição, pelos partidos componentes
Geografia e Estatística - IBGE, da Pesquisa Na- do Fórum Popular PT, PCdoB, PPS, PV e PCB, de
cional por Amostra de Domicílios, PNAD.............. 11704 frente popular em apoio à candidatura do orador à

V - Grande Expediente Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia.

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - ES) Comentários sobre o conteúdo de correspondência

- Louvor ao trabalho desenvolvido pelo Ministro encaminhada pelo Senador Antonio Carlos Maga-

da Educação, Sr. Paulo Renato Souza, em rela- Ihães à Rede Globo de Televisão em resposta a re-

ção ao ensino fundamental brasileiro.................... 11705 portagem veiculada pela emissora.......................... 11713

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Ocorrên- DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) - Enca-

cia de demissões de pessoal, aumento de tarifas, minhamento de requerimento de informações ao

queda da qualidade de serviços e dilapidação do Ministério da Previdência e Assistência Social so-

patrimônio público nacional a partir da privatização bre a renegociação da dívida da Prefeitura Munici-

de empresas dos setores de comunicações, de pai de Campinas, Estado de São Paulo.................. 11714
eletricidade e de transporte ferroviário. Dificuldades WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
criadas pelo Governo Federal às iniciativas de ins- dem.) - Dificuldades criadas pelo Governo esta-
talação de rádios comunitárias no País. (Durante o dual na administração do Fundo de Desenvolvi-
discurso do orador o Deputado Celso Russomanno mento do Ensino Fundamental e de Valorização
usou da palavra para registro da presença, no pIe- do Magistério - FUNDEF, no Município de Uauá,
nário, de candidatas ao concurso Miss Brasil.).......... 11708 Estado da Bahia.................................................... 11714

LUIZ SÉRGIO (PT ...,:;' RJ. Pela ordem.) - Apre- WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.) -
sentação de requerimentoS de informações ao Mi·
nistério da Defesa sobre denúncias de irregularida-

Defesa de reajuste do salário mínimo para valor

des no âmbito do Aeroporto Salgado Filho, apresen-
equivalente a 100 dólares...................................... 11715

tadas por ex-funcionário da Empresa Brasileira de PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, e ao Mi- ção dos deputados a plenário para apreciação da
nistério de Minas e Energia sobre as razões de Ordem do Dia........................................................ 11716
transferência, para o Distrito Federal, da Companhia RUBENS BUENO (PPS - PR. Pela ordem.)
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. Cons-
trangimentos causados aos usuários dos serviços

- Necessidade de manutenção, pelo Conselho

bancários com a instalação de portas eletrônicas
de Polrtica Monetária, das atuais taxas de juros

nas agências das instituições financeiras.................. 11711
vigentes no País.................................................... 11716

ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB - AL. WELLlNGTON DIAS (PT - Pl. Pela ordem.) -

Pela ordem.) - Solicitação ao Tribunal de Contas Solidariedade aos funcionários da Empresa Brasileira

da União de apuração de irregularidades em con-
de Correios e Telégrafos - ECT, pela manifestação

vênio celebrado entre o Departamento Nacional contra a privatização da empresa............................. 11717

de Obras Contra as Secas - DNOCS e as Prefei- PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.) -
turas Municipais de Palmeira dos índios e de Que- Encaminhamento de requerimento de informa-
brangu!o, no Estado de Alagoas............................ 11712 ções ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre

MALULY NETIO (PFL - SP. Pela ordem.) - a prestação de contas do exercício de 1999 pela

Apresentação de projeto de lei sobre suspensão, Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do

por dez anos, da obrigatoriedade de recolhimen- Distrito Federal relativamente aos recursos do

to de contribuições patronais pelas entidades be- Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, destina-

neficentes de assistência social. ........................... 11712 dos à realização de curso de qualificação profis-

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
sional. .................................................................... 11718

Convocação, pela Presidência, de reunião das B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Pela ordem.) -

Comissões Permanentes para eleição dos res- Criação da Cooperativa de Produtores de Feijão

pectivos Presidentes e Vice-Presidentes.............. 11712 da microrregião de Jaicós, Estado do Piauí.......... 11718

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela or- GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or-
dem.) - Presença de candidatas a miss Brasil no dem.) - Conveniência de retirada, pelo Serviço
plenário da Casa. Decisão da Justiça do Estado de Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
Rondônia, contrária à readmissão de servidores pú- sas - SEBRAE, de outdoor com publicidade de
b1icos. Arbitrariedade praticada pelo Governador natureza racista, instalado no Município de Uber-
rondoniens~ José Bianco contra a categoria............. 11713 lândia, Estado de Minas Gerais............................. 11719
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
da convocação dos Deputados a plenário para
apreciação da Ordem do Dia.................... 11719

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem.) - Falta de confiabilidade dos
números relativos às contas do Governo no to
cante à divida externa e ao déficit da Previdência.
Defesa de concessão de reajuste digno para o
salário mínimo. 11719

GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB - BA.
Como Líder.) - Correspondência encaminhada ao
Sr. Presidente da República pelo Senador Jader
Barbalho, Presidente Nacional do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro PMDB, sobre o rea-
juste do valor do salário mínimo vigente no País.. ..... 11720

EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO. Pela
ordem.) - Encaminhamento aos Ministérios PÚ
blicos Federal e Estadual em Goiás de pedido de
investigação para apuração de irregularidades no
Programa Estadual de Distribuição de Cestas de
Alimentos. 11721

JOSÉ THOMAZ NONÓ (PFL - AL. Pela or
dem.) - Apoio à proposta de elevação do salário
mínimo para valor equivalente a 100 dólares.
Desvinculação dos proventos de aposentadoria
do salário mínimo. Apoio ao movimento grevista
de servidores públicos do Estado de Alagoas....... 11722

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela ar·
dem.) - Apresentação de requerimento de infor
mações ao Ministério dos Transportes sobre a
instalação de posto de pedágio na Rodovia Pre
sidente Dutra, na região do Vale do Paraíba,
Estado de São Paulo. 11723

MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.)
- Exigência de apuração do assassinato do ra
dialista José Wellington Fernandes, conhecido
por Zezinho Cazuza, ocorrido na cidade de Ca
nindé do São Francisco, Estado de Sergipe.
Conveniência de afastamento do prefeito do
município até a conclusão das investigações do
crime. 11723

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Defesa de reajuste do valor do salário
mínimo vigente no País para valor corresponden
te a 100 dólares. Primazia dessa questão sobre a
fixação do novo teto salarial para os servidores
públicos federais. 11724

PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pela or-
dem.) - Convite aos deputados para compareci-
mento à exposição "Tocantins: Ontem, Hoje e
Amanhã", no Senado FederaL............................. 11725

JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Como Uder.) - Abertura de processo de /mpeBch-

ment contra o Prefeito Celso Pitta, de São Paulo,
Estado de São PaúD. Apoio do Partido Popular So
cialista - PPS, à candidatura da Deputada Luiza
Erundina à Prefeitura Municipal de São Paulo.
Visita do Papa João Paulo 11 ao Oriente Médio. .... 11725

BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pela or
dem.) - Oportunidade de apreciação, pela Casa,
de propostas acerca de questões referentes ao
índio e ao negro ao ensejo do transcurso dos 500
anos do Brasil....................................... 11725

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Protesto contra a instituição da Taxa
de Fiscalização Ambiental. 11726

VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua

ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição OS! 96"-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário................................................................... 11731

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para votação em separado
n2 145 11731

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, JOSÉ GENOíNO, MENDES RIBEIRO
FILHO, MARCELO DÉDA. 11731

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XERÊZ, ROBERTO ARGENTA, BISPO
RODRIGUES, ALEXANDRE CARDOSO, MIRO
TEIXEIRA, GERSON PERES, ALOIZIO
MERCADANTE, FERNANDO GABEIRA. 11735

MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Consulta
sobre suspensão da sessão. .. 1173~'

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado MARCELO DÉDA. 1173?

Usou da palavra pela orelem o Sr. Deputado
ALOIZIO MERCADANTE. 1173'7

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO
OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO FILHO, AÉCIO
NEVES. 11738

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica
ção de abertura do painel de votação. Convoca
ção das Lideranças e dos Srs. Parlamentares
para presença em plenário na próxima sessão
para votação da matéria em pauta. 11739

PRESIDENTE (Michel Temer) - Considera-
dos prejudicados os Destaques OS! 168 e n2 170... 11739

IÉDIO ROSA (Pela ordem.) - Congratula-
ções à Mesa Diretora por assinatura de convênio
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para retransmissão do sinal da TV Câmara na re-
gião dos Lagos, Estado do Rio de Janeiro. 11739

PEDRO EUGÉNIO (Pela ordem.) - Elabo
ração, pela bancada do PPS, de estudo sobre o
salário mínimo. Encaminhamento do referido do
cumento à Presidência da Casa e ao Relator da
Comissão Especial do Salário Mínimo. 11740

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ THOMAZ
NONÔ.................................................................... 11740

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra
mento da votação. Adiamento da votação por falta
de quorum. 11740

Apresentação de proposições: LÉO
ALCÂNTARA; PEDRO FERNANDES; CORONEL
GARCIA E OUTROS; PAULO PAIM; FREIRE JÚNIOR;
CORONEL GARCIA E ouTRos; ENIO BACCI; LUIZ
SÉRGIO; MALULY NETO; DA. HÉLIO; PEDRO
CELSO; BISPO RODRIGUES; BISPO RODRIGUES
E OUTROS; ÂNGELA GUADAGNIN; AVENZOAR
ARRUDA; ELTON ROHNELT; JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO; WALTER PINHEIRO E OUTROS;
ANTONIO KANDIR; FEU ROSA; RUBENS BUENO;
JOÃO CALDAS; WAGNER SALUSTIANO; ADÃO
PREITO E ALOIZIO MERCADANTE; DR. ROSINHA;
JOSÉ CARLOS COUTINHO; MARCOS CINTRA;
DINO FERNANDES E ÚDERES; CORONEL GARCIA
E LíDERES; MARCOS AFONSO; BISPO
WANDERVAL; FERNANDO CORUJA; NORBERTO
TEIXEIRA; MIRO TEIXEIRA E OUTROS. 11748

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem.) -
Pedido de retirada do Destaque n2 79. 11750

JOSÉ PIMENTEL (Pela ordem.) - Requeri-
mento de indicação dos integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Finor. 11750

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi-
nação da Mesa para reiteração de pedido aos
Srs. Líderes para indicação dos membros da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Finar. ..... 11750

BISPO WANDERVAL (Pela ordem.) 
Anúncio de encaminhamento de requerimento
de informações ao Ministério da Previdência e
Assistência Social sobre o INSS no Estado de
São Paulo. 11750

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada JANDIRA FEGHALI. ..... 11751

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Transcurso do 252 aniversário da Fenacor. lide-
rança de Leoncio Arruda à frente da instituição. ... 11751

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ PIMENTEL. 11751

ALEXANDRE CARDOSO (Como Líder.) 
Esclarecimentos sobre a anunciada demissão de
servidores públicos no Estado de Alagoas. Com
promisso do Governador alagoano com progra-
ma de recuperação efetiva do Estado. 11751

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GERSON GABRIELLI. .... 11752

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Anún
cio de reunião da bancada do PT no Espaço Cul
tural, da Casa. Mobilização de servidores da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT, contra a Lei Postal e a pretendida privatização
da empresa. ................................................... ........ 11752

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados EUJÁCIO SIMÕES,
TELMA DE SOUZA, WANDERLEY MARTINS. ........ 11752

RONALDO VASCONCELOS (Pela ordem.)
- Anúncio de apresentação de projeto de lei so
bre inclusão de times de futebol nos benefícios
do imposto simplificado - Simples......................... 11752

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados CARLlTO MERSS,
PADRE ROQUE. 11752

FERNANDO CORUJA (Pela ordem.) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
notificação compulsória de casos de subnutrição
às autoridades da área de saúde pública e de re
querimentos de informações sobre o estado das
BR em Santa Catarina e o salário mínimo brasi-
leiro. 11753

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO PALOCCI........ 11753

DA. HÉLIO (Pela ordem.) - Realização do
Seminário "Cultura da paz", no Auditório Nereu
Ramos, da Casa, de iniciativa da Frente Parla
mentar pela Cultura da Paz e Não-Violência. Má
qualidade dos sinais da TV Câmara em várias lo-
calidades no País. 11753

CAIO R/ELA (Pela ordem.) - Caráter positi
vo para a população brasileira da polêmica entre
o Presidente da República e o Presidente do
Congresso Nacional a respeito do reajuste do sa-
lário mínimo. 11753

GERMANO RIGOTTO (Pela ordem.) - Na
tureza absurda e descriteriosa da cobrança, pelo
Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renová
veis e Meio Ambiente - IBAMA, da Taxa de Fis
calização Ambiental - TFA, a micro e pequenas
empresas no· País. Imediata suspensão da co
brança da TFA e procedimento de estudo para
enquadramento somente das empresas respon-
sáveis pela poluição do meio ambiente. 11753
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RUBENS BUENO (Pela ordem.) - Alcance
da proposta elaborada pelo Deputado Pedro Eu-
gênio, do PPS, sobre reajuste do salário mfnimo.. 11754

EDINHO ARAÚJO (Pela ordem.) - Aspec-
tos positivos do Programa de Renovação da Fro-
ta de Vefculos do Brasil. 11755

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE. 11756

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem.) - Mo
vimento de servidores contra a pretendida privati
zação da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos - ECT. 11756

VANESSA GRAZZIOTIN (Pela ordem.) 
Descumprimento, pela Companhia de Energia
Elétrica da Estado do Amazonas - CEAM, de
protocolo originário de convênio assinado entre o
Governo da Estado da Amazonas e a Petrobras,
com vistas ao abastecimento de gás natural no
Estada, com prejufzos a localidades amazonen-
ses, em especial o Municfpio de Carauari. 11756

Usou da palavra pela ardem. para registro
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO FERRO....... 11757

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem.) - Homena-
gem póstuma ao ex-Deputada Moysés Pimentel..... 11757

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tra de voto, as Srs. Deputados RENILDO LEAL,
CABO JÚLIO. 11758

CONFÚCIO MOURA (Pela ordem.) - De-
missão de servidores públicos pelo Governo do
Estado de Rondônia. 11758

ROBÉRIO ARAÚJO (Pela ordem.) - Omis
são da Fundação Nacional da índia - FUNAI,
com relação a conflito de terras entre tribos indf-
genas da Estado de Roraima. 11758

MÁRCIO FORTES (Pela ordem.) - Nota do
Presidente da Fundação Teotônio Vilela, Sena
dor Teotônio Vilela Filha, sabre matéria publicada
no jornal Correio Brazlliense a respeita de con
vênios assinados pela referida Fundação no Dis-
trito FederaL.................................. 11759

ARTHUR VIRGíLIO (Pela ordem.) - Nota
do Conselho Diretor da Fundação Teotônio Vilela
sobre denúncia do jornal Correio Brazilienee re
lativa à assinatura de convênios entre a referida
entidade e a Secretaria da Trabalho do Distrito
Federal......................... 11760

AIRTON DIPP (Pela ordem.) - Conveniên
cia da liberação de recursos do Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, do
Banco Nacional do Desenvolvimento EconÔmico

e Social- BNDES e do Banco do Brasil S/A para
financiamento de pequenas e microempresas. ..... 11762

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem.) - Ma
nutenção da Polfcia Ferroviária Federal na estru-
tura do Ministério da Justiça. 11762

NELSON MARCHEZAN (Pela ordem.) 
Apelo no sentido do aumento de recursos orça
mentários destinados ao Programa Nacional de
Renda Mínima para a Educação. 11762

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSUÉ BENGTSON. ...... 11763

ARY KARA (Pela ordem.) - Protesto contra
a omissão do Ministério dos Transportes com re
ferência à recuperação das rodovias federais,
particularmente da rodovia Lorena-Itajubá, ligação
entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais. ..... 11763

NELSON MARCHEZAN (Pela ordem.) 
Indagação à Presidência sobre l convocação de
sessão extraordinária da Casa para o dia 22 de
março do corrente ano........................................... 11763

AÉCIO NEVES (Como Líder.) - Solidarie
dade do Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB, ao Senador Teotônio Vilela Filho, em
face da matéria publicada no jornal Correio Bra
ziliense, relativa à assinatura de convênios entre
a Fundação Teotônio Vilela e a Secretaria do Tra-
balho do Distrito FederaL....... 11'/64

VII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Dispensa: Cinthia Nunan Baptista Kriemeler. 11792

b) Nomeação: Honória Maria Trindade
Sarmento, Thiago Luiz Maciel Castro.................... 11793

c) Designação por acesso: João Gabriel
Gondim de Lima Filho............................................ 11793

4 - ATAS DA MESA
71 Reunião Extraordinária, em 11-1-00 e 91

Reunião, em 21-3-00............................................. 11793

5 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES,
N/!S 1.675, 1.719, 1.722, 1.739, 1.787 A 1.801,
1.803 A 1.805, 1.807 A 1.817 DE 2000, COM
PARECERES E DESPACHOS. 11802

6-MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES
SUPLEMENTO
Ato Convocatório - reunião das Comissões

Permanentes para o dia 22-3-00, às 10 horas,
destinada à eleição dos respectivos Presidente e
Vice-Presidente, sairá publicado em suplemento
a este Diário.
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I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 24 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - De
claro 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. EDUARDO CAMPOS, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. WALTER PINHEIRO, servindo como 12

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS

Do Sr. senador Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente do senado Federal, nos seguintes termos:

OF. N2 452100-CN

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. E~ e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que esta Presidência, nos ter
mos do disposto no § 3ll do art. 60 da Constituição Fe
deral, combinado com o art. 85 do Regimento Comum,
convoca sessão conjunta, a realizar-se hoje, às onze
horas e trinta minutos, no plenário do Senado Federal,
destinada à promulgação da Emenda Constitucional
n2 27, de 2000, oriunda da Proposta de emenda à
Constituição nf2 4, de 2000, que "Acrescenta o art. 76 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (DRU
- Desvinculação de Receitas da União)".

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex!!
protestos de apreço e consideração. - Antonio Carlos
Magalhães, Presidente do Senado Federal.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar PSDBIPTB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/N2 104/99

Brasília, 17 de março de 2000

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de

determinar a substituição do Depu~ado Saulo Pedrosa
pelo Deputado Luiz Ribeiro, como membro suplente, na
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar os reajustes de preços e a falsificação de medica
mentos, materiais hospitalares e insumos de laboratório".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - severino cavalcanti, 2:º

Vice-Presidente no exercfcio da Presidência.

OF. PSDB/I/N2 110/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação, em ane

xo, dos membros do Bloco PSDBIPTB que concorrerão
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente, que cabem
ao Bloco, nas Comissões Permanentes desta Casa.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDBII/N2 111/2000

Brasflia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho o prazerde indicar a V. EXª, na forma regi

mental, os Excelentfssimos Senhores Deputados re
lacionados em quadro anexo para integrarem as Co
missões Permanentes da Câmara dos Deputados.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lf
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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LIDERANÇA DO PSDB

COMPOSiÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES - 2000
(BLOCO PSDB/PTB)

I Qtd. de Membros: 25 Membros· P8DB: 5; PT8:1 =6 i
~o.o o --Tit-ulàres ---Süpientes--- .0.0. --------- ...0. --"1
ANIVALDO VALE BADU PICAN O
tS RGIO CARVALHO ,PEDRO HENRY J

Vagas: O

Qtd. de Membros: 51 Membros· PSDB: 9; PTB: 3 = 12 I
Titulares I Suplentes !IÃNíVALDÓ"VALE--------------------------- iB.SA·o

, -.--------------------0.0.0.--------------. -01
CARLOS BATATA CHIQUINHO FEITOSA -~ j
OD Lia BALBINOTTI JULIO SEMEGHINI
SAULO PEDROSA L DIA QUINAN jXICCfGRÃ2IANO-----o.o-----------o------- lLUIZ-RisE=I=R::-::O::------------o.o.o.o...-o---'---o-------"....,
r.:D~A:-::N~I:-:-L--=O:-:D=E~C:-A::-,:S=T=R::::-O=--------l-P=A"':"":""':Uc:;-L=O-:K~O=-B=A-=-Y:-:.-::-A=S~H:-:-I----------l

VALDECI OLIVEIRA (PT/RS) S RGIO CARVALHO I
JO~~~~oLOS_ELI~ªjPTBlÉ-ª.L.-__._ E~~~LDO RIBEIRO (PPB!~ª-L__.., ,__.._=1.
JOSUe BENGSTON (PTB/PA . ANTuNJO JORGE (PTBITO) I

NELSON MARQUEZELLI PTB/SP) CAIO RIELA (PTB/RS) I

_~ELSON MEURER (PPB/~~_) ,F L1X MEND0f'!~Jf.~!B/B_&_ _
Va a8:1 Vagas: 1 !

I Qtd. de Membros: 51 I Membros· PSOB: 10; PT8: 3 =13 i

IJUTAHY JUNIOR JOAO LEAO

VICENTE ARRUDA loofLlo BALBINOTTI I
1~~:6Z~;'~~~----- ~i67Ã~º~~~~~---·o--- ...-o.o_--------------------1

I~ENALDO COUTINHO MARCUS VICENTE i
rzuLAI~ COBRA LUIZ ANfÕNTõ-F"Leü"RY-Wfl\/Si5f----i
iNELSON MARCHEZAN 'NELSON MARQUEZELLI (PTB/SP) 1

,RONALDO CEZAR COELHO ALEXANDRE CARDOSO (PSB) !

f~~~~g~r;:1;~i7RJ)----·_--,,·..--- ------.-------..------------- I
IFERNANDO GONÇALVES (PTB/RJ) J

i Vagas: O , Vagas: 2 1
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COMPOSiÇÃO DAS COMiSSÕES PERMANENTES - 2000
(BLOCO PSDB/PTB)

PSDB O

Membros -PSDB: 5 ; PTB: 1 == 6

M b

Vagas: 2

W ALTER PINHEIRO (PT)
MARCOS DE JESUS

Suplentes
DANILOÕE-CASTRO---·-----------------

51Qtd d Me b

., " .:~ '~I:l\l~ '\~'~.~fI ,it •. ·;: :i,,,;'1~~:lt '> ~~ .~::;~í.:!'"i",.;.:···t "", "'(i:pfnl
J

~, ••1~ :1'
. ,

...... :~. ~ ~.:. :'.;:=' t ":' :!',. '+ • fI. ..:~ l :.i:" ••: ' ...... ~ "'.10
,:. e m ros: em ros - : 1 ; PTB: 3 = 13 ~---- -- Titulares ------ ---Suplentes·----------------··--·-- I

ALBERTO GOLDMAN - 'ATILA LIRA -!
AUGUSTO FRANCO JOAO ALMEIDA j
JULIO SEMEGHINI RAFAEL GUERRA !
LUIZ pfAÜHYLIN"õ---------------· RÓMEU QUEIROZ

____o _______________._j

LUIZ RIBEIRO WELINTON FAGUNDES --
NARCIO RODRIGUES ALDIR CABRAL
PEDRO CANEDO ......----- SAMPAIo nõRlA'"------------------------·····
SALVADOR ZIMBALDI NILSON PINTO
'LINOROSSI RENATO SILVA
MARCOS DE JESUS--'

_..._--_ ...
NELSON MARCHEZAN ..._- --------..._-- -----

ALBERICO CORDEIRO (pTB/AL) JOSE CARLOS MARTINEZ'(pTB/PR)
IRIS SIM:OES (pTB/PR) MAGNO MALTA (pTBIES)
~As--é""AMARA.(PTB/AM)··----------- WXLFR.Ii:>6 MAIiEs-õUIA (PTB1M:G)------·-

Vagas: O Vagas: O. , :1 H:i:: .,;'.,,;. '. • c •• o. ,:'lll', l·.l::~.;:r':'r·';· ~.: , o, .:i ; ::' T! .~:,' '. t' l'f: . .' ;.' VI ....:111; ", 1"" " .. : . "

~~---
Qtd. de MeJnbros: 25 MeJnbros - PSDB: 5 ; PTB: 1 = 6

------------~----------- -------_._--------------------------------------Titulares Suplentes
BADU PICANÇO ALBERTO GOLDMAN
RICARTE DE FREITAS ALOIZIO SANTOS
SEBASTIAO MADEIRA FATIMAPELAES
MARCIO BITTAR (PPS)

----_......__....-
MARIA ABADIA - ----

JOAO COLAÇO (pMDB) V ANESSA GRAZZIOTIN (pC do D) I
..j

,DUILIO PISANESCm (PTB) .. !:.--_..._-_..- .._.._......._--------- --------------- ----------0.

Pl.,.al ••:' _"'1\, .. ' '" .... ,
o .. ..

" . , o, .' 1" .' .1, I"~ '.1' , . i. ',I , ..
Qtd. de Membros: 25 Membros - PSDB: 5 ; PTB: 1 = 6

Titulares Suplentes
ADOLFO MARINHO ADEMIR LUCAS
nINO F'i3RNANDES-------- CARLOS MOSCONI

.._-_..._----
DR.HELENO JUQUINHA

COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERM.i\NENTES - 2000
(BLOCO PSDB/PTB)

JOAO CASTELO MANOELSALVIANO I

MARINHA RAUPP ANTONIO CARLOS PANNUNZIO I
JOAO LEÃÕ-(vãgã-pTBy---·o-.~o--------~~----ALBERIéb CORDEIliõ"(PTB/AfS---------]

Vagas: 1 Vagas: O -I
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COMPC~SIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES - 2000
(BLOCO PSDB/PTB)

Qtd. de Membros~ 28 Membros· PSDB: 6; PTB:' 1= 7
Titulares Suplentes

~ÀTILA LIRA iFEU ROSA
iFLAVIO ARNS iRAIMUNDO GOMES DE MATOS

iADEMIR LUCAS ;DINO FERNANDES

.íMARISA SERRANO !LIDIA aUINAN

Qtd. De Membros: 25 . Membros - PSDB: ,5 ~ PTB: 1= 6

NILSON PINTO ' !CL VIS VOLPI
~~::"r~':"".:. ~--=-:.=-=-=~~~--~~~~::--=:-~~~~-.........- _
,SONIF cro DE ANDRADA !FERNANDO GONÇALVES (PTB/RJ)
IEDU~RDO_SEAB~ (PTB/AP), :
I - Vagas: Q-

J Titulares ~ . Suplentes
!MARCIO FORTES (vaga do PTB) -·~·-1I.]5iA··ãüTNAN .._.....- ._-

. Vagas: O

Qtd. De Membros: 25 + Membros_~ PSDB: 5; PTB: 1= 6

I V '. t; agas: O _.___~

I· [
- !

. Titulares I , • ª-uplentes __~- .
!ROMMEL-FEiJQ -, -, - :Or. HELENO
iMANOEL SALVIÃNÔ····--_.. ~ !MÁRIO NEGROMONTE, , .
-@MA~f~I;ªSIM1PP~~·~-'--~~·· !ZENALDO COUTIr;.fH07~~-·---·-·_······---· ---
!MAX MAURO (PTB/ES) ,~. ,'. !JOÃO ALMEIDA - .-
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COMPOSiÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES - 2000
(BLOCO PSDB/PTB)

I I, I

I i... - _ _ _,-----_ _--------_ _---..,
! II I

Qtd D M b

NICIAS RIBEIRO S RGIO REIS
PAULO FEIJ 18 RGIO GUERRA

Titulares Suplentes
Qtd. De Membros: 25 Membros - PSDB: 5 ; PTB: 1 = 6

JUQUJNHA jRICARTE DE FREITAS
B. S SEBASTl O MADEIRA

iRODRIGO MAIA (PTB/RJ) .r--------- .
I

.-
• " t' /. ~ ...\ ' : . ': ' ,-.:- ;,', J.!111~:'~;'~~!:.~: .!;~ ~':.:·ti;((:" ;..:;(~. :-~:~' ~ :;\·I':'.~'L::;:['i :,:', !t'!,.;. 1, ,):- (i!:'- ';.!,::: ;':~ ;:'~, !r;:: :',::i;;',:~:~~ i:h~:;~;;~~. ~ . ,

i . e em ros: 39 Membros - PSDB: 8 ; PTB: 2 = 10 I
I Titulares Suplentes !!
IANTONIO KANDIR ADOLFO MARINHO I

I

CUSTODIO MATTOS LUIZ CARLOS HAULY I
!

,JOSE MILITA0 PAULO MOURAO i

MAX ROSENMANN RICARDO FERRAÇO -l

IYEDA CRUSIUS -
SAMPAIO DORIA ' JUQUINHA ' !:
jANTONIO CAMBRAIA . ANIVALDO VALE I
fSl[Vfõ TORRES .

...-...._..._-...__ ..._-
IRIS SIMOES (PTB/PR)

__............___............_____.........___•__ 1

I
I

IAIRTON ROVEDA IRICARDO RIQUE I
!LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB/Sfl +!3§NJ.~DC?,._~..§~~_i~!~{~~l~ ------l
i Va as: O ' I Vagas: O I

I Qtd. De Membros: 46 I Membros - PSDB: 9 ; PTB: 2 = 11 I

IANTONIO é~p~~~~e~ZIO "------·-···..--fÃDGUSTÕF~d~~~~~~!---------·--------1
ARNON BEZERRA INELSON OTOCH I
ARTHUR VIRGILlO IRONALDO CEZAR COELHO
CLOVIS VOLPI ISILVIO TORRES
CORONEL GARCIA !VICENTE ARRUDA 1

,Jose TELES 'VICENTE CAROPRESO I
LUIZ CARLOS HAULY IZULAIE COBRA .
,PAULO MOURÃO IJOAO CASTELO 1

lYITTORIO f\1EDIOLl J.~~_Ç_~~DO ~IQUE . 1
IJOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB/PR) ICELSO G1GLlO (PTB/SP) ;
IMAG~O MALTA (PT~/ESL__________ lJosé CARLOS EL~~ ~~'!ª!.ªªl__._------,--..,-i
I Vagas. O I Vagas. O !
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COMPOSiÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES - 2000
(BLOCO PSDB/PTB)

--_.._---,---,-

____o Qtd. d.TItuM.'-a!'lrebsros;..~,-.."----"--," Membros - PS~~:,_~_iFJ::B: ~_=__~_~ ~
Suplentes I

L DIA QUINAN CUST 010 MATIOS.
LÚCIA V"NIA -------------- JOVAIR ARANTES ~---------,.--

CARLOS MOSCONI ARNON BEZERRA .
EDUARDO BARBOSA CL VIS VOLPI .

RAFAEL GUERRA . JUTAHY JUNIOR.
RAIMUNDO GOMES DE MATOS.__~ PEDRO ~NEDO t" • , ,.,__,__.J

1S RGIO CARVALH ROMMEL FEIJO
~V~IC;:':E~N-=T==E~C~A:-:R;-::O~P=-:;R:':E::;-;;:S=O::--/----+.:o:S~A7":U~LO=-=P::::E=D=R=O=SA-:-----:-o------I

ALCIDNEATHAYDE PPB/RJ RICARTE DE FREITAS -'
CELSO GIGLL~!:,TB/SP) ., _ IEOU~R'pO SE~~.l~ê!.A........:.P-J..)_"__
RENILDO LEAL PTBlPA -----r

V.8S:0 Va as: 1

Qtd. de Membros: 43 Membros· PSDB: 9 ; PTB: 2 • 11
---, --fftüiãres-------- Suplentes

ALO ZIO SANTOS CORONEL GARCIA
CHIQUINHO FEITOSA DR. HELENa
FEU ROSA RCIO RODRIGUES
M RIO NEGROMONTE---··'----------·· PAULO FEIJÕ,/
ROBERTO ROCHA RICARTE DE FREITAS '

OU LIO PISANESCHI PTBJSP . NILTON CAPIXABA PTB/RO)
S RGIO REIS _ PASTOR VALDECI PAlVA PSURJ

ROMEU QUEIROZ· VITT RIO MEDIOU
CHICO DA PRINCESA S LVIO-TORRES-------------

PEDRO CHAVES (PMDB ._ SILAS C MARA (PTB/AM) i-Va as: 1 ------------"a-ãã:--r-'·-'-------'--------'--------,
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Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Lrder
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, n08 se
guintes termos:

Jurandil juarez
Teté Bezerra

Suplentes

OF/GABII/N2 107

Brasflia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho relação anexa com os nomes dos

Deputados do Bloco PMDBlPSTIPTN, que comporão
as Comissões Pennanentes nesta Sessão Legislativa.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Geddel Vieira
Uma, Uderdo Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.

Em 21-3-00. - Michel Temer, Presi
dente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POUTICA RURAL

Titulares

Carlos Dunga
Confúcio Moura
IgorAvelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto

Osvaldo Reis
SUas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Gerson Peres - Vaga cedida ao PPB

Suplentes

Armando Abílio
João Magalhães
Milton Monti
Pinheiro Landin

COMISSÃO DA AMAZONIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Titulares

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa

IgorAvelino
Mário de Oliveira

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Titulares

Francisco Pinto
Gessivaldo Isafas
Hermes ParcianeJlo
Jorge Pinheiro
Jorge Wilson
José de Abreu
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Suplentes

Antônio José Mota
Henrique Eduardo Alves
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Zaire Rezende

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Titulares

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Freire Júnior
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Afves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Viana

Suplentes

João Henrique
Júlio Delgado
Mauro Benevides
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Pedro Novais
Ricardo Noronha

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Titulares

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bitteneourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Suplentes

Francisco Silva
Remi Trinta

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Titulares

Gustavo Fruet
João Mendes José Chaves
José fndio Waldir Schmldt
Norberto Teixeira
zaire Rezende

Suplentes

Ana Catarina
José Chaves
Waldir Scmidt

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Titulares

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Suplentes

Eleione Barbalho
Freire Júnior

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Titulares

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

Alberto Mourão
Norberto Teixeira
Osmar Serraglio
Rita Camata

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Titulares

Antônio José Mota
Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
José Aleksandro - Vaga cedida ao PSL

Suplentes

Antônio do Valle
Coriolano Sales
Luiz Dantas

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Titulares

Aníbal Gomes
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides
Delfim Neto - Vaga cedida ao PPB

Suplentes

Gastão Vieira
Jorge Tadeu Mudalen
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

Alceste Almeida
Antônio Feijão
Betinho Rosado - Vaga cedida ao PFL
Felix Mendonça - Vaga cedida ao PTB Luiz Pia

uhylino - Vaga cedida ao PSD8

Suplentes

Edinho Bez
Salatiel Carvalho
Marcos Lima

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Titulares

Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine PoseUa
Mário de Oliveira
Ricado Noronha
Sunval Guazzelli
De Velasco - Vaga cedida ao PL
Paulo Kobayashi - Vaga cedida ao PSDB

Suplentes

Antonio Feijão
Mattos Nascimento

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

Titulares

Darcfsio Perondi
Euler Morais
Glycon Terra Pinto
Jorge Alberto
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Suplentes

Confúcio Moura
Jorge Costa
Laire Rosado

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Titulares

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Babá - Vaga cedida ao PT
aulo Paim - Vaga cedida ao PT

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas
lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Titulares

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunfcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Suplentes

Aníbal Gomes
FrancistÔnio Pinto
Hermes Parcianello

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Titulares

Ana Catarina
AntÔnio do VaUe
Armando Monteiro
Edison Andrino
MucioSá

Suplentes

Germano Rigotto
Zaire Rezende
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OF./GAB./I/NA 108

BrasOia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado

Remi Trinta para o cargo de 2'lVice-Presidente da Co
missão de Seguridade Social e FamOia.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado GeddeI
Vieira Uma, Uder do Bloco PMDBlPST/PTN.

Publlque-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.lGAB./I~ 109

BrasRia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado

Barbosa Neto para o cargo de Presidente da Comis
são de Viação e Transportes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado GeddeI
Vieira Uma, Uder do Bloco PMDBlPSTIPTN.

Publlque-ee.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.lGAB1t/Ni;1O

BrasOia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado

Waldemir Moka para o cargo de 1Sl Vice-Presidente
da Comissão de Agricultura e Polftica Rural.

Por oportuno, renovo a Vossa Exoelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do Bloco PMDBlPSTIPTN.

Publlque-ee.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF./GAB./I~ 111

BrasRia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado

José fndio para o cargo de Presidente da Comissão
de DesenvoMmento Urbano e Interior, conforme
acordo com o Partido Progressista Brasileiro -PPB.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos-de-estima-e OOFIslderação.-- Deputado GeddeI
VIeIra Uma, Uder do Bloco PMDBlPSTIPTN.

Publlque-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.IGAB./IINSl 112

BrasRia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o nome do Depu
tado Jorge Alberto para o cargo de 12 VI
ce-Presidente da Comissão de Seguridade Social
e Famflia, conforme acordo com o Partido da
Frente Liberal - PFL.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado GecI
dei VIeira Lima, Uder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Publlque-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.IGAB.IIINSl 113

Brasflia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado
Jorge Costa para o cargo de 3Sl Vice-Presidente
da Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Re
gional.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de l3stima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Uma, Uder do Bloco PMDBlPST/PTN.

Publlqu.se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF./GABJIINA 114

BrasOia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado
José de Abreu para o cargo de 2A Vice-Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Uder do Bloco PMDB/PSTIPTN

Publlque-ee.
Em 2.1 ~3-2000. - Michel Temer. Presi

dente.
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Brasflia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputa

do lédio Rosa para o cargo de 22 Vice-Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, líder do Bloco PMDB/PST/PTN

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF./GAB./JlN2 116

Brasflia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado
Salatiel Carvalho para o cargo de Presidente da Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, conforme acordo com o Partido Progres
sista Brasileiro - PPB.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Uder do Bloco
PMDB/PST/PTN.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF./GAB./I/N2 117

Brasflia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado

Nelo RodoWo para o cargo de 32 Vice-Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Publlque-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer. Presi

dente.

Brasília, 21 de março de 2000
Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o nome do Deputa
do Gastão Vieira para o cargo de 112 Vice-Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, conforme
acordo com o Partido da Frente Liberal - PFL.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Uder do Bloco
PMDB/PSTlPTN.

Publlque-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.lGAB./I/N2 119

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o nome do Deputa
do Francisco Silva para o cargo de 32 Vi
ce-Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OFrCIO N2 379-L-PFLl2000

Brasnia, 14 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
Partido da Frente Liberal, que farão parte das co
missões permanentes, conforme relação anexa.

Atenciosamente, Deputado Inocincio Olivei
ra, Uder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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OPÇÕES DOS DEPUTADOS PARA AS COMISSÕES PERMANENTES
LISTAGEMPOR COMISSÃO (l999)

COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

IAGRICULTURA E pOLíTICA RURAL 1 • ABERLARDO LUPION(Coordenador) 1 • BETINHO ROSADO
(10 VAGAS)

12 -ADAUTO PEREIRA 12 . DARCI COELHO

13 •CARLOS MELLES 3 - GERVASIO SILVA

4 - FRANCISCO COELHO ~ - JOAQUIM FRANCISCO

5 JAIME FERNANDES FILHO- 5 - JOSÉ MÚCIO

6 ·JOEL DE HOLANDA ~ - JOSÉ ROCHA

17 - PAULO BRAGA 7 - MARCONDES GADELHA

~ - RONALDO CAIADO 8 - REGINALDO GERMANO

~ - ZILA BEZERRA 9 - WERNER WANDERER

10 - 10- ZEZÉ PERRELLA

OI Vaga

COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

lAMAZÔNIA E DESENVOLVIMENTO 1 - ÁTILA LINS 1 - ELTON ROHNELT
REGIONAL

~ - JAIME MARTINS(05 VAGAS) 12 - VIC PIRES FRANCO

~ - LUCIANO CASTRO 3 - JOÃO RIBEIRO

~ - RAIMUNDO SANTOS (2" Vice) e ~ - JOSÉ MELe>
(Coordenador)

~ - SÉRGIO BARCELLOS
Is -ZILA BEZERRA
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COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

CI~NCIA E TECNOLOGIA, 1 - AROLDE DE OLIVEIRA ' 1- ADAUTO PEREIRA
ICOM~NICAÇAo E INFORMÁTICA

2 - CéSAR BANDEIRA ~ - ELTON ROHNElT(10 VAGAS)

3 - CORAUCI SOBRINHO 3 - FRANCISCO COELHO

4 - JOSÉ MENDONÇA BEZERRA 4 - FRANCISCO GARCIA

5 - JOSÉ ROCHA 5 - GERSON GABRIELLI

6 - LUIZ MOREIRA (Coordenador) --' 6-·J0SÉ MEL0

7 - MALULY NETTO 7-NEYLOPES

a - JOSE CARLOS ALELUIA a - PAULO MAGALHÃES

9 - SANTOS FILHO (presidente) 9 - PAULO OCTÁVIO

10 - VIC PIRES FRANCO 10 - SéRGIO BARCELLOS

. 11- PALDERNEY AVELINO (vaga do PPB)

COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

iCONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE 1- ANTONIO CARLOS KONDER REIS ' 1-ÁTILAUNS
REDAÇAo

12 - CIRO NOGUEIRA 2 - CLAUDIO CAJADO(10 VAGAS)

~ - DARCI COELHO (Coordenador) 3-CORAUCISOBmNHO

~ - JAIME MARTINS 4- JAIRO CARNEIRO

~ - MORONI TORGAN ~ - ,JOSÉ RONALDO

~-NEYLOPES 6 - LuIs BARBOSA

'7 - PAULO MAGALHÃES 7 _ MALULY NETTO

a-RICARDO FIÚZA B- PAES U\NDIM

~ - ROLAND LAVlGNE 9 - RAIMUNDO SANTOS

10 - VlLMAR ROCHA 10 - VlC PIRES FRANCO
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~EFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
~MSIENTE E MINORIAS
05 VAGAS)

1 - EXPEDITO JUNIOR

~-WC~OP~ITO~~)e
(Coordenador)

~ - PEDRO BIITENCOURT (2" Vice)

~ - REGlNALDO GERMANO

~ - RONAlDO VASCONCELOS
Coordenador)

1- AROLDO CEDRAZ

12 - CIRO NOGUEIRA

13 - JAIME FERNANDES FILHO

14 - LAURA CARNEIRO

~ • PEDRO PEDROSSIAN FILHO

__, -L.. --L ----I

COMlssAo TITULAR SUPLENTE

--DESENVOLVIMENTO URBANO E 1- FRANCISCO GARCIA (hJ,.;.'1J,._\ 1• CéSAR BANDEIRA
INTERIOR
O!SVAGAS) ~ - COSTA FERREIRA (Coordenador) . 2 -ILDEFONÇO CORDEIRO

~ • MAURO FECURY 13 -JONNAL LUCAS JUNIOR

~. S~RGIO BARCELLOS ~ - ZILA BEZERRA

Is -JORGE TADEU MUDALEM ~ -PEDRO FERNANDES
~MDB-SP)

!
!
\ ,

,
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COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

~IREITOSHUMANOS 1 ~ MARCONDES GADELHA 1- JAIME MARTINS
~05VAGAS)

~ - NEUTON LIMA 2- LAURA CARNEIRO

3 - NICE LOBÃO 3- MORONI TORGAN

4- REGINALDO GERMANO 4- ROLAND LAVlGNE

5- ALMERINDA DÊ CARVALHO 5- ZILA BEZERRA

:

COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

-
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMéRCIO 1- EULER RIBEIRO 1- AROLDE DE OLIVEIRA
K05VAGAS)

. ') - GERSON GABRIELlI ~ - CARLOS MELLES

13 - JAIRO CARNEIRO 13 -RAIMUNDO COLOMao

. ~ - PAULO OCTÁVIO (t' Vice) ~ - RICARDO FIÚZA

~ - RUBEM MEDINA (Coordenador) li -RONALDO VASCONCELOS

a-

Obs.:l vaga do PPB

I

-
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COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

!EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1 - CELCITA PINHEIRO 1- JOEL DE HOLANDA
~05VAGAS) .

~ • JONNAL LUCAS JUNIOR (Vaga do ~ - MAURO FECURY
PL) .

~ - NEUTON LIMA
3- OS.VALDO COELHO

. ~ - SANTOS FILHO
4 - LUrS BARBOSA

~
5 • NICE LOBÃO

la . ZEZé PERRELLA

p.,s.: lvaga

/FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 1 -DEUSDETH PANTOJA 1• FRANCISCO GARCIA
kOSVAGAS)

~ • JORGE KHOURY ~ - GILBERTO KASSAS

~ • JOslt RONALDO (Coordenador) ~ • JOSÉ CARLOS VIEIRA

~ - LAEL VARELA ~ - JOSÉ LOURENÇO

5-MANOELCASTRO(P~) ~ - MOREIRA FERREIRA

G• MUSSA DEMES G- NICE LOBÃO

7 • PAES LANDIM

IB • ROBERTO BRANT
7· PAUDERNEY AVELlNO

B·

p.,s.: 1vaga.
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COMISSÃO TITULAR SUPLENTE

FISCALIZAÇAO E CONTROLE 1 -ANTONIO GERALDO 1 - DEUSDETH PANTOJA
05 VAGAS)

~ - ELTON ROHNELT (Coordenador) ~ - JAIME MARTINS

~-JAlROAZI ~ JOS~ CN'l"'''' ...."'••~ ".. 'O- lo .... "'J,.,;i •..,,~JU I uwn

~ - PAULO MARINHO ~ - LAEL VAf~Eli.-A

5 -ROBSON TUMA ~ - URSICINeJ o.U~!ROZ

IMINAS E ENERGIA 1 - BETINHO ROSADO (Vaga do PMDB) 1 - ELlSEU RESENDE
It05VAGAS)

12 -GERVASIO SILVA (Coordenador) ~-MEDEIROS

~ - GILBERTO KASSAB
~ - PEDRO BITIENCOURT

~ - MOREIRA FERREIRAW Vice)

5 ·PEDRO PEDROSSIAN FILHO 4 - Vaga do PPB

61VÂNIO GUERRA 5-

6-

'3 vaga0;
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COMlssAo -- -'-

TITlJ,AR SUPLENTE
~ELAçOEs EXTERIORES E DEFESA 1 ~ AROLDO CEDRAZ 1 M ABELARDO LUPION
NACIONAL

12 - ÁTILA LINS09 VAGAS) 12 - ARACELY DE PAULA

13 -CLAÚDIO CAJADO 13 - JORGE KHOURY

~ - FRANCISCO RODRIGUES ~ - LAVOISIER MAIA

~ - JOAQUIM FRANCISCO ~ - LUCIANO CASTRO

~ - JOSI: LOURENÇO 6- LUCIANO PIZZATTO

7- JOS~ THOMAZ NONO 7 - LUIZ MOREIRA

B-lEUR LOMANTO ~ - MANOEL CASTRO

~ - WERNER WANDERER ~ - VlLMAR ROCHA

COMISSÃO SUPLENTE

LHO, ADMINISTRAÇÃO E 1- JOSÉ CARLOS VIEIRA 1 • AlMERINDA DE CARVAlHO
SERVIÇO PÚBLICO

2 - JOsJ: MÚCIO 2 - EXPEDITO JÚNIOR,05 VAGAS)

3 - LUCIANO CASTRO ~ - JOÁO RIBEIRO

4 - MEDEIROS (2OVice) ~ - ROBSON TUMA

5 - WILSON BRAGA 15 - ROLAND LAVlGNE
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COMlssAo TITULAR SUPLENTE

IsEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA - t-ALMERtNDADECARVALHO 1- ANTONIO GERALDO
(09 VAGAS)

~- ANTONIO JOAQUIM ARAUJO 12 - CELCITA PINHEIRO

~-CLEUBER CARNEIRO( Presidente) ~ - CLEUBER CARNEIRO

~- JOSÉ CARWS COUTINHO ~ - COSTA FERREIRA

~-LAURA CARNEIRO 5 - JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

~LAVOISrER MAIA 6 - PAULO MARINHO

I7-MARCONDES GADELHA 7 - RONALDO CAIADO

~. AFFONSO CAMARGO 8-WILSON BRAGA

~- URSrCINO QUEIROZ(Coordenador) S-IVÂNJO GUERRA

~IAÇÃO E TRANSPORTES 1 • ARACELY DE PAULA 1- AFFONSO CAMARGO
(08 VAGAS)

2• ElISEU RESENDE (Coordenador) ? - ANTONIO CARLOS KONDER REIS

3 - ILDEFONÇO CORDEIRO ~-JAIROAZI

~ - JOÃO RIBEIRO(3° Vice) k·lEUR LOMANTO

15 - NEUTON LIMA 5 - MUSSA DEMES

16 . OSCAR ANDRADE a-PAULO BRAGA

17 - PEDRO FERNANDES(1° Vice) 17 _RUBEM MEDINA

~-
~ - RAIMUNDO COLOMBO

19· RAIMUNDO SANTOS(vaga cedida peJo
IPPB).

Iobs.: Sobra 01 (uma) vaga.
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Dos Sra. Deputados Inocêncio Oliveira, Uder
do PFL e Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB, nos
seguintes termos:

OFrCIO Nll 435-L-C-PFU2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, que, por acordo, o Partido da Frente Liberal ce
deu ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro a
Primeira Vice-Presidência das Comissões de Segurida
de Social e Famnia e de Finanças eTributação, receben
do, em contraprestação, a Primeira Vice-Presidência das
Comissões de Viação e Transportes e DesenvoMmento
Urbano e Interior.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Uder do PFL - Deputado Geddel Vieira Lima, U
der do PMDB.

Publlque-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Dos Srs. Deputados Inocêncio Oliveira, lí
der do PFL e Aécio Neves, Líder do Bloco Parla
mentar PSDBIPTB, nos seguintes termos:

OFrCIO Nll 436-L-C-PFU2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência, para os de

vidos fins, que, por acordo, o Partido da Frente Liberal
cedeu ao Partido da Social Democracia Brasileira a
Primeira Vice-Presidência da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, recebendo,
em contraprestação, a Primeira Vice-Presidência da
Comissão de Minas e Energia.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL - Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OFfclO Nll 439-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cleuber

Carneiro para o cargo de Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Famflia.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Uder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente

OFfclO Nll 440-L-C-PFU2oo0

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Francis

co Garcia para o cargo de 1SI Vice-Presidente da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olive
Ira, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFfclO Nll 441-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Moreira

Ferreira para o cargo de 1g Vice-Presidente da Comis
são de Minas e Energia, em vaga cedida pelo PSDB.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publlque-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFfclO Nll 442-l-C-PFU2oo0

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro

Fernandes para o cargo de 1Q Vice-Presidente da Co
missão de Viaçaõ eTransportes, em vaga cedida pelo
PMDB.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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OFíCIO N2 443-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Rai
mundo Santos, para o cargo de 22 Vice-Presidente
da Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Re
gional.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 444-L-C-PFU2000

IBrasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro
Bittencourt, para o cargo de 22 Vice-Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente

OFÍCIO N2 445-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Me
deiros para o cargo de 22 Vice-Presidente da Co
missão de Trabalho, Administração e Serviço PÚ
blico.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 446-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Ronal
do Caiado para o cargo de 3l! Vice-Presidente da
Comissão de Agricultura e Política Rural.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFÍCIO N2 447-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Exceiência o Deputado Paulo

Octávio, para o cargo de 32 Vice-Presidente da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFÍCIO N!2 448-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado João Ri

beiro, para o cargo de 3ll Vice-Presidente da Comis
são de Viação e Transportes.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OFÍCIO N2 157/PT

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar os deputados que ocuparão as vagas
destinadas ao Partido dos Trabalhadores nas Comis
sões Permanentes, conforme quadro em anexo:

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

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.



11622 Quarta-feira 22

1
2
3

5
6

1
2
3
4
5
6

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

AVENZOAR ARRUDA .•
JAIR MENEGUELLI ..
JOAQUIM BRITO ,.
LUIZ MAINARDI •
PAULO ROCHA J"

DR. ROSINHA ..
JOSÉ MACHADO ...
MARCOS ROLIM •
NELSON PELLEGRINO ..
PROFESSOR LUIZINHO..
TELMA DE SOUZA •

Março de 2000

CAPR
CAPR
CAPR
CAPR
CAPR
CAPR
CAPR

CCJR
CCJR
CCJR
CCJR
CCJR
CCJR

COMISSAO lJE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICACAO E INFORMATICA ·6 VAGAS

1 JOAQUIM BRITO ..
2 MARCOS ROLlM ..
3 WELLINGTON DIAS"

ANGELA GUADAGNIN ..
ANT NIO CARLOS BISCAIA ..
BA
ESTHER GROSSI
JOÃO GRANDÃO
PAULO DELGADO ...

GILMAR MACHADO ..
JO OCOSER ..
JO OMAGNO •

CFFC
Ci='FC
CFFC

COMIS5AO DE FINANC/\':o L rr:18UTAÇ/,O· 4 VAeJ/\S

1 CARLlTO MERSS •
2 JOÃO PAULO ..
3 JOS PIMENTEL'
.. RICARDO BERZOINI •

ANTONIO PALOCCI ..
GERALDO MAGEL.A ..
HENRIQUE FONTANA ..
MILTON TEMER •

CFT
CFT
CFT
CFT

1 FERNANDO FERRO ...
2 LUIZ S RGrO ...

COMISS/\O DE MINA';; E ENEH(JI/\ - ,'I VAGAS

ADÃO PREITO·
VlRG LIO GUI S .'

CME
CME

3 PROFESSOR LUIZINHO • WALTER PINHEIRO • CME
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• •
1 MILTON TEMER' EDUARDO JORGE ... CREDN
2 NILMÁRIO MIRANDA • JOSe DIRCEU -, CREDN
3 PAULO DELGADO . JOSÉ GENOINO \ CREDN
4 VIRGILlO GUIMARÃES I MARCELO DÉDA • CREDN
5 WAlDOMIRO FIORAVANTE I PEDRO WILSON • CREDN

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA - 5 VAGAS

ANTONIO PALOCCI ...
DR. ROSINHA' .
EDUARDO JORGE .
HENRIQUE FONTANA •
JOÃO FASSARELLA ~

1 ANGELA GUADAGNIN ,
2 CARLOS SANTANA
3 JOÃO COSER '
4 MARCOS AFONSO,
5 TELMA DE SOUZA
6 DAMIÃO FEUCIANO (PMDB/P8) ,

ANGELA GUADAGNIN •
ARLINDO CHINAGLJA \
LUCI CHOINACKI •
PAULO PAIM
RICARDO BERZOINI 'I

WALDJR PIRES Cedida elo PMDB)

MARIA DO CARMO /.ARA ,.
LUIZ SÉRGIO ..
MÁRCIO MATOS ,~

NILSON MOURÃO •
PEDRO CELSO •
WELLlNGTON DIAS ,.

CSSf
CSSF
CSSf
CSSF
CSSF

CVT
CVT
cvr
cvr
cvr
cvr

COMISSÕES CUMULATIVAS
COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 3 VAGAS

1 BABA'"
2 MARCOS AFONSO I

3 PAULO ROCHA ,

JOSÉ PIMENTEL •
WELLINGTON DIAS •
VALDIR GANZER ,

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS· 3 VAGAS

CADR
CADR
CADR

1 MARCOS ROLlM ,
2 PADRE ROQUE ..
3 NELSON PELLEGRINO •

NILMARIO MIRANDA Cedida pelo PSOB



11624 Quarta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

OFíCIO N2 158/PT

Brasília, 21 de março de 2000

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

fim de indicar o Deputado Pedro Wilson (PT/GO) para
ocupar o cargo de Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto e o Deputado Gilmar Machado
(PTJMG) para ocupar o cargo de 1.2 Vice-Presidente.

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

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N.2 159/PT

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar o Deputado Marcos Rolim (PTIRS)
para ocupar o cargo de Presidente da Comissão de
Direitos Humanos e o Deputado Nelson Pellegrino
(PT/BA) para ocupar o cargo de 1.2 Vice-Presidente.

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

Defiro.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 160/PT

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar o Deputado Paulo Delgado
(PT/MG) para ocupar a 21 Vice-Presidência da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

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

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 161/PT

Brasília, 21 de março de 2000

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

a fim de indicar o Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP)

para ocupar a 3A Vice-Presidência da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

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

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 1621PT

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar o Deputado Valdeci Oliveira
(PT/RS) para ocupar a 2! Vice-Presidência da Co
missão de Agricultura e Política Rural.

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

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 163/PT

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar o Deputado Fernando Ferro
(PT/PE) para ocupar a 3l!. Vice-Presidência da Co
missão de Minas e Energia.

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

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

OFíCIO N!2 75/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGMIP nº 93/2000, tenho
a honra de encaminhar a Vossa Excelência a rela-
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ção dos parlamentares deste partido que deverão
compor as Comissões Permanentes.

Atenciosamente, - Deputado OdeImo Leão, Lí
der do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

LIDERANÇA DO PPB:

- I
COMISSAO.DE AGRICULTURA

E POl.:.ÍTICA RURAL
(6 vagas)

Titulares

1) Deputado AUGUSTO NARDES
2) Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
3) Deputado DILCEU SPERAFICO
4) Deputado HUGO BIEHL
5) Deputado JOÃO TOTA (Vaga do Bloco

PSB/PCdoB)
6) Deputado Luís CARLOS HEINZE
7) Deputado NELSON MEURER (Vaga do

PSDB)
8) Deputado ROBERTO BALESTRA (Vaga do

PV)
9) Deputado ROMEL ANIZIO (Vaga do Bloco

PSB/PCdoB)
10) Deputado TELMO KIRST
11) Deputado GERSON PERES (Vaga do

PMDB)

Suplentes

1) Deputado ARY KARA
2) Deputado ALMIR SÁ
3) Deputado ENIVALDO RIBEIRO (Vaga do

PSDB)
4)Deputado FETTER JÚNIOR
5) Deputado JÚLIO REDECKER
6) Deputado LUIZ FERNANDO
7) Deputado VADÃO GOMES .

COMISSÃO DA AMAZÓNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

(2 vagas)

Titulares

1) Deputado DA. BENEDITO DIAS
2) Deputada VANESSA GRAZZIOTIN (Vaga ce

dida ao Bloco PSB/PCdoB)

Suplentes

1) Deputado Luís FERNANDO
2) Deputado PASTOR AMARILDO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

(5 vagas)

Titulares

1) Deputado RICARDO BARROS
2) Deputado OLIVEIRA FILHO
3) Deputado WAGNER SALUSTIANO
4) Deputado ROBÉRIO ARAÚJO (Vaga cedida

ao PL)
5) Deputado PAUDERNEY AVELlNO (Vaga ce

dida ao PFL)

Suplentes

1) Deputado NELSON MEURER
2) Deputado JOSÉ JANENE
3) Deputado PASTOR AMARILDO
4) Deputado YVONILTON GONÇALVES
5)

6)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

(5 vagas)

Titulares

1) Deputado AUGUSTO FARIAS
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2) Deputado ARY KARA
3) Deputado EDMAR MOREIRA
4) Deputado IBRAIM ABI-ACKEL
5) Deputado OSVALDO SOBRINHO (Vaga ce

dida ao PSDB)

Suplentes

1) Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
2) Deputado DA. BENEDITO DIAS
3) Deputado EURICO MIRANDA
4) Deputado JAIR BOLSONARO
5) Deputado ROBERTO BALESTRA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

(2 vagas)

Titulares

1) Deputado CELSO RUSSOMANNO
2) Deputado FERNANDO GABEIRA (Vaga ce

dida ao PV)

Suplentes

1} Deputado ALCIONE ATHAYDE
2} Deputado CUNHA BUENO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

(2 vagas)

Titulares

1)
2)

Suplentes

1) Deputado JOÃO PIZZOLATTI
2) Deputado SIMÃO SESSIM
3) Deputado EUSEU MOURA (Vaga do PPS)
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
(2 vagas)

Titulares

1) Deputado JOSÉ UNHARES
2)

Suplentes

1) Deputado EURICO MIRANDA
2) Deputado JAIR BOLSONARO
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(2 vagas)

Titulares

1) Deputado JOÃO PIZZOLATTI
2) Deputado JÚLIO REDECKER

Suplentes

1) Deputado AUGUSTO NARDES
2) Vaga cedida ao PFL

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

(3 vagas)

Titulares

1) Deputado EURICO MIRANDA
2) Deputado PASTOR AMARILDO
3) Deputado RENATO SILVA (Vaga cedida ao

PSDB)

Suplentes

1} Deputado ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

2) Deputado CLEMENTINO COELHO (Vaga
cedida ao PPS)

3) Deputado JOSÉ L1NHARES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
(4 vagas)

Titulares

1} Deputado ENIVALDO RIBEIRO

2) Deputado FETTER JÚNIOR

3) Deputado IBER~ FERREIRA

Suplentes

1) Deputado HERCULANO ANGHINEn"1
2) Deputado LUIS CARLOS HEINZE



Março de 2000 JIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 22 11627

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

(2 vagas)

Titulares

1) Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA

2) Deputado SIMÃO SESSIM

3) Deputado LUIZ FERNANDO (Vaga do Bloco
PSB/PCdoB)

4) Deputado DELFIM NETTO (Vaga do PMDB)

5) Deputado ElISEU MOURA (Vaga do
PSDB)

Suplentes

1) Deputado DILCEU SPERAFICO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
(3 vagas)

Titulares

1) Deputado JOSÉ JANENE
2) Deputado VADÃO GOMES
3) Deputado YVONILTON GONÇALVES

Suplentes

1) Deputado RICARDO BARROS

2) Deputado ROMEL ANíZIO

3) Vaga cedida ao PFL

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

(4 vagas)

Titulares

1) Deputado ALCIONE ATHAYDE (Vaga do
PSDB)

2) Deputado ANTÓNIO JOAQUIM ARAÚJO

3) Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

4) Deputado DA. BENEDITO DIAS (Vaga do PFL)

5) Deputado JOSÉ UNHARES
6) Deputado NILTON BAIANO

Suplentes
1) Deputado IBERÊ FERREIRA

2) Deputado OLIVEIRA FILHO

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

(5 vagas)

Titulares

1) Deputado CUNHA BUENO

2) Deputado JAIR BOLSONARO

3) Deputado ALDIR CABRAL (Vaga cedida ao
PSDB)

4) Deputado AROLDO LIMA (Vaga cedida ao
Bloco PSB/PCdoB)

5) Deputado WELLlNGTON FAGUNDES
(Vaga cedida ao PSDB)

Suplentes

1) Deputado EDMAR MOREIRA

2) Deputado PEDRO CORRÊA

3) Deputado CELSO RUSSOMANNO

4) Deputado WAGNER SALUSTIANO

5) Deputado OSVALDO SOBRINHO (Vaga ce
dida ao PSDC)

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

(3 vagas)

Titulares

1) Deputado HERCULANO ANGHINETTI

2) Deputado PEDRO CORRÊA

Suplentes

1) Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

2) Deputado HUGO BIEHL

3) Deputado JOÃO TOTA
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
(5 vagas)

Titulares

1) Deputado ALMIR SÁ
2) Deputado ALBéRICO FILHO (Vaga cedida

ao PMDB)
3) Deputado PHILEMON RODRIGUES (Vaga

cedida ao PL)
4) Deputado RAIMUNDO SANTOS (Vaga cedi-

da ao PFL) .

Suplentes

1) Deputado JOÃO TOTA

2) Deputado NILTON BAIANO

3) Deputado TELMO KIRST

4) Deputado PEDRO VALADARES (Bloco
PSB/PCdoB)

OFíCIO NQ 78/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, confor
me acordo com o Líder do PMDB, para concorrer à
vaga de Presidente o Deputado Gerson Peres, da Co
missão Técnica de Agricultura e Política Rural.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 79/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, para con
correrem à vaga de Presidente o Deputado Márcio
Reinaldo Moreira, 112 Vice-Presidente; o Deputado Si
mão Sessim, da Comissão Técnica de Fiscalização
Financeira e Controle.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Líder
do PPB.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 80/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, para
concorrer à vaga de 22 Vice-Presidente o Deputado
João Pizzolatti da Comissão Técnica de Economia,
Indústria e Comércio.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 81/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, para
concorrer à vaga de 29 Vice-Presidente o Deputado
Iberê Ferreira da Comissão Técnica de Finanças
e Tributação.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 82/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, para
concorrer à vaga de 32 Vice-Presidente o Deputado
Ary Kara da Comissão Técnica de Constituição e
Justiça e de Redação.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.
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Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2. 87/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, para
concorrer à vaga de 19 Vice-Presidente o Deputado
Celso Russomanno, da Comissão Técnica de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

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

OFíCIO NR 45/2000-PDT

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência, como candidatos a Presidente e Vi
ce-Presidentes de comissão, de acordo com a re
presentação partidária, os seguintes Deputados:

Enio Bacci, Presidente da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio.

João Sampaio, 1'ª Vice-Presidência da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio.

Miriam Reid, 2l! Vice-Presidência da Comissão
de Direitos Humanos.

Neiva Moreira, 3ª Vice-Presidência da Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2. 78/2000

Brasília, 14 de março de 2000

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa
Excelência os membros que representarão o Parti
do Democrático Trabalhista - PDr nas Comissões

Técnicas da Casa, na condição de Titulares e Su
plentes, conforme quadro anexo.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
líder do PDT.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi-
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Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder

do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:

OF/AlPSB/140!2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên

cia, em anexo, o nome dos senhores parlamentares que
ocuparão as vagas destinadas ao Bloco PSBIPCdoB
nas Comissões Temáticas desta Casa.

Atenciosamente,-- Deputado Alexandre Cardo
so, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Defiro. Publique-se.
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Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

OF.lAlPSB/NQ 144/2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação, em ane

xo, dos membros do Bloco PSBlPCdoB que concorrerão
aos cargos de Presidente eVice-Presidentes nas Comis
sões Permanentes desta Casa.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSDB/PCdoB.

Defiro. Publique-se.
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Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco Parlamentar PLlPSL, nos seguintes tennos:

OF. Nl!. 88/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

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

co PUPSL indica o Deputado Robério Araújo, do
PURR, como titular, para integrar a Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional na vaga
do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

CF. Nll. 89/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

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

co PUPSL indica os Deputados Bispo Wanderval, do
PUSP e Almeida de Jesus, do PUCE, como titulares,
para integrarem a Comissão de Ciência eTecnologia,
Comunicação e Informática na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. Nll. 90/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exa que o Blo

co PUPSL indica os Deputados Bispo Rodrigues, do
PURJ e Luciano Bivar, do PSUPE, como titulares,
para integrarem a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Uder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
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Em 21-3-2000. - ,Michel Temer, Presi
dente.

DF. N2 91/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o
Bloco PUPSL indica o Deputado Pastor Valdeci, do
PSURJ, como titular, para integrar a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PLlPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 92/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o
Boca PUPSL indica o Deputado Cabo Júlio , do
PUMG, como titular, para integrar a Comissão de
Direitos Humanos na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de ele
vado apreço e destinta consideração. - Deputado
Valdemar Costa Neto,,Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.

Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

DF. N2 93/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o
Bloco PLlPSL indica o Deputado João Caldas, do
PLlAL, como titular, para integrar a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio na vaga do Blo
co.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de ele
vado apreço e distinta consideração. - Deputado Val
demar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 94/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honr?l de comunicar a V. ExA que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Jonival Lucas, Júnior,
do PFUBA, como titular, para integrar a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 2~ -3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 95/00 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

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

co PUPSL indica o Deputado Marcos Cintra, do
PUSP, como titular, para integrar a Comissão de Fi
nanças e Tributação na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

DF. N2 96/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExA que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Valdemar Costa Neto,
do PUSP, como titular, para integrar a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

DF. NQ 97/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
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Tenho a honra de comunicar a V. ExA que o Bloco
PUPSL indica o Deputado Uncoln Portela, do PSlJMG,
como titular, para integrar a Comissão de Minas e Energia
na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presiderie.

DF. N2 98/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExJi que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Cabo Júlio, do PUMG,
como titular, para integrar a Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presiderie.

DF. NR 99/2000 - BP

Brasília, 20 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExA que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Armando Abílio, do
PMDB/PB, como titular, para integrar a Comissão de
Seguridade Social e Família na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 100/20oo - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExA que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Eduardo Campos, do
PSBlPE, como titular, para integrar a Comissão de Traba
lho, deAdministração eServiço Público na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado

apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. Nll 101/2000 - BP

Brasília, 15 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExA que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Eujácio Simões, do
PUBA, como titular, para integrar a Comissão de Via
ção e Transportes na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 106/2000 - BP

Brasília, 20 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exil que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Wilson Santos, do
PMDB/MT, como titular, para integrar a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior na vaga do Blo
co.

Sendo o que se apreset'ta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 11 0/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExJi que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Eujácio Simões, do
PUBA, como suplente, para integrar a Comissão de
Agricultura e Política Rural na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de ele
vado apreço e distinta consideração. - Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.
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Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. N2 111/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExB que o Bloco

PLJPSL indica o Deputado José Aleksandro, do PSUAC,
como suplente, para integrar a Comissão de Amazônia e
de Desenvolvimento Regional na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

OF. N~ 11212000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. E)(-\ que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Bispo Rodrigues, do
PURJ, como suplente, para integrar a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática na
vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

OF. N2 113/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. EJ(§ que o Bloco

PUPSL indica o Deputado José Aleksandro, do PSUAC,
como suplente, para integrar a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática navaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

OF. N2 114/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. E~ que o Blo
co PUPSL indica o Deputado Bispo Wanderval, do
PUSp, como suplente, para integrar a Comissão de
Constituição eJustiça ede Redação na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

OF. N2 115/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidef)te,
Tenho a honra de comunicar a V. E)(-\ que o Bloco

PUPSL indica o Deputado Djalma Paes, do PSB/PE,
como suplente, para integrar a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. NQ 116/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. E~ que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Lincoln Portela, do
PSUMG, como suplente, para integrar a Comissão de
Direitos Humanos na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. NQ 118/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. E)(-il que o Blo

co PUPSL indica o Deputado João Sampaio, do
PDT/RJ, como suplente, para integrar a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
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apreço e distinta consideração. - Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. NIl119/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExB que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Marcos Cintra, do
PLlSp, como suplente, para integrar a Comissão de
Constituição de Economia, Indústria e Comércio na
vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de ele~ado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. NIl120/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExB que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Luciano Bivar, do
PSUPE, como suplente, para integrar a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 121/20oo - BP

Brasília, 21 de março de 2000

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

Bloco PUPSL indica o Deputado Almeida de Jesus,
do PUCE, como suplente, para integrar a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle na vaga do
Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N.2 122/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exã que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Edvaldo Campos, do
PSB/PE, como suplente, para integrar a Comissão de
Minas e Energia na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de ele~ado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 123/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. E~ que o
Bloco PLlPSL indica o Deputado Sérgio Reis, do
PSDB/SE, como suplente, para integrar a Comissão
de Relações Exteriores na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PLlPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N2 124/2000 - BP

Brasflia, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Ex.!!. que o
Bloco PUPSL indica o Deputado Robério Araújo,
do PLlRR, como suplente, para integrar a Comis
são de Seguridade Social e Família na vaga do
Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de ele
vado apreço e distinta consideração. - Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.
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Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. NR 125/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o
Bloco PUPSL indica o Deputado Cabo Júlio, do
PUMG, como suplente, para integrar a Comissão de
Trabalho e Serviço Público na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de ele
vado apreço e distinta consideração. - Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PLlPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. NR 126/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

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

co PUPSL indica o Deputado De Velasco, do PSUSp,
como suplente, para integrar a Comissão de Viação e
Transportes na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

DF. NQ,127/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex"! que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Valdemar Costa Neto,
do PUSP, como suplente, para integrar a Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

OF. NR 129/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. ExA que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Valdir Ganzer, PT/PA,
como titular, para integrar a Comissão de Agricultura
e Política Rural na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

DF. N!l130/2000 - BP

Brasília, 21 de março de 2000

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

co PUPSL indica o Deputado Lincoln Portela,
PSUMG, como suplente, para integrar a Comissão de
Finanças e Tributação na vaga do Bloco.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de el,evado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado João Herrmann Neto, Líder
do PPS, nos seguintes termos:

OF. LlD/N!l69/2000

Brasília, 20 de março de 2000

Senhor Presidente,
Em conformidade com o disposto no art. 28 do

Regimento Interno, indico a Vossa Excelência os no
mes dos Deputados, pelo Partido Popular Socialista
PPS, que integrarão as Comissões Permanentes
desta Casa, como titulares e suplentes, na 2· Sessão
Legislativa, da presente 511\ Legislatura, de acordo
com quadro anexo.

Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
Neto, Líder do PPS.
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Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Gastão Vieira, Presiden
te da Comissão Especial Destinada a Proferir
Parecer à Proposta de Emenda à Constituição
n2 137-A, de 1999, que "Estabelece limite para
remuneração subsídio, provento ou pensão
aplicável aos Três Poderes Públicos e ao Mi
nistério Público" (Subteto), nos seguintes ter
mos:

OFíCIO NQ 5/2000-PRES.

Brasília, 16 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 Gastão Vieira,
Presidente.

Defiro. Publique-se

Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Paulo Lima, Presidente da
Comissão Especial destinada a realizar estudos
com vistas a oferecer alternativas em relação a
fixação do salário mínimo (salário mínimo), nos
seguintes termos:

Brasília, 2 de março de 2000

Senhor Presidente,

Valho-me deste para solicitar a Vossa Exce
lência a prorrogação do prazo desta Comissão
Especial até o dia 31 de março do fluente ano.

Esclareço que a necessidade surgiu tendo em
vista o grande número de atividades a serem em
preendidas e já aprovadas por este Colegiado.

Renovo a Vossa Excelência protestos de esti
ma e elevada consideração. Deputado Paulo Lima,
Presidente.

Defiro. Publique-se.

Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Fernando Gabeira, nos se
guintes termos:

OF. N2 48/2000 51!! Legislatura

Brasília, março de 2000

Senhor Presidente,

Em atenção ao OfíCio SPM/P n2 93, de 1Q de
março de 2000, venho por meio deste indicar o De
putado Roberto Balestra (PPB/GO), como membro
efetivo titular da Comissão Permanente de Agricultu
ra e Política Rural.

Agradeço e coloco-me à disposição.

Atenciosamente, - Femando Gabeira, Deputado
Federal (PVIRJ).

Defiro. Publique-se.
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Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Roberto Argenta, nos se
guintes termos:

OFrCIO N2 102/2000

Brasília, 17 de março de 2000

Excelentfssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a
Vossa Excelência com o objetivo de indicar, como
dnico representante do PHS nesta Casa, meu nome
para membro titular da Comissão de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional.

Sendo o que me apresentava para o momento,
colho a oportunidade para reiterar os meus protes
tos de elevada consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, - Roberto Argenta, Deputado
Federal.

PROJETO DE LEI NO 2.Ba1-E, DE 11192

lIUIISTITIJTJVO DO 8fIrWlO FEDERAl AO PROJETO DE LEI NO 2.891-1), DE 1992, que
"lIIplle IOilfllI pI'llYllI'lÇIIo ocontrde eI ftIcIIzIçIo di poüçfoo CIUIlIda por lar1ÇIIllII1!o
de Jl*6leo e llllII deriYlIdoI e ouDI lUIlIl6ncIM llOC:lVaI em 6guas lOb jU08dIçto
llIIClIOr* 11 di0lDll~.

f)S eot.I88Oe8 DE VW{Ão ETRANSPORTES; DE DEFESA DO CONSUIMOOR, MElO
AAIlENTE EMIiORlo'.S; EDE CONSTITUiÇAO EJlJSTIÇA EDE REOAÇAO (ART. 54))

o calGllESBO Il10CXCItIAL cSecrata:

Art. 1". I.ta Le1, t'~tada nos tllrmoa do

diço.to no••rtB. 20, inci,oll III • VII, 21, incuo. XII, XIX

li xxII, 22, inçi80. I li X, 23, 1nClllo, VI e VII, 24, .nOllO. VI

li VIII li 25, .nciao. I, II e III, da Con.t1tu.çio FA<!erel,

••tak>el_ c. princip.c. hál100a .. ae".. obllcIacido. na

IIClViMntaçlo dtl petróleo II .eu. cIer.vo.do. e eutre••ubatlnc:u.

pcluentea nu .natala.çlle. portuir'lI e _ áquaa .0/:> •

juriadiçlo na01cnal, viaando ew.tar • ~t1ldaçio do.... áqua. e

doa :ecurao, natw:a.t. nel.. contido. ou por ti.. banhado••

Parágr.t'o ún1CO. I.ta Lei .p11C1r-.e-á:

I - quando .u••nta. o. pre••upoatea pera li

.plicaç6ll. dtl Convençio IWll'OL 73/18, aua' -.nda., antlXCll e

.atualizaç6ll. ratit'1cada. pelo Congre••o Nacional;

II - ta lllbaraaç6ll. nam.onai., porte. , tetlUtIa•• ,

platat'ODlal li 'UII in.tBl.Çl6e. de apolO;

III - a toda. aa 1Ilbucaç6ll. na010""i. ou
utrlnglluaa, cuja bande1ra .rvorada uj. Ou nlo do pei.

contratante, dtlade que .. água••01:> Jur1lchçio nacional;

IV - .0. taminai. eapll01l1iudoa _ outra. aarqa.

.qull nlo 61.., li .ubatlnciaa nociva., e.teleuo., urina., clllbu

de i.tilllO li loaai. li .n.l:al~. siJu1are••

CAPÍTUlD I

W nEFINlÇÔES ECWSIFI~S

Art. 2°. Para os efeitos desta ~i ficam

estabelecidas as seguintes definições:

I - KWOL 73/78 - Convenção Internacional de 1973

para a Prevenção da Poluição causada por Navios, estabelecida

SIl Imldres I eIl 2de novembro de 1973, altenda pelo Protocolo

de 1978, elaboriOO til! Londres em 17 de fevereiro de 1978, e

suas SIleIldas posteriores I ratificadas pelo congresso Nacional i

11 - cte/69 - COnvenção Internacional sobra

P.9sf(lIisabilidade Civil por Danos causados Por Poluição }X)r

Ól~, de 1969, ratificada pelo Brasil e prawlgada pelo Decreto

nO 79.437, de 28 de março de 1977;

UI - Áreas Ecologicamente sensíveis são reqieu das

águas marítimas ou interiores ondQ a prevenção, ocontrole da

poluição eamanutenção do equilíbrio ecológico exígllll llllldidas

especiais para apreservação do meio ambiente, determinada! !li

lei ou definidas pelo COnselho Nacional do Meio Alrbi.ente -

IV - Navio é llIIa embarcação de qualquer tipo que

opere no _iente aquático, inclusive hidrof6lios, veículos a

colchão de ar, sul'mersíveis eoutros engenhos flutuantes;

V- Navio-Tanque étodo navio construldo ou adaptado

para transportar óleo a granel ou outras substâncias líquidas

em seus tanques de carga, inclusive transportadores caabinadosi

VI - !ransportador canbinado é um navio utilizado

para tMportar tanto óleo CarJ cargas sólidas agranel;
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VII - NavJ.o de Produtos QuílllJ.cos é todo naVJ.O

construído ou adaptado para transportar carqas a qranêl da

substinci... líquJ.das nocJ.vas, ou qualquor outro navio quando

estJ.ver transportando uma carga. oU parte da carga. de

substlnCJ.llS liquJ.das nocivas a granel;

VIII - Platat'ormas são J.nstalações ou estruturas,

t'J.X&s ou flutuantes, localuadas CIl11 águas sob Jurisdição

nacional, destJ.nadas às atJ.VJ.dades dJ.reta ou indir..talnente

rolacJ.onadas com a exploração dos recursos minerau orJ.undos do

leJ.to das águas J.nterJ.ores, seu subsolo ou do mar, da

platat'oma contJ.n..ntal ou s..u subsolo;

IX - Instalações de ApoJ.o são qullJ.squu instalaçõ..s

ou equJ.plll'Jll!lntos de apoJ.o oU execução das atJ.vJ.dades das

platat'o%1!lll.s ou têl'llU.nais de moVJ.lIlIll1tação de cargas a granol,

taJ.8 c:cmo dutos submarJ.nos, mcn0b6J.ss, quadro de b6ias para

amarração de navios e outras;

X - Ó1AO ó qualquor forma d.. hJ.drocarboneto 

petróleo e seus derJ.wdos - J.ncluJ.ndo óloo cru, óleo

combustível, borra, resíduos de petr61eo e produtos rofinados;

XI - M.J.stura Oloosa .. uma llIJ.stura de água e 61eo, _

qualquer proporção;

XII - Substinou NOCJ.Vll ó qualquer sobstâneJ.a,

inclulS~v. óleo • maturu OlAOtlaJJ que, 8& dascarraqada nas

águas, é capaz de gerar r1800s ou csusar danos à saúde humana,

ao eCOUJ.8tema aquático ou prejudicar o uso da água e de seu

entorno;

XIII - Doscarg!l ó qualquor despejo, escape, derrame,

vazlII1lOnto, bombellllllilnto, lanÇlll1lOnto para fora ou esvaziamento de

um naVJ.o, platat'oz:ma. ou suas instalaçÕQs de apolO, portos e

termJ.naJ.8, de qualquer quantJ.dade da substânC1as nocivas;

XIV - Porto é qualquer instalação no 11toral, marqens

do rios, lagos, lagoas e canais, dastinada à atracação ou

amarração do navios para lllOVJ.rnentação de cargas ou pessoas;

~ - 'l'lu:nu.nal é qualqullr lnstalaçâo portuáru situada

no lJ.toral, marg..ns de rios, lagos, lagoas ou cana,"", dostlnada

à atracação ou amarração da navJ.os para rnovJ."",ntar carqa

8spcuzJ.a!J.zada ;

~ - InoJ.d..nte é qudquer descarga de substâncJ.as

nocJ.vas decorrente de um fato, ação lntencJ.onal ou aCJ.dental

que ocauone r3.8co potenC1al ou dano ao malo ambJ.enta;

~I - 'l'erra maJ.s Pr6l<J.ma é a maJ.s pr6>WllZ1

lJ.nha-de-base reta a partir da qual é estabelecJ.do o mar

terrJ.torial brasJ.leJ.ro;

XV!II:- Lixo ou Residuo são todos os tJ.pos de sobras

de vivares e os residuos resultantes de faxJ.nas e de trabalhos

rob.neiroB nos naV.1.08, plataformas, portos, termJ.na2.8 Q

J.nstalaçõtls de apoJ.o;

XIX - AlJ.Jamento 4 todo despejO d..1J.Oeraào de

residuos e outras sobst:âneJ.as efetuado por embarcações,

plataformas, aeronaVes e outras instalações, J.nclusJ.ve o s..u

afundamento intcmCl.onal no mar;

xx - Lastro Limpo é a água de lastro contida em um

tanque quo, desde que transportou 61'10 pela úlbma vez, foi

sul:lllletido a limpeza em nivel tal que, se esse lastro fosse

dasearrogado pelo navlo parado em águas lJ.mpas e tranqúJ.las, QlI\

dia claro, não produzJ.rJ.a traços vJ.siveJ.s de óleo na suporfícJ.e

da á\lUa ou no litoral aàjacante, nlllll produziria borra oU

lIrIlulsio sob a superficJ.e da água ou sobro o litoral adJacente;

XXI - Lastro ..eqreqado é a água da laatr:o wstonte

em um tanque ccmple1:am<Jnte separado dos sistema.. da 61ao da

carga e 6180 combustív..l e perman..ntemente de..tinado ao

transporte da laatro ou do outras cargas que nio seJam 61ClO,

IlU.sturas oleosas ou substâncias nocJ.vas, conforme det'J.nido
nesta Let:ti

XXII - Razão Instantânea do Des""rqa do Conteüdo da

óleo li a vazio da d.scar.... de óleo .... litros por hora, em
qualquor J.n&tante, dJ.vJ.dida pels velocidade _ milhas por hora

(nósl, no IlIQIItlIO instante;

XXIII - Tanqua de Rasiduos ó qualqu..r tanque

dostJ.nado espeeJ.ficamante para dap6s1to provi..6rio dos liqu:Ldos

de dronag"", e lavallem de tanque.. e outra.. misturas e re..iduos;

XXIV - Navio NovO é qualquer navio que atenda a uma

das ..e\lUJ.ntes condições:

ai o contrato do con..trução tenha sido as..inado após

31 do dozambro da 1975;

bl na ausinoJ.a de contrato do construção, a quilha

tenha "J.do batida ou ....tava 9ltl e .. tágJ.o "J.milar do construção,

após 30 do Junho de 1976;

cl a entr...... tenh....ido efetJ.vada após 31 cio dezembro

da 1979;

dI tenha sofrJ.do uma grande obra de conversio,

l1lQdJ.ant.. contrato asunado apó. 31 do d.zembro cio 1975 ., na

ausincia dest.. , tanha J.nJ.cudo aa obras apó.. 30 de junho de

1976 ou qu.. tonha ndo dado como pronto ap6s 31 da dazambro da

1979;

XXV' - NavJ.o EXlStente - naVJ.o nio enquadrado nas

sJ.tuaçôes pravlstas no incJ.so antorJ.or;

XXVI - Grande Obra de Conversão - conversio da um

navio SXlstente que:

a) altêro substancialrllentê suas dimensões ou a sua

aapaC1d&da de transporte;

b) tenha por objlltlvo prolongar sobstancia1mlmtll seu

tQlllPO de utilJ.zação;

aI altere de tal modo o navio qu.. , le f OIS" novo,

ficarla IUJOltO aos raquisJ.tos r ..lovant..s da Convenção MARPOL

73/78, os quaJ.ll não lhe serJ.BlJ\ nplJ.cáveJ.s COlllO navio llldstontlll

di mude o sllU tipo;

XXVII - Plano da Ação do EmorqêncJ.a lo o oonjunto de

mad1das que detel:l1U.nam e estabalecem as rtlsponsabilidadas

sotoriaJ.s e as ações a lerem desencadeadas J.rnediatamanto após

um lncldonte, bem como dafJ.nllll\ os recursos humanos, materiais •

equlpamontos adaquados para a prevenção, controle e COlIIbate à

poluJ.ção das águas;

XXVIII - Plano de Contlngênc1ll. é o conJunto de

procedJ.mentoa .. ações que VJ.sam a lnteqração dos diverso.

planos d.. ação de ......rgóincJ.8 aetorlaJ.lI, bem COlllO defin. os

recursos hUlllllnOa, materullI o equipalll9ntos cornple;nantllres para

a p"""enção, control. e combate da poluJ.çio das águas;

XXIX - órqão Fêderal de Meio 1ImbJ.ente Ó o 6rqão da

estrutura do Poder Executlvo Federal, parte const1tu~ntll dO

Sistlllllll Naclonal de MelO J\lIJblente - SISNAMA, dentre cujas

cQllql9têncuo esteJam 8 fJ.llcaluaçào e 8 proteção do llllIio

ambJ...nte;
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xxx - órglo E.tadual de Meio Allbiente sio o. 6rgto.

da. ..trutura. do. Podare. Bxeaut:J.vo. Estaduais, parte

-..til:u1nte do 8ut.Q N&01onal da Maio Amb1.nte - 8ISlI»CA,

dent... oujas ooq>at6noia. ..t.j.... a n.caluaçio • a protaçio

de llIaio U1biante;

XXXI - ~toridade adm1nutrativa ~tanta " O 6rglo
feclanl, a autoridade mar5.tilllll, o 6rgto utadual _ cuju

&tribui~. •• .~.m .& aÇ\Õaa e provi.dAncia. prfW1.ataa

na.ta I.ai;

XXXII - ~toridade Marit1l1la, ....rcida di...tUlanta

palo Miniatro da Marinha, " a autoridade ra.pon.b.l pala

HgUrança do ~ago aquaviár10, p ...vançio • fi.cal1Zaçio daa

atiV1dad.. que oau•• polu1çlo por naV10., plataforma•••ua.
in.tala96a. de apoio, al'- da outro. oomatuDanto., relativo••

polu1çio, a ela conf.rido. por ••ta Lei.

Art. 3". 8io con.ide..adu Água. Int...10.... , para OS

eftlito. da.ta Lall

X-a. """'Pr..ndida. entre a co.ta e a l1nha-da-ba.e

reta, a pa..ti.. de onàll •• lIleda o mar tarritor1al;

11 - •• do. porte.;

III - as da. ba5.u;

IV - a. do. ..10•• de aua. ela.embocaduraa;

V-a. do. lago., da. lagoas • do. canau;

VI - as do. &rqU1pélago.; •

VII - as tgua. entre oa ba1xioa a ela.cobe..to da

co.ta.

Parágrafo Ón1co. 810 oonudarada. Água. Mariti.... ,

para os efe1tos daata La1, toda. aquela. sob Ju..iadiçio

naoional • que Rio ••J.... inte..io.....

Art. .0. Para af.ito da.ta Lei, as sub.tânC!1"

nooiva••10 cla.nticada. lIIll:

C&taqorU A: .ub.tlncu. nocivas qu., s.

clucarregadu na água, atraw. d. opera<;lC5as da limpeza da

t&nq\1a•• da da.la.tra_to, ap.....ntUI alto r:l.SCO tanto pan

a qualidada doi ~r'O' hídricos como para a saúde hlllllall&,

prajl>Ó1oandc out>:o. usos ela água;

II - C&taqoria B: .ubstâncu. nocivas qua, ••

de.carregada. na tqua através ele operaç6Gs da 111li'&Z& da

tanqUe•• ela e1a.la.tr_nto, ap%'lls.ntam médJ.o r.lsco tanto para

a qualidada do. ...cur.o. hidricoa 001110 para a saúda humana,

p%'lljudicando outro. u.os da água;

III - C&tagoru C: substâncu. nOCl.vas qua, ••

e1a.car...gada. na água através de oparações de lilllP&za de

tanqu.s • da dallaatrumonto, apras.ntlllll r.1llco moderado tanto

pan a qualidade do. ~r.os hidrl.oo. como para a saóda

hUlllall&, p...judicando outros u.os da água;

IV - catago:r:u o: substincl.a. noc1vas qu., .e

de.car%'llgada. na água atravél da opa..aç6lls de limpaIS da

tanque. e da dal1a.tr_nto, apre••ntam ba1lCO "1.CO tanto para

a qu.1l.dada do. racurso. hidr1001 como para a saóda hUlllllIl&, COIIl

pouao ou nanhUlll praJubo ao. outros u.os da água.

Paráqnfo lÍluco. O 6rgio fadaral da maio ambiente

diwlqará • mantará atualuadl a luta das .ub.tâncias

cla."ificadas ne.te arugo, devendo a clauificaçio ••r, no

mn:ullO, tio compl.ta e ri'Jorol. quanto a.tabal.ca a convançio

Ml\MIOL 73/78, seu protocolos, anexos e -ooas.

CAPhULO II

DOlI SISftNAS DE PUVENçAo, COtl'.rIlOLE E camA!rE DA roWIÇÃO

PIIOYENIINft DE l'OR'l'OS, TERMINAIS, PLATAFORMAS E SUAS

INS~S DE APOIO.

Art. 5°. Todo porto, tal:llU.nal, plataforma e .ua.

in.tala9ÕA. da apo10, de.tinado a r_pçio • embarqu. da 61eo

ou IUbatinC.1aJ nociva. dJ.spo:r:á, obr1gatorllllllllnta, de

1n.talaç6G. de.tinada. ao calIbate • controlll da poluiçio da

água.

5 1". AlI 1nltalaç6ll. da que trata o cçut: desta

artigo deve lnaluu', no núnlJllO, a. seq1l1nt. un1dada.:

I - utaçio pa..a racebilllanto • tratalll8nto do.

%'lI.iduo. ....ultanta. da lavag8ll\ da tanqu.. . porÕll' a do

clulut:rMll8llto do. navio. qull ali apare;

II - centro da combate à poluiçlo causada por

acidente. na. l.n.talaÇlÕU portuár1as ou por navio. atracado.,

fundeados ou _ trinlito pela rag110, dotado da pu.cal

t%'lIinado, aql1:1,pIIllIlIlto., material.ll e meios de transporta

adequado. ;

III ••rv1ço. de laboratório, pr6pr10. ou

contratado. a terc:e1ro., para mon1 tOrlllllanto da qualidade da

água do. efluente. da ••taçio de t ..atamento da ....iduo. • do.

10<::a1. de dascarga.

S 2°. M in.talações para racebl.lllIInto • tratamento de

61.0 ou 1Ili..turu OlllOlIa' • subs tlnC1a. nOC1vas poderio .u
IIX1g1da. ... ta1:ll\1nau ••pacul1zado. .. outra" carga.,

..tal.1ro., mar1na., clubes de iat1l1l1lO ••:LIIU.lara., palo 6rglo

estadual ou, aupletiVUlllllt., fadanl da ma10 amb1ente.

Art. 6°. A dafinlção da. canctarísticu da.

.ln.talaç6ll. referidas no I3put: do arugo antu10r ••rá fa! ta

lIl8CIunta ..tudo ticn1CO, o qual ••tabal_rá pelo IllIIno.:

I-a. diman.6a. e caract.r5..tical da. l.n.ta1a~.;

XI - a local:l.zaçio apropriada das :l.nstalaçõe.;

III a capaoidade da ••taçlo da reoepç:lo •

trataMnto da residuo., padrões ela qualidada e locais ela

descarga de s.u. efluantas;

IV oa pariJllatros a metodologia de controla

oparac10nal;

V - a quanudada e tl.po da Bqul.pamentol, mate:r:iail e

_10. da transporta destinado. a atenda.. utuaç6G. emergenciai.

da poluiçio;

VI - a quant1d&da • quall.f1caçio do palloal a ....

llIlIpragado;

VII - o cronograma da l.Jlillantação a da inicio da

operaçio das l.n.talaç6a••

Art. 7'. O. portos, t.l:IIl1nau, plataforma•••u..

1n.talaQõa. de apo10 daverlo .laborar Manual da Prooad.1Jllanto

Int.rno para o g.rano.lamanto dOI r11coS da poluiçAo, bem COIIIO

para a disposiçio f1nal do. ....jduo. por .l.s gerado.,

proven1ental das atividades da moV111l81ltaçlO a amaz_nto da

.ubatinC1.. nociVlll a da 61.0, que davará .... aprovado palo.

6rglos ••tadual • fedaral da JlIlI10 amb1.ant., ..ta

.upleuVlm8Ilt.. _ conforlll1dade CQIIl a lag1llaçio, noma. li

dir.triZ.. ticnl0aJ faderau li ••taduau vigente•.
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Art. SO, 011 portoll, termJ.nUII, platafo=1I .. IIUall

inlltalaçc3GlI de apoio devam lIer dotados de Planos de Ação de

Eme"9incia para o combate à poluição pol:' 61eo e sUbstlnCJ.u

nocivas, os qulUS seria s1.ll::m&tidos à aprovação dos ó"9i!os

estadual .. federal de ".,.0 amD:Lent.. , ..st.. últ:LlllO Oll\ CBrát..r

supletivo,

S 1°, No elaso de '""as com vãr:Los portos, tlu:minau

ou plataformas, deverio s..r ..lllborados planos de sçlo de

_rg6ncia :Lnd:LV:LdUlUS, os quais serio consolidados na forma de

um plano para toda a área SUJe:Lta ao r:LSCO de polu:Lçào, a s ..r

aprovado pelos órglos ..stadual e federal de ....:LO am!>:Lent.. , ..ste

lIuplet:LvamontG.

S 2°, A ""sponsab:L11dad8 pela conso11dação dos

diversos planos de ação de .....rginc:La em um plano para toda a

tr1la cabe aOIl propr:Letános das :Lnstala<;lões, os qua:Ls dêVerio

estabel..cer e 1lllpl_ntar os meCllI\:Lsmos de ação conJunta, de

acordo oom as leia, nor.mas, cr1BntaçÕQs Q d1rotr1ZQa Q8tadua~8

e federais e COlIl o que d:Lsp6e esta LCl:L,

Art. go. Os Planos de Ação de Emergôncu. IIl1riO

conllolidadoll pelos órgãos estadu&:Ls 11, supletivamente, federau

de me.o amb1.nt., na ~or.ma da Planos d. Cont1ngênc1a EStadUR1S

e Reg:Lonai&, llI1l articulação COlII o órglo de defesa c:Lvil COlIl

Jur1schçio eoh:r:8 a rllg'1.io a que 88 refere c:a.da plano.

Parágrafo ún:Lco. O 6rgão federal de _:LO amb:Lente

conllolidará 011 planos de cont:LnginCJ.a rllg':Lonus e estadua:Ls na

forma de UIll Plano Nacional de Cont:LngânC1a , .... art:Lculaçào CCllr "" 

os 6"9i!os regionau e f<lderau de defella civil.

Art. 10. Os portos, ternu.nau, platafo""",s e suas

instalações de apoio deveria real:Lur aud:Ltor:Las am!>:Lentais

b:LenlUS, as quais avaliario os sutamas de geranCJ.amento e

controle amb:Lentsl, devendo os respect:Lvos relatórios ser

encaminhados aos 6"9los estadual e federal de _:LO amb:Lente.

CAP:t'l'llLO lU

DO 'mANSPOI\TI: DE ÓLEO E DI: SUB8TklCIAS NOCIVAS

Art. 11. Os nllVJ.OIl 00Ill arqueaçlo bruta maior que

cinqiienta, que transpo"t_ 6lllD ou o utilue para sua

IIlOVimlIntação ou Op"l:ação e as plataformas portarão a bordo,

obrigatorilll1lllnte, um L:Lvro de Registro de 61eo, apl'Ovado nos

termos da Convenção MARPOL 73/78, que poclarà Se" rBquuitado

pelas autoridadas navais e ambientais federais e estaduais, no

qual smo fel ta. anotações relati'lia. a todas as IllOVUll8lIta<;c3Gs

de 61eo, lastro e roistuna olGOsaa, :LnC1USlve as entrega.

efetuadas às 1nstalaç:ões de rec:ebunento.

Art. 12. Todo naV:Lo que tranapol:'tar substlncias

nocivas a granel deverá ter a bordo um Livro de Reg:Lstl'O de

carga, nos termos da Convenção MARPOL 73/78, que poderá ser

requ:LUtado pelas autor:Ldacles nava:LS e am!>:Lenta:L!l federais ..

estaduau, no qual s..rão feitas anotações rCllat:LVus às

segu:Lntas opera<;õas:

I - carreglll1lllnto;

tI - dascarrll<J'llllllllto;

tIl - transferências de carga, residuos oU misturas

para tanquas de resíduos;

IV - l:unpeza dos tanques de carga;

V transferênc:Las prOVllR:Lllntes de tanques de

re.íduos;

VI - lastrelll1lllnto de tanques de carga;

VII - transferêncus de águas de lastro sujo para o

mar;

VIII - descargas no mar, em geral.

Art. 13. Todo navio que transportar substâncias

noel:LVlIS de forma fracionada deverá possuir e manter a bordo

documento que as QSpclcifique e forneça sua localização no

naVl.o, devendo o seu agente ou responsável conservar cópia do

dooumento até li descarga final das substâncias.

§ 10, As embalagens das substânCJ.all nooivas devem

conter a sua ldentificação e advertênc18s sobre seus riscos,

com simbologia de acordo com a leglslação e normas naC1ona1s G

internacionais 8Ill VJ.gor.

§ 2°. As embalagens contendo substância& noc1vas

dovem ser devidamente estivaclas e amarradas, além de

poS:LC1onadas de acordo com cr:LtQr10S de compatibilidade com

outras cargas EIXl.stentes abordo, de acordo com a segurança do

naV1.O e de seus tr1pulantes A de forma a eV1.tal' acidentei.

Art. 14 • Os navios enquadrados na ete/69 doveri.o

possu:Lr o certJ.flcado ou garantia f1nance:Lra equivalente, n..la

espocificadas, para que poss:am trafegar ou pêma1leCllr QII\ águas

sob jurisd:Lção nac1onal.

_ Art. 15. O ór~ão _f~ral de EO ambiente dllV8rá

elaborar e atuahzar, anualmente, l1sta de substincaalJ cujo

transporte seJa proib:Ldo tIIlI navios ou que exijam medidas e

cuidados espeoius durante a sua IllOVI.lIl8lltaçãO.

CAPiTULO IV

DA DESCARGh DE ÓLEO, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E LIXO EM ÁGUAS SOB

.nnuSDlc;ÃO NACIONAL

Art. 16. É proibida a descarga, em águas lIob

jurisdição nacl0na1, de substinoias nOCJ.V3S classificadas na

"cata~oria A" do art. 50 dasta Lei, ou aquelas provisoriamente

classificadas COIlIO tal, ou água de lastro, resíduos de lavagCIIII

de tanques ou outras misturas que contenham tais substâncias.

§ 1°. No caso de lavagens de tanques que contenham

tais substâncias ou misturas, os efluentes resultantes d8verio

ser descarregados na sua totalidade em estação de r~cebimento e

tratamento de resíduos, que adequará suas caracteristicas à.

condl.ções do 10Clal em que serio descarregadas.

§ 2". A água subseqtientemente adicionada ao tanque

lavado, em quantidade superlor a cinco por cento do seu volume

total, só poderá ser descarregada no mal: se:

I - enquadrar-se nos casos p11l:'1ll1tldos pela Convenção

MARPOL 73/73, seus anexos e emendas ratif1cadas pelo Congresso

Nacional;

I! - atendidas as cond:Lções do :Lnciso anteriol: r Rio.

se encontre o navio dentro dos limites de "Áreas EcolOllicamante

Sensivels" ;

III - atend:Ldas as condições dos :LnC1S0S anteriore.,

seJam os procedimentos e arranJos para descarga aprovados pela
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~1aa;

tor autorizada pela autoriclacle

análiae e a.provaçlo do prog~ de

bl e.t>.ver presente, no local e hora da daacarga,

pelo -.o. UIl repreaentante da aUtor1deda lIIlbiental que a

auto:rl.aou;

Art. 25. o propn.tino ou representante legal da

platafo~, porto OU te=nal e Suall :Lnstalaçõell da apoio ou do

naV10 raaponaáVlll pel. dllacarga de _tuul poluente _ igua.

llOb JU>:'18d1çio naC:Lonal fica obrigado a rea.areir .. c!eaplNl"

etetuaclaa para o controle ou ID1lUmzaQio da poluiQio cauaacla,

aos 6rg1o. re.ponaáVAl.a pelall med:Lda. tomadaa,

1ndapeDdan-..te de prilvia autoruação e dll pagamento da

multa.

que atendendo ..

Parigrafo án:Lco. No oaao dll dascarga. por navios nlo

poaau1doraa do cart:s.t1cado ex:a.g:s.do pela conven91o Internaal.onal

sobre ~aponaab111dadllC1vil .... Danos Cauudos por Polu:s.çio por

Óleo, pranulgada pelo Decreto n" 79.437, ele 2B da llI&1'ÇlO da

11177 , a Illllbarca9lo será ratida • .ó lIerá libancla após o'

clapósito ela cauçlo oaoo <]llrant:La para pIl\IUl8nto cIaa daapesas

dacorrantea da polu1ç10.

Art. 26. A contr.taQio, por 6rgãos ou MPrea..

p6b11caa oU prJ.vada., ela nanoll para realizaçla de transporte

da aubatlnc:u.as enquaclradall no que previ o art. 4" da.ta Le1 e

da 61eo proae..ado ou não, s6 podará etetuar-s. &pÓa a

oertifica9lo ele que as emp.....a. tranaportadora. .atejllll1

Art. 23. AlI CJ.rcunstinc:u.all .. quo; a daaca.rg., _

iguas aob Jurud1ç1o nac>.onal, da .ubatlncu. nOO1vu, da

1II11lturaS que .. contenh... , de água de la.tro a outroa reaiduoa

poluente. tor autorizada, nAo da.obr..gam o reapon.iVlll pelo

tranaporta da 0IU'\IIl de recuperar oa danoa cau.ados .0 1»10

llIIlbiente e ele indenizar pelos prejuizo. deoorrentea da dascarga

.. at>.vidadaa econtlmioaa e ao património p6blioo • pnvado.

Art. 24. Qualquer 1no1dente que poaaa provocar

polui91o des á\IU.s sob juriad1ç1o nacional, ocorrido ... porto.

e t:erlIIinalll, n.vios, platatorma. e anaa inatala96e. de apoio,

daveri Hr 1IIlIldiau-nte ClOIIlUJIicado ao 6:rg1o tllc\eral ela laio

lIIllbiente, à capitania do. Portos e ao órgio eStadual ele lIlIIio

lIIIlbiente, 1""-Pendentelllllnte das med:Ldes tomada. pera seu

control••

oI o reaponúvel pela deacarga ooloque à d1apoll1çio,

no looal e hon .... que ela ocorrer, pessoal eapec:u.alizado,

equ:L~toa e _ter..a.... ela enai6nCJ.a. já cawprovade na

oontençlo e elilOinaçlo elo. ete:s.tos aobre o _10 lllIIb1ante •

aeJ:8111 por llla causados;

v - no caao da perda acidental de~ de pe.ca ou
outroa materiais Il1ntét:s.oos.

Art. 22. É pro1bida a daacarga _ iguaa :s.n~

braa:Lleuaa de subatlnc:Las nQ01vas de qualquer de. categoriu

....l.01onac1a. no art. 4" de.ta Le1, .lém de água da laatro,

reaidUO<l ele la~ da tanquea, outros reaiduoa ou Illiatun.

contendo taia subatánciaa, ól"" procauaclo ou nAo, JIÚ..turas

ol.caaa e lixo da qualquer esp6CJ.e, salvo caao. excepciona1s

clM71.~te .utoruaeloa pela autor1c1ada aJIlbiantal caapatante •

que fIA0 contrariem a legulaçlo amb:l.ental federal a tllItadnal _

vigor.

IV - pera fina da peaqullla.. desda

1l8\IU1ntea condi96ea.

aI a. daaOlU'\lll

Ulbiental O<:llI;>etante, após

Art. 21. A da.carga de sub.Uncuall nocuva. ele

qualquer categoria, :s.nc:luindo 61.c e lIl1.tura. ol"".all

proae..ada. OU nAo e lixo, lIIll águ.. nacionau, poderá ..r

exe.pc1onallllente tolerada na. lIeg1l:s.ntea cirounatânciaa:

I - pera ..1Ya\IUIU'de de V:l.daa hUllllJlu no 1I1ll>:' OU da

aequrança do navio;

rI a dll.carga resulte dll avar:s.a no navio,

platafoxma ou aeu. lIqU1~tos, depou da ._ 1:entada. todas

•• alternativa. poa.1.'Ill1. para .V:l.I:&-la;

UI - • ele.carga tenha o propóaito dA combater caaos

e.pecit:s.co. da poluiçlo, vis.ndo IIl1nimizar os danos ambientais

e COlIl o oonh~to e aprova91o da autor1c1ade ambiental

<XllII"'tente ;

autoridade aóainiatrat:Lva cc:q>et.nte, da acordo CCIIl a

legialaçio lIllIlnental .. V:l.llor.

Art. 17. t proibida a eleacarga, .. '\IUU aob

Juri8d1çio nacional, da a~tlncia. c:la..iticadaa naa

categorulI "B", "C", e "O" datiniclall no art. 4" dalIta t-i, ou

aquela. prov1aori-.>tlI c:l...itiClllda. QClIlO taia, ou i\lUll da

la.tro, rlllIiduoa ele laYa\l_ ele tanquea • outra. nu..tun. que a.

cont:enJuua, .-to quando.

I - a .ituaçlo .... que ocorrer o lanÇWMnto lIe

onquadre tlOlI casoa pemiticloa pela eonvan91o MARI?OL 73/78, seus

anexo•• _ndalI ratiticada. pelo Cotl\lrellao Nao:l.onB1,

U - atandido o :l.ncillO antllr:Lor, nAo ae encontre o

naV10 dentro do. lillitell de "Áre•• Jioolog1ea-nte 8en.iveia";

UI - atandida. a. cond196e. do. incl1'O' ant8r10"..,

aejlllll Oll pro~to. pera ele.carga aprovados pela autoriclacle

adIIlinutntiva OOIIÇl81:ente ou por Ileu repre.entante crecl4lnci&do,

da acordo 00IIl a leghlaçlo lIIIlbiental .... vi\lOr;

Parignto ~nico. o. e.gotoa .aMtinoa e ágUu

aarY:1da. da navio., platafo:1a. e in.talaÇÕell da apoio

tlqU:Lperu.-H la .ubatlncia. c:l...iticada. na Categorlll "C" cio

art. 4" dalIta t-i, .. tel:lllClll da cr1tir10. e condJ.96e. pera

lan9l'lll8nto .... '\IUllll .ob jud.d1çio nac:u.onal, devendo taia

lançamento. atender 1:aIIIbC &li oond1~ e regulamentoll 1IllpQIlto.

pela legulaçlo de vigilinou .anitirlll.

Art. 18. É proibide a deacarg. da ól.c proce••ado ou

nAo ou nú.tun. ol.caall .. '\lUaa 1I1llrit:lJllll••ob Jurud1ç1o

nacional, exoeto na. 81tua96e. peJ:lUt:Lda. pela Convençlo MUlPOL

73/78, ."". anexoa e -.da. rat>.f1cada. pelo COn\IreIl.o

1faoi00000l, e nlo eatando o naV10 dentro doa lilll:Ltea de "ÁrM.

JicolO\li~te len.iVlli.".

Art. 19. A de.carga da lixo _ '1JUa. aob Jurudiçlo

naaional .6 .eri permitida quando a. inatalat,,16u portuiri•• nlo

diapuaerem da 1l1.t..s da reoapçlo e tn~to ., zneSlllO assa,

enquadrando-.e llOlI ca.os e oondi96ea previstall pela ConVClQlo

MMPOL 73/78, seus anexDlI .. -oo&s ntit1Cl1ldas pelo COngreaao

Nacional, a nAo .. encontrando o naV1O, platafo=a ou silOilar

dentro doa limite. de "Árllall Jiooloql~nte SenaiV81s".

Parignto ~oo. Im hipóteH al~ .erá permitido "

lan9l'lll8nto de ..taia plNI&doll ou ruiduos liquido. ou a6licSoa

que oa contenhalll .. igua. sob jurilldiçlo nacion.l.

Art. 20. t. proibida a c1ucarga, _ á\IUU .elo

juriadi910 nacional, de lixo con.tituicSo por todo t:Lpo dA

pláauoo, :s.nalU.1V8 cabo. aintitioo., redu de pe.ca ê UOO8

plilltioos.
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dAvidamonte hab1li tad.., .... t ..""",s da aqu1pa1lllmtos o possoal

espeC1a11ueIos, à sequrança ambiental ralat1va às suas

atividadAs.

CAPÍTUUl V

DAS INi'RAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 27. Constitu8lTl 1nfraça..s dasta LGi:

I - a c1esoblldiincia ao qua praVÜQm os seus arts. 5° a

6°, combinados COIll o art. 36, sUJaita à multa diária da 7.000

UFIR (nte lIIil unidades fiscais da roferincia) a 70.000 UFIR

(s.tenta mil un1dadas nscau da r.farinC1a);

11 - a de.obachGn01a ao que prevêem oa .eUS arts. 7° I

se e 10, SUJIUta à multa da 10.500 UFIR (daz mil o qu1nhentas

unidades fiscais da refuincu) alaS. 000 UFIR (cento e cinco

lIIil unidades fuca18 da referinCJ.a);

ItI - a dasobed1inc1a ao qua provêem os seus arta.

11, 12 e 13, sujoita à multa de 10.500 UFIR (clez 11111 Q

quinhentas unidacle. 1'1"cai. da re1'e1';no>'8) 8 lOS. 000 UFIR

(canto e C1nco mil UI11dadas fiscus de referência) e retençlo

elo navio at6 que a utuaçlo da oarqa seJa reqularizada;

TV - a dasobad16ncia ao qua previem os .eUs art... 16,

17, 18 , 19, 20, 21 e 22, sujeita à multa de 105.000 UFIR

(canto e O1nco mil unidades fiscais da ra1'erinC1al a 1.050.000

UFIR (UIlI milhio e O1nqtienta mil unidadas fiscais da

J:ll1'erinC:18) ;

v - a da.obad1âno>.a ao que previ o .au art. 27,

sUJeita à multa de 1.050.000 UFIR (um nu.lhio e C1nqtillnta mil

unidades fiscau da uferincia) a à suspansio 1IIlltd1ata das

atiV1dada.. da llIllpraaa transportadora ... s:Ltuaçlo >.rrQ9Ular.

li 1°. O pagamento de multa não 1Senta o responsável

pala infração das ..n<;atas adm1nutrativas e penais pravutas na

legislação .... vi;or, 1naluuve os C6d1;os ciV1l e Penal, e n_

ela responsilbilidada da ressarcimanto de pardas e danos ao

patrimônio p6bl1co e privaclo.

S 2°. o Podar Exeout1vo Fedoral estabelecerá os

cri1:6rios para atualização rnonetá:ru das multas previstas neste

arti;o.

li 3°. Os valoras arrecadaelos através da apl1cação das

mul tas prAV1stas nos 1ncisos destA art1go serão dast1nados aos

órglios que as aplicaram.

Art. 28. Ilaspondlllll isolada ou solidariamente palas

1nfraçaes dasta LG1:

I - o propr1etáno do navio ou qulllll legalmente o

reprelente;

II - o armador ou operador elo nav>.o, caso o lIlIlamo não

elteja senelo armaelo ou operaelo palo propr1etár10;

UI - o canandsnte ou tr1pulllntA do nano;

IV - a pauoa finca ou jurid>.es, de dire1to públ1co

ou privado, que legalmente represente o porto, o terminal, a

platatoma A suas 1nstalações dA apo10;

V o proprietário da c:arga, quando esta for

poluonte, suplat1vamente.

Art. 29. O 1nfrator sará >.santo das penaliclacles

prllVutas nesta L9i Se o inc1dante que provooou danos ao ll\IIio

iIlIlb1ente ou o colocou lIllI r18CO foi dec:orrincia de um elos

se<:IUintas fatol:

I - ato da guarra, da hosti1J.dada, da "''''''''cão, de

insurre1çio ou do fan5mano natural de caráter exOllpcionnl ..

impravisivel ou :Lrresistivel;

tI - ato ou Cllliseillc prat10ad0 por tarceiro, C"ln

intençio da produnr danos.

Art. 30. A reinc1dinC1a _ qualquer infração prevista

nesta Lei, no perioclo da eIois anos, SUjA1tará o infrator ao

dobro do valor da rtlU1ta correspondente.

Parágrafo 11nioo. A reincid4ncia será caracter1zada

quanelo a fonte poluielora for a IlIêsma e tiver sido

dafinitivamente julgada procedente a 1nfraçlio antarior.

Mi:.. 31. ConstituQlll agravantes a nio comunioaçlo li.

autoridada OOIIlpQteni:.e da qualquar dascarga envolVQt1e1o ól90 ou

subst6ncias nocivas _ águas sob jurisdiçlo nacional, bem como

o nlio C1llIlp%"1mento dos prea'l1 tos est:abalec1dos nesta L9i " na

legislação, nOJ:llllls e proc:edimentos técn1COS pert1nantAs.

Art. 32. Const1tulllll atenuantes a aeloção da I!IIIdidas

miti;aeloras e c::ompensa1:élrias 001II relaçlo à poluiçlo causada,

dasde qua aprovadas pala autor1dade ambiental competente.

CAPÍTUUl VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E eoNPLEMEN'l'ARES

Art. 33. slo rasponsáveis palo CUD;>rimanto dasta Lei:

I - O Minut:6rio da Mar1nha, por interm6dio da suas

organ1Zações competentes, 001II as sequ1nt..s atribw.çõea:

a) fiscalizar naV:LOS, plataformas e suas instalaç6es

da apoio, quanto à ob.ervinC1a da SeuS dispositivos A dos da

Convenção HARPOL 73/78, bem aomo as cargas llIIlbaroadss, de

natureza i:.óxica, nociva ou per1gosa, autuando o. infratores;

b) levantar 01 daelos e informações e apurar

responsilbilidadas sobra os incidentes COlll navios, plataformas e

luas inlta~çõel da apoio que tllnhalll provoc:aclo danos

iIlIlb1entais;

c) encaDl1nbar 01 dados, informaçaal e reI.ultaelos da

apurações da responsabilidadas ao órgio fedtlJ:'al de ma10

ambiente, palia avaliação doi danos ambientais e inicio das

Il18didal Jud>.cia>.s cilbiveu;

U - o órglo facleral da meio ambiente, c:om as

seguintes c:anplItência8:

aI tiscal1zar os portos, termina1s e similares,

plataformas e instalações de apoio, quanto à observanc1a de

s.us dispositivos e elos da Convenção W\RPOL 73/7S, bllIIl como as

car;as lIIOV.I.IIlOIItadaS, de natureza tóxica, nociva ou per>.gosa,

autuando 08 infratores;

b) avaliar 08 danos ambientaiI causaelos por

:Lnc:idalltes nos portos, terminais A similares, naVios,

plataformal e sual insta~açõel da apoio;

a) enClllll1nhar à Proauradoria Geral da Rêp6blica

relatório C1rOWlstanciado sobre os inC1dentes lJausadores de

dano amb1ental para a propositura das medidas judiciais

necessária.;

UI - os órglos estaduau da IMUO ambiente, core as

sllgU1ntes competincias:

a) fisoal:Lzar os portos, termina1s " si=l"""s,

plataformas e inltalaç6Qs de apoio, quanto à obs"rWncia da

seus disposit1vos e dos da Convençio MARPOL 73/78, bem como as
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cargas mov~mAntadaa, de natureza téXJ.ca., nocJ.va ou per~gosa,

autuando oa ,nfratorea;

b) aval1ar os danos amb1entau aausados por

inc.1dentell nos portos, te.rmI.nalB 8 sJ.m:Llarês, nav,1os,

plataformaa • suaa ,nstalaçães d. apo'o • alaborar relatôr,oa

auaunatancuadoa a reap.uto dos rnel!lllOs, .naa.m,nhando-oa ao

6rgão federal da me'o amb,ante;

c) dar lnic~o, na alçada a8tadual, aos proce~mQntos

jud,c,a,s cabiva,s a cada caao;

S lO. A Proauradorlll Geral da Rapúbhea eomun1oará

prev'amAnte ao. M1n,atér,os Públ,cos Estadua1s a prOpos1tura de

açõea Jud1c,a,a para que e.tea êxerçam as faculdadas prev1atas

no S 5' do art. 113 da Lu nO 8.078. de 11 de setembro de 1990

- ~go de Daresa do Consttm1dor.

li 2°. A nagh'1ênc1a ou QIlU.ssào dos órgios púbhco. na

apuração de reaponsab1l1dadea pelos ,no1dentea e na apl1aaçào

da. respact1vaa sançãas legau unpl1carâ cnlne de

reaponaab,hdade da uua agentes.

Art. 34. O órgio federa.! de me10 arnbumte, omn.do o

W1niatér10 da Mar1nha, dar1n1rá as local,zaçôes e del1ln1taçõe.

das "Árcaas Ecoloq1camante S.nsiva~slff que dêVêrio oonstar daIS

Cartas Náut1cas Nac10na1s.

Art. 35. Os Planos de Cont1n'1ênC1a astabelecerãc o

nival de coordenação B ... atr,bu1ções dos dJ.versos orgãos B

,natituições públ,oss e pr1vadaa nel." envolv,das.

Art. 36. O ahJamento ... água. bra.lle1ra. deverá

obGdA""r àa condJ.ções prev18tu na Convenção sobre Prevenção da

Polu1çio Mar,nha por Al1JamAnto de RAaiduos .. Outras Matér••a,

da 1972, promulgada pelo Decreto n' 87.566, de 16 de setembro

da 1992 e lUas aI teraÇÕ4!s.

Art. 37. Os portos e teIllli.nais brasilelros Já em

operaçio terio, a partir da data da publicaçio desta Llu, os

sllqll1ntall prazoa para Sll adaptaram ao que dup6lllll os seus arts.

so, 6' e 7°:

I - doze meles para elaborar e submeter à aprovação

do órgão estadual de meio ambienta e, suplet1vamente, ao 6rgão

federal de Mio amb1ente, o lIItudo ticnico e o manual de

proOGdilllQnto 1nterno a que se referem, rlllpactivamente, oa

arta. G' e 7°;

II - tr1nts e Sll1S meses para lmplantar as obras e

adqulrir equlpam8ntoS, conforme estabêleCQ o art. 5', 1nclu1ndo

o pessoal adequado para operá-los.

Art. 38. Esta Lei entra em v1gor na data de sua

publ1cação, devendo ser regulamentada, no que couber, no prazo

de doze meallS sub.aqUentes •

Art. 39. Revoqam-se as c!J.spoS1QÔes em contrárlo.

CÂMARA DO llPUTADOS, J8 de Junho de 1996.

Substitutivo do Senado ao Projeto dj: lei da
CAmma n' 37, de 1996 (pLn' 2.891, dd 1992, na
Casa de origeml, que "dispõe sobre a prevençlo,
o controle e a f1scalizaçilo da poluiçilo causada
por lançamento de petróleo e seu derivados e
outras substâncias nocivas em águas sob
junsdiçilo llJIClOnal e dá outras providincias".

Substitua-se oProjeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a prevenção. o controle e a
fiscalizaçilo da poluiçilo causada por lançamento
de óleo e outras substâncias nocivll5 ou
perigosas em águas sob jurisdiçilo nacional e dá
outras providências.

oCongresso Naeional decreta:

Art. I' Esta Lei estabelece os pnnclplos basicos a serem obedecidos na
movimentação de óleo e outras substânCias nocIvas ou perigosas em portos organizados,
mstalações pol'lUárias, plataformas e navIOs em águas sob jurisdiçilo nacional.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á.
I - quando ausentes os pressupostos para aplicaçilo da Convenção Internacional

para a Prevençilo da PolUição Causada por Navios (MarpoI73m);
11 - às embarcações nacionaiS, portos organizadol. insta1ações portuárias, dutos,

plataformas e suas UlStalações de apoio. em caráter complementar à Marpol 73n8;
III - às embarcações. plataformas e instalações de apoio estrangeiras. cuja

b8Jtdeim lllVOl'llda seja ou nlo de pais contratante da Marpol 73178, quando em água sob
Jurisdiçilo nacional,

IV - as instalações portuárias especializadas em outras cargas que DIa óleo e
substâncias nocIvas ou pengosas, e aos estaleiros, marinas, clubes náuticos e outros locais e
IIlstalaçõts similares.

CAPÍTULO r
DAS DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES

Art. 2' Para OS efeitos desta Lei slo estabelecidas as seguintes definições:
I - Marpol 73178: Convençilo Internacional para a Prevençlo da Poluiçilo

Causada por NavIOS. concluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, alterada pelo
Protocolo de 1978, concluldo em Londres, em 17 de fevereiro de 1978, e emendai
POSleriorC5. ratificadas pelo Brasil;

11 - CLC/69: Convenção InterrulCiona! sobre Responsabihdade Civil em Danos
Causados por Poluiçilo por Óleo. de 1969. mtificada pelo Brasil;

III - OPRCI9O: Convençlo Internacional .obre Preparo, Resposta e Cooperaçlo
em Caso de Poluiçilo por Óleo, de J990. l'lltificada peio Brasil;

IV - áreas ecologicamente sensíveis: regiões das águas marítimas ou interiores.
definidas por ato do Poder Público. onde a prevençilo, o controle da pcluiçilo e a
manutençlo do equilíbrio ecológico exigem medidal especiais para a proteçiIo e a
preservação do meio lUllbiente, com relaçilo à passagem de navios;

V - navio: embarcaçilo de qualquer tipo que opere no ambiente aquático,
inclusive hldrof6lios, veiculos a colchilo de ar, submmíveís e outros engenhos flutuantes;

VI- pllllAfOtlllll5· instalação ou eslnJtura, fixa ou móvel, localizada em águas sob
junsdição naCIonal. destinada a atividade direta ou indiretamente relacionada com a
pesquisa e a lavra de recursos minemis oriundos do leito das águas interiores ou de seu
subsolo, ou do mar, da plataforma continental ou de seu subsolo;

VII - mstalações de apoio: quaisquer instalações ou equipamentos de apoio à
exC<'ução <ias atividades das plataformas ou instalações portuárias de movimentaçlo de
cargas a granel. tais corno dutos, monob6ias. quadro de b6ias para amarração de navios e
outras;

vm - óleo: qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados),
mcluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo eprodutos refinados;

IX - mistura oleosa: mistura de água e óleo. em qualquer proporçlo;
X- substância nocIva ou perigosa: qualquer substância que. se descarregada nas

águas. é capaz de gerar riscos ou causar danos à saúde humana. ao ecossisterna aquático ou
prejudicar o uso da ágUa e de seu entorno;

XI - descarga: qualquer despejo, escape. detrame, vazamento, esvaziamento,
lançamento para fora ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigosas. em qualqutr
quantidade, a parl1t de um navio, porto organizado. insta\açIo portuária, duto. plataforma ou
suas mstalações de apoio;

XII - porto organizado: porto construído e aparelhado para atender às
necessidades da navegação e da movimentaçilo e armazenagem de mercadorias. concedido
ou explorado pela Uníilo, cujo tráfego e operações portuárias cstejlUll sob a jurisdiçlo de
uma autoridade portuária;
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xm - instalação portuária ou tetminal: instalação explorada por pessoa jurídica
de direito pliblico ou privado, dentro ou fora da área do porto organIZado, utilizada na
movimentação e annazeoagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário;

XIV - incidente: qualquer descarga de substância nociva ou pengosa, decorrente
de fato ou ação intencional ou acidental que ocasione risco potencial dano ao meio
ambiente ou à salide hwnlUUl; ,

XV - lixo: todo ttpo de sobra de viveres e residuos resullaUtes de faxinas e
trabalhos rotineiros nos navios, portos organiudos, msla!açlles portuárias, plataformas e
suas instalações de apoio:

XVI - alIjamento: todo despejo delIberado de residuos e outras substâncias
efetuado por embarcaçck!l. plataformas. aeronaves e outras mstalações. inclusive seu
afundamento intencional em águas sob Jurisdiç!o naCIOnal,

xvrr - lastro limpo: água de lastro contida em um tanque que. desde que
transportou óleo pela ü1tuna ~ez, fOI submetldo a limpeza em nivel tal que, se csse lastro
fosse descarregado pelo naVIO parado em águas limpas e tranqnilas, em dJa claro, nlIo
produziria traços visíveis de óleo na supertlcie da água ou no litoral adjacente. nem
produziria borra ou emu1sllo sob a superflcie da água ou sobre o litoral adjacente;

xvm - tanque de resíduos: qualquer tanque destinado especifiC4lllente a
depósito provisório dos llquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras ml!tUnts e
residuos;

XIX - plano de emergência: conjunto de medidas que determinam e estabelecem
as responsabilidades setoriais e as açlles a serem desencadeadas imediatamente após um
incidente, bem como definem os recUl!OS humanos, materiais e equipamentos adequados li
prevenção, controle e combate li poluição das águas;

XX - plano de contingência: conjunto de procedimentos e açlles que visam li
intl:graç!o dos diversos planos de emergência setorilÜ!l, bem como a definiç;lo dos recursos
humanos. matl:riais e equipamentos complementares para a prevenção, controle e combate
da poluiçlo das águas;

XXI - órg!o ambiental ou órgão de meio ambiente: órgão do podar executivo
federal, estadual ou municipll!, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnams). responsável pela fiscalização, controle e proteçAo ao meio ambiente no âmbIto de
suas compet!nciu;

XXII - autoridade msriIima: autoridade exercida diretamente pelo Comandante
da Marinha, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegaçio no mar
aberto e hidrovlas interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental causada por
navios, plataformas e suas instalaçlles de apoio, além de outros cometimentos a ela
conferidos por esta Lei;

XXIII - autoridade portuária: autoridade responsável pela administração do porto
organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os serviços se
realizem com regularidade. eficienc1ll, segurança e respeito ao meIO ambiente;

XXIV - órgfto regulador da ind6stna do petróleo: órg!o do poder executivo
federal, responsável pela regolaçfto, cOlltra!açAO e fiscalizaçfto das atividades econômicas da
indústria do petróleo, sendo tais atribuiçlles exercidas pela Agência Nacional do Petróleo
(ANP).

Art. 3' Para os efeitos desta Lei, s!o consideradas águas sob jurisdição nacIOnal:
I - águas interiores:
a) as compreendidas entre a costa e a linha·de-base reta, a partir de onde se mede

o mar territorial;
b) as dos portos;
c) as das balas;
d) as dos rios e de suas desembocaduras;
e) as do. lagos. das lagoas e dos canais;
t) as dos arquipélagos;
g) as águas entre os baooos a descoberta e a costa,

. . n - águas maritimas, todas aquelllll soh jurísdiçfto nacional que nlo sejam
mtenorcs.

Art. 4' Para os efeitos desta Lei. as subslAncias nocivas ou perigosas classificam
se nas seguintl:s categorias, de acordo com orisco produzido quando descarregadasna água:

I - catcgona A: alto risco tanto para a saMe humana como plll'll o ecossistema
aquAtico;

II - categoria B: médio risco tanto para a salidelIumana como para o ecossistema
equánco;

m- categoria C: risco moderado tanto para a saúde humana como para o
ecossistema aquático,

IV - categoria D: baixo risco tanto para a saúde humana como para o ecossistema
aquMico.

Parágrafo único. O órglo federal de meio ambiente divulgará e manterá
atualizada a lista das subslfincias clllSSificadas neste artigo, devendo a classiticaç!o ser, no
minimo. tlio completa e rigorosa quanto a estabelecidapela Morpol 73nS.

CAPiTULOU
DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO, CONTROLEE COMBATE DA POLUIÇÃO

Art. S' Todo porto organizado. instalaçlo portuAria e platafonna, bem como suas
instalaçlles de apoio, disporá obrigatoriamente de instalaçlles ou metas adequados para o
recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição,
observadas as nonnas e critérios estabelecidos pelo órglo ambiental competente.

§ 1° A definiçlo daS caraetcrisllcas das instalaçlles e meios destinados ao
recebimento e tratamento de reslduos e ao combate da poluição será fcilB mediante estudo
técnico, que deverá estabelecer, no minimo:

I - as duneaslles das instalações;

11 - a locahzação apropriada das instalaçlles;
fi - a capacidada das insla!açlle. de recebimento e tratamento dos diversos tipos

de residuos, padrlles de qualidade e locais de descarga de seus efluentes:
IV - OS parâmetros e a metodologia de controle operacional:
V - a qusntidada e o tipo de equipamentos, materilÜ!l e meios de transporte

destinados a atender situaçlles emergenciais de poluiç!o:
VI - a quantidada e a qualificação do pessoal a ser empregado;
VIl-o cronograma de implanlaç!o e o inicio de opcraçlo das instalaçlles.
§ 2° O estudo téc~co a que Se refere o § I· deverá levar em conta o porte, o tipo

de carga manuseada ou movunentada e outras caracterlsticas do porto organizado instalação
portuária ou plataforma e suas instalaçlles de apoio. '

§ 3·As instalaçlles ou meios destinados ao recebimento e tratamento de res{duos
• ao combate da poluiç!o poderilo ser exigidos das instalaçlles portuárias especializadas em
outras cargas que n!o óleo e substâncias nocivas ou perigosas, bem cnmo das estaleiros
marinas, clubes náuticos e similares, a critério do órgão ambiental competente. '

Art. 6' As enndades exploradoras de portos organIZados e insla!açl5cs portuArias
~ o. proprietários ou .operadores d: plataformas deverlo elaborar llUlI1ual de procedimento
lUtemo para O gerenCIamento dos nacos de poluiç!o, bem como para a gesllo dos diversos
reslduos gerados ou provenientl:s das atividades de movimentaç!o e armazenamento de óleo
e substâncias nocivas ou perigosas, o qual deverá ser aprovado pelo órg!o ambiental
competl:nre. em confonnidade com a legislaç!o, normas e diretrizes t~cmcas vigentes.

Art. 7' Os portos organizados, IOStalaçIles portuárias e plataformas, bem como
suas instalaçlles de apoio. deveria dispor de planos de emergência individuais plll'll o
combate à poluiç!o por óleo e subslllncias nocivas ou pengo.... os qllals semo submetidos à
aprovação do órg!o ambiental competente.

. § 1° No caso de áreas onde se concentrem portos organizados, instalaçlles
portuárias ou plataformas, os planos de emergência individuais serlo consolidados na forma
da um único plano de emergência para toda a área sujeilB ao risco de poluição, o qual deverá
estabelecer os mecanismos de açIo conjunta a serem implementados. observado o disposto
nesta Lei e nas demais normas e diretrizes vigentes.

§ 2· A responsabilidade pela consolidaçlo dos planos de emcrg!ncia individuais
em um único plano de emergéncia para a área envolvida cabe às entidades exploradoras de
portos organizados e instalaçlles portuárias, e aos proprietmos ou operadores de
platafonaas. sob a coordenação do órgão ambiental competente.

Ar!. 8' Os planos de emerg!ncia menCIonados no art. 7° desta Lei seria
consolidados pelo órglo ambiental compctante, na forma de planos de contingéncia locais
ou regionaiS, em articulllÇlo com os órglos de defesa civil.

Parágrafo único. O órgão federal de meio ambiente, em consonància com o
disposto na OPRCl90, consolidará os planos de contingência locais e regionais na forma do
Plano Nacional de Contingência, em articulaçlo com os órg!os de defesa civil.

.Art: 9' A3 entidades exploradoras de portos organizado5 e lnstaiaçõcs portuárias
e os. pr~pnetári?S ~ ~~res. de platafOl'lllllS e suas instalaçlles de apoio deverlo realizM
auditonas amblentaíS blCllllls. independentes. com O objetivo de avaliar os sistemas de
gesllo econtrole ambiental em suas unidades.

CAPÍTULom
DO TRANSPORTE DE ÓLEO ESUBSTÂNCIAS NOCrvAS OU PERIGOSAS

Art. lO. A3 plataformas e os navios com arqueaçJo brota superior a cinqtlenta
que. transl'l>rtem óleo. ou O utilizem para sua movimentaç40 OU opcraç!o. portIrIo a bordo,
obrigatonllDlcnte. um livro de fCgistro de óleo. aprovado nos tcnnos da Marpol 73178. que
poderá ser requisitado pela autoridade nuu:ltlma, pelo 6rg!o ambiental compctl:nte e pelo
órgl? regulador da indústria do petróleo. e no qnal scr«o feitas ano!aÇGes relativas a todas as
movunentaçlles de óleo, lastro e misturas oleosas. inclusive as entregas efetuadas às
instalaçlles de rcçebimento e tratamento de I'C$lduos.

Art. 11, Todo navio que transportar substância nociva ou perigosa a granel
dev~ ter a bordo uml~ de regis~o de carga, nos tcnnos da M81'p01 13m, que poderá ser
reqUISitadO ~la a~dade nuu:ltima, pcto órgIo ambiental competente e pelo órgIo
regulador da mdústrJa do pell'óleo, e no qual SCl'io feiras anotaçlles relativas às seguintes
operações;

I - carregamento;
n- descarregamento;
m- transferências de carga, l'C$iduos ou misturas para tanques de resíduos;
IV -limpeza dos tanques de carga;
V- transferências provenientes de tanques de residuos;
VI -lastreamento de tanques de carga;
Vil - transferências de águas de lastro sujo pata o meio aquálico;
VIII - descargas nas águas, em geraI.
Art. 12. Todo navio que Iransportar substância nociva ou perigosa de fOllJlll

fracionada. conforme estabelecido no Anexo mda Marpol 73m, deverá possuir e manter a
bordo documento que a especifique e forneça sua localizaçlo no navio. devcnl!o o agente ou
responsável conservar cópia do documento até que a substância seja dcsembarcacla.

§ I· As embalagens das subslfincias nocivas ou perigosas devem conter a
I'C$pccliva idenlilicaçlo e advertência qU8llto aos riscos, utilizando a simbologia prevista na
legÍ!laglo e normas nacionais e internacionais em vigor.

§ 2° As embalagens contendo substJncias nocivas ou perigosas devem ser
devidamente estívadas e amarradas. além de posicionadas de acordo com critérios de
compatibilidade com outras cargas existentes a bordo. atendidos os mjuisitos de segurança
do navio e de Seus trioulantes. de forma a evitar acidentl:s.
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Art. 13. Os navi05 enquadrad05 na CLCl69 deverlo poosuir o cert1ficado ou
glU'lllltia financeira equivalente, coofOl'lllb especificado por essa convençilo. para que possam
1J:afegar OU permanecer em Aguu sob jurisdiçlo nacional.

Art. 14. O ór&IO federal de meio ambiente deverá elaborar e atuali=,
anualmente. lista de 5llbstAncias cujo transporte seja proibido em navios ou que exijam
medidas e cuidados especiais dtll'8l1te a sua rnovimentaçllo.

CAPITULO IV
DA DESCARGA DE ÓLEO, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS OU PBR.JGOSAS E LIXO

Art. 15. É proibida a descarga, em Aguu sob jurisdiçlo nacional, de substânciss
nocivas OU p<rigosas clusifieadas na categoria "A", definida no art. 4' desta LeI, inclUSIVe
aquelas provisoriamente elassificadas corno tal, além de água de lastro, resíduos de lavagem
de tanques ou ou1J:U rniJturu que contenham. tais substânci...

§ 1° A água 5llbseqüentemente adicionada ao tanque lavado em quantidade
superior a eioro por cento do seu volume total só poderá ser descarregada se atendidas
cumulativamente as stgUintes condições:

1-a situaçlo em que ocomt o lançamento enquadre-se nos casos permitidos pela
Marpol 13m;

n- o navio nAo se encontre dentre dos limites de área ccologicsmente sensIvel;
JJI - os procedimentos para descarga sejam devidamente aprovados pelo órgilo

ambilllltal competente.
§ 2' É vedada a dcacarg& de água subseqllentemente adieionada aO tanque lavado

em quantidade inferior a cinco por cento do seu volume total.
Art. 16. É proibida a descarga, em Aguu sob jurisdIçlo nacional, de substâncias

clauificadas nu cetegorias "B", ''C", e "D", defmidas no art. 4' deata Lei, inclusive aquelas
provisoriamente claslificadas como taiJ, além de água de IulrO, resíduos de lavagem de
tanques e outru misturas que .. contenlwn, exceto se atendidas cumulativamente as
seguintes coodlçõa:

1- a lituaçlo em que ocorn:r o lançamento énql1lldre-se nos CllS05 permitidos p<la
Mllpol 73m;

11- o navio Dlo Se encontre dentro dos limites de área ecologicamente sensivel;
IIJ - os procedimentos para descarga sejam devidamente aprovados pelo órgilo

llIllbiental competente.
§ l° Os esgotos sanitários e as águ.. servidas de navios, plataformas e suas

instalações de apoio cquiporam.se, em termos de critb:ios e coodiçõe5 para lançamento, às
5llbsttncias classificadas na categoria "C", definida no art. 4' desta LeI.

§ 2° Os lançamentos de que trata o § I' deveria atender também às coodiçllcs c
aos regulamentos impostos pela legislaçlo de vigilância sanitlJria.

Art. 17. É proibida a descarga de óleo, misturas oleosas c lixo em águas sob
jurlsdiçf.o l\I.Cional, exceto nas situações permitidas pela Marpol 73178. e não estando o

navio, plataforma ou sunIlar dentro do!. hmites de área owloglcamente sensivcl, c os
procedimentos pua deo<arga sejam devidamente aprovados pelo órgio ambiental
COIIlpetente.

§ 1° No descarte contfnuo de água de processo ou de produçilo em platafonnas
aplica-.. a regulamentaçlo ambiental especlfica.

§ 2" NIO serti permitido o alijamento de metais pesados ou reslduos liquidos ou
sólidos contendo taia subdncias.

§ 3" NIO será permitida a descarga de qualquer tipo de plástico, mclnsive cabos
sintéticos, redeflsintéticas de pesca a sacos plásticos.

Art. 18. ExceIo nos casos permitidos por esta Lei, a descarga de lixo, água de
lastro, resíduos de lavagem de tanqUes e porlies ou outras misturas que contenham óleo ou
sulMt1ncias nocivas ou perigosas de qualquer categoria só poderá ser efetuada em
instalaçllcs de recebimento e tratamento de ""'lduos, conforme previsto 00 ar! S' desta Lei.

Art. 19. A descarga de óleo, misturas oleosas, substAnclas nociVllS ou perigosas
de qualquer ceteioria. e lixo, em águas sob jurísdiçlo naciona~ poderá ser excepcionalmente
tolerada para salvaguarda de vidas humanas, pelIquisa ou segurança de navIO, 005 termos do
rllgUlarr=to.

Parágrafo tmíco. Para fins de pesquisa, dcvedo ser atendidllS .. seguintes
eJCÍiblCÍu, no 11Último:

1 - a descarga seja autorizada pelo órgilo ambiental competente, após antIise e
aprovaçIo do programa de pesquise;

11- _ja presente, no local e hora da descarga, pelo menos um representante do
6rgIo ambientai que a houver autorizado;

UI - o responsável pela descarga coloque à disposiçlo, no local e hom em que ela
ocorrer, pessoal CIpllCialI%lldo, equipamentos e materials de aficlblcla comprovada na
con!ençlo e e1imi1Jl1ç1o dos efeitos esp<mdos'

Art. 20. A descarga de residuos sólidos das operações de perfuraçlo de poços de
petróleo serti objeto de rcguIamentaçlo específica pelo órgilo federal de meio ambiente.

Art. 21. As ci=stAnclas em que a descarga, em 'JlIIU sob jurisdiçlo nacional,
de óleo e substlnei.. nocivas 0tI perigosas, ou mistur.. que os COIlICnham, de água de IU1J:O
e da outtos RSldl105 poluentes for autorizada não desobripm o responsável de reparar 05
danol causadoI ao meio ambiente e de indenizar .. allvidades econômIcas e o patrImOnio
público e privado pelos pnljulzos decorrentes desu descarga.

Art. :u. Qualq\la' incidente ocorrldo em portos organizados, instalações
pot'IIWiu, duloll, naviOS, plataformas e suas instalaç<les de apoio, que possa provocar
poIuiçlo das jguu sob juríldiçllo nacIOnal, devcn\ ser imedÍlltamente comunicado ao 6rgIo
arnbla1lal ooJnpelente, à Capitania dos PortoIl e AO órglo regulador da indóstria do petróleo,
mdcpaIdenlernen du medidas tomadas para seu contrele.

Art. n. A entidade exploradora de porto organizado 0tI de instalaçlo portuM\a, o
proprielúío ou operador de plataforma 0tI de navio, e o concessionário ou empresa
autorizada a eXI:<IlCt atividade pertinente. indóstria do petróleo, responsáveis pelo descarsa

de material poluente em águ.. sob jurisdiç,lo ruu:ional, slO obrigados a ressan:ir os órgilos
competentes peiss dcspew por eles efetuadas pua o controle 0tI rninimizaçIo da poluiçio
cansada, independentemente de prévia autorizaç,lo e de pagMlento de multa.

Parágrafo tmíco. No caso de descarga por navio Dlo possuidor do certificado
exigido pela CLCl69. a embarcaçlo serà retida e só serti liberada após o depósito de cauçIo
como garantia pua pagamento das deapesas decorrentes da poluiçlo.

Art. 24. A contratação, por órgão OU empresa pública ou privada, de navio para
lea1izaçilo de tranaporte de óleo ou de substAncia enquadrada nas categorias definidas no art.
4° desta Lei só poderá efctuar-se após a vcrificaçio de que a empresa transportadora esteja
devidamente hsbilitada para operar de acordo com as nonnas da autoridade marítima

CAPITULO V
DAS ThWRAÇÓES EDAS SANÇÓES

Art. 25. Silo infrações, punidas na forma desta leI:
1- descumprir odisposto nos arts. 5°, 6' e 7":
Pena - multa diária;
n- descumprir o disposto nos arts 9" e 22:
Pena-multa;
IIJ-descumpriro disposto nos arts. 10, 11 e 12:
Pena - multa e re!ençílo do navio até que a situeçlo seja regularizada;
IV - descumprir o disposto no art. 24:
Pena - multa a suspensio imedialA das atividades da empresa transportadora em

situaçlo irregular.
§ 1° Respondem pelas infrações previstas neste artigo, na medida de sua açio 0tI

omissão:
1 - o proprietárto do navio, pessoa fisica ou Jurídica, ou quem legsimente o

represente;
n - o annador ou operador do navio, caso este nlO esteja sendo armado ou

operado pelo proprietário;
1II - o concessionário ou a empresa autorizada a exercer atividades pcrtmentcs à

indóstria do petróleo;
IV - {\ comandante ou tripulante do navio;
V - a pessoa flsica ou Jurídica, de direito público ou privado, que legalmente

represente o porto organizado, a IDstalaçlO portuária, a platafonna e suas instalações de
apoio, o estaleiro, a mar!na, o clube náutico ou instalaç,lo simIlar;

VI - o propnetário da carga.
§ 2' O vaior da multa de que trata este artigo será fixada no regulamento desta

Le~ sendo o mínimo de RS 1.000,00 (sete mil reais) e o máximo de RS SO 000.000,00
(cinQDentA milhões de reais).

§ 3" A oplicaçio das penas previstas neste artigo Dlo 1SCIlta o agente de outras
sanções administrativas e penais previstas na Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em
outl'as nortlWl especificas que tratem da matéria, nem da responsabilidade civil pelas perdas
e danos causados ao meio ambiente e ao patnm6nio públk:o e privado

Ar!. 26. A inobservincill ao disposto oos arts. 15. 16, 17 e 19 será punida na
forma da Lei n' 9.605, de 1998, e seu regulamento.

CAPínJLoVl
DAS DISPOSIÇÃO FINAIS E COMPLEMENTARES

Art. 27. Silo responsáveis pelo cumprimento desta Lei:
I - a autoridade maritima, por Ílltennédio de suas orgaruza.çllet competentes, com

as seguintes strlbUlçllcs:
a) fISCalizar navios, platafonnas e suas instalações dc apoio, e as cargas

embarcadas, de natureza nociva ou perigosa, autuando os tnfratorcs na esfera de sua
competéncla;

b) levantar dados e informações e apurar responsabilIdades sobre os incid....tes
com navios, piataformas e suas instalações de apoio que tenham provocado danos
ambientais;

c) cncammbar os dados, informações e resultados de apuraçIo de
raponsabihdades ao 6rgIo fcdersl de meio ambiente, para avaliaçlo d05 danos ambientats e
inicio das medidas judiciais cabíveIS;

d) comunicar ao órglO reguiador da indóstria do petróleo irregularidades
encontradas dtII'8l1te a fillCahzação de navios, platafonn.. e suas instalações de apoio,
quando atinentes à mdústria do petróleo;

n- o órgJo federal de meIO ambiente, com as seguintes atnbuições:
a) reaJi= o controle ambiental e a fiscalizaçfto dos port05 organizados, das

instalações portuárias, das cargas movIDIentadas, de natureza nociva ou perigosa, e das
plataformas e iIUaS instalações de apoio, quanto à.s exigéncias preVIStas no licenciamento
ambiental, autuaodo os infratores na esfera de sua competêneia;

b) avaliar os danos amb,entaIS causados por incidentes nos portoo organizados,
dutos, instalações portuánas, naVIOS, plataformas e su.. mstalaçõcs de apoio;

c) encaminhar. Procuradona-GeraI da República relatório circunstanciado sobre
05 incidentes causadores de dano ambIental para " propositura dllS medidas judiciais
necessárias,

d) comunicar ao 6rgilo regulador da Indústria do petróleo irregularidades
encontradas dtII'8l1te a fiscalização de navios, plataformas e suas Instalações de apolo,
quando atillClltes à indóstria do petróleo;

TIl - o órgJo estadoa1 de meio ambiente com as seguintes compctertci..:
a) rcslizar o contrele ambiental c a fiscalizaçilo dos port05 organizados,

ÍMtaiACOeS oortuáriH, C5l1Ilciros, navios, olatafOrnlM e suas instAIaçllet de apoio, aveliar os
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caso; APROVA. COM RESERVAS, OS TEXTOS DA
CONVENÇÃO INTER."'TACIONAL DE 1973 PARA
PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO CAUSADA POR
NAVIOS, CONCLuíDA EM LONDRES, A 2 DE
NOVEMBRO DE 1973, E 00 PROTOCOLO DE 1978
RELATIVO À CONVENÇÃO INTERNACIONAL
PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO CAUSADA
POR NAVIOS, CONCLuIDo A 17 DE FEVEREIRO
DE 1978, EM LONDRES.

Art. 1° São aprovados, com reservas, os textos da Convenção
lntern~clonal de 1973 pnra Prevençl\O da Poluição Causada por Navios,
conclrnda em Londres, a 2 de novembro de 1973, e do Protocolo de 1978
relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por
Navios, concluído em Londres, a 17 de fevereiro de 1978.

§ 1° As reservas de que trata este artigo referem-se ao artigo 10 da
Convençlio e seu Protocolo n, por serem suas disposições conflitantes com o
artigo 15 da LeI de Introdução ao Código Civil Brasileiro, aprovada pelo
Decreto-Iein' 4.657, de4 de setembro de 1942

§ 2' Os Anexos m, IV e V, por serem opcionais, nos termos do
artigo 14 da convenção, serl!o objeto de declaração, na qual se afinnará seu
caráter não mandatório pnra o Brasil.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em VIgor na data de sua
publicaçlio.

Senado Federal, 9 de novembro de 1987.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 4, DE 1987

LEGISLAÇÃO C1TADAAm:XADArELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGI'SLATIVOS-CoDI

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do ar!.
44, item 1, da Constituição, e eu, Hmnberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

c) comunicar ao órgão regulador da. indúslria do petróleo irregularidades
encontradas durante a fiscal~o de naVIos, plataforma- " suas instalações de apoio,
q1Jlllldo a~nentes à indústria do petróleo; ,

d) autuar os infratores na esfera de sua competência;'
IV - oórgão mumcipal da meio ambiente, com as seguintes competências:
a) avaliar os danos ambientais causados por incidentes nas marinllS, clubes

náuticos e outros locais e U1JltalllÇões similares, e elaborar tela!ório circunslftnciado,
enclUlÚnhando-o ao órgão estadual de meio ambiente; ,

b) dar inicio, na alçada municipal, aOS procedimentos jUdiciais cablveis a cada

c) autuar os infratores na esfera da suacompetencia;
V - oórg!o regulador da. indústria do petróleo, com as ,egumtes competencias:
a) fiscalizar diretAmente, ou mediante convemo, as 'plataformas esuas msttdaÇÕC$

de apOlO, os dutos e as instalações portuárias, no que diz respeito às attvidades da pesquisa,
perfuração, produçAo, ltatmnenlO, armazenamento e movimentação de petróleo e seus
derivados egàs nstural; !

b) levantar os dsdos e informações e apurar responsabilidades sobre incideates
operaCIOnais que, ocorridos em plataformas e suas instalações de apoio, instalações
porlUárillS ou dutos, tenham causado danos ambientaIS; :

c) encaminhar os dados, informações e resultados da apuração de
responsabilidades ao órgão federal da meIo ambiente; I

d) comunicar à autoridade marltima e ao órg!~ fcderal de meio ambiente IIS

Irregulnrldades encontradas durante a fiscalização de instaJaçõcs portuárias, dutos,
plalaformllS esuas instaJações de apoio;

e) autuar os infratores os esfera de sua competência.
§ 1° A Procuradoria-Geral da. República comuniJarâ prevIamente aos ministérios

públicos esraduais a proPOSItura de aÇÕC$ judiCIais pars que estes exerçam as faculdades
previstas no § S' dollIt. S' da Lein' 7.347, de 24 de julho de 1995, na redação d.dapelo
lIIt. 113 da Lei n' 8.078, de II de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

§ 2' A negligênCIa ou omissão dos órg~s públicos na apuração de
responsabilidades pelos incidentes e na aplicação das resp.ectivas sanções legais implicará
crime de responsabilidade de seus agentes. '

Ar!. 28. O órgão federal de meio ambiente, ouvi(la a autoridade mnrltima definirá
alocal~o e OS linutes das áreas ecologicamente sensíveis, que deverão constar das cartas
náuticas nacionais. '

Art. 29. Os planos de contingência estabelecelio o nível de coordenação e as
alribuicões dos diversos órgãos e instItuiçiles públicas e priyadas neles envolvidas.

danos ambientais causados por incidentes ocorridos nessas unidades e elabotlll' relatóno
circunslftnciado, encaminhando-o ao órgilo fedeml de meio ambiente;

b) dar início, na alçada estadual, aos procedimentbs judiciais cablveis a cada.
caso;

Parágrafo único. As IlUIOridades a que se referem os incisos XXI, xxn, XXIII e
XXIV do ar!. 2° desta Lei atuMilo de fonna integrada, nos termos do regulamento.

Art. 30. O alijamento em águas sob jurisdição nacional deverá obedecer as
condições previstas na Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de
Resíduos e Outras Matérias, de 1972, promulgada pcl? Decreto nO 87.566, de 16 de
setembro de 1982, e suas alterações.

Art. 31. Os portos organizados, as instalações portuárias e as platafonnas já em
operação terão os seguintes prazos para se adaptarem ao q~e dispilem os arts. 5°, 6° e7':

I - trezentos e sessenta dias apartir da data de publicação desta Lei, para elaborar
e submeJer à aprovação do órgito federal de meio ambiente ôestudo técnico e o manual de
procedimento interno aque se referem, respectivamente, o' § lodo art. 5° eo ar\. 6';

n- até cinco aoos, após a aprovação a que se ~fere o inciso I deste artigo, para
coloc«f em funcionamento as instBlações e os meios destinados ao recebimento e tratamento
dos diVers05 tipos de reslduos e ao controle da poluiçãq, previst05 no art. 5°, incluindo o
pessoal adequado para operá.los; ,

m-cento e oitenta dias a partir da data de publicaçílO desta Le~ para apresentar
ao órgito ambiental competente os planos de emergência individuais a que se referem o
caput do art, 7°. .

Art. 32, Os valores arrecadados com a ampliação das multas previstas nesta Lei
serão destinados a05 órgãos que as aplicarem, no âmbito de suas competências,

Art. 33. OPoder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de
trezentos esessenta dias da data de sua publicação.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor noventa dias da data de sua publicação.
Art. 35, Revogam·se a Lei n' 5.357, de 17 de novembro de 1967, e o §4'

doar\. 14 daLein06.938,de 31 de agosto da 1981.

Senado Federal, em {S de março de 2000

sen~~~s1ór Ant~~:i~:~ ~'1"riesI

DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 10 DE ÃifRIL DE 1995.

APROVA O TEXT<.? DA CONVENÇÃO N" 134,
DA ORGANlZAÇAO INTERNACIONAL DO
TRABALHO, SOBRE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRABALHO OOS
MARÍTlMOS. ADOTADA EM GENEBRA, EM 30
DE OUTUBRO DE 1970, DURANTE A LV
SESSÃO DA CONFER1ô:NCIA INTERNACIONAL
DO TRABALHO.

Art. 1° É aprovado o texto da Convenção n° 134, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos
Maritimos, adotada em Genebra, em 30 de outubro de 1970, duranle a LV

Sessão da Conferência Intemaci01ml do Trabalho.

Ar!. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

CONVENÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
DOS MARÍTIMOS

Art. JO
I. Pnra os fins da presente Convenção, a expressão "marítimos·

aplica-se a qualquer pessoa empregada, em qualquer condição, a bordo de
um navio, que nlio seja navio de guerra e que esteja registrado umn território
em que VIgore esta Convenção e que se destine nonnabnente à navegação
maritíma

2. Em caso da dúvida quanto à questlio de saber se certas categorias
de pessoas devem ser conSIderadas como maritlmos para os fins da
Convenção, esta questão será resolvida, em cada pais, pela autoridade
competente, após consulta às organIZações de armadores e de marítimos
interessadas

3. Para os fins da presente convenção, a expressão "acidentes de
trabalho" aplica-se aos acidentes de que são vitimas os marítimos em virtude;
ou Dor ocasião de seu emDreJl.O. '
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ArtJO
1. Em cOOa país marltimo, aautoridade competente deverá tomar as

ddas necessárias para que sejam feitos inquéritos erelatórios apropriados
dos acidentes de trabalho e elaboradas e analisadas estatisticas
pormenorizadas sobre esses acidentes.

2. Todos os acidentes de trabalho devril ser assinalados e as
estatísticas não deverão se cingir aos acidentes mortais ou aos acidentes em
que opróprio navio for atingido.

3. As estatlsticas deverão abranger onínnero, anatureza, as causas
eas conseqüências dos acidentes de trabalho eespecificar aparte do navio,
por exemplo, convés, máquinas ou locais do servi~ geral, eolocal, por
exemplo, no mar ou no porto "em que oacidente se produzir.

4. Aautoridade competente deverá proceder aum inquérito sobre as
causas eas circunstâncias de acidentes de trabalho que provocarem perdas de
vidas humanas ou lesões corporais graves, ~im como de todos os outros
acidentes previstos na legislação nacional.
l.t.III •• , •••••••••• ' ••• ,II •• ,I •••• 'I' ...II •••••••• , •• ,., ••• '.,1111, ••••••••"., ••••••••• ,1 •••••• , ••• " ••• , ... ' ...... , ......

111l1l''''HIIIHIHI'HH•• un.'hll''''''tll'''II''I,'IIIII'''Hllllllltltl •• IOUI •• /O ... IIIIIIII""III........ " ••• IO"

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL lIJlrovou. nos termos do art 44,
inCISO 1, da Constituição, e eu, JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO,
PRESIDENTE do SENADO FEDERAL. Promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" 74, DE 1976

APROVA O TEXTO DA CONVENÇÃO
INTERNACIONAL SOBRE
RESPONSABILIDADE CIVIL EM DANOS
CAUSADOS POR POLillÇÃO POR ÓLEO.

Art . 10 • É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre
Responsabilidade Civil em Danos Causados por PoluiçAo por óleo, concluida
em Bruxelas, a 29 de novembro de 1969,

Art , 2° • Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

SENADO FEDERAL, em 30 de setembro de 1976
JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO
PRESIDENTE

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDADE
CIVIL EM DANOS CAUSADOS POR POLUIÇÃO POR ÓLEO, 1969

Os estados partes da presente convenção,
Conscientes dos riscos de poluição Clllldos pelo transporte marltimo

intemllC10nal de óleo a granel;
Convencidos da necessidade de garantir uma indenização adequada

às pessoas que venham a sofrer danos causados por poluição resultante de
fugas ou descargas de óleo proveniente de IIIMOS;

Desejosos de adotar regras e procedimentos uniformes num pllll\O
internacional para definir as questões de responsabilidade e garantir, em tais
ocasiões, uma reparação eqüitativa,

Concordam no que se segue:

ARTIGO!

Para os fins da presente convenção:
l) "navio" significa toda embarcação marítima ou engenho maritimo

flutuante, qualquer que seja o tipo, que transporte efetivamente óleo a granel
como carga;

2) "pessoa" significa toda pessoa física ou jmidica de direito público
ou de direito privado incluindo um estado e suas subdivisões pollticas
COllBtitucionais;

3) "proprietãrio" significa a pessoa ou pessoas registradas como
proprietãrio do nlMO, ou em falta de matricula, a pessoa ou pessoas que têm o
navio por propriedade, todavia, nos casos de um navio de propriedade de um
estado e operado por uma companhia que, nesse estado, é registrada como
operadora do navio, o tenno "proprietário" designa essa compllllhia;

4) "estado de registro de navio" significa, em relação aos navios
registrados. o estado no qual o navio tiver sido registrado e, com relaçio aos
navios nIo registrados, o estado cuja bandeira o navio arvora;

5) "óleo" significa qualquer óleo persistente, tais como petróleo
bruto óleo combustive~ óleo diesel pesado, óleo lubrificante e óleo de baleia,
quer transportado a bordo de um navio como carga ou nos tanques de um
navio, quer nos tanques de combustivel desse navio;

6) "dano por poluição" significa a perda ou dano, causados fora
navio transportador de óleo. por contaminação resultante de um derrame ou
descarga de óleo do navio onde quer que possa ocorrer esse derrame ou
descarga, e inclui o custo das despesas com medidas preventivas e outras
perdas ou danO!! causados por essas medidas preventivas;

7) "medidas preventivas" significa quaisquer medidas razoáveis,
tomadas por qualquer pessoa após ter ocorrido um incidente, visando prevenir
ou minimizar o dano causado pela poluição;

8) "incidente" significa todo fato ou conjlUlto de fatos que tem
mesma origem eque resultem em danos por poluição;

9) "organi7.açAo" significa a Organização Marltuna ConsultiVA Inter
governamental.

LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS E
ADMINIS1RATIVAS DERIVADAS DE
CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO
MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDJ!NCIAS.

cAPfTuLon
Da Aplicação da Pena

Art.lS. Silo circunstâncias que agravam a pena, quando n«o
constituem ou qualificam o crime'

I . reincid!ncia nos crimes de natureza ambiental;
11 • ter o agente cometido a infração:
11) para. obter vantagem pecuniária;
b) coegíndo outrem para li execução material da infraçllo;
c} afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública

ou o meio ambiente;
d) conca:rendo para dlll10S à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservaçlto ou áreas sujeitas, por

ato do Poder Público, a regime especial de uso;
f) atingindo árellS urbanas ou quaisquer assentamentos humanO!!;
g) em periado de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) ànOlte,
j) em époCas de seca ou inundações;
I) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
ro) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de

animais;
n) medÍllllte fraude ou abuso de confiança;
o) mediznte abuso do direito de licença, permissllo ou autorizaçllo

ambiental;
p) no interesse de pessoa jmidica mantida, total ou parcialmente,

llOr verbas l1úblicas ou benefiCiada llOT incentivos fiscais·
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~ atingindo espécies ameaçm, 1iSfãnãs em relatórios oficiais das
autoridades competentes;

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

Art.l6. Nos crimes previstos nesta Lei, asuspensão condicional da
pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de
liberdade não superior atrês anos.

Art17. Averificação da reparação aque se refere o~ ].O do art. 78
do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e
as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a
proteção ao meio ambiente.
...·., • •• • 11' 11· .. '· "" ••• 11 .

ArtI9, Aperícia de constatação do dano ambiental, sempre que
possível, fixarã omontante do pr~uízo causado para efeitos de prestação de
fiança ecálculo de multa.
Parágrafo único. Aperícia prodnzida no inquérito civil ou no juízo cível
poderá ser aproveitadano processo penal, instaurando-se ocontraditório,
,."""..""'''.''11'' """, ",..,,,,,,, ,,,, ,,,,. ,,.Ult•• 'II ••• ' O, '.'11

.,·•••• ,· ' •• 1 11 '.,., •• 11111"11 '11." •••••• ff ••••••••••• f ••••••• , , , "'1,,

LEI N" 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.

DISCIPLINA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE POR DANOS
CAUSADOS AO MEro AMBIENTE, AO
CONSUMIDOR, A BENS E DIREITOS DE
VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO,
mSTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGíSTICO
(VETADO) B DÁ OUTRAS
PRovm:ê.NCIAS.

Art. SO A açllo principal e a cautelar poderllo ser propostas pelo
Ministério Público, pela Uniao, pelos Estados e Municipios. Poderllo também
ser propostas por autarquia, empresa pública, fundaçllo, sociedade de
economia mista ou por associaçllo que:

I - esteja constituída hápelo menos wn ano. nos tennos da lei civl1,
11 - Inclua entre suas finaltdades institucionais a proteção aD meio

ambiente, ao consumidor, â ordem econômica, à livre concorr&lC;ill, ou 80

patrimônio artistico, estético, histórico, turístico e paisaglstico;
• 1nc/!io 11 com redaçlIo dada~/a leI n' 8.884. de 11/0611994••
§ 1°°Ministério Público, se nllo Ú1tervier no processo como parte,

atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.
§ 2° Fica facultado ao Poder Público e a outras associaçlles

legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisCOllS01teS de
qualquer das partes.

§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da açllo por
BSsociaçllo legitimada, o Ministério P1iblico ou outro legitimado assumirá a
titularidade ativa.

• § 3'co",redoçtIodetenn,nadope/aLeI n'8.078. de 1//09190.
§ 4° O requisito dapré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz,

quando 1ulja manifesto interesse social evidenciado pela dimemlo ou
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídiCO a ser protegido.

• § 4'aCnl/CI!n!adapela LeI n' 8.078, de 11109190.
§ SO Admitir-se-á O litisconsórcio facu1tativo entre os MInistérios

Públicos da Unillo, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses
e direitos de que cuida esta Lei.

• § 5'acrescentado pela Le, n' 8.078, de 11109/90.
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LEI N° 5.357, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1967.

ESTABELECE PENALIDADES PARA
EMBARCAÇÕES E TERMJNAIS
MARíTIMos OU FLUVIAIS QUE
LANÇAREM DETRlfOS OU ÓLEO EM
ÁGUAS BRASlLEIRAS, E. DÁ OUTRAS
PROvmtNCIAS.

Art. 1· As embarcações ou tenninais maritimos ou fluviais de
qualquer natw'eza, estrangeiros ou nacionais, que lançarem detritos ou óleo
nas águas que se encontrem dentro de uma faixa de 6(seis) milhas marltirnas
do litoral brasileiro, ou nos rios, lagoas e outros tratos de âgua, ficarão
sujeitos às seguintes penalidades:

a) as embarcações, àmulta de 2% (dois por cento) do maior salário
mínimo vigente no território nacional., por tonelada de arqueação ou fração;

b) os tenninais marítimos ou fluviais, à multa de 200 (duzentas)
vezes omaior salário-mínimo vigente no território nacional.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, amulta serâ aplicada em
úobro.

Art. 2· A~ desta Lei fica a cargo da Diretoria de Portos
e Costas do Ministério da Marinha, em estreita cooperação com os diversos
órgãos federais ou estaduais interessados.
..................................................u .

• í ••••••• • ..••• ..
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LEI N" 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981.

DISPÕE SOBRE A POLtncA NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE, SEUS FINS E
MECANISMOS DE FORMULAÇÃO E
APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (artigos 9 a 21)
........................................................................................,

Art. 14. Sem ~1ÚZO das penalidades definidas pela leglslação
federal, estadual e municipal, o nIIo-eumprimento dJs medidas necessárias â
preservação ou correçlO dos inconveruentes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os trllnsgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no
minímo, a 10 (dez) e, no máxuno, a 1.000 (mil) Obrigações do Tesouro
NaclOnal - OTNs, auavada em casos de remci~cia específica, confonne
dispuser o Regulamento, vedada a sua cobrança pela Umão se já tiver sido
aplicada pelo Estado, Distrito Federal, TemtóTÍos ou pelos Murncípios;

II • â perda ou restrição de incentivos e beneficios fiscais
concedidos pelo Poder Público;

m . â perda ou suspensão de partiCIPação em IInbas de
finan;:iamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV • à suspensão de sua atividade
§ 1° Sem obstar a aplicaçJo das penalidades previstas neste artigo, é

o poluidor obngado, mdependentemente da existêncta de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor aç!lo de responsabilIdade civil e crimmal, por danos causados ao
meio ambiente.

§ 2° No caso de omissAo da autoridade estadual ou municipal,
caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades
pecuniárias previstas neste artigo.

§ 30 Nos casos previstos nos mcisos II e IH deste artIgO, O ato
declaratório da nerda. restrição OU suspensão será Iltríbuição da autondade

DECRETO N° 87.566, DE 16 DE SETEMBRO DE 1982.

PROMULGA O TEXTO DA CONVENÇÃO
SOBRE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO
MARINHA POR ALUAMENTO DE
RESIDUOS E OUfRAS MATÉRIAS,
CONCLUíDA EM LONDRES, A 29 DE
DEZEMBRO DE 1972.

Art. 10 O texto da Convenção sobre Prevençao da PoluiçAo
Mannba por Alijamento de Residuos e Outras Matérias, apenso por cópia ao
presente Decreto, será executado e cumpndo tão mteiramente como nele se
contêm.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publiClloÇAo,
revogadas as disposições em contrário.

CONVENÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO MARlNHA POR
ALUAMENTO DE RESIDUOS E OUlRAS MATÉRIAS, 1972 .

Art. 10 As Partes Contratantes promoverllo, individual e
coletivamente, o controle efetivo de todas as fontes de contaminação do meio
marinho e se comprometem, especialmente, a adotar todas as medidas
possíveis para impedir a contaminação do mar pelo alijamento de resíduos e
outras substAncias que possam gerar perigos para saúde b111IlllllJl, prejudicar
OS recursos biológicos e a vida marinha, bem como danificar as condições ou
interferir em outras aplicações legitimas do mar.

Art. 2° As Partes Contratantes adotarão, de acordo com o disposto
nos artigos seguintes e segundo suas posSIbilidades cientIficas, t:écniclIs e
econõnucas, medidas eficazes, indivuiual e coletivamente, para impedir a
conranunação do mar causada pelo alijamento, e barmonizarão suas politicas
a respeito

.......................................................................................................................
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Identll'lCllçao

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
InicIai

Última Açllo

MatérIas
AnexadaS

NOmero ne Origem: MENSAGEM - MSG 00175 19(12 (em
20/05/1992)
órglo de Origem: PRESIDENCtA DA REPUElUCA
SF PLC 37 /1996
CO MSC 175 /1992
CO Pl. 2891/1992
EXTERNO - EXECunvO FEDERAL.

DllpI5e sobre a prevençAo, o controle e a n.callzaç!o da polulçlo
causada por lançamento de petróleo e seu. derivado. e outra•
• ubstAncla. nocivas .m águas sob jurlldlçlio naclonal e d' outru
provldincle••
NORMAS, PREVENÇÃO, CONTROLE, F1SCAUZAÇÃO, POl.UIÇÃO
MARINHA, LANÇAMENTO, OLEO, AGUAS 'TERRITORIAIS,
EMBARCAÇÃO, NAVIO TANQUE, CARGA, DESCARGA, PROPUTO
POl.UEII1'E, UXO, TfRMINAL, PORTO, INSTALAÇÕes PORTIlARIAS,
ELABORAÇÁO, PLANO, EMERGENCtA, ACIDENTE, POl.UlÇÃO,
Dl!I'l!SA, MEIO AMBtENTE, ECOLOGIA, RESPONSA8IUDAOE
SOUDARIA, PROPRIETARIO, NAVIO, ARMADOR, TRIPULAÇÃO,
INFRAÇÃO, Pl!NAUDAOE.
SF COMISSÃO CONSTITlJIÇÃO E JUSTIÇA· CO
SF COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

O.ta: 29/02/2000 Local: (SF) ATA·PLEN • SUBSECRETARIA DI! ATA
• PLENÁRIO
Statu.: APRCNADA (APRVO)
Texto: Anunciada a matéria. É lido o Parecer nO 13l/20OO-CAS,
Ralator senador o.mar OIH, favonivel ao proj.to e P<Ola rajelçlo do
PLC nO 197/93, que tramitavam em conjunto e foi arquivado ao
nnal da 50. Leglsllltura. A seguir e proferido pelo Sr. Wclo
AIcIntara, P.~ nlJ 132/200o-CCJ, filVCri.veI ao projeto, nos
tarmos do SUbstftutlvo que ot.n1c8 e pela rejelçlo da. Emenda. nOs
1 a 10. Em seguida o Sr. osmar DIa. profttrto Pareear nO 133/200
(de plen'rlo), contnirlo a todal as em.nda•• DIscu....o .ncerrada
do projeto, do Substftutlvo e de. em.ndas, tendo usado da palavra
os Srs. Gerson camata, Jel'tersoo Péres, Geraldo Cindido e a SrII.
Marlna Silva. É lido e aprovado o Requerimento nO 92/2000, do Sr.
WcIo Alctntara, de pret....ncla pera votaçlo do Substitutivo.
AQI'O'oIado o Substitutivo ficam prejudicados o proJeto. as emendas,
tando undO da pala\l11l no encaminhamento da vol:Bçlo aS...
Heloisa Helen•• À COIR pera mdaç!o do vencido, pera o turno
..upl.mantar. L.oItura do Paracer nO 134/2ooo-COIR, Relator
Senldor carlos Patrnefnlo, oferecendo a redllÇlio do vencido, para o
turno .uplementar, do SUbstitutivo do senado ao projeto. Olscusslo
enarrada do Substitutivo, em turno suplementar, sem
'1ln."lIltaçlo de emend••• O SUbstitutivo' dedo como
definitivamente adotado, sem VOtaç!o. " Clmara dos Dl!1>Iltaclos. À
SSCLS com destino IJ SSEXP.
l'ncamlnhado em 29/02/2000 pera (SF) SGM • SECRETARIA GERAl..
DA MESA
pt.C 00197 11993
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Tramltaçllo

• 21/06/1996 SUBSECA.ETARlA DE ATA - PL.ENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA.
• 21/06/1996 MESA DIRETORA - MESA

DESPACHO A CC) E CAS. DSF 22 06 PAG 10564.
• 13108/1996 COMISSÃO CONsrrnJIÇÃO E JUSTIÇA - Cc)

RElATOR 5EN Jose FOGAÇA.
• 23/011i997 COMISSÃO CONS11TtJIÇÃO e JUSTIÇA - CC}

DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM
CONDlçOe5 DE SER INCLUIOA NA PAUTA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO.

• 24/03/1997 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CO
ANEXAOO AO PROCESSADO RELATORIO OFERECIDO PELO
SEN JOSE FOGAÇA. (FLS. B4 A 66).

• 24/03/1997 SERVIÇO COMISSões PERMANENTES - SCP
ENCAMINHADO A SSCLS, PARA ATENDER REQUERIMENTO DE
TRAMrrAÇÃO CONJUNTA.

• Q1/04/1997 SUBseCRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA..PLEN

~~~A~~2~~i~oW~~;~~'iR~J~'PLC0019
1993. DSF 02 04 PAG 6860.

• 01/04/1997 SUB5EC. COORoeNA~OLEGISLATIVA DO
SENA.DO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA {RQ. 225, DE

• ~o~~~osB~~g~~bRDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA o DIA lS DE ABRIL OE 1997 (RQ. 22S).

• 15/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PU:NARIO - ATA.~PLEN

INCLUSÃO OROEM DO DIA VOTAÇÃO nJRNO UNICO (RQ.

• ~;7áZi;::~Y~~~';~~N~:~TA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 225.
• 15/04/1997 MESA OIRETORA - MESA

DESPACHO A SUBSECRETAttlA DE COMISSÕES. CSF 16 04
PAG 7763.

• 15/04/1997 SERVIÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES 
SACP
ENCAMINHADO A CAS, JUNTO COM o PLC 001971993, COM
o QUAL TRAMITA EM CONJUNTO.

• 07105/1997 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS· CAS
RELATOR. SEN WALDECK ORNElAS. (TRAMITANDO EM
CONJUNTO COM o PlC 00197 1993).

• 17/04/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOClAlS - CAS
DEVOLVIDO PELO SEN WALDECK ORNELAS, PARA
REDISTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA SEU AFASTAMENTO
PARA ASSUMIR O CARGO OE MINISTRO. (TRAMITANDO EM
CONJUNTO COM o PLC 00197 1993).

• 03/05/1996 COMiSSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN OSMAR DIAS.

• 17/09/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
DEVOl.VIDA PE:LO RElATOR, SEN OSMAR DIAS, COM MINUTA
DE PARECER FAVORAVEL A APROVAÇÃO DESTE (PLC 00037
199~). E PELA ReJEIÇÃO DO PLC 00197 i993 QUE TRAMITAM
EM CONJUNTO, ESTANDO A MATEFUA EM CONDIÇÕES DE SER.
INCL.UIOA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

• 14/10/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOOAIS - CAS
CONCEDIDA VISTA A SEN MARINA SILVA. (TRAMITANDO EM
CONJUNTO COM PLC 001971993).

• 27/10/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
DEVOLVIDO NESTA DATA PELA SEN MARINA SILVA, ATRAVES
DA SEN EMIUA FERNANDES, SEM MANIFESTAÇÃO ESCRrTA,
"TRAMITANDO EM CONJUNTO COM PLC 00197 1993.

• 28/10/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
A COMISSÃO APROVA O PARECER 00 RELATOR SEN OSMAR
DIAS, FAVORAveL A APROVAÇÃO DO PLC 00037 1996, eM
FACE DA MAIOR ABRANGENOA OESTE EM RELAÇÃO AO PLC
00197 1993. E, PELA PREJUOICIAUOADE DESTE ULTIMO.

• 28/10/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
ENCAMINHADO AO SACP.

• 29/10/1998 SERVIÇO DE APOIO CDMISSOES PERMANENTES 
SACP
ENCAMINHADO A CI, PARA EXAME DA MATERIA E 00 PLC

• ~~;~J/::~::'C~OM~s~26'~i,~ç'6~AD~~NCF~~~':'lTlJRA - CI

RELATOR SEN GERSON CAMATA.
• 23/02/1999 COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

- CI
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO SOUCITAÇÃO, NOS
TERMOS DOS ARTS. 332 e 333 DO RISF.

• 23/02/1999 SERVIÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES 
SACP

• i~~7~~~:~~:S~~~~ÀRlA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RATIFICANDO o
DESPACHO INICIAL AO PROJETO, EM VIRTUDE DO
ARQUIVAMENTO DO PLC 00197 i993, QUE TRAMITAVA EM
CONJUNTO.

• 25/02/1999 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CCJ. DSF 26 02 PAG 3633.

• 25/02/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSOES - SSÇOM
RECEBIDO AUTÓGRAFOS DA PRESIDêNCIA DA REPUBUCA
(ReCAUT)
ENCAMINHADO A C=.

• 30/09/1999 Cornlss"o de Const'tu,ç80• .Justiça e Cldodlln'a 
CCJ
Distribuído DO Sen. L.lÍclo Alcanmra para emitir relatórIo em
30.09.99.

• 2.6/01/2000 Cornlss&o de Constltuh;1iIo. JuStiça e Cldadantl! 
cc]
Devolvido p.'o Senador Lr:iclo Alcantara, a pedido, para
atender ia sollcltaçllo da Secretaria-Gerai da Mesa, conforme
Ordem n Q 06/00, com t!I finalidade de leitura de mensegem
presldenC:lal solicitando urgência constitucional perll I!I

• ~n~r~,;:cfo~~'8~s'ic. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhada ao Plen6rlo pzr.rlll leitura da Mensagem nO 67, de

• i~Jgi/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura da Mensagem nO 67, de 2000, (nO 130/2000, na
origem), pela qual o senhor Presldent''' da Repr;ibllca, soJf~lta
seja e.t:ribuado t'eglrne de urgênc:ie ilI met:érla. FlxaçSo do prazo
de quarenta e cinco dias a partir do dia 26.01.2000, para

tramltaç8io e abertura de prazo de cinco dIas úteis para
recebimento de emendas, perente a Comlss2io de
Constltulç30, Justiça e Cidadania, ao partir dest8 dat:zl.... Matéria
InGlufda na peum de; 2- Sl!!lssllfo ....g(s.atlva Ext:raordlnárl. da
5111 Leglslatunl,. convocada para o per(odo da S de janeiro D
14 da Fevereiro de 2000,. de acordo com o Jtem 2, da
Men~gem nO 1.294. de 1999-CN.. J6 tendo sido apreciada
pela Com'$.s;50 de Assuntos Sociais, a matéria vaI iJ CC3, pariS
....c.bln'l.nto de emendas. À Cornlsslio de COnstltLllçllio, ,]usth;e
e Cidadania..· 27/0:1./2000 Corni5sílo de Constltulçllio, .Justiça e Clda:.danla-
CO
A Matéria encontra-se sobre ~ Mesa desta Comlsdo
aguardando apresentaÇ210 de emendl!llS at6 7/02/2000, data
em que expira o prazo (anlco para 11 epresentaçlio da
emendas, por parte de todos os senadores> membro.. d~t:a.
Casa.· 01/02/2000 CorTllss&o de Conm:ltulçllo, .Justiça e Cidadania -
CO
Anexei ias folh:ns nO 105 e 106 em.nde nO 1 de autoria da
Senadora Merla do Carmo Alves.· 02/02/2000 Comlss80 de COnstltulçao, JustlÇZ' e Cldadenla -
C=
Anexei, às folh8S nO 1078 114, as ErTlende~ nOs 2. a 9, todas
de Butor'oI!!II do Senador Gerson Camata..· 03/0212000 COrTlls:&8o de Constttulçlio, .Justlçe lIIl Cldad~nli!ll -
CO
À SSCLSF, ilo pedIdO.· 03/02/2000 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Procedida Zl 2- ButUllçAO em c6pla que contém :116 (cento o
dezesseis) folhas numeradas e rubricadas. À SGM..· 03/02/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO - SSCLSF
EnCBrT1lnhado ao Plenário.· 03/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

10:00 - Leitura do Requerimento nO 52/2000, da Sra. EmUla
Fernende5, solicitando 8 remessa a Comlssllío de Serviços de
Int'ra-EstrutuM!I do projeto. O reqUt!lirlmento constará dB pauta
da próxlrnb t.rça-t"e:lra di. 0'21'2000. tendo em vls1:lIl tratar-se
dê mat6ria lnclufd:n na: conVOeDçllo extraordln<'6rla e
t'n!nlJt:ando em reg'me de: ul);I'4!nde constitucional nos termao
d. Men:Rlgem nO 67/2000. A SGM.· 03/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Inelurdo em Ordem do Dia da sessfjo dellb~r8tlvaof'dlnérla do
dia 08/02/2000. vou.ç8o, em turno &.inlco, do RQS nO
52/2000.· 03/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Enearnlnh8do 80 PLEG pl!llr8 'fZ!l%er 2- J!lutuBçilo do proj..tOa· 03/02/2000 PRDTOCOLO LEGISlATIVO - PLEG
Retoma a SGM, co"", 2- autui!lIç8o do projeto que contém 116
folhas nurnere.des e rubricadas. À SGM.· 04/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Inclu(do em Ordem do Dia di!ll se5aSo detlberatlvi!lI ordinária de
06.02.2000, para VOtllç50 do Requerimento nO 52, da 2000,
de audiência da CI.· 04/02/2000 SECReTARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)

Ine.urdo em Ordem do Dia dD sess80 dellbere.1:lve ordlnliirla de
08/02/2000, pare votac;ao do Requerimento nO 52, de 2000,
de audiência da CI..· 08/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Rejeitado o Requerimento nO 52, de 2000# 11 lTIatérla retornll li
CO. À CO.· 09/02/2000 Comlss.t!lio de Con!Stltuit;lIiio• .Justl~ e CJdBdanla -
CC
Anexei às folhas nO 117 e 11S6 emendo nO 10 de i!:Iutorta do
Senador Mozarifdo CztvBlcantl.· 09/02/2000 COrnlssl!lio de ConS1:ltulçao, .Just:IÇI!I Cl Cidadania •
CCJ
terminou o prazo para apresentaç&o de amendas em
07.02.00. Ao Gablnettil do Sen. L.úclo AIc:Bnt:zlra pare c:onefuaifo
do relatório.· 23/02/2000 Comlss80 do Constltulç5o, Justiça e Cidadania -
CC]
Devolvido pelO Senador Lúcio Ar~n'tare com o relatório
devidamente DSslnado. A SSCLF, tendo em vista ter expirado
o prazo para apreclaç30 da rnB1:érla na Comlss8'o em
21/02/00.· 23/02/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
Procedida 11 Juntada, às t'ls .1:19, de Consulta formulada p.lo
Secretário-Geral da Mesa e Consultoria Leglslatlvl!II sobre Zl
possibilidade de o Presldll!!lnb!: da R.p"bllca solicitar urg.ncla
para projeto de: lei de sua Iniciativa que esteja t:rarnlblndo no
Senado Federal. Proeedlda a juntada, 6s fts. :120 a :125, de
otrelo 322/99, de 22/02/1999, da Consultoria Legislativa, em
resposta A Consulta do Secretário-Gerai de Me!la de fls. 119.
Encaminhado ao Plenário.· 23/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Pnls'd4lnel. c:omunlca ao Plenário que venceu o pr,ftzo no dia
21 último sem a manlféstaç!lio da CC. A 1T1atérle será Inclutda
na Ordem do Dia da sess50 do próximo dia 29, em virtude
iue o projeto tramita em reglmen de urgência constitucional.

SSCLS.· 24/0212000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDIi'M 00 DIA DA SESSÃO DELIBERAnvA
(INCLOD)
Incluldo na Sessao Deliberativa OrdinárIa de 29.2.2000f' para

· ~::/~;i~o~S~B~~~~~RIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA (APRVO)
Anunciada D n'1lltérla. é lido o Parecer nO 131/2.000-CAS,
ReJator Senador Osmer DJ~s. favorável ao projeta .. pellS
rejelçAo do PLC nO 197/93, que trllmltevem em conjunto e foi
arquivado ao final de SOa Legislatura.. A seguir li proferido
pelo Sr. u=.clo Alc8inmra, Parecer nO 132/2000"CCJ, 'fevonSvel
ao projeto, nos termos do SubstItutIvo que cferer.:e e peja
rejelçllio das Emendas nOs 1 a 10. Em seguida o Sr. Osmar
DIas profere Parecer nO 133/200 (de pJenárlo),. c:cntrarlo a
todas as emendas. OlscussIlo encerTllda do projeto, do
Substitutivo e das emendas, 'tendo usado da paJavra os Srs.
Gerson Câmata, Jefferson Pitres, Geraldo CAndidQ e a Sra.
MarJna SUva. É lido e aprovadO o Requerimento nO 92/2000,
do Sr. Lúdo Alcantara, de pl"e'en!:ncla para voteC;aio do
SubstItutIvo. Aprovado o Substitutivo ficam prejudicados o
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projeto eas emendas, tendo usado da palavra no
encaminhamento da votação aSra, Heloisa Helena. ÀCOIR
para redação do vencido, para otumo su~ementar. Leitura
do Parecer nO 134/2oo0-COIR, Relator senador carlos
Patrocínio, oferecendo aredação do vencido, para oturno
suplementar, do Substitutivo do Senado ao projeto, Discussão
encerrada do Substitutivo, em turno suplementar, sem
apresentação de emendas. OSubstitutivo édado como
definitivamente adotlldo, sem votação. ÀCâmara dos
Deputados. ÀSSClS com destino àSSEXP.
02/03/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA· SGM
Procedida arevisão da Redação do Venddo (fls. 150 a163), À
SSEXP.
02/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
Recebido neste orgão ás 16:45 hs.
02/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
ÀSSClSF para revisão dos autógrafos.
02/03/2000 SUBSEC, COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO -SSClSF
Procedida arevisão dos autógrafos. ÀSubsecretaria de
Expediente.

Oficio nO ~:>5 (SF) Brasílít, em 13 de março de 2000,

SenhorPrimeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Exccltneia que o Senado Federal aprovou,
em revisão, n05 termos do Subs1itutivo em anexo, oProjelO de Lei da Câmara n° 37, de 1996
(PL nO 2.891, de 1992, nessa Casa), que "dispõe sobre a [JfCVcnçlo, o controlc e a
fiscalização da poluição causada por lançamento de petróleo c seus derivados e outras
substâncias nocivas em águas sob jurisdição nacional edá outras providências",

Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto originário.

Atenciosamente,

//. '/
t'",,- ,y.--

Senador çsrlos PIltrocín10
Pri.JDeiro-Seéretário, em exercício

ASua Excelência oSenhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpl/plc 96037

Defiro. Publique-se.
Em 21-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Esta
sessão solene da Câmara dos Deputados destina-se
a homenagear o ex-Parlamentar Gregório Bezerra; a
vida desse grande homem; a vida de um menino que,
cedo, teve de trabalhar; um adolescente sem 'Jscola;
um rapaz que somente se alfabetizou aos 25 anos de
idade.

Esta Câmara homenageia esse brasileiro que
foi Deputado Federal. Estão inscritos vários oradores
que, em nome dos partidos políticos brasileiros, dese
jam registrar a trajetória de Gregório Bezerra, de me
nino abandonado e rapaz sem escola a revolucionário
e Deputado Federal.

Realiza-se esta sessão de homenagem por ini
ciativa de um grupo de Parlamentares - Deputados
Eduardo Campos, Vivaldo Barbosa, Fernando Ferro,
Haroldo Lima, Pedro Eugênio e Fernando Gabeira.

Agradecemos a todos a presença e convidamos
a fazer parte da Mesa, representando a família do ho
menageado, seu filho, Jurandir Bezerra.

Como se vê, Jurandir Bezerra tem a imagem fí
sica muito semelhante a de seu pai e, segundo aque
les que com ele convivem, a mesma estatura moral e
o mesmo compromisso.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Dan
do início aos nossos trabalhos, concedo a palavra ao
Deputado Eduardo Campos, que, em nome dos auto
res do requerimento para a realização desta sessão,
falará em homenagem ao ex-Parlamentar Gregório
Bezerra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrI!! e Srs.
Deputados; Sr. Jurandir Bezerra, que representa a fa
mília e os companheiros de Gregório Bezerra; Prof.
Rinaldo Cardoso Ferreira, representante dos per
nambucanos, que estão prestando diversas homena
gens à história de Gregório Bezerra quando dos seus
100 anos, meus cumprimentos.

Em primeiro lugar, quero registrar a responsabi
lidade e a satisfação que tenho ao falar em nome de
todos os proponentes desta sessão V. Ex;!, Sr. Presi
dente Vivaldo Barbosa, Deputados Fernando Ferro,
Haroldo Lima, Pedro Eugênio e Fernando Gabeira,
que, juntamente conosco, tiveram a iniciativa de re-
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querer à Câmara dos Deputados a realização desta
homenagem, deste reconhecimento ao Parlamentar
e ao militante Gregório Bezerra.

"Triste de um povo que precisa de heróis", dizia
Brecht, em frase mais citada do que compreendida.
Dizemos nós: feliz daquele que, precisando de heróis,
tem um Gregório Bezerra para entronizar no panteão
das grandes figuras de sua história.

E é precisamente o que fazemos nesta manhã
aqui, Srs. Deputados. Aqui estamos para, num dever
de justiça para com o povo brasileiro e para com a
memória de um dos nossos grandes homens, reve
renciar a memória e refletir sobre a trajetória de Gre
gório Bezerra, homem do povo, herói nacional.

Dizia no começo que a frase de Brecht é mais ci
tada do que compreendida. Quando o teatrólogo, po
eta e pensador alemão proferiu seu lamento, deplora
va não a existência de heróis, mas as circunstâncias
históricas que tornavam um povo dependente dos
atos de heroísmo.

Precisam de heróis os povos que, pelas mais di
ferentes razões, não conseguem ser agentes do seu
destino, senhores do seu presente e do seu futuro.
Povos assim precisam desesperadamente da ação
individual de um ou de alguns homens especiais, da
queles capazes de dedicar toda uma vida à luta por
independência, liberdade e justiça. Daqueles ho
mens, enfim, capazes de inclusive morrer pela causa
do seu povo.

A situação oposta é aquela em que um povo, na
razão direta da força de sua organização, constrói co
letivamente sua identidade e seu futuro; em que seus
líderes não são homens providenciais, dos quais se
espera não que conduzam e inspirem, mas que reali
zem tarefas que cabem à Nação inteira.

Nesta e em muitas outras classificações é difícil
encaixar o Brasil que Gregório Bezerra amou e em
que viveu. Difícil porque, se é inegável que Gregório
era um desses homens especiais que todos os povos
devem reverenciar como herói, também é óbvio que
nunca foi nem nunca se colocou como um ho
mem-providência, daqueles que dá ao povo o que o
povo precisa conquistar.

Ao contrário, Gregório foi precisamente a prova
de quanto o povo brasileiro avançou na construção da
sua identidade e da sua capacidade de luta. Até por
que, Sr. Presidente, Gregório não foi outra coisa se
não o homem do povo, o homem-povo, a personifica
ção ideal, mas não idealizada, do que seria um brasi
leiro, síntese do que seria "o" brasileiro. Sua grande
ambição-f0i sempre estar entre os milhões de brasilei-

ros empenhados na construção da grande Nação
brasileira, justa e fraterna.

Gregório nasceu em 1900. Os 100 anos que es
taria completando agora cobre parte significativa da
História do Brasil, o que implica dizer que a biografia
de Gregório Bezerra se confunde com a História do
Brasil em momentos de definição fundamentais: abar
cando desde a Primeira Guerra, passando pela Revo
lução de 30, a redemocratização, o recrudescimento
autoritário de 1946, o Golpe de 1964 e a ditadura que
se seguiu, chegando à redemocratização que adveio
em seguida.

E não é apenas por contemporaneidade que a
vida de Gregório e os acontecimentos da História do
Brasil estão relacionados. Note-se que nos anos 20
ocorre uma grande transformação estrutural na socie
dade brasileira. Nessa época, o Brasil, paulatinamen
te, deixa de ser marcantemente rural e condicionado
pela grande propriedade e produção agrícola para ex
portação para se transformar numa sociedade cuja
maior parte da população vive nas cidades e cuja
economia é fundamentalmente industrial.

Gregório é, pois, um entre milhões de brasilei
ros que, tendo nascido no campo, vai à cidade em
busca de melhores condições de vida, fugindo das
secas, da semi-escravidão e da condenação à misé
ria. Numa época em que vai sendo construída a base
industrial que fundamentaria um novo perfil econômi
co para o Brasil, Gregório Bezerra vai ser operário,
trabalhando na construção civil e, circunstancialmen
te, na zona portuária.

E quando as idéias socialistas vão sendo difun
didas no País e ganham força impressionante, no
contato com a explosiva realidade social em que vive
mos, vai Gregório Bezerra, ele também, aprendendo
que o mundo não precisa ser necessariamente assim
e que há outras formas de organizar a sociedade que
não as que se baseiam na exploração mais absoluta
do homem pelo homem. E à medida que a organiza
ção proletária se desenvolve, também Gregório cres
ce e se insere cada vez mais profundamente nela.

Os paralelos não ficam aí. Numa época em que
os militares, principalmente a baixa oficialidade e os
praças, transformaram-se, por meio do fenômeno do
tenentismo, em vanguarda na luta pela transformação
dos costumes políticos de um país liderado por atra
sadas elites agrárias, Gregório alista-se no Exército e
inicia uma carreira humilde, mas sempre ascendente,
que o levara de soldado a sargento.

Analfabeto até os 17 anos, como milhões de jo
vens brasileiros da época, decide Gregório romper
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com a ignorância. No Exército, estuda e forma-se em
Educação Física. Conquista promoções e fortalece a
sua consciência de revolucionário. Na década de
1930, alista~se no Partido Comunista e participa ati
vamente de todas as lutas que eram travadas na épo
ca. Torna-se dirigente da Aliança Libertadora Nacio
nal, movimento suprapartidário liderado pelos comu
nistas que mobiliza as forças vivas da Nação numa
frente contra as injustiças sociais e contra o fascismo.

Gregório viveu na pele também, da forma mais
dramática, todos os surtos autoritários que, com perio
dicidade impressionante, marcaram a sociedade bra
sileira neste século. É preso por suas atividades políti
cas e condenado a 28 anos de prisão. Anistiado, ele
ge-se Deputado Federal, o mais votado de Recife e o
segundo do Estado de Pernambuco, para a Constituin
te de 1946. Mas logo é preso novamente e impedido
de exercer o seu mandato.

Prisões políticas, aliás, foram uma rotina em sua
vida. Foram tantas as vezes em que torturas física e
moral foram utilizadas contra ele, que alguém que não
soubesse quem foi Gregório Bezerra poderia pergun
tar como suportou, sem mudar as suas convicções e
sem desistir de lutar.

Um dos episódios mais marcantes foi a prisão
que sofreu, quando deflagrado o golpe militar de
1964, quando, além de preso, foi torturado em plena
Praça de Casa Forte, amarrado e arrastado por seus
algozes. Respondeu a dezenas de processos, mas
não tremeu, não vacilou, não desistiu.

Com muita satisfação, ouço nossa companheira
Luiza Erundina.

ASr! Luiza Erundina - Nobre Deputado Eduardo
Campos, associo-me às comemorações e saúdo os
nobres Deputados por essa iniciativa, que consegue
contribuir, de forma decisiva, para a recuperação e a
preservação da memória de um grande brasileiro, de
um grande democrata, de um guerreiro pela demo
cracia e pelas liberdades em nosso País. Homens
como Gregório Bezerra não morrem nunca, porque
eles são emblema, símbolo, referência para as gera
ções sucessivas às suas. Certamente, a história oficial,
Sr. Jurandir Bezerra, não tem interesse em registrar a
importância e o papel decisivo de homens como Gre~

gório Bezerra na luta pela democracia e pelas liberda
des em nosso País. Congratulo-me com V. Ex!!! pela
iniciativa e saúdo, na pessoa de seu filho, a memória
desse grande nordestino. Como mulher e nordestina,
não poderia deixar de me associar a essas comemo
rações e de dizer que Gregório Bezerra está vivo, não
s6 na nossa memória, no nosso coração, na nossa

mente, mas, sobretudo, na história real do povo brasi
leiro. Muito obrigada, nobre Deputado.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Agradeço à Depu
tada Luiza Erundina o aparte e incorporo-o ao nosso
pronunciamento, ao mesmo tempo em que registro en
tre a nós a presença do ex-Governador Cristovam Buar~

que.

Sr. Presidente, exilado, Gregório retornou ao
Brasil na redemocratização relativa do regime de
1964 e continuou na luta até morrer, frustrado por não
ter conseguido transformar o Brasil, mas certamente
convencido de que fez o melhor que pôde.

Sr. Presidente, o poeta argentino Jorge Luiz
Borges escreveu certa vez que é muito fácil morrer
por uma causa. Anota, com razão, que muitos márti
res anônimos perderam a vida lutando contra os
leões em Roma. Difícil é viver por uma causa. Gregó
rio Bezerra viveu toda sua vida pela causa do povo
brasileiro.

Numa época em que tantos revêem seus pontos
de vista e reciclam suas experiências, é fundamental
ressaltar a história de um homem como Gregório Be
zerra, não apenas para glorificá-lo, mas principalmen
te para reafirmar alguns aspectos que parecem estar
passando despercebidos.

O primeiro deles diz respeito a uma suposta su
peração, não apenas das idéias abraçadas por Gre
gório Bezerra, mas também dos próprios objetivos de
sua luta, uma vez que teria chegado ao fim da história
identificando o pluralismo como a única forma de or~

ganização social possível.

Ora, se esse é de fato o fim da história, então
esta é, principalmente, a razão pela qual precisamos
retomar a história e as lembranças de Gregório Be
zerra. Se sua vida foi dedicada a combater a injustiça,
a exploração do homem pelo homem; se o que o mo
via era a ânsia de acabar com o imperialismo que cria
nações de segunda classe, então cultuar Gregório é
mais necessário do que nunca. Tudo o que ele com
batia está aí vivo e forte, a desafiar as consciências
de quem não sabe conviver com a injustiça.

O segundo aspecto a chamar a atenção é uma
tendência que se vem verificando, que consiste em
mistificar os heróis da luta do povo para retirar de sua
história os aspectos políticos. Assim, seria possível
para os donos do poder no País, justamente aqueles
que foram responsáveis pelas torturas e pela ditadu
ra, ao celebrar a memória de. Gregório Bezerra, des
tacar apenas a luta de alguém que, apesar de lutar,
não conseguiu mudar o sistema no seu cerne, para
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esconder quem de fato ele foi e o que representou
para o País.

Assim como a luta de Gregório continua atual,
uma vez que a exploração e a miséria, as desigualda
des sociais e regionais continuam sendo a tônica da
sociedade brasileira, da mesma forma permanece e
permanecerá intocada a condição de revolucionário
de Gregório, inimigo da injustiça e adversário visceral
de todos os exploradores.

No momento em que o Brasil festeja o centená
rio de nascimento de Gregório Bezerra, que seja rea
firmado desta tribuna, usada por ele com dignidade e
coragem, que sua luta não acabou e que o homem de
ferro e de flor continua sendo um grande exemplo
para o Brasil e para o seu povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Agra

decemos as palavras de V. Ex!!, cuja análise da figura
e da trajetória de Gregório Bezerra enriquece, e mui
to, esta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Re
gistro a presença do Sr. Rinaldo Cardoso Ferreira, já
referido pelo orador Eduardo Campos, que represen
ta aqui o Fórum do Centenário de Gregório Bezerra, e
do Dr. Georges Michel, Presidente do Diretório Esta
dual do PDT do Distrito Federal.

Registro ainda a presença do ex-Governador
Cristovam Buarque, ex-Reitor da UNB e, da mesma
forma que Gregório Bezerra, pernambucano, a quem
convido para fazer parte da Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Djalma Paes, repre
sentando o Partido Socialista Brasileiro.

O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Meu caro companheiro
Deputado Vivaldo Barbosa, que preside esta sessão,
Sr. Jurandir Bezerra, ex-Governador Cristovam Buar
que, meu companheiro e amigo Prof. Rinaldo Cardo
so Ferreira, S~ e Srs. Deputadas, diante do flagelo da
seca e da fome, começa a saga de um menino que
seria herói e mártir. Ele é um retirante, fugindo com os
pais, vítimas da inclemência do tempo, da violência e
da pobreza. Ela expulsa de Panelas, agreste de Per
nambuco, os camponeses, os pobres, que marcham
para a Zona da Mata em busca de terra, trabalho e
pão.

Naquela época, tal como ainda hoje, o fenôme
no climático tornava mais graves, visíveis as conse
qüências da estrutura agrária injusta, da desigualda
de social. Então, os húmildes, os despossuídos, vul
neráveis e famintos, deixavam suas terras, no agreste

e sertão, e sofriam como retirantes nas estradas, en
frentando as distâncias, longas caminhadas, o rigor
do tempo e as doenças.

Era 1904 e, naquele ano, tangido pela seca, ca
minha com seus pais o menino Gregório. Entre reti
rantes, homens e mulheres sofridas, também está em
busca de Palmares, na região da Mata. Ali, com ape
nas 4 anos, tem de ganhar a vida num trabalho que
começa de madrugada e termina ao anoitecer.

Assim se torna o Grilo espalhando e juntando
bagaço da cana para a fornalha do engenho e, em se
guida, aos 6 anos, passa a cortar cana, cuidar dos
bois do engenho, também dos cavalos. É resistente e
trabalha cerca de catorze horas por dia, para ajudar
os pais na luta pela sobrevivência. Na luta, em 1907,
perde o pai num acidente e a mãe morre vítima de
pneumonia.

Daí vai viver com a avó e aos 9 anos segue para
Recife, onde sobrevive como doméstico, carregador
de fretes, gazeteiro, morando em calçadas, pés de
escadas. É uma existência sofrida. Aos 16 anos, Gre
gório torna-se operário, estivador, revolucionário. Em
1917, envolve-se na luta política, é preso e condena
do a cinco anos de cárcere por defender a jornada de
trabalho de oito horas, aumento de salário e melhores
condições de vida. Apesar de jovem, analfabeto, defi
ne sua razão de vida e de luta.

Agora a questão não é sua sobrevivência, seu
destino, mas a integração na história do seu tempo, o
engajamento nos ideais de libertação, de mudança
da sociedade, sem as imagens trágicas do sofrimento
dos camponeses, dos pobres nas áreas de estiagem
e na Zona da Mata.

Com essa visão de mundo, de sociedade, entra
no Exército, faz carreira e, em 1930, é promovido a
sargento instrutor. Em 1935 é ferido e preso como diri
gente da Aliança Nacional Libertadora. Então sofre
torturas, é expulso do Exército, ficando preso até abril
de 1945. Naquela fase, com a redemocratização, é
eleito Deputado Federal Constituinte, sendo o mais
votado em Recife e na Grande Recife e o segundo
mais votado em todo o Estado.

No exercício do mandato, Gregório Bezerra é
um combatente, um militante comunista que não faz
concessões nem teme represálias. Nessa posição,
em 1947, com o partido na ilegalidade, volta a ser
apenas um militante perseguido, que é seqüestrado e
preso em 1948, na Cinelândia, acusado de incendiar
o quartel do 152 BI, em João Pessoa.

,Nessa fase enfrenta mais dois anos de prisão,
sendo julgado e absolvido, e ganha a liberdade para
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entrar na clandestinidade. Dez anos se passam com
Gregório lutando por sua causa, longe da família,
sendo preso em Serra Talhada, no sertão de Pernam
buco, e solto após cinco dias. Depois, em 1964, é pre
so e torturado nas ruas de Recife, um episódio de bar
bárie que ainda hoje causa indignação ao nosso
povo.

No curso dessa história de prisões, persegui
ções, que totalizam 21 anos e 8 meses, mais dez de
clandestinidade, dez de exílio, é que se firma a ima
gem do homem feito de ferro e de flor. A síntese feliz
do poeta Ferreira Goulart é a expressão característica
de Gregório Bezerra, que foi resistente como o ferro
na defesa de suas idéias e convicções, e também ter
no, afetuoso na compreensão do seu semelhante,
dos companheiros, dos amigos, dos adversários.

Ao longo de sua vida de revolucionário, de com
batente, nunca se deixou enredar nas questões indivi
duais, nos ataques pessoais aos inimigos de sua cau
sa, colocando as críticas, as denúncias no plano ele
vado do antagonismo de classe. As pessoas, os indi
víduos, agiam em função dos interesses de sua clas
se, da dominação que exerciam, e assim o objetivo
era atingir esse alvo.

Era um homem de ferro, sem dúvida, um herói
do seu povo, pela resistência, tenacidade, coragem e
altivez. Com seu sentimento altivo, de revolucionário
e patriota, também foi um mártir da liberdade, da justi
ça social, que nunca se lamentou do sofrimento, dos
tropeços, sempre confiante na força da luta popular,
na construção de um novo País e de uma nova socie
dade.

Na concepção de Paulo Cavalcanti, seu con
temporâneo de lutas, "Gregório reunia os pressupos
tos de um comunista: valentia, dignidade, capacidade
de luta, ternura humana e aguda percepção dos pro
blemas sociais". Tais atributos, sem dúvida, justificam
a sua permanência, ressaltada por Maria Aragão, mi
litante comunista, médica e amiga, no dia do seu en
terro, aos 83 anos, em 1983: "Querido camarada, nin
guém te derrotou, porque continuas sempre presente
entre nós".

A presença de Gregório Bezerra, sem dúvida,
está viva não só na sua luta, no seu padecimento, na
sua coerência, mas no seu livro de memórias, que
não é apenas um relato de sua vida, um testemunho
do seu tempo, mas uma peça literária rica e bela. A for
ça da narrativa, o calor humano, a indignação, a coe
rência, a ternura são os elementos de sua obra, que
enriquece nossa história e nossa cultura, pela dimen
são da forma e do conteúdo.

Por sua luta, seu heroísmo, seu sentimento fra
terno, Gregório é hoje uma legenda em nosso País.
Não tem, é certo, as louvações das elites, que nunca
compreenderam sua dimensão, seus exemplos de
bravura e ternura, mas cresce no meio do povo, entre
os sem-terra, os sem-teto, que fizeram uma singela e
expressiva homenagem para festejar o centenário de
seu nascimento.

No dia 13 de março, em Recife, os trabalhado
res sem-terra, pelos quais tanto lutou Gregório, per
correram os locais onde esteve preso ao longo de sua
vida de revolucionário, de defensor das causas dos
trabalhadores, dos humildes e dos desamparados. É
uma forma de consagração singular, como aquela
que está na literatura de cordel, na arte do povo.

Em Pernambuco, no Nordeste, o reconhecimen
to do povo aos seus ídolos, aos seus heróis, aos seus
mártires torna-se mais concreto e expressivo quando
suas qualidades são destacadas pela literatura de
cordel. É esse testemunho que evocamos agora,
numa síntese do poeta Hermínio de Oliveira, que as
sim diz:

Ele é filho do povo
Homem simples lutador
A verdade é sua arma
É um grande orador.
É de carne e de osso
É verdade sim senhor
É aço temperado
Que a luta temperou.
É temido como um raio
Do oprimido é defensor.
Vai cantando a sua canção
Canção de libertador.
É chamado de povo
Lutando contra o opressor
Se morrer fica a glória
Na história já entrou.
É Gregório Bezerra
É lutador.
É Gregório Bezerra
É orador.

Muito obrigado. Viva Gregóriol (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Agra

deço a V. Exa. a participação.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Re

gistro as presenças do Sr. Carlos Alberto Torres,
ex-Deputado Federal pelo Distrito Federal e
ex-Presidente ao Partido Comunista de Brasília; e do
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Sr. Amauri Pessoa Véras, Presidente do PPS do Dis
trito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Aldo Rebelo, que fala
rá pelo Partido Comunista do Brasil.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Deputado
Vivaldo Barbosa; Sr. Deputado Eduardo Campos, au
tor, juntamente com outros companheiros desta
Casa, do requerimento para realização desta sessão
comemorativa do centenário de Gregório Bezerra;
companheiro Jurandir Bezerra, ex-Governador Cris
tovam Buarque, companheiras e companheiros, o
centenário de Gregório Bezerra tem amplos significa
dos já aqui apontados pelos dois oradores que me an
tecederam, Deputados Djalma Paes e Eduardo Cam
pos - e imensa atualidade.

O significado do culto à memória, à história do
País; a compreensão de que o tempo de hoje e a ne
cessidade de encontrarmos os meios, a força moral, a
combatividade e a atitude digna diante da ofensiva
conservadora exige e requer o apoio daqueles que re
sistiram no passado, daqueles que levaram até as últi
mas conseqüências a necessidade de defender o
País, a liberdade e os direitos do povo.

O centenário de Gregório Bezerra é, portanto, o
culto à longa e heróica trajetória de lutas do nosso
povo que, nos campos de Pernambuco, se inscreve
na luta de resistência contra a ocupação holandesa;
na rebelião dos que fizeram a Revolução Pernambu
cana de 1817, a Confederação do Equador, a Revolu
ção Praieira; na luta dos camponeses nos anos 50 e
60; na resistência ao regime ditatorial. E Gregório é
justamente personagem destacado dessa história
gloriosa de lutas do povo de Pernambuco, do povo do
Nordeste e do povo brasileiro.

O centenário de Gregório também tem o signifi
cado de homenagear a moral elevada dos combaten
tes, a capacidade de superar as situações mais difí
ceis, as provas que a luta revolucionária, que a luta
contra inimigos, muitas vezes mais fortes e podero
sos, impõe aos militantes, aos quadros e aos que fa
zem a sua opção na luta pela transformação social.

A história de GrepÓrio Bezerra é tudo isso. Re
gistrada não apenas por aqueles que a testemunha
ram, que foram seus companheiros de combate, está
escrita também no seu livro de memórias, nos dois
volumes publicados pela Civilização Brasileira, cujas
passagens exemplific~m a trajetória exemplar desse
combatente.

Gregório nunca foi homem de temer adversida
des, encruzilhadas, momentos difíceis que a opção
por ele escolhida lhe impunha. Não apenas a opção
da luta revolucionária, mas a opção de fazer essa luta
numa trincheira e em um partido particularmente co
berto de riscos, de preconceitos e pelo ódio dos inimi
gos. E Gregório enfrentou essas tarefas em todo o ter
ritório nacional: em seu Pernambuco, em Alagoas, na
minha pequena cidade de Viçosa, tendo de se refugiar
momentaneamente em uma igreja para fugir à tentati
va de agressão física dos latifundiários.

No Centro-Oeste, no Estado de Goiás, no Para
ná e em todo o Brasil Gregório foi esse militante
exemplar, cumpridor das tarefas do seu partido e par
ticipante do movimento revolucionário ao qual se inte
grou desde que tomou consciência do drama social e
da vida do povo brasileiro.

Mas gostaria de registrar, Sr. Presidente, mi
nhas senhoras e meus senhores, companheiraa e
companheiros, a atualidade da luta, a vida e o exem
plo de Gregório Bezerra. O Brasil vive hoje uma espé
cie de encruzilhada. Há a possibilidade grave de des
construção do País, de desmonte e de desintegração
do Estado nacional, da Pátria, da nossa Nação, que,
com muitos sacrifícios, o povo brasileiro vem construin
do. Premido pela pressão e pela ofensiva das forças
conservadoras, hoje inclusive alojadas nos postos de
comando do Estado brasileiro, o Brasil tem como de
safio resistir e defender a soberania da Pátria.

Defender a soberania da Pátria é preservar con
cretamente os direitos do povo brasileiro, ameaçado
nas pequenas conquistas, que alcançou com tanto
sacrifício e com a contribuição de homens aguerridos
e destacados como Gregório Bezerra. Brasil que hoje,
além da ameaça à sua soberania, à sua independên
cia, aos direitos do povo, também vive a ameaça de
constrangimento das pequenas liberdades políticas,
dos pequenos direitos democráticos alcançados. E
Gregório foi, acima de tudo, um combatente da liber
dade, que defendeu em todos os instantes da sua
vida. Pagou com anos e anos de prisão e com o exílio
o destemor com que defendeu os direitos democráti
cos e a liberdade para o povo brasileiro.

E hoje, diante do monopólio que se impõe, princi
palmente na mídia, na comunicação; diante da amea
ça à existência dos pequenos partidos, sobretudo os
que têm compromisso com a luta do povo, dos traba
lhadores, mais do que nunca se faz atual a luta em de
fesa da Iioerdade do nosso País.

Sr. Presidente, minhas amigas e meus amigos,
que o povo brasileiro e esta Casa rendam homena-
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gens não apenas ao combatente exemplar, a um filho
ilustre, abnegado e destacado do povo brasileiro; a
um homem que soube integrar-se à luta dos trabalha
dores e do povo nas circunstâncias mais adversas e
nos momentos mais difíceis; mas que tenham sobre
tudo em mente que, ao ensejo deste centenário de
Gregório Bezerra, mais do que sua memória de com
batente e seu exemplo de lutador, devem permane
cer vivas entre nós as causas que defendeu e pelas
quais se sacrificou em muitos momentos da sua traje
tória. E que essas causas, associadas à sua memória,
continuem sendo lenitivos, para que possamos levar
adiante a história e a luta de Gregório Bezerra.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Aldo Rebelo,
o Sr. Vivaldo Barbosa, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Campos, § 29 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Esta
Presidência registra nossos agradecimentos a Flávio
Garcia de Souza, Assessor Parlamentar desta Casa,
pelo seu esforço, juntamente conosco, na realização
desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Con
cedo a palavra ao representante do por, Deputado
Vivaldo Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (pOr - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, Srs. Convidados, Sr. Jurandir Bezerra, que
representa a famOia de Gregório Bezerra nesta sessão,
foi importante termos ouvido um conjunto de Deputados
do Nordeste a homenagear Gregório Bezerra, o que
significa o orgulho e a vinculação daquela região à
trajetória de vida do homenageado. No entanto, é
igualmente importante um Deputado do Rio de Janei
ro, ex-Capital do País e ponto de encontro durante sé
culos da nacionalidade brasileira, render homenagem
a esse grande homem, que viveu uma grande vida.

Gregório Bezerra viveu uma grande vida, repito,
mas não nasceu grande. Nasceu e viveu uma vida de
menino como tantos que pisam as terras e as ruas
deste País, sem lar, sem escola, dormindo nas calça
das, nas escadarias, mas sem nenhum desvio de
conduta. Um adolescente que batalhava para ganhar
o que comer e o que vestir, sem saber onde passar
uma noite; e um rapaz que conheceu as letras somen
te aos 25 anos de idade. Mas dessa criança, desse
adolescente, desse rapaz forjou-se um revolucioná-

rio, e a trajetória desse homem desaguou nesta Câ
mara dos Deputados. Foi Deputado Federal, repre
sentante do povo brasileiro, no seu mais elevado Par
lamento.

Hoje, aprendemos muito sobre essa trajetória,
sobre a grande vida de um grande homem. Mas o que
marca essa trajetória, esse salto dessa criança, des
se adolescente, desse rapaz a um revolucionário e a
um Deputado Federal, sem dúvida alguma, foi ter for
jado a têmpera não apenas da garra, do destemor,
mas de um caráter de solidariedade, de carinho ao
povo brasileiro, de amor à Pátria e à humanidade.

Sem dúvida alguma, sua trajetória foi povoada
pela coragem cívica, peJo destemor, pela visão de
grandeza com que cada cidadão deveria encarar a
sua vida, a do seu povo e a de uma Nação, virtudes
maiores que qualquer ser humano poderia almejar.

Exatamente esse marco de coragem cívica, de
bravura é que nós, hoje, ouvimos ser destacado por
tantos que estão aqui homenageando Gregório Be
zerra. E a vida pública, os cidadãos deste País, têm
muito em que se mirar, em que se espelhar, em que
aprender.

Quando voltamos nossos olhos, nosso senti
mento, nosso pensamento para uma vida dessa gran
deza, dessa magnitude, confrontamo-nos com a pe
quenez que domina a vida pública deste País. E em
instante em que se requer mais grandeza, mais eleva
ção, mais sentimento patriótico é que vemos o Brasil
mergulhado na mediocridade que domina a situação
em muitos círculos da vida brasileira, degradados mo
rai, cívica e patrioticamente.

A vida de Gregório Bezerra foi o reverso e de
monstra ser possível alguém ter uma vida de eleva
ção, de bravura cívica e de coragem superior. E não é
só possível, mas, para os desafios da atualidade aos
homens públicos, aos revolucionários, aos lutadores
de agora, é preciso nos unirmos em torno do exemplo
de vida de Gregório Bezerra.

É presente em nossa memória o fato e as foto
grafias que registram Gregório Bezerra amarrado
pelo pescoço, sendo arrastado e conduzido pelas
ruas de Recife. Creio que seria, hoje, um trabalho jor
nalístico muito importante, até de investigação, saber
o que se passava na mente daqueles soldados, dos
oficiais e do comandante da unidade que praticaram
aquele ato. Seria importante fotografarmos a face da
queles homens, hoje, diante da Nação brasileira e da
História. Aquele que um dia foi arrastado pelo pesco
ço por essas pessoas está sendo homenageado hoje,
aqui, no mais elevado Parlamento nacional, na Casa
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do povo brasileiro. Estamos homenageando um ho
mem que teve uma vida exemplar. Sem dúvida algu
ma a face daqueles homens revelaria o que mere
cem: o tratamento que estão recebendo como lixo da
História deste País.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro, que
falará pela bancada do PT.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
Sr. Jurandir Bezerra, ex-Governador Cristovam Buar
que, senhoras e senhores presentes, é com grande
emoção que participo desta homenagem à memória de
um ilustre pernambucano e de um grande brasileiro.

Inicialmente, proponho à Mesa e aos Deputados
aqui presentes que façamos um esforço no sentido de
resgatar em vídeo, em CD, a passagem de Gregório
Bezerra por esta Casa, para que a história desse ho
mem seja divulgada em outras regiões do País, a fim
de que todos conheçam sua vida com maior intensi
dade.

Gregório Bezerra é a expressão da intelectuali
dade que veio do povo. Era um intelectual orgânico,
que conheceu o Brasil profundo, vivenciou e sentiu o
sofrimento e as dores do mundo. E trouxe esses ele
mentos para a construção de sua vida política, sua
trajetória, sua militância com capacidade de luta e, ao
mesmo tempo, de transigência, além de ter a genero
sidade típica dos grandes homens, dos grandes cará
teres.

Essa figura é, portanto, um marco para todos
nós que sabemos da dificuldade do povo para ocupar
seu espaço no Parlamento brasileiro. Gregório foi o
responsável por um dos raros momentos em que o
povo brasileiro, no seu sentido mais íntegro e mais
profundo, pôde aqui comparecer com a voz, com a ex
periência de vida e com os compromissos que fize
ram sua trajetória.

Este Parlamento tem a obrigação de preservar
sua memória. Gregório não foi um Deputado, um mili
tante qualquer. Foi uma bandeira da história da cida
dania, da luta pela democracia, dos compromissos
pelo socialismo que este País presenciou. Na figura
de Gregório está, portanto, essa marca, essa caracte
rística.

É obrigação desta Casa guardar na memória,
garantir a presença em seus Anais e divulgar a histó
ria de um seu representante com essas característi
cas. Por isso, neste momento, peço aos companhei
ros do PI~nário, Deputados, que possamos garantir a

ação do Parlamento brasileiro na manutenção da me
mória dessa figura.

É importante reconhecer Gregório Bezerra não
apenas pela memória de sua vida, mas pela sua atua
lidade. Quem anda hoje na Zona da Mata de Pernam
buco não pode identificar, de imediato, sua preocupa
ção com as crianças, sua luta para combater o traba
lho infantil. Lamentavelmente, as condições de vida
das crianças nos canaviais praticamente são as mes
mas que vivenciou e denunciou na sua caminhada
por aquela região.

Como é atual a sua preocupação com os direi
tos e com a cidadania das crianças! Quando escrevia
e falava de sua vida, Gregório sempre demonstrava
carinho e, ao mesmo tempo, compromisso com o res
gate da cidadania e dos direitos das crianças e dos
adolescentes da Zona da Mata e de toda a sociedade.

Gregório Bezerra guarda atualidade nas suas
preocupações sociais, na sua intenção de construir um
País democrático e soberano. Seu discurso é atual,
porque espelha claramente a preocupação que aqui
vemos e temos ao tentarmos dar continuidade a sua
obra, a sua trajetória; ao tentarmos cobrir um pouco
da lacuna aberta com o fim da militância política des
se brasileiro preocupado com a questão mundial.

Lembro-me de que, em 1978, quando estava no
Rio Grande do Sul, encontrei companheiros de Gre
gório Bezerra que o abrigaram durante o período de
sua vida em que estava escondido da repressão. Fa
laram-me com muito carinho de sua figura. No interior
do Rio Grande do Sul, quando disse ser pernambuca
no, a primeira pergunta que me fizeram foi: "Você co
nhece Gregório? Sabe como ele está?". E, pergun
tando sobre ele, mostravam carinho e emoção. Gre~
gório estava para voltar ao Brasil, e todos falavam da
dimensão daquela figura humana.

Essas passagens, embora pequenas, dão uma
mostra do caráter do homem que temos o orgulho de
homenagear neste momento. Poderíamos e devería
mos fazer muito mais para consagrar na memória do
Parlamento e do País o exemplo da vida de Gregório
Bezerra, para que não apenas situemos este ato num
contexto histórico de homenagem que dá conta de
determinado momento do tempo, mas de algo que re
vele exatamente a importância política e humana, os
valores que a vida de Gregório deixa para toda a so
ciedade brasileira.

No momento em que o nosso País, como bem
observou o colega Vivaldo Barbosa, vê-se tão debili
tado com ataques a seus valores de ética, de integri~

dade política e moral, de militância, de compromisso
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e honestidade; quando esses princípios são desvalo
rizados e assistimos à consagração da mediocridade
e da individualidade dos procedimentos que amesqui
nham o ser humano, tudo isso revela quão importante
é conhecer, divulgar, falar e contextualizar Gregório
na quadra histórica que vivemos.

Com orgulho, concedo aparte ao Deputado Wal
ter Pinheiro.

O Sr. Walter Pinheiro - Deputado Fernando
Ferro, ao saudar V. Ex!!, quero contribuir com o seu
pronunciamento acrescentando algumas questões.
Trago, expressa e permanentemente, mais do que so
lidariedade, agradecimento a essa figura humana, a
esse homem político que foi Gregório Bezerra, con
terrâneo de V. Ex!! da pequena Panelas, em Pernam
buco. Desde pequeno, já vivenciando o corte da cana,
pôde lutar. Lamentavelmente - e quero fazer breve
mente a leitura de dois registros feitos por Gregório
em suas memórias -, quando de sua volta, Gregório
encontrou a mesma Panelas que o fez cortar cana
quando pequeno, conduziu-o à tarefa de pedreiro e,
posteriormente, ao Exército. Talvez se estivesse hoje
entre nós, Gregório brigasse contra o agrotóxico, o
corte da cana, o trabalho infantil, o cenário repleto de
indiferença ao aspecto econômico e à brutalidade.
Encerro este aparte lendo dois trechos do seu livro de
memórias. O primeiro diz o seguinte: "Voltei para ver
que milhares de crianças continuam a vegetar em
meio à maior penúria, submetidas a regimes de traba
lho que se pensava terem sido coisa apenas do sécu
lo passado, quando o regime de escravidão era oficial
e aceito como normal". No outro trecho, dizia: "Quem
quer que passe logo nas primeiras horas da manhã,
quando o dia nem está claro, pelas estradas das zo
nas canavieiras, lá vai encontrar caminhões repletos
de homens, mulheres e crianças, mais parecendo
carga de animais brutos, que são levados para o eito,
para o corte de cana:' Portanto, Deputado Fernando
Ferro, esse homem merece mais do que um - CO e
essa iniciativa é importante no sentido de registrar a
bravura daquele que não se vendeu, não se rendeu,
mantendo, até a sua morte, firmes os ideais de com
bate à opressão.

O SR. FERNANDO FERRO - Agradeço ao
Deputado Walter Pinheiro a contribuição, que, com
toda satisfação, incorporo ao meu pronunciamento.

Gostaria de finalizar também registrando a im
portância do gesto, do ato de estarmos aqui homena
geando Gregório Bezerra. Como a História nos ensi
na, no Parlamento brasileiro, falImos de Gregório
brasileiro, pernambucano, guerreiro, militante, meni-

no, generoso, solidário. E, aos seus algozes, aos mili
tantes que o perseguiam, o silêncio, o desprezo.
Estes não têm sequer condições de aqui serem ho
menageados. Pelo contrário, representam algo de
nojo, algo de lamentável, algo de triste que a lata de
lixo da História se encarrega de cobrir.

Gregório continua vivo na nossa caminhada, na
luta dos sem-terra, dos sem-teto; continua vivo na ca
beça, no coração, na mente dos homens e mulheres
deste País que acreditam na liberdade, na democra
cia e num País soberano, justo, democrático e solidá
rio; continua vivo em nossos corações, digno de todas
as homenagens que não estão à altura da sua estatu
ra de homem generoso, comunista, socialista que foi
e que é, porque permanece na nossa memória.

Parabéns ao Parlamento brasileiro por esta ho
menagem. Mais do que nunca, sinto-me orgulhoso de
participar deste momento com todos os senhores.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Esta
Presidência registra as presenças do Sr. Trajano Jar
dim, Vice-Presidente Nacional do PCdoB, e do Sr. Se
nador Roberto Freire, Presidente do Partido Popular
Socialista.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Com
a palavra o Deputado Pedro Eugênio, que falará em
nome da bancada do Partido Popular Socialista nesta
Casa.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Governador Cris
tovam Buarque, Sr. Jurandir Bezerra, aqui represen
tando a família de Gregório Bezerra, minhas senhoras,
meus senhores, é com emoção e profundo respeito
pela memória do velho companheiro que aqui esta
mos para juntar a nossa voz e a de nosso partido à
homenagem que lhe é feita.

Talvez Gregório não admitisse ser homenagea
do, porque ninguém, entre tantos heróis populares de
nossos dias, teve do mundo a visão humanista e ao
mesmo tempo a humildade que exibiu e defendeu em
toda a sua vida. Era de cada um de nós, mas essencial
mente dos mais humildes, o amigo, o correligionário, o
companheiro de luta.

Exaltá-lo aqui é exaltar a um só tempo tantas
qualidades raramente reunidas num só homem públi
co: o camponês de Panelas, no agreste pernambuca
no, lutador, que apesar de todas as adversidades con
seguiu colocar-se no centro da cena política ao lado
do povo; o militar que, disciplinado, embora como
todo bom profissional, não aceitou jamais as injun
ções preconceituosas e aristocráticas de que muitas
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desses oficiais estavam imbuídos; o Deputado Cons
tituinte de 1946 que ajudou a construir uma carta de
mocrática que livrasse o País do negrume de uma di
tadura fascista, tal a de Vargas; o preso político, o lí
der partidário que, cassado o seu mandato parlamen
tar e o registro eleitoral de seu partido, o glorioso Par
tido Comunista Brasileiro, saiu pelo Brasil afora le
vando aos homens do campo e da cidade uma pala
vra de fé no futuro - de uma fé que somente se solidi
ficaria se aliada à ação revolucionária em defesa dos
pobres e dos excluídos. Exaltamos todas essas quali
dades na figura de um só homem: o companheiro
Gregório Bezerra.

Como pernambucano, lembro de determinadas
cenas que me marcaram a memória. Lembro-me do
anúncio na imprensa, com estardalhaço, da sua pri
são, e da opinião chocada de testemunhas, quando
tentaram humilhá-lo. Mas a sua força, a sua coragem
e a sua hombridade transformaram a tentativa de hu
milhação em gesto de elevação da dignidade da pes
soa humana e do revolucionário.

Lembro-me do momento do exílio, quando, res
gatado por companheiros que faziam a luta contra a
ditadura em nosso País, fez questão de, ao sair do
País, marcar a sua divergência política com um méto
do que os companheiros estavam utilizando, do qual
ele divergia, mostrando, naquele momento, a sua fir
meza de posição, a sua incansável defesa dos princí
pios que sempre abraçou.

Lembro-me, já no fim de sua vida, no embate
eleitoral, que os votos lhe foram negados comparação
que faço a um aspecto que hoje vivemos, das dificul
dades de afirmarmos a luta popular no seio do povo.
Mas, naquele momento, ao não se negar a ir ao em
bate, já curvado pela idade, pelo tempo e pela luta,
afirmava e reafirmava o companheiro Gregório a te
nacidade do lutador em prol das idéias que sempre
defendeu.

A Zona da Mata, citada há pouco pelo compa
nheiro Fernando Ferro, é um exemplo que também
me ocorreu. A luta de Gregório permanece, e esta
não é uma figura de retórica. Na Zona da Mata hoje
encontraremos mais iniqüidades, mais injustiças,
mais desigualdades, mais miséria do que no tempo
em que as ligas camponesas se insurgiram contra o
cambão, contra a exploração feudal que se abatia so
bre o trabalhador da palha da cana.

A miséria não corresponde necessariamente ao
nível da luta do povo. A organização do povo e sua
luta hão de corresponder a questões objetivas, mas
também a questões subjetivas, tarefa dos partidos

políticos, de todos nós que somos militantes, de todos
nós que temos um tributo a prestar em homenagem a
Gregório. Um tributo muito maior do que as palavras e
esta sessão será termos Gregório Bezerra como refe
rência viva de nossa luta; será mantermos nossa dis
posição e nossa determinação de revertermos no
País as condições de vida do nosso povo, das quais é
exemplo a Zona da Mata, onQe Gregório viveu, cres
ceu e construiu-se como militante. A Zona da Mata é
um norte a apontar que o Brasil precisa mudar e que
precisamos ter em figuras como Gregório um exem
plo a nos inspirar nessa luta.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S~ e Srs. Deputados, sei de um homem que ten
tou reescrever a história do Brasil. Passou avida intei
ra lutando por isso; passou 23 anos na cadeia por
isso. Para desespero dos seus inimigos, muitos dos
que hoje se perpetuam por meio dos seus filhos clona
dos, ele sobreviveu a tudo. Sobreviveu à dor física e à
humilhação de ser arrastado num jipe do Exército pe
las ruas de Recife; sobreviveu às infinitas torturas, es
pancamentos, humilha9ões. Mas não mudou de idéia,
não mudou de ideais. E de Gregório Bezerra, um dos
grandes heróis desta Pátria, que estou falando.

A dor, a ambição, até mesmo a natureza huma
na, faz-nos desistir da luta. Sei de algumas pessoas,
amigos meus, que cansaram, e resolveram enterrar
seus antigos planos de uma sociedade mais justa. Ou
tros, ex-companheiros, mais espertos, trocaram seus
ideais de justiça pela tranqüilidade de estar ao lado do
poder econômico. O que há de mais admirável na traje
tória política e humana de Gregório, esse pernambuca
no da pele bem branquinha, nascido em Panelas, a 200
quilômetros de Recife, é que ele sustentou sua luta, sua
intenção de uma revolução socialista, até morrer.

Às vezes pergunto-me: o que faz uma pessoa
sustentar seus ideais? Ou, em outras palavras: quan
to vale a alma de uma pessoa? Por que Gregório,
nascido pobre, ex-pedreiro, carregador de frete, não
se bandeou para uma vida mais tranqüila? Por que
ele sustentou sua luta depois de ser torturado, viver
recluso, jogado entre as baratas; ficar, como se sabe,
preso por três dias num cárcere com esgotos corren
do até a altura do joelho - sem poder deitar, sentar,
dormir? Não era mais fácil desistir, largar dessa luta
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inglória, formar família e viver como as pessoas co
muns?

Poucas pessoas na História do Brasil tiveram
tanta obstinação numa luta quanto Gregório Bezerra.
Por isso sua alma não tinha preço. Não teve preço.
Certamente seus inimigos ofereceram-lhe a tranqüili
dade, um emprego, viagens de férias. Gregório disse
não. Ele sempre disse não a essa gente.

Ele tinha uma visão; ele tinha um sonho. E so
nhos não se compram.

Hoje se comemora o centenário de nascimento
de Gregório Bezerra. Filho de camponês, ele veio ao
mundo em 13 de março de 1900. Sua cidade, Pane
las, dependia das usinas de cana-de-açúcar. E ele, a
partir dos 10 anos de idade, como era comum na re
gião, já estava lá, cortando cana, ajudando o pai. Tal
vez Gregório tenha lutado tanto sem mudar de opi
nião, e muito menos de lado, por constatar que o tem
po não anda. Até hoje as crianças atuam no corte de
cana. Até hoje as crianças tocam gado, fazem carvão,
pulverizam agrotóxicos sobre as lavouras. Enfim, con
tinua a exploração infantil; permanece a grande explo
ração do trabalhador pelo capital.

Com 16 anos Gregório trabalhava como ajudan
te de pedreiro. Quando não tinha construção, o jeito
era fazer uns bicos, arrumando sacos no cais, nos ar
mazéns de Recife. Em 1922 alistou-se no Exército.
Alfabetizou-se, fez curso e, cinco anos depois, foi pro
movido a sargento instrutor. Depois de três anos, já
em 1930, matriculou-se na Escola de Educação Físi
ca do Exército e, depois de dois anos, tornou-se ins
trutor de educação física e de esportes individuais.

Em 1930 entrou para o Partido Comunista. Cin
co anos mais tarde, foi ferido e preso, sofrendo horro
res na ditadura de Getúlio Vargas. Por querer pão e
dignidade para todos os brasileiros, recebeu a pena
máxima: 28 anos. Foi anistiado em 1945 e, assim, re
cuperou a liberdade. Elegeu-se Deputado Federal no
mesmo ano, até que, em 1948, foram suspensos seus
direitos políticos, e acabou seqüestrado no Rio de Ja
neiro. Ficou mais dois anos preso, acusado de ter in
cendiado o quartel do 152 BI em João Pessoa, Paraí
ba. Era uma mentira, claro. Solto, porém, correndo o
risco de novas farsas, teve de atuar na clandestinida
de. Organizou, então, movimentos, assembléias de
trabalhadores; ajudou na criação de associações, li
gas camponesas.

Em 1957 foi preso em Serra Talhada, sertão
pernambucano, quando seguia para Recife. Foi solto
devido a um habeas corpus. Em 1964 foi preso, no
vamente. Amarrado pelo pescoço, como já dissemos,

num jipe do Exército que ele serviu, foi arrastado pe
las ruas de Recife, torturado, e preso na Casa de De
tenção. Em 1969 Gregório foi incluído entre aqueles
que seriam trocados pela libertação do embaixador
norte-americano seqüestrado no Rio de Janeiro. Vol
tou em 1979 ao Brasil com a anistia.

Voltou para encontrar a mesma situação de tra
gédia do País, o mesmo distanciamento entre as clas
ses. No seu livro de memórias, escreveu na ocasião:

Voltei para ver que milhares de crianças
continuam a vegetar em meio à maior penú
ria, submetidas a regimes de trabalho que
se pensava terem sido coisa apenas do sé
culo passado, quando o regime de escravi
dão era oficial e aceito como normal (...).

Quem quer que passe logo nas primei
ras horas da manhã, quando o dia nem está
claro, pelas estradas das zonas canavieiras,
lá vai encontrar caminhões repletos de ho
mens, mulheres e crianças, mais parecendo
carga de animais brutos, que são levados
para o eito, para o corte de cana.

Passados vinte anos desde quando você es
creveu isso, companheiro Gregório, é lamentável re
conhecer que a imagem permanece lá, como um
destino insolente pregado para sempre na realidade
do povo brasileiro. As crianças continuam trabalhan
do. E só não são mais as crianças cortando cana
porque o luxo e a ostentação dos velhos usineiros
quebrou-lhes o riso e a empreitada.

Agora, nesta Casa, comemoramos o centenário
de nascimento de um símbolo de luta neste País. É
importante que os mais jovens não esqueçam essa
história, porque é a história do Brasil. Sim, na nossa
história muitos disseram não ao saque, ao roubo, à
exploração do povo brasileiro. Gregório Bezerra foi um
deles.

Gregório faleceu em São Paulo, de morte morri
da, como se diz na nossa região, em 21 de outubro de
1983. Morreu sem ver o País que sonhava, mas dei
xou-nos o exemplo de sua determinação, de amor à
terra e à Pátria brasileira. Morreu sem que seus inimi
gos conseguissem quebrá-lo, nem no físico nem nas
idéias. Afinal, era um homem predestinado à luta, à
brasilidade, no que ela tem de maior e mais glorioso.

Podemos até esquecer o nome dos carrascos.
Na verdade, eles vão querer se manter longe da histó
ria, para que ela não revele suas ações covardes e
abjetas contra um homem que pregava a liberdade.
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Gregório Bezerra, porém, estará sempre acima deles.
Jamais o esqueceremQs, companheiro.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - A
Presidência agradece a presença nesta sessão de
todos os companheiros de Gregório Bezerra, de seu
filho Jurandir Bezerra, aqui representando a famflia,
do Governador Cristovam Buarque e de todos os
Srs. Parlamentares.

É praxe, quando do encerramento, haver um
pronunciamento da Presidência. No entanto, prefiro,
neste espaço, usar as palavras do poeta Ferreira
Goulart, quando em homenagem a Gregório Bezer
ra:

Mas existe nesta terra muitos homens
de valor,

que é bravo sem matar gente, mas
não teme matador,

que gosta de sua gente e que luta a
seu favor,

como Gregório Bezerra, feito de ferro e
de flor.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Campos) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 36minutos.)

Ata da 29ª Sessão, em 21 de março de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente;

Enio Bacci; Themístocles Sampaio, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM
SENHORES:

PPB
PMDB
PT

Gerson Peres
Jorge Costa
Paulo Rocha
Presentes do Pará: 4

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
Pauderney Avalino PFL
Presentes do Amazonas: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Euripedes Miranda PDT
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 5

ACRE
PFL
PPB
PFL

IIdefonso Cordeiro
João Tota
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Presentes de Tocantins: 4

Os

PARÁ

PT

AMAPÁ

PST
PPB
PSB
PMDB
PFL

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Gonzaga Patriota

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Roberto AraÚjo PL
Presentes de Roraima: 3

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Sergio Barcellos
Presentes do Amapá: 5

Babá
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Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Danilo de Castro

Félix Mendonça
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jairo Azi
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 23

MINAS GERAIS
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB

Adelson Ribeiro
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 4

BAHIA

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

êncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Pedro Eugênio PPS
Presentes de Pernambuco: 8

ALAGOAS

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

SERGIPE
PSC
PSDB
PT
PSB

PIAU(

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT

Antônio Geraldo
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Damião Feliciano
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7

PERNAMBUCO
PFL
PPS
PSB
PSB
PT

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PFL

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaías
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 5

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
José Antônio Almeida PSB
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 6

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antônio Jose Mota PMDB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 10



DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMOB
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS

Arnaldo Madeira PSOB
Clovis Volpi PSOB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio POT
Fernando Zuppo POT
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDS
José Genoíno PT
José índio PMOB
José Roberto Batochio POT
Júlio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Milton Monti PMDB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Rubens Furlan PPS
Valdemar Costa Neto PL
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 33

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSOB
Pedro Henry PSOB
Presentes do Mato Grosso: 3
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Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
João Fassarella PT
José Militão PSDB
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Narcio Rodrigues PSDB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB
Zaire Rezende PMOB
Presentes de Minas Gerais: 22

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
Presentes do Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Bispo Rodrigues PL
Coronel Garcia PSOB
Eduardo Paes PTB
Jair Bolsonaro PPB
Jorge Wilson PMDB
Laura Carneiro PFL
Luiz Ribeiro PSOB
Mareio Fortes PSDB
Pastor Valdeci Paiva PSL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoS
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
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Euler Morais
Geovan Freitas
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 6
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PMOB
PMDB
PSOB
PMDB
PMOB
PT
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RIO GRANDE DO SUL

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Marçal Filho PMDB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
CarJito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
José Carlos Vieira PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 11

Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Márcio Matos
Nelson Meurer
Osmar Serraglio
Padre Roque
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Warner Wanderer
Presentes do Paraná: 16

Adão Pretto
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Henrique Fontana
Luis Carlos Henze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho

PPB
PT
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PT
PPB
PMDB
PT
PSDB
PPB
PPS
PFL
PFL

PT
PMDB
PDT
PT
PPB
PT
PMDB

Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Bio/chi PMDB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 12

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra o comparecimento de 229 Senho
res Deputados.

Está aberta a Sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se

ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Edison Andrino.
O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs.
Deputados, o Congresso Nacional precisa urgente
mente disciplinar o uso de medidas provisórias por
parte do Governo Federal.

Em 14 de dezembro de 1999, o Governo Federal
editou a Medida Provisória nQ 2.007, de 1999, que
criava a Taxa de Serviços Administrativos, e, estra
nhamente, na sua reedição sob o nQ 2.015, em 30 de
dezembro de 1999, acrescentou a Taxa de Fiscaliza
ção Ambiental, originando a Lei n2 9.960, de 28 de ja
neiro de 2000, que estabeleceu a referida taxa. Infe
lizmente, a aprovação desta medida provisória teve o
beneplácito do Congresso Nacional, prejudicando o
pequeno e médio empresário nacional.

Cada vez fica mais caracterizada a opção do
Governo contra aqueles que geram trabalho e renda
para o Brasil. Interessante perceber que, enquanto o
setor produtivo nacional é cada vez mais oprimido, os
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bancos recebem do Governo um tratamento muito di
ferente, e nunca ganharam tanto dinheiro como no
ano passado.

Tal medida, na realidade, vem na contra mão da
proposta do Governo Fernando Henrique Cardoso,
denominada Brasil Empreendedor. Senão vejamos:
borracharias, serrarias, abatedouros, padarias, enge
nhos de cana, engenhos de farinha, postos de gasoli
na, olarias, granjas, aviários, chiqueiros, fábricas de
móveis, enfim, todos as empresas que possam cau
sar "prejuízos ao meio ambiente" entre aspas expres
são tão genérica que engloba quase todas as ativida
des produtivas, todos no Brasil estão recebendo a co
brança de uma taxa de três mil reais.

Desta tribuna, apelo a todos os empresários e
pessoas físicas que estão recebendo a Taxa de Fis
calização Ambiental, que se organizem através das
suas associações e sindicatos, que discutam a legali
dade desta lei. Afinal, a mesma não poderia ser cria
da por medida provisória. Não respeita o princípio da
anterioridade, como estabelece a Constituição (ne
nhum tributo pode ser instituído e cobrado no mesmo
exercício), além de não haver prestação de serviços
por parte do poder público, no caso o Ibama, que justi
fique a cobrança dessa taxa.

A instituição da cobrança feita às pressas nos
últimos momentos do exercício fiscal de 1999, para
tentar dar aparente respeito ao princípio da anteriori
dade, resultou num texto que não primou pelo respei
to aos princípios do sistema tributário nacional.

Criou-se uma taxa de fiscalização sem se prever
como se daria a atividade fiscalizatória, e estabele
ceu-se um valor único de 3 mil reais para as ativida
des mais variadas, ressalvadas as diferenças no por
te das empresas.

A maneira como foi criada a taxa evidencia a in
tenção de aumentar a arrecadação, ou seja, só foi
dado relevância à entrada de mais reais no caixa do
Governo, não havendo nenhuma preocupação com a
necessidade e as características de atuação do Go
verno.

A sucessão dos fatos é relevante para demons
trar como se chegou a tamanho disparate, que rece
beu a alcunha de Taxa de Fiscalização Ambiental.

No dia 14 de dezembro de 1999, o Presidente
da República editou uma medida provisória para criar
a Taxa de Serviços Administrativos. Destaque-se, por
oportuno, que embora utilizando-se de instrumento
inapto para tal fim e não se valendo de muito primor
pelos institutos jurídicos na sua instituição, o fim desta
medida provisória era somente a criação desta taxa.

No dia 30 de dezembro, numa jogada, que de
monstra um oportunismo desesperado aliado a uma
avidez por novas fontes de arrecadação, incluiu-se na
medida provisória, de modo ainda mais irregular ao
que já vinha sendo empregado, mais uma taxa, a
Taxa de Fiscalização Ambiental.

Recentemente, em 28 de janeiro de 2000, o
Congresso Nacional aprovou a medida provisória
que instituía ambas as taxas, o que deu aparente au
torização ao órgão de fiscalização ambiental para que
passasse a cobrar o tributo, ainda no presente exercí
cio.

De súbito, criou-se um tributo, que deveria vir
após o estabelecimento de diretrizes para o exercício
do poder de polícia. No limite temporal do exercício
fiscal, instituiu-se tributo, sem o respeito pelo devido
processo legislativo, e sem respeitar o regime jurídico
da taxa. Não se avaliou que uma fiscalização efetiva
mente deveria ser realizada para esse fim, não se
avaliou a necessidade dos administrados em receber
tal fiscalização, e não se considerou a enorme dife
rença entre os administrados que viriam a sofrer esta
intervenção. Somente foi dado relevância a entrada
de mais reais no caixa do Governo.

A cobrança, deste modo, não pode ser levada a
cabo, uma vez que, como irá ser demonstrado, a
criação do tributo, criado às pressas e considerando
somente o aumento da receita, desrespeitou a Consti
tuição Federal e o sistema tributário vigente.

A TFA foi instituída pela Lei nQ. 9.960/2000, que
deu nova redação ao art. 17 da Lei nQ. 6.938/81. O item
17-B, § 1E estabelece que o fato gerador do tributo
(na dicção técnica hipótese de incidência) é o exercí
cio das atividades mencionadas no inciso 11 do art. 17
da mesma lei. Estas são: as atividades potencialmen
te poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e
comercialização de produtos potencialmente perigo
sos ao meio ambiente, assim como de produtos e
subprodutos da fauna e flora.

Perceba-se que em desacordo com os pressu
postos para a cobrança de taxas, que demandam
uma atuação estatal da qual irá se beneficiar o contri
buinte/administrador, a TFA traz na sua hipótese de
incidência atividades eminentemente privadas, ativi
dades estas que se prestam a ser hipóteses de inci
dência de impostos, porém, jamais de taxas. Sem que
haja a previsão de uma atividade estatal, seja atual ou
potencial, não é possível se falar em taxa.

Ocorre que a instituição de tributos deve respei
tar algumas regras. Primeiramente, não se pode insti
tuir tributos, cuja base de cálculo já serve a outros tri-
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butos (art. 145, § 2E, da Constituição Federal); em se
gundo lugar, a competência residual somente pode
ser exercida por lei complementar (art. 154, I, da
Constituição Federal.)

A TFA por sua vez, foi instituída por lei, que con
validou medida provisória, e recai sobre a base de
cálculo de outros impostos como, por exemplo, o
ICMS (transporte e comercialização de produtos po
tencialmente perigosos ao meio ambiente, e o IPI
(produção de produtos potencialmente perigosos ao
meio ambiente).

Por se tratar de imposto criado em desacordo
com os princípios estabelecidos para a criação deste
tipo de tributo, a TFA é inconstitucional e não pode ser
cobrada.

A base de cálculo dos tributos deve ter relação
com o aspeGlo material da hipótese de incidência dos
mesmos. No caso de considerar-se a TFA uma taxa,
deve-se ter em mente que este tipo de tributo vincula
do deve ser cobrado guardando referência com o cus
to da atuação estatal a ser executada.

Muito embora a abrangência da hipótese de
incidência da TFA seja assustadora, partindo de crité
rios subjetivos, como: potencialmente poluidoras ou
potencialmente perigosos ao meio ambiente, que en
globam quase todo o tipo de atividades existentes,
existe um valor único para a taxa (R$3.000,00), res
salvado somente o porte das empresas. Porém, den
tro dos sujeitos passivos determinados pela lei en
contramos atividades de natureza muito distintas,
como transportadoras, refinarias, hospitais, etc. Ativi
dades que não guardam qualquer equivalência e que
não podem pagar o mesmo valor de um tributo com
as característIcas da TFA, ou das características que
deveria ter a TFA.

Caso fosse taxa, a TFA deveria estabelecer exa
tamente a atividade estatal a ser prestada, como ela
seria prestada e, deveria ressalvar as diferenças de
custos para a realização destas atividades em dife
rentes empresas, com a conseqüente cobrança de
valores diferenciados dos diferentes sujeitos passi
vos.

Porfim, cabe destacar, pelo princípio da eventu
alidade, que ainda que se consloerasse legal a exi
gência da TFA, com todas as suas inconstitucionali
dades e violações às regras do Sistema Tributário Na
ciullai, não seria possível a sua cobrança, uma vez
que ela foi instituída por meio de medida provisória,
instrumento inadequado para tal fim.

O Sistema Tributário Nacional tem seus alicer
ces fixados na Carta Política. Um dos mais importan-

tes princípios estabelecidos na Constituição em ma
téria tributária é o princípio da anterioridade (art. 150,
111, b). Por este princípio a cobrança dos tributos so
mente poderá ser feita no exercício fiscal seguinte ao
da sua instituição ou majoração. Este princípio esta
belece como valores fundamentais da ordem tributá
ria a segurança jurídica e a previsibilidade.

A mesma Constituição, entendendo que, em de
terminadas situações especiais, seria impossível es
perar o novo exercício tributário para poder cobrar o
tributo, estabeleceu também as exceções ao princípio
da anterioridade. Deste modo, as exceções admitidas
constitucionalmente são as previstas no art. 153, inci
sos I, 11, IV e V; e art. 154, inciso 11. Tais situações fo
ram assim excepcionadas em razão da necessidade
da tomada de medidas ágeis na defesa da economia,
e, no caso de guerras. Perceba-se que tendo a Cons
tituição regulado o assunto, não podem o legislador
ordinário ou o chefe do Poder Executivo, discriciona
riamente burlar a regra e criarem outras situações,
onde se possa abrir mão da anterioridade.

O uso da medida provisória para a criação de tri
butos é totalmente despropositado, uma vez que os
pressupostos necessários para a utilização da medi
da provisória não são compatíveis com os princípios
do Sistema Tributário Nacional. Enquanto o uso das
medidas provisórias só é admitido em casos de rele
vância e urgência, as normas tributárias devem res
peitar o princípio da anterioridade.

A medida provisória foi criada pela possibilidade
de, em determinadas situações especiais, haver a ne
cessidade de se dar aplicabilidade imediata a deter
minada norma. Por sua vez, a norma tributária, sem
pre deve ter sua aplicabilidade postergada ao exercí
cio seguinte, salvo os casos já excepcionados na
Constituição, que permitem a aplicabilidade imediata
do tributo. Em vista desta antinomia, são inaplicáveis
as medidas provisórias no campo tributário.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, repito: me
dida provisória não pode criar impostos, a não ser em
casos especfficos, como o de guerra ou outras cir
cunstâncias previstas na Constituição. E não foi o que
ocorreu na criação dessa medida provisória.

A taxa de coleta de lixo ou de serviço urbano é
para a Prefeitura fazer a limpeza das ruas da nossa ci
dade. Mas, nesse caso, não há prestação de serviços
por parte do Ibama. Existe apenas a previsão de que
esse tipo de atividade econômica pode poluir o meio
ambiente, mas não podemos cobrar taxa em cima de
previsão. Há uma série de aspectos legais burlados
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pelo Executivo nessa ganância desenfreada de só
querer colocar recursos no caixa do Governo Federal.

Por isso, apelamos ao pequeno produtor de
Santa Catarina, que tem suas atividades considera
das poluidoras pelo Ibama, que simplesmente não
pague essa taxa, que procure seus sindicatos, suas
associações de classe e discuta judicialmente esse
absurdo. A taxa de fiscalização do Ibama contraria a
Constituição brasileira.

Esta Casa precisa ter mais cuidado na hora de
votar esse absurdo que são as medidas provisórias
do Governo Federal.

Chega de tributos. Precisamos valorizar mais
quem produz riquezas, gera recursos e dá trabalho
aos brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Edison
Andrino, o Sr. Enio Bacci, § 22 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Severino
Cavalcanti, 2E Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Permutando o tempo do Deputado Vivaldo Barbosa,
concedo a palavra ao Deputado Dr. Hélio.

S. Ex!'! dispõe de cinco minutos.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr...!! e Srs. Deputados, esta Casa
possivelmente terá grande chance de demonstrar alti
vez ao se contrapor a essa ameaçadora medida provi
sória, que visa a estabelecero indecente salário mínimo
de 150 reais. É a grande chance que a Casa terá de se
colocar contra essa medida, principalmente em respeito
a uma Comissão Especial constituída de colegas,
Deputados Federais que avançaram o carnaval lutando
para conseguir um salário mínimo adequado às neces
sidades da nossa população.

Gostaria de dizer que esta semana em que se
inicia o outono, estação da renovação, merece do
Parlamento uma atuação firme e compatível com um
salário mínimo decente para a nossa população.

É durante o outono que as árvores derrubam fo
lhas, preparando-se para o frio rigoroso do inverno e
para recepcionar as flores. Os animais e os insetos se
preparam também para o inverno, acumulando ali
mentos para sua sobrevivência.

Nesta semana em que se inicia o outono, deve
mos proteger milhões de brasileiros do campo eda ci
dade que sobrevivem com um salário mínimo, para
que possam enfrentar o inverno em condições de pro
ver sua família de cobertor e de mantimentos para o

mês, sabendo-se, de antemão, que as dificuldades
vão perdurar. E, com o próximo mínimo, seguramen
te, essas famílias irão atravessar todas as outras es
tações do ano, e sem flores.

Como dizia Henfil, se o fruto do salário mínimo
decente falhar, valeu a pena o perfume das flores. Se
as flores não vierem, valeu a pena a sombra das fo
lhas. E, se não houver folha, o que vale desta Casa é
a intenção de sua semente.

Vamos, Parlamentares amigos, plantar a se
mente de um salário mínimo justo e decente, que te
nha pelo menos a capacidade de apontar, a médio e
longo prazos, um caminho de continuidade da recupe
ração de um salário que já foi importante nos anos 50.
Podemos trazer essa expectativa de recuperação do
salário mínimo para milhões de brasileiros, especial
mente para os aposentados e pensionistas deste
País, para os homens do campo, enfim, para os que
vivem do sofrido salário mínimo. Vamos dar um "não"
a qualquer medida provisória que venha impor a esta
Casa um salário mínimo indecente, um salário míni
mo de pobreza e miséria.

Espero que essa semente que estaremos plan
tando aqui, a recuperação salarial, seja a tônica desta
Casa nesta semana. Devemos enfrentar qualquer
ameaça que possa pairar sobre a nossa luta em prol
de um salário mínimo melhor, evitando mais um medi
da provisória para esta Casa.

É com esse sentimento, Sr. Presidente, Sr"...!! e
Srs. Deputados, que iniciamos esta semana, damos
boas-vindas ao outono, esperando que ele seja de
fato um caminho de renovação, em particular para mi
lhões de brasileiros que dependem de um salário mí
nimo decente para a sua sobrevivência.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, o Tribunal Regional do Traba
lho, da 72 Região, estará empossando, nesta sex
ta-feira, dia 24, os seus novos dirigentes, cujo manda
to prolongar-se-á por dois anos, com o fim da gestão
da Juíza Maria Irisman Alves Cidade, até agora à tes
ta daquele órgão da Justiça Trabalhista no Ceará.

Para substituí-la, foi eleito um dos mais íntegros
magistrados daquela Corte, o Dr. Manuel Arízio Edu
ardo de Castro, figura acatada nos círculos jurídicos
do Estado, por sua comprovada competência e iliba
da conduta, em mais de duas décadas de brilhante ju
dicatura, assinalada por pronunciamentos, votos,
sentenças, decisões de fundamentação abalizada.

Filhó do ex-Governador Manoel de Castro, o
novo Presidente herdou os atributos de honradez e



11670 Quarta-feira 22 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

probidade de seu genitor, considerado que era uma
das maiores expressões políticas de sua geração.

Como Vice-Presidente, ascenderá também ao
comando daquela instituição especializada, o Dr.
João Nazaré Pereira Cardoso, que já chegou a al
çar-se, mesmo interinamente, ao Tribunal Superior do
Trabalho, na condição de Ministro Substituto, ali dei
xando marcas indeléveis de sua cultura fulgurante,
como exegeta irrepreensível dos dispositivos da Con
solidação das Leis do Trabalho.

Aos Drs. Arízio de Castro e Nazaré Cardoso ca
berá a tarefa de fazer cumpridas as inovações decor
rentes da reforma do Poder Judiciário, cuja elabora
ção chega agora ao seu término, com a votação dos
últimos destaques, remanescentes de deliberações
anteriores.

Muito mais do que isso, inserir-se-á no contexto
das responsabilidades que assumirão, a de recon
quistar o prestígio da Justiça do Trabalho, que se pre
tendeu atingir implacavelmente, sem levar-se em con
ta os inestimáveis serviços que a mesma há prestado
aos ditames de paz social, desde sua inspirada
criação, à época do Governo do Presidente Getúlio
Dornelles Vargas.

Os titulares, em via de empossar-se no novo e
relevante múnus, possuem, felizmente, habilidade e
talento para restaurar, em toda a sua plenitude, a res
peitabilidade daquela Corte e das congêneres, algu
mas das quais alvo de acusações que certamente se
rão apreciadas na respectiva instância judicial.

Ao concluírem o mandato, que principiará na
próxima sexta-feira, Arízio de Castro e Nazaré Cardo
so recolherão, merecidamente, os aplausos de pa
trões e operários, demandantes habituais das Juntas
de Conciliação e do Tribunal Regional do Trabalho.

Se os encargos legislativos nesta Casa o permi
tirem, pretendo levar aos futuros dirigentes do TRT da
7fA Região, o testemunho de minha admiração pelo fe
cundo desempenho que até agora caracterizaram a
atuação de ambos em prol da fiel observância dos di
reitos da cidadania.

Arízio de Castro e Nazaré Cardoso são exem
plos edificantes de um comportamento correto, inspi
rado na sensibilidade invulgar de dois eméritos julga
dores, sempre empenhados na árdua tarefa de conci
liar conflitos, resguardando interesses legítimos das
partes litigantes.

A eles, auguro gestão profícua que enalteça o
saber jurídico de que são reconhecidamente dotados.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,

tudo na vida é uma questão de hábito e muitas vezes
o vício maltrata e é muito mais forte que a própria von
tade humana. Deixar de fumar e de beber é uma tare
fa difícil ecomplicada. Como será deixar o vício da co
caína? Creio que seja muito mais doloroso que o
fumo e o álcool, pois sendo também uma dependên
cia química ela ataca o sistema nervoso, deixando o
viciado vulnerável e fraco diante da vontade de parar.
Não sou nenhum especialista, mas creio que o cami
nho do viciado que quer abandonar as drogas seja
muito mais tortuoso do que qualquer outra referência
que eu venha a fazer nesse momento.

Soube e com muito prazer li a matéria jorn:..dísti
ca que uma vacina que combate a cocaína foi desen
volvida por pesquisadores da Universidade de Vale,
EUA, e essa vacina mostrou-se segura e conseguiu
produzir anticorpos em seres humanos. E mais, a va
cina é capaz de produzir anticorpos específicos que
se ligam à cocaína e evitam que ela vá do sangue
para o cérebro, neutralizando assim seu efeito psi
coativo. Claro que ela só é 100% eficaz se o viciado
quiser realmente parar de se drogar, porque a vacina
não acaba com o vício pela droga, apenas bloqueia a
necessidade de reforço do consumo.

Essa vacina que combate a cocaína realmente
vem para revolucionar o mundo, creio que a nova ge
ração será muito mais bem-cuidada que a nossa e
também será muito mais consciente dos malefícios
que as drogas trazem aos seres humanos.

As drogas só serão exterminadas se os homens
de boa-vontade quiserem exterminar de uma vez por
todas com os traficantes, dando-lhes o mesmo trata
mento que eles dispensam as suas presas: o despre
zo, a prisão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERMANO RIGOlTO (Bloco/PMDB - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"!! e
Srs. Deputados, trago a esta tribuna, hoje, um assunto
que vai mereceratenção muito especial do Governo Fe
deral. Refiro-me à Taxa de Fiscalização Ambiental 
TFA, que está sendo cobrada pelo Ibama das empresas
denominadas "potencialmente poluidoras". Regulamen
tada em janeiro, essa legislação previa uma taxa de 5
mil reais. Na negociação o valor foi reduzido para 3 mil
reais e está sendo cobrada de empresas com potencial
poluidor, sendo que as microempresas têm um descon
to de 90% e as empresas de pequeno porte, 50%. Essa
taxa terá de ser cobrada até 31 de março.

Infelizmente, Sr. Presidente, muitos problemas
estão ocorrendo na cobrança dessa taxa pelo Ibama.
Empresas estão recebendo e isso aconteceu no meu
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Estado, Rio Grande do Sul boletos para pagarem 3
mil reais até 31 de março. Empresas que aparente
mente teriam potencial poluidor recebem boletos no
valor de 3 mil reais, mas de maneira indiscriminada.
Não está havendo diferenciação alguma entre as em
presas. As microempresas, igualmente, recebem o
valor de 3 mil reais para pagar. Até a microempresa
entender que não tem de pagar 3 mil, mas 300 reais,
está estabelecida a confusão e a justa indignação.

O pior, Sr. Presidente, é que, além de não fazer
diferenciação entre o porte das empresas, sabe de
que tipo de empresa o Ibama está cobrando a taxa?
Sabe quais as empresas que terão de pagar 3 mil
reais, ou 300 reais, se for microempresa? Uma pada
ria, porque é potencialmente poluidora.

Assim, uma pizzaria, que tem um forno, irá pagar
300 reais, se comprovar ser microempresa; se não for
microempresa, mas empresa de pequeno porte, pagará
1.500 reais de Taxa de Fiscalização Ambiental. Isso co
meçou a partir de agora em todo o Brasil. Se a empresa
vende material de construção, vende tinta, da mesma
forma, está sendo considerada como potencialmente
poluidora. Então, todas a empresas que vendem materi
al de construção pelo Brasil afora terão de pagar, até 31
de março, a Taxa de Fiscalização Ambiental.

Sr. Presidente, não tenho dúvida de que se uma
empresa polui, ela tem de pagar a referida Taxa de
Fiscalização Ambiental. Agora, uma padaria pagar
Taxa de Fiscalização Ambiental? O dono de uma
pequena padaria recebe um boleto 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 recebe esse boleto? Será que o interessante
não seria já ter o boleto com 300 reais, se é microem
presa, e não 3 mil reais como aparece no talão?

Devido ao grande número de justas reclama
ções que tenho recebido, falei com o Ministro Sarney
Filho e S. Ex!! prometeu tomar providências, pois não
estava sabendo da distribuição desses boletos. Tam
bém falei com o Presidente Interino do Ibama, Ronal-

, do Braga, colocando-o ao par do problema.

Primeiro, pedi ao Ministro Sarney Filho, que me
at'9ndeu muito bem e não sabia da gravidade da situa
ção, a suspensão imediata dessa cobrança e a pror
rogação do prazo de pagamento, para que seja feito o
reenquadramento de todas as empresas, bem como
a retirada do cadastro daquelas que não são poluido
raso Ele me disse que tomaria providências, assim
como o Presidente do Ibama abriu a possibilidade de
prorrogar o prazo para além de 31 de março.

Alerto os Srs. Deputados para o fato porque isso
vai criar uma revolta em todos os Estados da Federa
ção. No Rio Grande do Sul é impressionante a revolta
das pessoas que estão recebendo esses boletos.

Se, em algum momento, o Congresso Nacional
ajudou na regulamentação de uma lei que estabele
ceu uma taxa de fiscalização para empresas poluido
ras, duvido que algum deputado nesta Casa, em de·
terminado momento, tenha pensado que empresa po
luidora pudesse ser uma padaria; que empresa polui
dora pudesse ser uma pequena granja de frango; que
empresa poluidora pudesse ser um pequeno comér
cio de venda de material de construção. Então, a apli
cação da legislação está errada. São os critérios que
estão determinando a cobrança dessa Taxa de Fisca
lização Ambiental.

Penso que está havendo absurdos, o que exige
rápido posicionamento do Governo Federal. Volto a
dizer que, se isso não acontecer, a intranqüilidade e
revolta de quem está recebendo essa cobrança vai
crescer muito mais. Haverá muita revolta, já que as
pessoas vão sentir-se simplesmente assaltadas com
esta Taxa de Fiscalização Ambiental.

Por isso, pedi a interferência do Ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho, que me prometeu tomar pro
vidências.

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.
Muito obrigado.
O SR. CORONEL GARCIA (Bloco/PSOB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres
companheiros, no último dia 7, a Nação brasileira es
teve em festa, pois nesta data completou 192 anos de
existência o Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil.

Os fuzileiros navais chegaram ao Brasil ainda
na Corte de O. João VI em 1818, e desde essa época
têm prestado relevantes serviços ao País, pelo que
cumprimento todos os seus bravos combatentes na fi
gura do seu Comandante, o Almirante de Esquadra
José Carlos Costa.

Por falar em militares, Sr. Presidente, estes, por
imposição legal e por amor a sua Pátria, dedicam-se
integralmente à sua missão e, portanto, possuem
como única forma de sustento os seus parcos venci
mentos. Não obstante já decorridos seis anos sem
qualquer reajuste salarial, eles ainda são vítimas de
políticos descompromissados com seus quadros e
que tratam problemas, como os baixos soldos, de for-
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ma demagógica. Recordo-me de que dois meses
atrás o Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, assumia
o Ministério com promessas de aumentos nos venci
mentos. Como nada de concreto foi encaminhado até
a presente data, lembro a S. Ex!! que uma das virtudes
necessárias à carreira das armas é a lealdade, e a
principal forma de liderar os homens livres é pelo
exemplo. a Ministro da Defesa deve ter conhecimen
to disso.

Mas se o problema de não conceder reajustes
ao funcionalismo público éa falta de recursos, basta o
nosso Presidente da República, que tanto admiro,
descer do seu pedestal e passar a fiscalizar os admi
nistradores que nomeou. Como S. Ex!! não se digna a
conceder audiência a um simples Parlamentar como
eu, sou obrigado a usar a tribuna para alertar sobre
irregularidades no seu Governo.

Esta semana, Sr. Presidente, vou alertar para a
farra dos leilões que o Banco do Brasil vem promo
vendo. a Presidente do Banco do Brasil é mais um
claro exemplo de arrogância, prepotência e de má
gestão do Erário no Governo. a Banco do Brasil está
leiloando dezenas de imóveis e, no caso de um des
ses, após decorridos três leilões sem ninguém ter
comparecido, a Legião da Boa Vontade, no Rio de Ja
neiro, apresentou proposta de compra diretamente
àquela instituição, sem interveniência do leiloeiro,
pelo valor e nas condições estabelecidas, tudo feito
por escrito, documentado. Mas para espanto de to
dos, embora não houvesse qualquer outro candidato
à aquisição a legislação permite que após a segunda
licitação deserta a venda direta pode se processar, o
Banco recusou-se a vender sem a interveniência do
leiloeiro e, com isso, garantindo comissão ao mesmo.

a quarto leilão que ocorreu, Sr. Presidente, para
confirmar nossa suspeita, sem a participação da Le
gião da Boa Vontade, que se retirou, também foi de
serto. Tudo isso só reforça as denúncias recebidas
por este Parlamentar, denúncias essas desconsidera
das por toda a direção do Banco do Brasil, de que lei
loeiros e empresas estão sendo favorecidas nos lei
lões do banco.

Na verdade, não sabemos nem se a venda dos
imóveis realmente é necessária ou se pode estar ocor
rendo apenas para favorecer determinados interesses.a
Presidente de um banco estatal tem de ter em mente
que não éo seu proprietário, mas apenas oseu gestor.

a Banco do Brasil é da sociedade brasileira e a
missão do Presidente da instituição é preservar os in
teresses da instituição e não de leiloeiros escolhidos
a dedo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LÉO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, peço

a plalavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 

Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou enca
minhando à Mesa requerimento em que solicito infor
mações ao Ministro das Minas e Energia sobre a mi
nuta de portaria, da Agência Nacional do Petróleo,
que regula o exercício da atividade de revendedor va
rejista de combustível e derivados de petróleo e ou
tros combustíveis automotivos.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 
Deferido o pedido de V. Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrM e Srs. Depu
tados, a partir desta semana o Ministério da Educa
ção inicia uma campanha de esclarecimento na mídia
nacional, principalmente nas emissoras de rádio e de
televisão, sobre o Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério,
mais conhecido como o Fundef.

Na verdade, já na noite deste domingo, S. Ex!! o
Ministro da Educação, Prof. Paulo Renato Souza a
quem externamos de público o nosso carinho, apreço
e admiração manifestava-se também diante de uma
cadeia de rádio e de televisão para buscar, diríamos,
uma parceria com a população brasileira. É objetivo
do Governo Federal pedir o envolvimento da popula
ção no sentido de fiscalizar o uso do dinheiro público
e não permitir que o projeto seja usado, inescrupulo
samente, nesses rincões, pelo País afora, a exemplo
de muitas denúncias que estão pipocando, dando
conta de atos criminosos praticados com os recursos
do Fundef.

Uma das propostas de alguns deputados nesta
Casa é no sentido de que o Governo coloque carta
zes nas agências do Banco do Brasil e nas escolas da
rede pública informando o valor em dinheiro do repas
se do Fundef a cada município, além do que já vem
sendo feito por meio de site do Tesouro Nacional na
Internet. Com isso, pode ser que o Governo consiga
romper o poder de intimidação que alguns prefeitos
estariam exercendo sobre seus funcionários, impe
dindo a divulgação de possíveis desvios nas suas
municipalidades.

Como bem disse o nobre articulista Márcio Mo
reira Alves, na sua coluna de domingo, de O Globo, o
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Fundef é provavelmente a mais importante iniciativa
do Governo Federal no campo social, visto que o pro
gresso que está introduzindo na educação funda
mentai apresenta-se como o nosso passaporte para o
futuro. Concordo plenamente.

Uma pesquisa recente do IBGE nos dá conta de
que aproximadamente 97% da população brasileira o
equivalente a 158 milhões de habitantes não pode
rão, já agora na virada do século e do novo milênio,
desfrutar dos benefícios virtuais da era da febre Inter
net que hoje alucina uns 5 milhões de cidadãos privi
legiados. Esta exclusão flagrante, Sr. Presidente eS~
Srs. Deputados, ocorre em virtude da péssima renda
e da magra escolaridade que atormenta a maioria da
população. A pesquisa nos revela ainda que pelo me
nos 67% dos brasileiros com mais de 10 anos de ida
de têm menos de oito anos de estudo e o rendimento
médio nacional não passa de quatro salários mínimos
ao mês.

Pelo que tomamos conhecimentos neste final
de semana, por meio dos jornais, é certo que a esma
gadora maioria da população brasileira assistirá à
chamada Terceira Revolução Industrial do lado de
fora dos sits e portais da Internet. É dito também que
ninguém neste País desconhece a correlação que
existe entre o nível de escolaridade e a renda dos tra
balhadores. Os dados nos mostram ainda que um ci
dadão com 17 anos de estudo ganha dez vezes mais
que um analfabeto. Já o Instituto de Pesquisa Econô
mica Aplicada - IPEA nos revela, por sua vez, que
cada ano de estudo aumenta em 14% os rendimentos
de um trabalhador.

Por outro lado, sabemos perfeitamente que só
teremos uma escola pública de boa qualidade se dis
pusermos dos equipamentos escolares, se as crian
ças puderem ter acesso à sala de aula, se os mestres
tiverem uma boa ou excelente formação profissional,
se houver organização interna nas escolas que crie
condições para a realização do trabalho pedagógico
e se pudermos recuperar espaços pedagógicos,
como as bibliotecas escolares, entre outras coisas.

Portanto, não podemos, em hipótese alguma,
tolerar que este magnífico projete socioeducacional,
que é o Fundef, seja aniquilado pelo espírito impa
triótico de uma minoria de administradores desones
tos e, por isso mesmo, também irresponsáveis. La
mentavelmente, temos informações de que parte dos
15 bilhões de reais dos recursos do Fundef estaria
sendo desviada em alguns Estados brasileiros. Notí
cia nos dá conta de que um líder comunitário, ligado
ao Partido dos Trabalhadores, em Minas Gerais, por

exemplo, foi agredido e internado num hospital da ci
dade ao denunciar o Prefeito da cidade pelo uso ilícito
do dinheiro do Fundef.

O que a gente sabe é que prefeitos não criam os
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
Fundef, incluindo aí a participação de servidores, pro
fessores e diretores de escolas públicas do ensino
fundamental e de pais de alunos. Por isso mesmo,
não dão satisfação aos Tribunais de Contas dos Muni
cípios, não respeitam o piso salarial do magistério,
usam o dinheiro do Fundef para licitações irregulares,
para gastos em festividades e viagens particulares
etc. Tivemos um caso, em Umirim, onde o Prefeito da
cidade contratou profissionais analfabetos para a fun
ção de alfabetizadores. Tudo isto é muito lamentável,
repito.

Faço coro com o Ministro Paulo Renato, defen
dendo uma ação enérgica, através de mecanismos
efetivos de acompanhamento de medidas capazes de
intimidar e de impedir o desvio dos recursos do Fun
def, programa este que haverá de ajudar a mudar a
história deste País, dando ao povo brasileiro meio ne
cessários para pensar, produzir e consumir os seus
próprios sonho e ideais, como ser humano e cidadão.

Muito obrigado.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - se. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Deputados, valho-me deste mo
mento que o Regimento da Câmara me proporciona
para manifestar meu apoio e aplauso à iniciativa do
nobre Sr. Deputado Aldo Rebelo de ter submetido a
esta Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nQ

1.676, de 1999, cuja relevância acaba de ser ressalta
da no seminário "Idioma e Soberania, Nossa Língua,
Nossa Pátria", promovido por esta Casa dentro das
comemorações relativas aos 500 anos do descobri
mento do Brasil.

O nobre representante do povo paulista, na
ementa de sua proposição e na justificativa que a
acompanha, lembra a importância para nós, brasilei
ros, da promoção, proteção, defesa e uso da língua
portuguesa, que, nos últimos tempos, como todos
nós temos podido constatar, vem sendo agredída
pelo uso e abuso de palavras e expressões de idio
mas estrangeiros em sua forma de expressão oral e
escrita.

A língua portuguesa, idioma oficial da República
Federativa do Brasil, conforme determina o art. 13 da
Constituição Federal, é hoje desvirtuada pela prática
não raro pedante de se utilizar, por descaso, preguiça
ou outros motivos ainda mais reprováveis, palavras e
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expressões estrangeiras para as quais existem tradu
ções exata e capaz.

No Brasil dos últimos anos, nossa produção ci
entífica no campo da lingüística ganhou expressão e
reconhecimento internacional. A preocupação com o
ensino e o emprego correto da língua portuguesa
passou a envolver o ensino formal e o informal, em to
dos os seu níveis e modalidades.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal LDB, de 1996, refletindo pensamento conserva
dor e evolucionista do Senador que lhe dá nome,
Darcy Ribeiro, impõe, ao lado do idioma oficial, para
nossa inserção e participação no mundo globalizado,
o ensino de pelo menos uma língua estrangeira mo
derna, a partir da 511 série do grau fundamental e de
duas no grau médio.

Assim, a postura em defesa de nossa língua ofi
ciai, como lembra o nobre autor do projeto e impõe a
nossa Lei Maior, não é nada mais do que o exercício
do dever de manter a beleza e a eficácia de um dos
elementos de integração nacional.

É preciso, pois, dar valor à proposição, aperfei
çoá-la com a contribuição de todos e transformá-Ia
em lei que, por seu conteúdo e forma, possa ganhar
eficácia social.

Conhecer outras línguas é aperfeiçoamento cul
tural importante para o desenvolvimento do povo bra
sileiro.

Esse procedimento válido e merecedor de apoio
não pode ser confundido com a deturpação de nossa
língua, elemento básico da integração de nossa
nacionalidade.

Não há como deixar que murche a língua em
que aprendemos a falar, a língua em que dissemos,
pela primeira vez, a palavra mãe e a palavra amor.
Aquela chamada por Olavo Bi/ac, num dos seus sone
tos mais perfeitos, de "última flor do Lácio inculta e
bela".

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, a sociedade brasileira continua cobrando o
controle rigoroso na programação das televisões bra
sileiras. O acontecimento ainda recente de um garoto
de 9 anos, que, sugestionado por um programa de
tevê, esfaqueou sua amiga de 7, chocou duramente a
opinião pública.

Segundo a imprensa, o menino O.J.G. deu cerca
de vinte facadas superficiais nas costas de sua vizi
nha M.D.N. enquanto assistiam tevê, na cida
de-satélite de Santa Maria, no Distrito Federal. O ga-

roto disse à polícia que agiu inspirado no filme "Brin
quedo Assassino", que havia visto na televisão.

No filme, o boneco infantil Chucky "incorpora"
um criminoso com poderes sobrenaturais e começa a
matar pessoas. A produção norte-americana, de
1988, já teve três continuações, sempre com o bone
co infantil como protagonista e assassino.

Segundo o depoimento do garoto à polícia, ele e
a vizinha estavam sozinhos vendo tevê, por volta das
18 horas, no barraco onde D.J.G. mora. Assistiam ao
programa infantil "Chaves", quando ele se levantou,
foi até a cozinha, pegou três facas e começou a desfe
rir golpes contra M.D.N.

A menina começou a gritar. Os vizinhos, alarma
dos com o barulho, entraram na casa e encontraram a
garota ensangüentada. (Folha de S.Paulo, edição de
9 de fevereiro de 2000).

Sr. Presidente, as histórias, todos nós sabemos,
são os primeiros contatos das crianças com a vida.
Demonstrando bem a importância da literatura infantil
na formação delas, a revista Catolicismo comenta
que é "por meio dessa literatura que a inteligência in
fantil transpõe os limites do ambiente doméstico, e
apreende as noções iniciais sobre a sociedade huma
na, com as inúmeras diferenciações que comporta,
as atrações que oferece, os deveres que impõe, as
decepções que traz, e o jogo complicado das paixões
nos altos e baixos desta grande luta que é a existên
cia, em que uns lutam por seus interesses pessoais,
legítimos e ilegítimos, e outros lutam contra o mundo,
contra o demônio, contra a carne, para a maior glória
de Deus".

As primeiras noções sobre essa "milícia", as im
pressões mais fundas que o homem recebe relativa
mente aos aspectos essenciais dessa luta e à sua po
sição perante ela, recebe-as nos seus primeiros anos.
Daí haver importância essencial, para uma civilização
católica, em proporcionar às crianças uma literatura
profunda e sadiamente religiosa. Não falamos apenas
do curso de catecismo e História Sagrada, que deve
ser o centro de tudo, mas de hist6rias que fossem
com') que o comentário, o prolongamento, a aplica
ção do que a religião ensina.

Tais histórias evocavam no passado, por vezes,
o maravilhoso, indispensável nos horizontes infantis
~omomeio de apurar o senso artístico, elevar o espíri
to, abrir o descortino, estimular sadiamente a imagi
nação.

Outras, como as aventuras de Juca e Chico, es
meravam-se em representar a vida quotidiana, com
seus aspectos calmos, caseiros, simpáticos, elemen-
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to essencial nos horizontes da literatura infantil, para
despertar a atração, o interesse pela realidade e pela
virtude.

Vem depois a literatura malfazeja. Apresenta
mos um exemplo entre mil. Murros, tiros, assaltos,
agressões, vibração exagerada, narração melodra
mática, corre·corre, sangue, morte, super-homens
que voam, que transpõem muralhas, que manipulam
raios: toda uma sinistra e ridícula contextura de inve·
rossimilhanças, de crueldades, de grosseiros artifíci
os de sensacionalismo. E isto não é uma história só: é
todo um gênero "literário" que enche páginas inteiras
de revistas, revistas inteiras avidamente seguidas pe
las crianças.

Que horizontes assim se abrem para a infância?
Os de crime. Que prazeres? Os da excitação nervosa
tendente em certas casos quase ao delírio. Que ideais?
Os da força bruta, e da vida de aventura sem eira nem
beira.

Sr. Presidente, meus pares, com tal programa
ção em nossa tevê não se formarão nas vias da civili
zação e da cultura cristãs nossos filhos e netos, ou
seja, os brasileiros do amanhã. O produto final dessa
programação infantil é o surgimento do neo-bárbaro,
que vem se perdendo em meio à vagabundagem, às
drogas, à prostituição e ao crime, enquanto nossa
tevê persiste em suas brincadeiras assassinas.

A história registrará nosso trabalho ou nossa
omissão. Por ela seremos todos julgados. É tempo de
agir, Sr. Presidente!

Tenho dito.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem re

visão do orador.) .- Sr. Presidente, S(!l! e Srs. Parla
mentares, estivemos ontem, segunda-feira, em Ron
dônia para acompanhar um julgamento realizado no
Tribunal de Justiça do Estado, em que os sindicatos,
particularmente o da Educação, tiveram julgada uma
de suas ações que diz respeito à demissão de mais
de 9.600 servidores públicos estaduais naquele Esta
do.

Surpreendentemente, o Tribunal de Justiça, por
unanimidade, deu razão, do ponto de vista da legali
dade, ao Governador José Bianco, que de maneira in
sensível demitiu 30% dos servidores daquele Estado,
comprometendo irremediavelmente a área de saúde,
de educação e outros serviços públicos. Impres
sionante. Se comparássemos com meu Estado, São
Paulo, seria o equivalente a colocar quase 200 mil
pessoas na rua do dia para a noite, com o argumento
de que tem de se cumprir a Lei Camata, de que o

Estado tem dificuldades financeiras, do que não duvi
damos.

É um absurdo um Governador de Estado não ter
sensibilidade e não abrir uma porta para o diálogo ou
para a negociação. O resultado desse julgamento foi
que homens e mulheres que dedicaram 14, 15, 18, 20
anos de suas vidas ao serviço público, ajudando a
construir aquele Estado, da noite para o dia se viram
desempregados. Como não poderia ser diferente,
muitos homens e mulheres chorando, depois do jul
gamento, saíram em passeata até ao Palácio do Go
verno, na Praça Getúlio Vargas, onde havia uma ação
de repressão da Polícia Militar, e as pessoas, pais,
mães, diziam: "O Comandante Garret está batendo
com barra de ferro na cabeça de professores, ou de
profissionais da saúde". Foi algo absolutamente ina
ceitável.

Não estamos afirmando que toda a Polícia Mili
tar estava agindo dessa forma. Somos testemunhas
de que alguns praças buscavam orientar serenamen
te a multidão, porque entendiam corretamente que
aquele protesto não era contra a Polícia Militar, mas
sim contra a política daquele Governador.

É lamentável, mas forçoso dizerque grande par
te da responsabilidade também cabe ao Governo Fe
deral, particularmente ao Congresso Nacional, espe
cialmente à Câmara, porque aqui, contra o nosso
voto, foi aprovada a chamada reforma administrativa,
bem como achamada reforma da Previdência. Ealer
távamos, por meio de estudos de nossa assessoria,
que isso geraria a demissão de quase 1 milhão de
servidores em todo o Brasil.

Pois bem. Essa não é a primeira demissão, mas
com certeza é a maior proporcionalmente num Esta
do sabidamente pobre, onde as pessoas, com o nível
de desemprego hoje existente no País, não têm con
dição de vislumbrar outro modo digno de sobrevivên
cia.

Portanto, essa é a dimensão da demissão em
massa ocorrida em Rondônia. A Câmara dos Depu
tados, principalmente os deputados da base do Go
verno, não devem acatar as ordens emanadas do Pa
lácio do Planalto, porque é esta a conseqüência: endi
vidamento do País, desemprego recorde e ao mesmo
tempo demissões e enxugamento da máquina públi
ca com o objetivo de honrar os compromiSf"i')3 com os
banqueiros nacionais e internacionais.

Os jl,lros permanecem elevadíssimos. Portanto,
com essa política não há saída para os Estados. E a
pior atitude é a demissão.
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Saudamos os Governadores do PT e outros que
aumentaram a arrecadação do Estado acabando com
a sonegação, com a anistia, para preservar o empre
go e por conseqüência a qualidade do atendimento à
população dos estados. Portanto, atinge violentamen
te os servidores e de maneira não menos violenta a
população de Rondônia.

É por isso que a Câmara dos Deputados deve
resistir a esse projeto neoliberal. Nós temos de refa
zer o Brasil. É atitude muito mais sábia, no que se re
fere à defesa das populações, os governadores tam
bém participarem desse mecanismo de pressão, para
que a principal, a mais antiga e a mais vergonhosa dí
vida, a social, seja saldada. E não organizar o País
para honrar compromissos com banqueiros.

Estava também nesta audiência o Deputado Eu~

rípedes Miranda, do PDT daquele Estado, que com
certeza já vem promovendo ação c6ntrária.

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. Deputados,
o Congresso Nacional não pode aceitar nenhuma atitu
de despótica do Presidente da República que anuncia
editar medida provisória sobre o salário mínimo, atro
pelando a Comissão Especial do Salário Mínimo e o
próprio Congresso Nacional.

Medidas como essa eram adotadas pelos impe
radores da antiguidade, e foram repetidas pelos reis
absolutistas no período que antecedeu à Queda da
Bastilha.

Infelizmente, senhoras e senhores, a história se
repete. Estamos assistindo ao Governo FHC adotar
mais uma medida de força, determinando um reajuste
de 14 reais para o salário m(nimo, o que corresponde
exatamente a meio litro de leite por dia para uma famí
lia de três pessoas. Isto é inaceitável.

Medidas como essa foram responsáveis, no
passado, por convulsões sociais, desde a antiguida
de, com a queda do Império Romano, até a Revolu
ção Francesa de 1789. Com certeza, somam também
para a transformação do quadro político e social do
nosso País. Os trabalhadores, os aposentados, pen
sionistas e os desempregados, que estão sendo mar
ginalizados, hav ão de protestar nos dias de hoje
como protestaram no passado.

Sr. Presidente, ficamos perplexos com os que
defendem que um salário de R$8.000,00 tenha um re
ajuste de R$4.600,00, totalizando R$12.600,OO. Di
zem que é demagogia elevar o salário mínimo. Assus
ta-nos a avareza da elite do passado e do presente,
que, de forma hipócrita, adota posições desumanas

desconhecendo a realidade do povo. A população há
de se indignar se o salário mínimo não chegar, pelo
menos, a 180 reais.

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

O SR. JOAQUIM BRITO (PT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, há
alguns dias usei a tribuna desta Casa para registrar
minhas preocupações e posições contrárias à possi~

bilidade de terceirização do restaurante da Univer~

sidade Federal de Alagoas, pelas graves conseqüên~

cias que a medida traria, de forma mais contundente
para as pessoas de baixo poder aquisitivo daquela
comunidade universitária.

Com prazer registro a decisão madura, sábia e
de grande repercussão social do magnífico Reitor da
Universidade Federal de Alagoas, Dr. Rogério Pinhei
ro, e do Conselho Universitário, em sustar o processo
de terceirização do restaurante universitário, que tem
o meu reconhecimento e congratulações.

Hoje venho à tribuna para abordar uma questão
muitíssimo mais grave: a ameaça de fechamento da
Universidade Federal de Alagoas. Única instituição
pública de ensino superior no Estado, há 37 anos
exercendo a missão de formar técnicos de competên
cia comprovada, intelectuais, cientistas, etc., compro
metidos em aplicar o saber na busca de soluções exe
qüíveis para os gigantescos problemas que assolam
o Estado de Alagoas, a Universidade Federal de Ala
goas está sendo vítima da política irresponsável do
Governo Federal, que objetiva a privatização das uni
versidades federais.

A dotação orçamentária para custeio da Uni
versidade Federal de Alagoas vem sendo reduzida
paulatinamente, sendo hoje estipulada em 500 mil re
ais por mês. Esse valor, aparentemente volumoso al
guns até podem argumentar que é maior do que o or
çamento de alguns municípios, é insuficiente para as
segurar as despesas de custeio da máquina investi
mentos, manutenção, folha de pagamento de profes
sores substitutos, programas com a comunidade etc,
para a única instituição pública de ensino superior do
Estado, que hoje abriga em suas salas quase 15 mil
alunos.

Além do orçamento insuficiente, o que agrava
seriamente esse quadro é a lentidão, o descaso da
Câmara dos Deputados em relação ao Orçamento da
União para o presente exercício, que até o momento
não foi votado nesta Casa, quando já estamos encer
rando o primeiro trimestre do ano. Em conseqüência,
a Universidade Federal de Alagoas só recebeu uma
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parcela do seu custeio, referente ao mês de janeiro
deste ano, no dia 17 deste mês de março.

O descaso do Governo Federal e também do
Parlamento gera o caos na instituição: corte do forne
cimento de energia e água, paralisação dos fornece
dores, dos serviços de conservação e de limpeza, sa
lários dos professores substitutos, cuja folha também
é mantida pela verba de custeio, entre outros cons
trangimentos. Registre-se ainda que as despesas de
manutenção, conservação, energia, água e seguran
ça do Hospital Universitário são honradas com a ver
ba de custeio da Universidade.

O Hospital Universitário atende mensalmente
cerca de três mil pessoas de todo o Estado, claro que
oriundas dos mais diversos lugares e que são vítimas
do doloroso quadro de exclusão social que reina em
Alagoas, um Estado que dispõe apenas de uma uni
dade hospitalar para casos de urgências, o popular
Pronto-Socorro.

Relato com preocupação, tristeza e angústia
este quadro, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
para alertar que, se até o final deste mês de março
não for regularizado o repasse de recursos financei
ros orçamentários, a Universidade Federal de Alago
as será forçada a fechar suas portas e a conceder fé
rias coletivas a estudantes e funcionários. A medida,
indesejável por todos nós, atingirá também o Hospital
Universitário, uma vez que os recursos do Sistema
Único de Saúde não são suficientes para manter
aquela unidade hospitalar. Seu fechamento, mesmo
que temporário, trará conseqüências graves, penali
zará uma população carente, provocará mortes de
pessoas indefesas.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o quadro é
dramático e não há sensacionalismo nos registros
que menciono. Encerro, requerendo providências
urgentíssimas da Presidência da Câmara dos Depu
tados, para assegurar a imediata votação do Orça
mento da União para o presente exercício.

Requeiro que seja encaminhada cópia do meu
pronunciamento ao Exmo. Sr. Ministro da Educação,
no sentido de tomar conhecimento deste diagnóstico,
agir com sensibilidade e compromisso, para minimi
zar os efeitos da grave crise que atormenta a Univer
sidade Federal de Alagoas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"..! e Srs.
Deputados, durante esta semana tive oportunidade
de visitar alguns municípios do meu Estado, a Paraí
ba. Participei de algumas reuniões e pude verificar

uma série de preocupações, principalmente dos habi
tantes da zona rural.

Existem comentários fortes de que será desati
vado o Programa das Frentes Produtivas de Emer
gência. Havia uma reclamação, que já foi resolvida,
contra o atraso no pagamento dessas frentes. Alguns
dizem que 60 reais é pouco, mas para a receita famili
ar do nosso Estado representa muito.

Quero, portanto, deixar registrada a nossa preo
cupação quanto à desativação dessas frentes produ
tivas e fazer um apelo, em forma de requerimento, ao
Sr. Ministro da Integração Nacional, Senador Fernan
do Bezerra, para que autorize a prorrogação desse
programa. E por que prorrogá-lo? Exatamente porque
ainda não existe receita, não houve colheita.

Sr. Presidente, o inverno não é bom em todo o
Estado. Comemoramos ontem o Dia de São José,
data que marca o inverno bom ou ruim, e constata
mos que não está sendo uniforme. É verdade que al
gumas regiões, principalmente no sertão, mais preci
samente no Vale do Piancó, apresentam precipitação
pluviométrica altamente razoável, que garante a sa
fra. Na região do brejo paraibano, infelizmente, o in
verno ainda não teve início com a intensidade neces
sária, para garantir boa safra.

Na qualidade de representante dessa região,
onde o inverno ainda não apresenta indicadores de
que realmente será bom, reivindico a prorrogação
desse programa até o início da colheita. Como já dis
se, na verdade existem alguns indicadores, em algu
mas regiões, de que haverá boa safra. Mas o peque
no produtor rural somente terá condições de sobrevi
ver sem o programa das frentes produtivas a partir da
ocasião em que começar a colher a sua safra.

Ficam, portanto, registrados a nossa preocupa
ção e o nosso pedido. Eu tenho certeza de que aquele
Ministro, como nordestino e como representante do
Estado do Rio Grande do Norte, no Congresso Nacio
nal, será sensível a este nosso apelo e a esta nossa
reivindicação.

Era o que tinha a dizer.

OSR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna para
registrar o descaso do Governo Federal para com o
sistema cooperativo do nosso País. Após cerca de
dois anos de implantação do Programa de Revitaliza
ção das Cooperativas de Produção Agropecuária 
RECOOP, somente dezesseis cooperativas estão au
torizadas a contrair os recursos do programa. Porém,
apenas 30% do volume requisitado, de um total de
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R$199 milhões, foi colocado a disposição. Conforme
o Presidente da OCERGS, Vicente Bogo, o programa
perdeu sua função, não financia investimentos, ape
nas prorroga débitos. Depois de várias viagens, reu
niões e tratativas dos representantes das cooperati
vas com representantes do Governo Federal, os pro
dutores anunciam um protesto para pressionar o Go
verno Federal, pois até hoje nada foi liberado.

O Governo Federal vejam só, Srs. Deputados,
quer fechar os contratos porque acha conveniente
que o País acredite que o Recoop está funcionando, o
que é uma mentira. A assinatura destes contratos não
iria auxiliar em nada o setor.

Sr. Presidente, SI"!! e Srs. Deputados, a necessi
dade do sistema cooperativo é de dinheiro novo para
investimentos e para ajudar pequenos produtores que
não podem armazenarsua safra, muito menos esperar
melhores preços. Sem o sistema cooperativo, que está
um verdadeiro caos, totalmente endividado, estaremos
destruindo o sistema produtivo deste País.

O SR. LINCOLN PORTELA (PSL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf! e
Srs. Deputados, na sessão de 25 de março de 1999
ocupei essa mesma tribuna no sentido de comunicar
aos caros colegas a apresentação do Projeto de Lei
nSl 411, de 1999, que tem por escopo a faculdade
dada ao calouro de ter o direito de não submeter-se
aos famosos e famigerados trotes, tão comuns nos
centros universitários brasileiros, trotes esses que
têm prejudicado visivelmente tantos jovens na nossa
Nação.

Como disse naquela época, a razão de tal pro
posição prende-se atantos acontecimentos ocorridos
em universidade públicas e privadas brasileiras, na
execução das brincadeiras conhecidas como trotes.
Essas folias, no passado, eram comemorações infan
tis e sem nenhum grau de periculosidade. Porém,
hoje, têm-se um jogo sujeito a perigosos exageros,
acarretando até mesmo a morte de jovens que aca
bam de ingressar em curso de nível superior.

No ano de 1999, dentre vários fatos lamentáveis
ocorridos nos centros universitários brasileiros um
chamou atenção da sociedade brasileira: a morte de
um estudante de Medicina da USP - Universidade de
São Paulo, fato até hoje não desvendado.

Ontem um jornal mineiro registrou mais um infe
liz acontecimento que culminou na drástica mudança
de vida do estudante de Letras João Luciano Ferreira
, únior, de 30 anos. Ele sofreu um grave acidente du
rante uma festa de calouros no Campus da Universi-

dade de Minas Gerais, o que resultou, pelo resto da
vida, sua dependência a uma cadeira de rodas.

De acordo com declarações de sua irmã, Maria da
Luz Ferreira, o universitário foi atingido na cabeça por
pedaço de uma estatueta, que o deixou paraplégico.

Apesar das circunstâncias ainda pouco esclare
cidas, a irmã do estudante em questão explica que o
acidente ocorreu às 23h30min da sexta-feira, na
Escola de Belas Artes, onde alguns alunos estavam
reunidos, ignorando a proibição da Reitoria da UFMG
para realização de festas no local, à noite.

De acordo com os primeiros levantamentos fei
tos junto à segurança do Campus, um grupo de uni
versitários estava festejando junto a uma escultura no
pátio da escola, quando um dos pêndulos de pedra da
obra de arte se soltou e atingiu a cabeça de João Lu
ciano.

Sr. Presidente, Sf! e Srs Deputados, fatos como
os acima narrados entristecem nossas famílias e ti
ram a segurança exigível nos centros de ensino supe
rior do País.

Nossa juventude, no afã de comemorações no
âmbito das Universidades, na maioria das vezes, ex
trapola os critérios de segurança, da boa convivência
e do senso de coleguismo, resultando em manchetes
estampadas nos grandes jornais, de mortes ou se
qüelas para o resto da vida.

Nós, destinatários do povo brasileiro, na respon
sabilidade de legisladores, não podemos permitir que
fatos como estes continuem a povoar as notícias jor
nalísticas de nosso País.

É nesse sentido que reitero a urgente análise e
aprovação dos projetos de lei apresentados por diver
sos parlamentares desta Casa legislativa, e insisto no
pedido aos nobres pares para reflexão sobre matéria
tão relevante.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf! e Srs. Deputados,
hoje, em frente ao Congresso Nacional, instalou-se
um acampamento de trabalhadores da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos ECT, os quais inicia
ram, em todo o País, um processo de reação contra a
proposta de privatização da empresa feita pelo Go
verno.

Em alguns setores importantes do serviço públi
co do País o processo de privatização foi de encontro
aos interesses do povo brasileiro. O sistema telefôni
co, por exemplo, é hoje precário, muito aquém dos in
teresses do País, e está longe de prestar um bom ser
viço à população brasileira.
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É mais uma ação do projeto neoliberal desen
volvido por FHC, que defende o chamado Estado mí
nimo, retirando do Estado a prestação de serviços es
senciais à população e entregando, de forma vergo
nhosa, um patrimônio público da maior credibilidade
junto à opinião pública.

Dados apresentados em relatório elaborado
pela assessoria de nossa bancada mostram que, em
função dos indicadores, a Empresa de Correios e Te
légrafos adquiriu grande credibilidade junto à opinião
pública. Por meio de pesquisa realizada em 1998,
pela Fundação Instituto de Administração da Univer
sidade de São Paulo, em 27 capitais e nas cidades
com mais de 200 mil habitantes, ficou demonstrado
que 79% da população consideram a Empresa de
Correios e Telégrafos como a melhor empresa bra
sileira. Para isso a pesquisa ouviu a opinião das pes
soas sobre a eficiência, confiança, qualidade dos ser
viços prestados pela empresa e sobre a sua provável
privatização.

Os dados mostram, portanto, que 2% das pes
soas ouvidas consideram os serviços eficientes, 25%
consideram muito eficientes e apenas 11 % acham a
empresa pouco eficiente.

Quanto à confiança, 95% das pessoas ouvidas
confiam na Empresa de Correios e Telégrafos. E, por
outro lado, 64% aprovam os serviços prestados na
área de atendimento e de distribuição. São dados que
com certeza o Governo está fazendo questão de
ignorar. A privatização desse setor é rejeitada por
mais de 56% da população.

Outro dado importante que nos faz duvidar da
seriedade desta medida do Governo é que para priva
tizar alega serviço pouco eficiente. Ora, os serviços
dos Correios possuem indicadores surpreendentes:
96% das cartas simples postadas no País são entre
gues no dia seguinte da remessa, enquanto que na
União Européia 85% das correspondências do gêne
ro chegam a seu destino somente três dias após a
postagem.

Outra questão que está sendo irresponsavel
mente ignorada pelo Governo é que a transformação
pretendida vai levar ao desemprego milhares de tra
balhadores que durante anos prestarem serviço de
fundamental importância para nossas comunidades.
São 82.500 empregados, sendo 36.760 carteiros,
que enfrentaram sol e chuva nas estradas esburaca
das do nosso País.

Não bastasse isso, a receita da ECT em 1998
correspondeu a 3,3 bilhões de reais, enquanto seu lu-

cro foi de 243 milhões reais. E provavelmente em
1999 esse montante foi superior.

Como podemos ver, nada justifica que o Gover
no abra mão do controle de uma empresa tão impor
tante, tão rentável, que até aqui vem cumprindo com
sucesso o papel de atender à comunidade e à popula
ção. Nada justifica que o Governo entregue o nosso
patrimônio, mais uma vez, sem que fique assegurada
a qualidade do serviço público e o patrimônio do nos
so País.

O acampamento que ora fazem os trabalhado
res da Empresa de Correios e Telégrafos tem a finali
dade de chamar a atenção dos deputados e do País
para a importância de se discutir o tema com mais
transparência, a fim de que os interesses do povo e
da Nação, e não o dos grandes grupos econômicos
internacionais, esteja em primeiro lugar.

Durante o discurso do Sr. Paulo Ro
cha, o Sr. Severino Cavalcanti, 211 Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Temístocles
Sampaio, § 211 do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, são inacreditáveis as demoras da fa
mosa reforma tributária. Já passaram-se semanas,
meses e anos. Agora estamos a caminho da primeira
década, pois já se estão dobrando cinco anos, desde
que ela começou. Um descalabro e uma vergonha.
Porque a reforma tributária indiscutivelmente é uma
das reformas mais importantes, juntamente com a re
forma do sistema financeiro. Afinal, trata-se de dinhei
ro, e dinheiro é a mola do mundo.

Em 1966, ano da última reforma nessa área, em
que esse verdadeiro monumento à cultura jurídica na
cional, o Código Tributário Nacional CTN, exarou-se,
já se haviam passado vinte anos, desde a Constitui
ção Federal de 1946, cujos tópicos sobre os tributos,
naquela data, haviam-se superado.

Agora, no entanto, já se passaram mais de três
décadas. E nada, absolutamente nada, foi feito. Quan
do se sabe que Direito é vida, que a vida passa, que o
que passa muda, que o que muda envelhece, enfim,
que o que envelhece necessita ser rejuvenescid.o, sob
pena de fenecer, morrer, bem se vê o desserviço que
se presta à Nação com toda essa incompreensível
demora.
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Ilustres colegas, o que tem acontecido nos últi
mos anos com respeito ao fato em apreço pode ser
resumido na seguinte palavra: desencontro. A rigor,
ninguém se entende, seja a equipe econômica do Po
der Executivo, sejam os Governos Estaduais na ex
pressão das respectivas Secretarias de Fazenda,
seja a Secretaria da Receita Federal, sejam os muni
cípios, até mesmo os diversos segmentos onde pre
valece o interesse individual. E poucos pensam no
Brasil, até mesmo parlamentares desta Casa, encar
regados de propor a reforma. Não sobra ninguém,
nada. São todos contra todos. Quem menos se mani
festa, aliás, é o contribuinte, quem paga, afinal, as
contas e fica de forma desorganizada, sem forças
para reagir.

Diga-se com toda propriedade e sem nenhum
exagero: quando teremos de fato a reforma tributária?
Porque, nobres deputados, pelo andar da carruagem,
não se pode ter certeza de que efetivamente sairá
como deveria, tais são seus percalços, suas mazelas,
seus obstáculos, que, devido a sua complexidade
enunciada, até me esforço para entender.

A princípio, o Governo não concorda com o fim
da cumulatividade dos tributos; a Comissão da Refor
ma Tributária constituída nesta Casa, da qual sou
membro, contesta que apenas por via do fim dessa se
poderá garantir melhora para o setor produtivo. O Go
verno já se manifestou contra a proibição de edição
de medidas provisórias sobre matéria tributária; a Co
missão propôs exatamente isso. O Governo não con
corda com a postura da Comissão sobre a CPMF,
nem mesmo quanto a sua alíquota. Quanto a esse úl
timo tópico, a Comissão entregou os pontos, para que
se decida em plenário. E por aí vai.

Nessa verdadeira confusão, há argumentos
para todos os lados, interesses conflitantes de ~odas

as partes, bem como dissensos de toda sorte. E ver
dade que é natural que, quando se trata de, em bom
vernáculo, dinheiro, a coisa não é fácil. Mais ainda
quando o que se quer é disciplinar distribuição. Entre
tanto, o que está havendo é um verdadeiro exagero,
uma vez que não se está encontrando um denomina
dor comum como ponto de partida. É tudo para "inglês
ver", num verdadeiro turbilhão de situações oblíquas,
que, queremos crer, mal escondem o fato de que tal
vez ninguém queira mesmo se entender o velho verso
brasileiro do "deixa como estar para ver como é que
fica".

O problema não pode, nada obstante, ficar
como está, e ser levado ad aeternum "com a barriga".
Há situações importantes, que estão a ficar insusten-

táveis, se não houver uma urgente tomada de posi
ção a respeito.

Para não nos alongarmos num elenco intermi
nável delas, citamos, por exemplo, o problema da
guerra fiscal entre os Estados, essa luta suicida, fratri
cida, que tantos danos tem causado à economia do
País. Afinal, somos ou não uma Federação, isto é,
uma federação que mereça tal nome?

Apelo a todas as partes envolvidas para que fa
çam um último esforço, a fim de que essa reforma
saia e saia logo, porque não há mais motivo para que
se acabe por completar uma década de conversa
ções, algumas ignoradas, em detrimento do País e
em prejuízo de sua gente.

Antes de encerrar, preciso enaltecer o brilhante
trabalho da Comissão Especial presidida pelo ilustre
Deputado Germano Rigotto, que não mediu esforços
para apresentar um relatório condizente com a reali
dade brasileira. A reforma não vai sair como quere
mos, mas vai sair, se Deus quiser.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VIRGfUO GUIMARÃES (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, quero registrar desta tribuna meus
cumprimentos à Juíza Federal de Minas Gerais, Dra.
Sônia Diniz Viana, pela implantação do protocolo in
tegrado, uma conquista aparentemente simples
numa era de alta tecnologia, mas que facilitará enor
memente o trabalho dos advogados e das partes em
Minas Gerais.

Que fique o exemplo dado ao País, para que a
tecnologia esteja efetivamente a serviço da cidada
nia. Ao facilitar o trabalho do cidadão nas causas que
move, em geral contra a União, fica clara a intenção
da Dra. Sônia, de seus assessores e daqueles que tra
balham na Justiça Federal em Minas Gerais de real
mente agilizar a Justiça e assim resgatar uma parte
importante da cidadania.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero regis
trar o convite feito pelo Governador Itamar Franco ao
Deputado Estadual Adelmo Carneiro Leão, Secretá
rio da Saúde de Minas Gerais. O Deputado, compa
nheiro do PT e professor da Faculdade de Medicina
de Uberaba, com grande experiência na área de saú
de pública, foi Secretário-Adjunto em Belo Horizonte
e Presidente da Beneficência dos Servidores da Pre
feitura de Belo Horizonte - BEPREM, e está agora as
sumindo a coordenação da saúde pública em Minas
Gerais.

O PT tem uma importante experiência na área
de saúde, acumulada nas diversas Prefeituras que
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ocupou em Minas Gerais: Betim, Ipatinga, Belo Hori
zonte e outras. Temos vocação para a saúde pública,
com participação popular. Os movimentos populares
de saúde são grande realidade em Minas, com os
Conselhos de Saúde. É dessa forma que o Secretário
Adelmo Leão vai administrar e resolver a grave crise
que se abate sobre esse setor no nosso Estado e,
como de resto, em todo o Brasil.

A saúde tem sido uma das principais vítimas
desse modelo neoliberal perverso que o Presidente
Fernando Henrique tem imposto ao País. A liquidação
da saúde pública leva as pessoas que dependem de
equipamentos públicos à desesperança e à incerteza
sobre o que ocorrerá com eles numa emergência mé
dica. O Secretário Adelmo Leão assume também,
com responsabilidade, a tarefa de dar à Secretaria de
Saúde uma imagem de lisura.

Cumprimento também o Secretário que está dei
xando o cargo, o Deputado Federal Armando Costa,
que vinha fazendo um bom trabalho. Mas esse traba
lho pode ser melhorado. Registro neste depoimento a
confiança que temos no Secretário Armando, pela ho
nestidade e lisura com que sempre tratou os recursos
públicos. Evidentemente, o Governador Itamar Fran
co tem como objetivo ajustar a máquina do Estado, e
a administração do PT pode contribuir muito para fa
zer deslanchar esse setor tão importante.

Reitero, em meu nome pessoal, e na certeza de
que o PT de Minas Gerais compartilha deste senti
mento, a alegria de ver um companheiro nosso, com a
experiência que tem, na condução desse importante
projeto. Aliás, esse era um dos compromissos de
campanha no segundo turno do então candidato Ita
mar Franco. S. Ex>'! tomou como modelo um projeto
chamado Saúde para Todos, que cuida de facilitar o
acesso da população à rede hospitalar, promovendo
a centralização do atendimento. Com um investimen
to um pouco maior em saúde consegue-se resultados
extraordinariamente melhores e resgata-se o direito
do cidadão, especialmente das camadas mais pobres
da população.

Além de promover a saúde pública, aspecto
mais importante do programa, há também especial
atenção para o saneamento básico e pa. \ uma me
lhor distribuição de renda. Ou seja, está havendo um
ataque às questões estruturais da falta de saúde pú
blica.

Meus cumprimentos ao Governador, ao nosso
companheiro o Secretário Adelmo Carneiro Leão e
ao Secretário que ora se afastou, mas que também
fez um bom trabalho, dentro das suas possibilidades.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo mais uma vez esta tribuna para tra
tar de assuntos de interesse do nosso País.

Há um ano, nas comemorações Jo Dia Interna
cional da Mulher, foi aproví:ldo nes!:8. Casa, com emo
ção, choro e abraços, um projeto de lei de autoria da
Deputada Maria Elvira que propunha a reconstituição
mamária em mulheres cujos seios ~iveram de ser ex
tirpados cirurgicamente em virtude do câncer de
mama.

Durante as cOmemOf€tçÕes do Dia Internacional
da Mulher neste ano, desdt~ antes do dia 8 até a se
mana passada, quando fizE~mos uma sessão solene
nesta Casa em homenagem à mulher, em nenhum
momento fez-se referência a essa lei, a sua implanta
ção ou a seus resultados.

Tive a preocupação de pedir ao Ministério da
Saúde um levantamento para provar que as leis apro
vadas aqui são cumpridas. O Governo Fernando Hen
rique Cardoso, na pessoa do Ministro José Serra, as
sumiu essa lei, e eu, com muita satisfação, tive aces
so aos resultados dessas cirurgias, que foram efetua
das durante um ano. Posso dizer aos senhores, com
grande satisfação, que muitas dessas senhoras que
foram mutiladas cirurgicamente e que têm ou tiveram
problemas seriíssimos, problemas existenciais, pro
blemas de ajustamento em razão desse trauma sofri
do pela neoplasia maligna, tiveram suas mamas re
constituídas, o que resultou em melhoria da qualida
de de vida para essas pessoas.

Esse resultado é muitíssimo importante e resol
veu o problema de muitas mulh€'res,

Sr. Presidente, gostaria de ler alguns d~oJos des
se levantamento solicitado ao Ministro..losé Serra.

Durante um ano, foram feitas 8.295 cirurgias re
paradoras de mama no Brasil ini:eim. Só em São Pau
lo foram feitas 2.187 cirurgias; no Rio de Janeiro, 978;
na Bahia, 941; em Minas Gerais, 784; em Sergipe,
639. Enfim, em todo o Brasil, foram feitas 8.295 cirur
gias, e o Ministério gastou mais de 3 milhões de reais
no atendimento a essa lei aprovada por todos nós, de
autoria da Deputada Maria Elvira.

Foi uma boa idéia que a Câmara dos fJeputados
apoiou para homenagear a mulher brasiiclira e que o
~Ainistro José Serra abraçou, passando da teoria para
a prática. Hoje podemos verificar eS.3e resultado fabu
loso: mais de 8 mil mulheres que tinham traumas por
terem sido mastectomizadas, que tinham problemas
existenciais, passaram a ter uma vida normal com esse



11682 Quarta~feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

procedimento do Ministro da Saúde de tomar realidade
aquilo que no Congresso aprovamos.

Portanto, louvo as mulheres no Dia Internacio
nal da Mulher, louvo a Deputada Maria Elvira e, sobre
tudo, o Ministro José Serra, pela sua sensibilidade em
fazer valer uma lei que era fundamental para todas as
mulheres que viviam com seus traumas por terem
sido mastectomizadas por causa de um câncer ma
mário irreversível.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. XICO GRAZlANO (PSDB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados,
quero referir-me à situação difícil que continua enfren
tando a citricultura no Estado de São Paulo, setor fun
damentai para a agropecuária deste País.

Tivemos um período muito difícil durante o escoa
mento da safra. Aproximadamente 18 mil citricultores
produzem laranja. Podemos dizer com orgulho que
São Paulo produz 95% da laranja produzida neste
País e somos o maior exportador mundial de suco de
laranja. Porém, os agricultores, principalmente os pe
quenos e médios, que representam a maior parte
dessa produção, tiveram dificuldades enormes ao ne
gociarem o preço do produto com as indústrias que
processam laranja.

É bem verdade que tivemos uma safra muito
grande, muito além da capacidade de esmagamento
das indústrias. Por outro lado, ocorreu este ano, pela
primeira vez na história da citricultura paulista, um
fato inusitado: as indústrias de suco de laranja que fir
maram contratos antecipados de compra da safra de
laranja dos produtores rurais não cumpriram os res
pectivos contratos, deixando que aproximadamente
30% da laranja paulista caíssem dos pés e apodre
cessem no chão. Houve um inaceitável descumpri
mento de regras para os citricultores paulistas.

Por intermédio da Sociedade Rural Brasileira
estamos organizando em São Paulo um grande en
contro, que acontecerá neste fim de semana, na cida
de de Bebedouro, o coração da citricultura paulista,
quando as pessoas ligadas à agricultura e os próprios
citricultores pretendem encontrar uma solução para o
problema.

Evidentemente ninguém quer acirrar um conflito
que não interessa a ninguém. Em São Paulo, no que
se refere à citricultura, temos de estar cada vez mais
unidos para concorrermos lá fora, porque nossos ad
versários são os concorrentes mundiais, como a Fló
rida, nos Estados Unidos e os países europeus. Te
mos de buscar o entendimento entre os produtores
rurais e as indústrias da cadeia produtiva da citricultu-

ra brasileira para que nossa competitividade possa
aumentar.

Nesse sentido, Sr. Presidente, venho trazer à
Casa esta nossa preocupação.

Gostaríamos que o Ministério da Agricultura,
bem como a Secretaria da Agricultura de São Paulo
fossem mais atuantes, com a determinação de contri
buir para que nessa safra não se repitam os descala
bros que aconteceram na última.

Queremos manifestar, em nome do PSDB pau
lista, nossa preocupação com essa matéria. Vamos
assumir, como sempre temos feito, a defesa dos pe
quenos agricultores deste País.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
queremos saudar o XI Encontro Nacional dos Direitos
Humanos, do Movimento Nacional de Direitos Huma
nos, ocorrido no período de 16 a 19 de março, no
Centro de Treinamento da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, em Luziânia,
Estado de Goiás. No encontro buscou-se traçar, a
partir do aprofundamento do tema "Desafios para
uma nova cultura de direitos humanos no mundo glo
balizado", ações e jornadas de lutas pela vida contra
a violência, portanto de luta contra todo tipo de violên
cia nas cidades e nos campos, principalmente as vio
lências praticadas pelos senhores agentes de segu
rança do Estado e do latifúndio, do poder, do dinheiro,
da influência, da corrupção pública e privada, por fim,
da impunidade que grassa neste País, onde ricos e la
drões nunca vão para a cadeia.

Acreditamos que lugar de bandido rico ou pobre
é na cadeia, mas, infelizmente, somente os pobres,
os jovens negros, os mestiços, os analfabetos e os
migrantes é que vão para as prisões e penitenciárias,
que se transformam em verdadeiras "escolas" para o
crime, cada vez mais organizado e violento, ligado
quase sempre ao narcotráfico, ao jogo, à lavagem de
dinheiro, ao tráfico de mulheres e órgãos humanos,
ao roubo e desvio de dinheiro público, ao tráfico de in
fluência, à venda de sentenças e alvarás, que, como
todos nós temos visto, conta exatamente com o apoio
ou a conivência de setores dos Poderes Judiciário,
Legislativo e muito mais do Executivo, em nível muni
cipal, estadual efederal, além de estarem articulados a
conexões internacionais, como vimos nas denúncias
de São Paulo e do Rio de Janeiro, ultimamente.

Esta situação é parte da realidade presente
neste neoliberalismo globalizado, que pratica a exclu
são e a marginalização dos mais pobres e miseráveis,
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realidade denunciada por gente como Herbert José
de Souza, o Betinho, de saudosa memória, que deu
exemplo de como realizar a real ação da cidadania
contra a miséria e a fome, pela vida digna de ser vivi
da, como anunciou Jesus Cristo há 2 mil anos - boa
nova de libertação para todos os homens e todas as
mulheres de todas as raças, etnias, idades, origens
sociais e geográficas do Brasil, de índios, negros,
mestiços e brancos de mais de 500 anos e - por que
não dizer? - do mundo todo, deste planeta azul de
terra, água e ar ameaçados por este capitalismo sel
vagem, trilateral e neoliberal.

Saudamos o MNDH, o Movimento Nacional de
Diretos Humanos. Saudamos as mulheres militantes
de todos os lugares do Brasil e desta América Latina
inclusa, desta África abandonada, desta Ásia contra
ditória, da Oceania das próximas Olimpíadas eda Eu
ropa ainda cheia de intolerâncias, racismos, opulênci
as, concentrações de riquezas e bens nas mãos de
poucos e privilegiados donos do poder, como a Amé
rica branca do Norte.

Saudamos homens e mulheres que lutam pela
vida em todas as regiões do Brasil, nas fronteiras e
nos interiores, nas periferias e nos campos dos cerra
dos, das matas amazônicas, nas águas pantaneiras,
nas caatingas, agressivas e áridas terras, nos limites
da mata atlântica e nos pampas de mil histórias.

Saudamos os militantes que vieram do tempo
da resistência e da luta contra a ditadura, tirania, mor
tes e desaparecimentos pendentes até hoje; militan
tes que lutavam e lutam pela reforma agrária, pela li
berdade, pela democracia, pela cidadania, pela edu
cação, pela dignidade humana e pela paz, como está
escrito no lema da Campanha da Fraternidade Ecu
mênica para o ano 2000; militantes que lutavam pela
anistia ampla, geral e irrestrita, pelas Diretas-já, pela
Constituinte cidadã, pelo impeachment "collorido" e
pela utopia "sem medo de ser feliz", de construção de
uma sociedade mais justa e mais fraterna; militantes
que em 1982, em Petrópolis, constituíram esse Movi
mento Nacional de Direitos Humanos e que hoje con
tam com mais de 300 entidades, centros, Comissões
de Direitos Humanos, de Justiça e Paz, ligadas à soci
edade civil, igrejas, OAB, que, em parceria com as
Comissões de Direitos Humanos das Assembléias
Legislativas, das Câmaras Municipais e da Câmara
Federal têm prestado relevantes serviços a esta justa
e urgente causa, na perspectiva de que tenhamos um
Brasil soberano, independente, democrático, livre e
solidário, com paz e desenvolvimento sustentável
para 160 milhões de brasileiros do hoje e do amanhã.

Saudamos mães, pais, irmãos, parentes, filhos
e amigos que militaram e militam na busca de seus
entes queridos. Saudamos, assim, o Grupo Tortura
Nunca Mais pela contribuição real à liberdade, cida
dania, memória e história daqueles que lutaram pelo
Brasil.

Saudamos os militantes de direitos humanos reu
nidos em Petrópolis, Taboão da Serra, Vitória, Olinda,
São Paulo, Goiânia, Salvador, Brasília e Luziânia,
como também em seminários, cursos, reuniões, jor
nadas realizadas em centenas de lugares brasileiros,
que, no processo de debates e definições, convergi
ram e divergiram, no entanto sempre buscaram asse
gurar a construção de um caminho onde estivessem
os direitos humanos, sociais, culturais, econômicos e
políticos realizados de forma universal, individual e
sobretudo integral para toda a humanidade.

Saudamos os militantes de primeira hora e os
que agora estão se engajando nesta "luta pela vida e
contra a violência", lema do MNDH, construído a par
tir de Olinda, que está presente nos corações e ações
daqueles que crêem na justiça social, na paz e na dig
nidade humana de todos os seres humanos.

Saudamos Marias, Joões, Pedros, Fernandos,
Leonardos, Marcos, Valérias, Socorros, Robertos,
Marcelos, Roques, Fátimas, Íris, Césares, Irenes,
Nelsons, Augustinos, Suelis, Oscares, Carlos, Lúcias,
Marianos, Orlandos, Firminos, Isabellas, lsas, Mar
gas, Naneis, Magnos, Isaías, Adelaides, Dalvas, Hen
riques, Romeus, Robertos, Elianas, Enilsons, Augus
tas, Roys, Tiãos, Baginhas, Nilmários, Hélios, Rolins,
Pellegrinos, Luízes, Eduardos, Elas, Wagneres, Fran
ciscos, James, Gilsons, Paulos, Sérgios, Gonzagas,
Oswaldos, Helenas, laras, Augustos, Márcios, tantas
pessoas, tantas flores e tantos frutos, tantos pecado
res e tantos santos militantes pelos direitos humanos;
militantes ontem perseguidos pela ditadura como de
fensores de subversivos. Hoje nos acusam de defen
sores de bandidos. Defendemos sempre os persegui
dos pelas ditaduras em quaisquer lugares e tempos.
Nada justifica a tortura, o arbítrio. Nunca defendemos
a impunidade para bandidos pobres e ricos. Defende
mos, isto sim, que bandidos devem ser presos ejulga
dos de acordo com os ditames da Justiça. Defen
demos a ação da sociedade contra todo tipo de crimes
praticados contra a pessoa humana. Somos contrários,
por princípios, sabedoria e experiências históricas, à
ação de grupos paramilitares, grupos de falsos "justi
ceiros", grupos de maus policiais, juízes, promotores,
que agem acima da lei, que dizem estar combatendo
os males sociais, mas acabam com suas ações cons-
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tituindo-se nos piores males para a segurança social
da população civil. Inúmeros são os exemplos deste
tipo de prática: esquadrões da morte e grupos de ex
termínio que travam, hoje, verdadeiros combates en
tre bandidos, que estão impregnados no poder e na
sociedade. Precisamos, isto sim, de uma verdadeira
cruzada para combater o crime organizado, que enla
meia os organismos públicos e privados.

A luta dos direitos humanos é pela vida e pela
dignidade dos policiais e de todas as pessoas do
Estado e da sociedade civil, com valorização, reco
nhecimento, apoio, cidadania e transparência para to
das as ações e atividades ligadas a segurança públi
ca, desenvolvimento econômico e social para todos
os brasileiros.

Saudamos as justas e importantes premiações
realizadas pelo MNDH ontem e hoje. Destacamos a
importância dos prêmios conferidos, a partir de 1988,
pelo Movimento avárias autoridades públicas, religio
sas e a organizações que lutam pelos direitos huma
nos.

Saudamos e relembramos o primeiro Prêmio
Nacional entregue a D. Evaristo Arns, à Deputada Be
nedita, à sindicalista Maria Aparecida, à Comunidade
Indígena lanomâmi, a D. Pedro Casaldaliga, ao Teólo
go Leonardo Boft, à Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão, ao Deputado Hélio Bicudo, ao Delegado
de Policia Badenes e aos demais integrantes do Gru
po de Combate ao Crime Organizado no Estado do
Espírito Santo, aos operários de Volta Redonda, ao
Betinho, ao Grupo Tortura Nunca Mais, a Villas Bôas
e à CESE. Agora, em 16 de março, tivemos a justa ho
menagem prestada pelo MNDH, com a premiação da
Comunidade Indígena Pataxó-Hã-Hã-Hãe, na pessoa
do Cacique Gerson, e da Ouvidoria de Polícia de São
Paulo, através do Ouvidor Domingos Mariano.

Todas as pessoas e organizações que são
exemplos de vida e de luta pelas crianças e adoles
centes, pelas mulheres, pelos negros, pelos índios,
pelos idosos, por fim, por uma vida digna de ser vivi
da, são, incontestavelmente, exemplos da luta desen
volvida sem cessar contra as violências praticadas à
humanidade e à natureza.

Saudamos o XI Encontro Nacional dos Direitos
Humanos no debate e descoberta dos novos paradig
mas da universalidade, interdependência, indivisibili
dade dos direitos humanos frente aos direitos econô
micos, sociais, culturais e ambientais; no debate so
bre a exigibilidade de todos os direitos no Brasil e na
América Latina; que, além disso, realiza e ousa pro
mover reflexões e reformulações internas, objetivan-

do seu próprio fortalecimento e reestruturação, com
vistas a uma ação mais plena de resultados nos níveis
locais, regionais e nacionais e, como não poderia dei
xar de ser, nas articulações e solidariedades nacionais
e intemacionais, principalmente na América Latina; XI
Encontro Nacional de Direitos Humanos que visa for
talecer e ampliar a realização de campanhas contra a
impunidade, de políticas públicas de justiça e segu
rança pra valer; que busca a conscientização e orga
nização das lutas pela implementação do PNDH e
dos Programas Estaduais e Municipais de Direitos
Humanos, com uma ampla e livre participação da so
ciedade, das ONG, dos Centros, Conselhos e Comis
sões de Direitos Humanos.

O MNDH se reorganiza e avança na perspectiva
do cumprimento de seus objetivos históricos, gerais e
específicos especialmente expressos na busca de
uma sociedade justa e fraterna, com ética na política,
democracia, liberdade, cidadania, pluralidade, respei
to às diferenças, políticas públicas para todos, princi
palmente para os pobres e marginalizados; objetivos
que espelham o sonho de construção de uma nova
sociedade, um mundo novo sem explorados e sem
exploradores, um mundo de paz, justiça e dignidade
humana integral para mulheres e homens deste novo
século e milênio.

Saudamos os militantes do MNDH, homens e
mulheres de todas as idades~ cores, etnias, origens
sociais e geográficas brasileiras e planetárias, que,
como estudantes, advogados, assistentes sociais,
sociólogos, padres, pastores, professores, irmãs, ser
vidores públicos, comunicadores, agentes de saúde,'
pastorais, trabalhadores, professores, bispos, lideran
ças políticas, sociais, comunitárias, populares, índias,
negras, mestiças, amarelas, vermelhas e brancas,
estão presentes e engajados nas lutas pelos direitos
humanos e sociais. Estes reafirmam que sem direitos
sociais não existem direitos humanos; sem os direitos
das mulheres, não existem direitos humanos; sem os
direitos das crianças e adolescentes, os direitos hu
manos não podem ser realizados; sem os direitos dos
aposentados, não é possível falar em direitos huma
nos; sem democracia, liberdade, cidadania, pluralida
de, diferença, oportunidade, trabalho, não existem di
reitos humanos.

Saudamos milhares e milhares de homens e
mulheres, voluntários e carregadores da luta pela
vida e contra a violência. A luta pelos direitos huma
nos é pela vida e pela dignidade de todas as pessoas,
de todos aqueles que realmente deram sua contribui
ção ao Brasil.
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Saudamos a premiação dos direitos humanos à
Ouvidoria da Polícia de São Paulo e também ao grupo
indígena pataxó, que há 500 anos luta pela vida. A luta
pelos direitos humanos engloba os direitos sociais,
econômicos, culturais e políticos para os 160 milhões
de brasileiros.

Compreendemos e ousamos afirmar que sem
inteligência, memória, experiência e sabedoria, ver
dade e justiça, paz e liberdade, tolerância e democra
cia, cidadania e utopia, não existem direitos huma
nos; sem ousadia, criatividade e dignidade humana,
não existem direitos humanos. A verdade é que os di
reitos humanos (DESC) não convivem com ditaduras
de esquerda e de direita, com torturas e impunidades,
com corrupção e hipocrisias, com censuras e intole
râncias, com manipulações, opressões, explorações,
dominações acima e abaixo do equador.

Não poderíamos deixar, nesta oportunidade, de
saudar os movimentos, plataformas, ligas, federa
ções, comissões, centros, cortes, tribunais nacionais
e internacionais comprometidos com a promoção,
proteção, realização histórica dos direitos humanos
de todas as gentes desta terra, água, ar e, quem
sabe, outras galáxias. Para Deus tudo é possível. Sa
udamos a memória histórica resgatadora da dignida
de, toda dignidade humana.

Assim, é preciso sempre lembrar as intolerâncias
políticas, as guerras e as cruzadas, os genocídios e
holocaustos, migrações1forçadas, servidões, escravi
dões, exílios e refugiamentos, confinamentos e con
centrações, deslocamentos de populações realiza
dos em decorrência de questões geopolíticas, religio
sas, raciais, econômicas e ideológicas; lembrar das
invasões, torturas, perseguições, inquisições, pragas,
pestes e intolerâncias que sacrificaram vidas, famílias,
direitos, idéias, crenças, sonhos e utopias mil neste
planeta azul; saudar os anúncios e denúncias em face
dos direitos humanos universais, interdependentes e
exigíveis a toda hora e espaço; lembrar os massacres
e genocídios feitos a índios, negros e judeus, russos,
crianças, idosos, doentes, pobres, mulheres, ciganos,
presos civis políticos e de guerras, bárbaros, cristãos,
civilizados, opositores, socialistas, muçulmanos, bu
distas, hereges, cientistas, pensadores, descobrido
res; lembrar as censuras, intolerâncias nas artes; nas
crenças, nas políticas, nas comunicações de ontem e
de hoje; lembrar a necessidade de comunicação social,
democrática e universalizadora de fontes, opiniões e
versões; lembrar a verdadé; a justiça e os direitos, de
veres e responsabilidades; lembrar a vida e a lutá
contra todo tipo de violência rural, urbana e até·possi-

velmente espacial; lembrar as agências, igrejas, go
vernos, pessoas, instituições que possibilitaram a re
alização de muitos milhares de ações, atividades,
bancos de dados, reuniões, encontros e vitórias na
defesa de vidas ameaçadas; lembrar mais de Anas,
Lúcias, Marianas, Marisas, Dimas, Vicentes, Justi
nas, Simones, Juscelinos, Terezinhas, Denises, Dia
nes, Heribertos, Margaridas, Teobaldos, Joaquins,
Jorges, Samuéis, Salomãos, Miguéis, Celsos, Mari
as, Martas, Jacques, Dalmos, Alceus, Hélderes e tan
tos companheiros e companheiras incansáveis.

Torna-se necessário, ainda, realçar algumas
das importantes ações e esforços desenvolvidos pelo
MNDH nestes 18 anos de existência e especialmente
nos últimos dois anos, uma vez que espelham a cami
nhada, desafios e sobretudo o grande objetivo de
construção de novas relações sociais, políticas e eco
nômicas que possam assegurar a vida, dignidade, de
mocracia e paz para todos. O MNDH desde a sua cri
ação tem buscado manter uma rede de organizações
que, em permanente processo de articulação e soli
dariedade, buscam lutar contra todos os tipos de vio
lência e pelo direito sagrado à vida. Nesta perspecti
va, existem ações continuadas como pesquisa sobre
a violência criminalizada (homicídios), aliada à formu
lação de denúncias às autoridades locais, estaduais e
federais, que também foi acrescida da apresentação
junto aos organismos internacionais de representa
ções contra todos os violadores dos direitos huma
nos. A existência de inúmeros casos envolvendo pes
soas desaparecidas no País, os chamados "desapa
recidos civis", pode ser vista como uma das mais im
portantes ações do MNDH, nestes últimos anos, es
pecialmente por apresentar dados concretos acerca
desta gravíssima forma de violação.

Em todos os Estados brasileiros, o MNDH co
brou e buscou realizar Conferências de Direitos Hu
manos, com vistas à constituição de programas esta
duais que possam refletir as reais necessidades da
população. Afora isto, fez críticas e apresentou pro
postas ao PNDH. Por outro lado, tem acompanhado e
apresentado sugestões ao processo de discussão
sobre a criação da Corte Penal Internacional, ao mes
mo tempo em que desenvolveu ações com vistas ao
reconhecimento, pelo Governo brasileiro, da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.

. Como não poderia deixar de ser, o MNDH, em
conjunto com a Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Procura
doria.:Geral da República, o Inesc e outras organiza
ções, aliadas a inúmeras outras expressões de luta
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pelos direitos humanos em todo o território nacional,
está organizando o primeiro relatório brasileiro sobre
o cumprimento ou não do Pacto Internacional dos Di
reitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esperamos
que, a partir da divulgação do mesmo, as autoridades
públicas de nosso País realizem uma autocrítica de
suas ações, conivências e omissões frente aos direi
tos humanos e passem a adotar medidas reais e con
cretas no sentido de colocar um fim em tanta impuni
dade, desrespeito e marginalização social.

Poderíamos continuar a discorrer sobre a ori
gem, fundamentos, obstáculos, ações e desafios im
postos ao Movimento Nacional de Direitos Humanos.
No entanto, gostaríamos, por fim, de dizer que a cami
nhada desta importante organização civil espelha a
própria trajetória da luta pelos direitos humanos nes
tas últimas décadas. Parabenizamos, saudamos to
dos aqueles que ontem e hoje persistem e acreditam
ser possível superar a violência e construir novas re
lações.

Oxalá seja esta a sina do MNDH: muitos anos
de luta pelos direitos humanos e sociais. Vida longa
para todos os militantes presentes a este XI Encontro
Nacional e para todos aqueles que estão cotidiana
mente em suas cidades, eventos, comissões, univer
sidades, campos, centros, igrejas, instituições públi
cas e comunitárias, desafiando e construindo uma
nova cultura de direitos humanos neste mundo globa
Iizado.

Viva a vida! Vivam todos os que acreditaram na
luta pela vida, contra aviolência! Vivam sempre os mi
litantes dos direitos humanos do terceiro milênio e sé
culo XXI. Viva o Movimento Nacional de Direitos Hu
manos!

Obrigado.
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em nome do Partido Progressista
Brasileiro do Rio de Janeiro e do Ministro Francisco
Oswaldo Neves Dornelles, tenho a honra de relem
brar, hoje, avida e a grande obra do cidadão brasileiro
Severino Sombra de Albuquerque, recentemente fa
lecido no Rio de Janeiro.

Esse nobre homem nasceu no Estado do Cea
rá, mais precisamente na cidade de Maranguape,
sendo o nono filho da tradicional família do Cel. Joa
quim José de Sombra Souza.

Recebeu formação direta de sua tia Maroca
Sombra. Sempre muito apegado à leitura dos diver
sos clássicos, aos 13 anos leu todos os 24 grossos
volumes da Biblioteca Internacional de Obras Céle-

bres para o seu tio João Sombra, que ficou impossibi
litado de ler em razão de uma paralisia.

Sua vida foi marcada por atividades intensas
nos movimentos trabalhistas no Estado do Ceará e
mais tarde na política do País. Foi considerado peri
goso para a ordem nacional, sendo exilado em Portu
gal junto com outros companheiros.

Na cidade de Coimbra intensificou sua forma
ção intelectual, empenhando-se principalmente nos
estudos econômicos, o que o levou a publicar o pri
meiro livro de história monetária do Brasil.

Os estudos serviam também como válvula de
escape para diminuir a saudade da esposa, de seus
filhos pequenos e parentes próximos.

Sempre atento à política, mantendo contato per
manente com os grandes pensadores brasileiros,
buscava em seus sonhos a melhor forma de servir ao
País, logo que sua condição de exilado lhe permitisse.
Nessa fase nasceu a idéia da "Coimbra Brasileiro", ou
seja, instalar em uma pequena cidade um centro de
estudos onde se poderia desenvolver a capacidade
de pensar e agir livremente.

Depois de superar bravamente as condições ad
versas que a vida havia lhe imposto, Severino Sombra
volta ao Brasil, sendo afastado da vida militar.

Encantado com a beleza de Vassouras, com
seus palacetes abandonados, decidiu que iria fazer
dessa cidade um grande centro universitário.

Lançou-se na luta para 'a realização do seu so
nho. Mesmo, na época, desacreditado pela popula
ção Vassourense, não esmoreceu um minuto sequer.

Após 19 anos de muita luta conseguiu recuperar
o palacete Barão de Massambará, que relegado ao
abandono ameaçava ruir. Esse importante imóvel
passou aos cuidados da Fundação Educacional Se
verino Sombra, onde foi instalada a Faculdade de Me
dicina, funcionando durante 14 anos.

Era o início da realização do sonho de transfor
mar a cidade de Vassouras em um grande centro de
formação de intelectuais.

A luta por recursos continuava. Foi comprada a
chácara do Visconde de Arachá, onde seria erguido o
campus universitário.

Hoje, a Universidade Severino Sombra tor
nou-se uma realidade, fruto concebido pela teimosia,
pela perseverança e, acima de tudo, por uma forte es
perança no futuro do nosso País, pelo nobre homem
chamado Severino Sombra.

Essa universidade, idealizada por esse amante
da sabedoria, emprega diretamente quase mil traba
lhadores e conta com importantes cursos de nível su-
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perior, formando profissionais bem qualificados que
levam seus conhecimentos aos lugares mais distan
tes do País. O curso de Medicina, em 30 anos de exis
tência, formou 5.633 médicos.

O Partido Progressista Brasileiro do Rio de Ja
neiro e do Ministro Francisco Oswaldo Neves Dornel
les asseveram que por essas razões e muitas outras o
Reitor Severino Sombra deve ser lembrado para sem
pre como um homem honrado em suas convicções e
lutador incansável pela formação educacional em
nosso País, pedindo, portanto, que este pronuncia
mento fique gravado nos Anais desta Casa como uma
homenagem póstuma a um grande educador.

Muito obrigada.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desta tribuna quero dar algumas suges
tões ao REFIS que apresentarei a seguir à medida
provisória:

1) ampliar o prazo para inscrição até 30 de abril
de 2000, cuja opção pelo Refis implicará o arquiva
mento da ação judicial correspondente, com desis
tência recíproca, entre contribuinte e Fazenda Nacio
nal, dos ônus processuais, tais como honorários, cus
tas extrajudiciais, perícias, etc.;

2) estabelecer que a opção pelo REFIS seja por
débitos do contribuinte, permitindo, a critério do con
tribuinte, a exclusão daqueles que são objeto de man
dado de segurança of,J de recurso ao Conselho de
Contribuintes, o que permitirá selecionar os débitos
inquestionáveis;

3) estabelecer um limite de 20% para as multas;
4) utilização de prejuízos fiscais para abater

multas e encargos que devem contemplar, indistinta
mente, débitos inscritos e não inscritos em dívida ati
va;

5) substituição da Selic pela TJLP tanto para o
estoque da dívida quanto para os pagamentos futu
ros, inciso 11, alínea "c" - da expressão "bruta", na for
ma a seguir: "relativamente às receitas brutas decor
rentes";

6) eventuais inadimplências, como a perda de
prazo para recolhimento, por exemplo, não deveriam
implicar a exclusão do contribuinte do programa, des
de que a obrigação seja cumprida;

7) desvincular o Refis dos impostos estaduais e
municipais, como mencionado no inciso VI, já que se
trata de um programa de recuperação de tributos fe
derais;

8) exclusão das exig'ências de garantias' previs
tas nos arts. ~ Oe 11, tendo em vista que poderão invia-

bilizar a opção pelos Refis, diante do elevado grau de
comprometimento bancário dos contribuintes e do
fato de que os créditos tributários gozam de privilégio
no concurso de credores;

9) para que o item V do art. 15 simplesmente
não impeça cisões de empresas optantes pelo Refis
(prática prevista na legislação societária), acrescen
tar dispositivo estabelecendo que, nesse caso, a nova
empresa, resultante da cisão, assume responsabili
dade pelos débitos incluídos no programa na mesma
proporção do patrimônio que recebeu;

10) o inciso VI do art. 15 deve ser revogado, por
que impede o acesso futuro ao Judiciário, negando ao
contribuinte o direito de discutir a exigência de novos
tributos ou novas exigências fiscais a respeito de tri
butos existentes;

11) aumentar o número de parcelas previstas no
art. 19 para 180 meses, uma vez que anualmente já é
possível parcelar em sessenta vezes.

Os nossos empreendedores merecem maior
consideração por parte do Governo. Ninguém se sen
te bem vendo seu nome na nominata dos devedores,
nem de passar por constrangimento em diversas oca
siões. A grande maioria do nosso empresariado quer
e precisa da sanidade financeira e fiscal. Além de te
rem contribuído para o desenvolvimento econômico
do País, ainda querem - e é importante - participar.

Por isso, Sr. Presidente, peço o especial apoio
de V. Exª, bem como de cada membro desta honrada
Casa, para tornar o Programa de Recuperação Fiscal
mais atraente e condizente com a nossa realidade,
como sinal de consideração com aqueles que podem
ser reincluídos na economia brasileira.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para manifestar-me a respeito da
greve dos professores, deflagrada há alguns dias no
meu Estado do Rio Grande do Sul.

O Governo Olívio Dutra está oferecendo aos
professores um reajuste de 10% nos salários e 20%
no valor do tíquete-refeição, o que representa 15% de
aumento. Enquanto isso, o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso está há cinco anos sem aumentar os
salários dos funcionários públicos. Outros Governa
dores de Estado, como o de Santa Catarina, o do Pa
raná e outros, também não reajustaram os salários e,
ainda por cima, estão demitindo professores.

É justa a reivindicação da categoria, mas é pre
ciso reconhecer que o Governo Olívio Dutra está fa
zendo. uma administração transparente ~ está ofere
cendo aquilo que ninguém deu ainda.
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Os trabalhadores do campo e da cidade vêm há
décadas sendo humilhados e explorados pela bur
guesia e seus governos. Os últimos governos só fize
ram aumentar a miséria dos agricultores e trabalha
dores urbanos, enquanto meia dúzia de grandes em
presas lucraram valores astronômicos, inclusive com
incentivos fiscais dos cofres públicos.

O Governo Federal é o principal agente desta
política contra o povo. Privatizou, desmontou a educa
ção e a saúde e entregou a economia na mão dos es
peculadores e dos banqueiros internacionais.

A luta dos movimentos sociais está voltada a
construir um novo Brasil, sem fome e soberano, com
educação, saúde e dignidade. Os professores gaú
chos são irmãos nesta luta e neste sonho. Temos con
quistado importantes vitórias juntos, e juntos sofre
mos a violência da repressão, do desrespeito e da po
breza.

No Rio Grande do Sul, fruto de nossa luta e
organização, temos um governo diferente daqueles do
resto do País. Em relação a ele, os movimentos sociais
mantêm sua autonomia, apresentam suas propostas,
suas reivindicações e questionamentos, mas acima
de tudo reconhecem sua importância estratégica
para os interesses do povo, seu compromisso público
cumprido com a reforma agrária, com os pequenos
agricultores, com a qualidade de vida do povo das ci
dades, com a saúde, com a educação.

Por outro lado, reconhecemos também que a si
tuação dos professores é crítica, de um arrocho sala
rial acumulado historicamente pelos sucessivos go
vernos, de maneira que não temos dúvidas sobre a le
gitimidade das reivindicações e das mobilizações jus
tas da categoria. O fato de o Governo do Estado ter
apresentado uma proposta de recomposição salarial
no limite de 10% é positiva. Não é o ideal, reconhece
mos, mas é um sinal de disposição em estreitar as re
lações e um esforço de construir coletivamente pro
postas estratégicas em conjunto com uma organiza
ção sempre respeitada pelo nosso partido, como é o
caso do CPERS Sindicato.

Neste sentido é que nos manifestamos. Que
haja da parte do magistério a compreensão da impor
tância de o nosso Governo democrático e popular ter
apresentado uma proposta que está acima, muito
além daquilo que o Presidente FHC está apresentan
do para os trabalhadores brasileiros em termos de sa
lário mínimo. Nosso Governo apresentou uma pro
posta, enquanto os Governos de Santa Catarina, do
Paraná e de tantos outros Estados, além de não apre
sentarem nenhuma proposta, estão demitindo servi-

dores; enquanto o Governo Federal há cinco anos
não dá nenhum reajuste ao funcionalismo federal.
Que haja a compreensão de que há, sim, disposição
para o entendimento e o diálogo; que há, sim, propos
ta da parte do Governo, além de um tratamento tão
transparente com o movimento, a ponto de os nossos
adversários políticos anunciarem aos quatro ventos
que é uma greve articulada pelo Governo.

Temos certeza, Sr Presidente, de que não é de
interesse do CPERS Sindicato nem de interesse do
Governo do Estado uma opinião pública manipulada
pelos meios de comunicação, especialmente pela
RBS, que age incitando uns contra outros, no puro in
teresse de ferir a credibilidade de um governo que,
pela sua pequena trajetória, já demonstrou cumprir e
honrar compromissos, mesmo que sob adversidades
impostas por circunstâncias que nem sempre estão a
seu alcance superar imediatamente.

Ainda assim, orgulha-nos pertencer a este Go
verno, assim como nos orgulha chamar de parceiros
aos companheiros professores.

Peço a V. ExIl, Sr. Presidente, autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, Recife sediou ontem a primei
ra de uma série de audiências públicas promovidas
pela Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, para colher sugestões e investigar denúncias
contra as empresas concessionárias dos serviços pú
blicos de telecomunicações.

Essa audiência pública foi uma iniciativa do Co
mitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Teleco
municações e aconteceu no Auditório Beberibe do
Centro de Convenções de Olinda, onde mais de cin
qüenta usuários e autoridades comunitárias e polfti
cas apresentaram suas sugestões e crfticas ao servi
ço privatizado.

Tive a oportunidade de me pronunciar nessa au
diência e, mesmo resguardando o meu sistemático
apoio às empresas estatais e, conseqüentemente,
meu repúdio, em todas as votações, às tentativas de
privatização do Governo Federal, o referido processo
é uma realidade. Todos os entraves à privatização ca
fram por terra e os mais diversos campos da atividade
econômica se dobraram a essa realidade.

Desde a quebra do monopólio estatal, passando
pelas telecomunicações, até a Companhia do Vale do
Rio Doce, chegando aos portos e à energia elétrica, a
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privatização tem causado uma verdadeira revolução.
Sinto-me à vontade para falar do tema, uma vez que
me posicionei contrariamente ao processo. Atual
mente a questão não é mais ser contrário ou a favor
das privatizações. A privatização é um fato e cabe a
nós nos posicionar de forma a garantir à população
brasileira um serviço melhor do que o prestado pelas
empresas estatais.

Os avanços existem e são incontestáveis. Veja
mos como exemplo o setor de telecomunicações. O
Brasil trocou o monopólio estatal por um sistema pri
vado de competição que garantirá a toda a população
brasileira o acesso aos serviços de telefonia. Tama
nha mudança em apenas três anos foi conseguida
com a construção de um arcabouço institucional que
estimula o capital nacional e estrangeiro a investir no
setor e, ao mesmo tempo, obriga contratualmente es
ses investidores a cumprir metas de universalização
no fornecimento de linhas e de melhoria no atendi
mento ao consumidor. Hoje existem onze telefones fi
xos para cada cem brasileiros, enquanto em países
como Estados Unidos, Canadá e Suécia essa média
varia entre sessenta e setenta aparelhos para cada
grupo de cem pessoas.

Com a privatização do Sistema Telebrás, a ofer
ta de telefones fixos no Brasil será quase triplicada
até 2007. Isso vai significar um total de 50 milhões de
terminais telefônicos em serviço em menos de dez
anos de privatização. Para se ter uma idéia do que
isso representa, basta lembrar que durante toda a
fase do monopólio estatal a Telebrás instalou cerca
de 17 milhões de telefones.

Para a democratização do desenvolvimento
econômico e social, que tem no setor de telecomuni
cações um componente decisivo, não basta que haja
telefones disponíveis, é preciso que a população con
siga arcar com as tarifas para uso do serviço. Dessa
forma, as empresas que irão atuar no mercado de te
lecomunicações após a privatização, além de terem
de reduzir o prazo de instalação do telefone, também
terão de reduzir o custo das tarifas progressivamente.
Daqui a cinco anos, por exemplo, quem comprar um
telefone irá esperar, no máximo, uma semana para
sua instalação. Ao mesmo tempo, já em 2001 apenas
três anos após a privatização, o custo das ligações vai
cair: 1% nas ligações locais, 5% nas interurbanas e
15% nas internacionais. Em 2005, as ligações para
outros países estarão 66% mais baratas.

Ao elaborar o programa de reestruturação e pri
vatização do Sistema Telebrás, o Ministério das Comu
nicações não' estabeleceu apenas metas de amplia-

ção de serviços, mas também metas de melhoria de
qualidade. Como um maior número de pessoas esta
rá usando o telefone por mais tempo, o tráfego das li
gações vai crescer muito. Para atender a essa de
manda, as novas empresas operadoras terão de in
vestir maciçamente em tecnologia, equipamentos e
pessoal.

O cumprimento integral dessas metas está ga
rantido à população brasileira pelos contratos de con
cessão da Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, já assinados com as atuais operadoras e
que serão assumidos pelas novas operadoras privati
zadas. A Anatel foi criada pelo Governo exatamente
para defender o consumidor na fase de competição.
Assim, se o usuário não receber seu telefone no pra
zo, se as contas não baratearem, ou se a linha cair
durante a ligação, a Anatel autuará imediatamente a ope
radora responsável, que será multada ou, em situação
extrema, poderá até perder a concessão. Além disso,
com a livre concorrência no mercado, o próprio con
sumidor será o primeiro a trocar de fornecedor quan
do não estiver satisfeito.

Em Pernambuco, as empresas concessionárias,
Telemar, nos serviços fixos, e TIM e BCp, nos móveis,
têm promovido nesses dois anos de atividades uma
verdadeira revolução no sistema. Linhas e aparelhos
celulares são distribuídos a contento e gratuitamente,
enquanto que os móveis a Telemar os oferece por
preço competitivo e instalações imediatas. Essas tari
fas baixaram de 500 para 70 reais.

Os serviços de informação o 102 é de comercia
lização, o 144 de responsabilidade da empresa Infor
mador atendem satisfatoriamente e as contas venci
das são negociadas antes dos cortes ou suspensão
de serviços.

Por essas razões, mantemos nossas críticas ao
modelo e processo das privatizações do Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, no entanto,
entendemos que lugar de empresa é nas mãos de
empresários e não de governos capitalistas.

Parabéns à Anatel e ao Comitê de Defesa dos
Usuários de Serviços de Telecomunicações por es
sas audiências públicas.

O SR. ALDIR CABRAL (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, ao término, esta semana, de mais um
"verão carioca", à população do Rio de Janeiro resta
rá a lembrança dos grandes e injustificáveis atenta
dos contra o meio ambiente ocorridos nesses últimos
tempos naquela cidade ainda maravilhosa. O primeiro
deles continua repercutindo negativamente. Trata-se
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do lamentável acidente provocado pelo derramamen
to de óleo na Baía da Guanabara, de responsabilida
de da Petrobras, empresa estatal vinculada ao Go
verno Federal. Este fato, amplamente divulgado pela
imprensa internacional, se é de todo lamentável, re
presentou o descaso da maior empresa pública do
País para com a Lei nQ 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, conhecida como "A Lei da Natureza" ou ainda
"A Lei dos Crimes Ambientais".

O segundo atentado ocorreu na Lagoa Rodrigo
de Freitas, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e
foi provocado pelo derramamento de milhares de to
neladas de esgoto composto por dejetos e águas po
luídas que chegam à lagoa por meio de inúmeros de
saguadouros clandestinos, para os quais não aten
tam nem o Estado nem o Município, que os deixam
existir sem maiores restrições, considerando que os
mesmos se originam de ligações irregulares que par
tem de propriedades particulares pertencentes a pes
soas de grande poder aquisitivo.

É verdade que a Petrobras assumiu a respon
sabilidade pelo primeiro acidente, adotando medidas
que já solucionaram em parte o problema. Perce
beu-se, no entanto, que sua maior preocupação dizia
respeito às providências que pudessem impedir o
alastramento do óleo derramado na Baía da Guana
bara pelas praias da Zona Sul da cidade. Ficou evi
dente, todavia, que não houve o mesmo cuidado pre
ventivo em relação às populações mais pobres e aos
pescadores que vivem e trabalham às margens da
Baía da Guanabara, em suas praias e manguezais.

Já os entes envolvidos diretamente com o se
gundo acidente, esses não assumem suas responsa
bilidades e trocam farpas. A Prefeitura da cidade do
Rio de Janeiro transfere o problema para o Estado e
sua empresa Cedae. O Estado, por igual, tenta trans
ferir a responsabilidade pelo ocorrido ao Governo Mu
nicipal. Enquanto isso, a população sente-se prejudi
cada, deteriorando-se, por via de conseqüência, a
boa imagem da cidade, que deveria ser de todo pre
servada,

Trato deste assunto para manifestar uma preo
cupação que me assalta. Há cerca de oito anos a Pe
trobras foi responsável por idêntico crime ambiental
ocorrido no Estado da Bahia, e até o presente mo
mento a estatal não reparou os danos causados à na
tureza, às populações afetadas e aos trabalhadores
que se sentiram impedidos de trabalhar com a pesca
em razão da contaminação das águas do mar no local
do acidente. O assunto, sem nenhuma solução admi
nistrativa, foi parar na Justiça, onde se arrasta sem

que haja uma sentença definitiva, animando a Petro
bras a manter-se sem responsabilidade para com o
meio ambiente em razão da provável impunidade de
seus diretores, continuando a operar suas unidades
de refino, e outras, ao arrepio das normas contidas na
Lei dos Crimes Ambientais.

No caso do Rio de Janeiro, sabe-se que somen
te na Refinaria de Duque de Caxias, de trinta e duas
unidades em operação, apenas três possuem licença
para funcionar regularmente. Vinte e nove unidades,
ao que parece, continuam funcionando de forma irre
gular. Nas demais refinarias da Petrobras a situação
deve ser igualou pior. Como o óleo derramado se ori
ginava na Refinaria de Duque de Caxias, os riscos e
os perigos continuam evidentes, sem que ainda nada
tenha sido feito para a recuperação da vegetação ma
rinha atingida, nem se falou no repovoamento de
crustáceos, aves e peixes, que foram submetidos a
uma matança cruel. Nada se tem noticiado sobre me
didas ou procedimentos de descontaminação do fun
do da Baía da Guanabara nem sobre a recuperação
dos manguezais mais atingidos, como os de Duque
de Caxias, Magé, Guapimirim e São Gonçalo. Pro
meteu-se assistência social e econômica aos pesca
dores e aos demais trabalhadores, que, em conse
qüência dos fatos, tiveram suspensas as suas ativida
des laborais. Até o momento pouco se disse sobre um
atendimento eficaz e correto às famílias prejudicadas.
É de se temer que, a qualquer momento, como ocor
reu no Estado da Bahia, essas soluções sejam busca
das nos tribunais de justiça.

Mas volto à situação da Lagoa Rodrigo de Frei
tas. Não é a primeira vez que a poluição daquele re
canto se manifesta forte e mortífera. De tempos em
tempos o fato se repete, sendo que, desta vez, de
modo mais agressivo e danoso, ocasionando a mor~

tandade de milhares de toneladas de peixe e impedin
do toda e qualquer atividade no interior e ao redor da
Lagoa. No Estado e no Município foram tomados os
devidos cuidados para que os acidentes não se repe
tíssem. E como a lagoa se liga ao mar por meio de um
canal, restos da poluição que se produziu na região
de água represada evadiu-se para as águas do mar
aberto, poluindo mais ainda as praias litorâneas do
Zona Sul da cidade.

Observando de modo linear esses dois episódios,
neles vemos envolvidos como agentes diretos ou indi~

retos dos referidos crimes contra a natureza os Go
vernos da União, do Estado e do Município. Se assim
é, parece-me que os entes estatais não se sentem
obrigados a cumprir as leis vigentes no País, especi-
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almente no que concerne às suas obrigações para
com a sociedade e o meio ambiente. São diligentes,
entretanto, em exigir do povo que cumpram as leis
que beneficiam e remuneram esses mesmos entes
estatais.

Esta observação que faço deveria ser uma preo
cupação geral nesta Casa e na sociedade como um
todo. Não podem, nem a Petrobras, nem o Governo
do Estado do Rio de Janeiro, nem a Prefeitura da Ca
pital daquele Estado, como não pode nem deve qual
quer dos entes públicos existentes no País sentir-se
desobrigado do cumprimento das leis, especialmente
no que concerne ao meio ambiente, hoje um tema de
preocupação e cuidados universalmente postos.

Assim, o meu apelo ao Governador do Estado
do Rio de Janeiro e ao Prefeito da Cidade do Rio de
Janeiro é para que encontrem, de modo harmonioso
e urgente, a devida solução para o problema de polui
ção das praias cariocas e da Lagoa Rodrigo de Frei
tas. Por igual, é de se apelar ao Governo Federal que
obrigue os seus agentes e serem fiéis cumpridores de
todas as normas legais vigentes e que o Ministério de
Minas e Energia adote medidas fiscalizadoras que
confiram se a Petrobras já se adequou às Lei dos Cri
mes Ambientais para cumpri-Ia integralmente.

É vergonhoso que focos de poluição subsistam
nos mares abertos e nas águas correntes ou represa
das em razão de ações ou de omissões criminosas do
próprio Estado, representado pelos seus três níveis
de governo. Mas, infelizmente, é o que vem aconte
cendo no Rio de Janeiro, onde, segundo poder-se-ia
dizer, a União, o Estado e o Município, em conluio, dei
xam que as águas se contaminem como se a prática
desse crime não lhes dissesse respeito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou proto
colando na Casa cinco novos projetos de lei: o primei
ro cria incentivos para doadores de órgãos, o segun
do cria o selo de segurança para gás liquefeito de pe
tróleo, o terceiro torna obrigatória a veiculação de
mensagens educativas nos livros e materiais distribuí
dos pelo Ministério da Educação, o quarto determina a
impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias
nas embalagens de leite e o quinto torna gratuito o for
necimento de medicamentos excepcionais a pessoas

carentes, considerando como medicamentos excep
cionais aqueles que devem ser usados com freqüên
cia e de forma permanente, sendo indispensáveis à
vida dos pacientes. Esse quinto projeto de lei visa re
solver o problema enfrentado por várias pessoas por
tadoras de doenças graves, cujos medicamentos são
inacessíveis em virtude dos seus altos preços. Uns
por serem pobres, outros por estarem pobres, não
tendo emprego e com isso estando sem salário. ficam
sem condições de adquirir um medicamento que,
pela importância, é vital para sua própria sobrevivên
cia.

Exemplo disso são os portadores de diabetes.
Um frasco de insulina custa em torno de US$30,00,
sem falar dos que sofrem de fibrose cística e tomam
Pancrease, um remédio importado que custa em tor
no de US$90,00, e o Retrovir (AZT), usado pelos so
ropositivos e que custa em torno US$190,00.

Fica evidente que um desempregado ou assala
riado não reúne condições para comprar tais medica
mentos.

Ainda relaciono as necessidades que passam
as famílias que têm um filho defeituoso, crianças que
nasceram e merecem respeito. no entanto, pela ex
cepcionalidade necessitam de remédios de uso contí
nuo. Ficam os pais peregrinando pelas esferas do Po
der mendigando auxílio e muitas vezes são usados
na promoção pessoal de autoridades sem escrúpu
los.

O "Estado" é responsável pelo bem-estar do ci
dadão. A Constituição Federal garante ao cidadão as
sistência e acesso aos diversos níveis de saúde. Ao
aprovar tal legislação, estaremos dando ao cidadão
necessitado condições dignas de viver.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Geraldo Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfls e Srs. Par
lamentares, preliminarmente, desejo expressar meus
melhores agradecimentos a S. Exª- Rev"'·, Dom Geral
do Majella Agnelo, Arcebispo de São Salvador da Ba
hia e Primaz do Brasil, que recentemente teve a ama
bilidade de remeter-me, para consulta. interessantes
dados históricos sobre avida de Frei Ludovico Liome.

Frei Ludovico nasceu em Livomo, na Itália, em
1770. Entrou para Ordem dos Capuchinhos em 1794
e chegou à Bahia em 17 de março de 1816, para pre
garo evangelho e os valores eternos do cristianismo.

Um ano após sua chegada, foi destinado ao
apostolado em meio aos índios do sul da província.
Dotado de inquebrantável coragem, provada como
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capelão militar nas guerras napoleônicas, tinha o per
fil exato para evangelizar os temidos índios que ate
morizaram os mais audazes conquistadores e bandei
rantes paulistas. Em 1819, o famoso explorador e ci
entista bávaro Von Martius visitou a aldeia dos Cama
cãs. Fazia apenas três anos que o missionário havia
chegado à Bahia e somente dois de seu apostolado
entre eles.

Entretanto, assim se expressou Von Martius:
"Todos estes índios foram aldeados, graças aos esfor
ços de um venerando sacerdote, do convento dos ca
puchinhos da Bahia, Frei Ludovico Liorne, e instruí
dos nas elementares doutrinas da Igreja, como tam
bém na agricultura;'

Sr. Presidente, Frei Ludovico viveu entre os índios
da minha região, desconhecendo conforto, comodida
de e consagrando sua vida aos índios, para quem ele
era tudo: bispo, vigário, médico, cirurgião e pai.

Junto de Frei Ludovico eles viviam pacificamen
te e com a doutrina cristã, aprendiam a arte da agri
cultura e artesanato, amando verdadeiramente aque
le missionário de vida virtuosa.

SrIls e Srs. Parlamentares, no dia 17 do corren
te, a virtuosa Ordem dos Capuchinhos comemorou os
184 anos da chegada de Frei Ludovico na Bahia.

Mas, retomando a história, a presença dos de
nominados índios bravos do sul da Bahia era um pro
blema a molestar as autoridades, que se empenha
vam na colonização daquela área.

Nobres pares, a benevolente presença de Frei
Ludovico preservou a vida e a cultura daqueles índios
valentes, que viviam em numerosas tribos na região,
que certamente teriam sido dizimados pelos bandei
rantes paulistas e baianos, vez que se constituíam em
barreira ao movimento de expansão colonial. Aquelas
tribos se diferenciavam da raça Tupi, do sul, e dos Tu
pinambás, do litoral.

Embora com nomes e matizes diversos, elas po
dem ser enquadradas em três grupos lingüísticos
principais: os aimorés, os pataxós e os camacãs.

Assim, o missionário capuchinho dedicou sua
vida à evangelização dos índios que viviam na faixa
compreendida entre Ilhéus e Vitória da Conquista.

De iguais sentimentos estava animado o historia
dor e político Baltazar da Silva Lisboa.

Quando Frei Ludovico chegou ao arraial de Fer
radas (o nome deriva do fato de que os colonos costu
mavam parar ali para ferrar seus animais antes de pe
netrar nas matas ), encontrou no 100al um grupo de ín
dios mansos, que o Dr. Baltazar habituara ao convívio

social naquela aldeia fundada por ele mesmo, onde
havia uma capela para as funções sagradas.

Dois anos depois começavam a despontar os
primeiros frutos do trabalho missionário, pois em Fer
radas já havia uma comunidade composta de treze fa
mílias de índios gueréns, originários de Almada, e
120 índios camacãs.

Mas, como observou Frei Ludovico numa carta
ao Dr. Silva Lisboa, datada de 12 de agosto de 1819,
o aglomerado indígena podia ser bem mais numero
so, não tivesse sobrevindo uma desastrosa epidemia
que, além de fazer vítimas, suscitou um clima de pâni
co nos restantes, compelindo-os a se refugiar nova
mente nas matas.

Assegurava, porém, a seu correspondente, que
com o renovado interesse das autoridades da provín
cia e com o incremento dos colonos, empregados na
abertura de importante via de comunicação, destina
da a ligar Ilhéus a Vitória da Conquista e à Província
de Minas Gerais, os grupos de índios seriam reorga
nizados e a aldeia de Ferradas poderia ser elevada a
vila em pouco tempo.

Dois anos mais tarde, Frei Ludovico pode comu
nicar com imensa satisfação a seu ilustre amigo que a
importante estrada planejada era uma realidade.

Os merecimentos do missionário no cumpr!
mento daquela obra, que encurtava a distância entre
as duas localidades e livrava os comerciantes de gado
e de produtos agrícolas de meses inteiros de viagem
pela estrada geral da Bahia, foram devidamente reco
nhecidos pelas autoridades públicas.

Conquanto reconhecesse a importância dos re
flexos de sua obra de evangelização no plano socioe
conômico, a finalidade primordial de Frei Ludovico
permanecia sempre a mesma: a salvação das almas
daqueles a quem amava como filhos.

Finalmente, o grande trabalho do missionário
conseguiu abrir entendimento entre as tribos, que an
tes guerreavam entre si.

Os índios corresponderam à ternura de quem os
amava sinceramente, a ponto de pedirem, por iniciati
va própria, que o homem de Deus fosse para o meio
deles, a fim de instruí-los na religião cristã e asso
ciá-los à Igreja mediante o batismo.

Nesse sentido, três pedidos chegaram a Frei Lu
dovico no ano de 1844, quando ele ainda se encontra
va no meio missionário de São Pedro de Alcântara.

Grande impressão lhe causou o pedido dos bo
tocudos. Ele estava celebrando uma missa, quando
viu se aproximarem e se prostrarem diante do altar
um grupo de dezesseis botocudos, amorenados,
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completamente despidos e armados com lanças. Ti
nham ido até lá para lhe comunicar seu desejo de se
tornarem cristãos.

Outras tribos de botocudos e mongoiós, aloja
das ao longo do Rio Prado, no Distrito da Imperial ViI
la Victória, também esperavam o missionário para se
rem instruídos na fé.

Frei Ludovico, que fez da aldeia de São Pedro
de Alcântara o centro de irradiação missionária de
toda a comarca de Ilhéus, morreu em 27 de dezembro
de 1849.

No relatório anual de 1850, o Presidente em
exercício, Francisco Gonçalves Martins, diante da
Assembléia Provincial, fez notar toda a extensão e
gravidade da perda, salientando como o religioso, tra
balhando com zelo e com maneiras afáveis, conse
guira obter tal ascendência sobre QS índios, a ponto
de com facilidade conduzi-los ao seio da Igreja e le
vá-los a uma elevada vida social.

Frei Ludovico foi" comparado por autoridades
eclesiásticas da época aos grandes apóstolos dos ín
dios: Padre José de Anchieta e Frei Bartolomeu de
Las Casas.

Frei Ludovico baseou seu trabalho missionário
no mais elevado respeito cristão e apreço ao indiví
duo, tendo sempre claras as peculiaridades étnicas e
culturais do mundo indígena.

Para encerrar, Sr. Presidente, no mês em que se
comemora os 184 anos da chegada de Frei Ludovico
Liorne ao Brasil, também desejo prestar minhas mo
destas e sinceras homenagens ao cristão, ao sacer
dote, ao missionário que até hoje é lembrado e reve
renciado pelo povo de minha região.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. De
putados, a implementação da Agência Nacional do
Petróleo ANP veio proporcionar, sob a luz da justiça
para com os Municípios produtores de petróleo, uma
política mais transparente na fixação dos valores de
indenizações, os chamados royalties. Foi uma das
medidas mais acertadas do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, tendo levado à minha
região, o norte do Estado do Rio de Janeiro, recursos
que podem mudar o seu perfil, contribuir para com o
nosso processo de retomada do desenvolvimento
econômico.

Sob a força da atuação da ANP, em consonân
cia com a política para o segmento fixada pelo Gover
no Federal, foram depositados, esta semana, nas
contas de Municípios e Estados da Federação pro-

dutores de petróleo, milhões de reais, na forma de ro
yalties. O Estado do Rio de Janeiro recebeu um total
de 28,2 milhões de reais de royalties corresponden
tes à produção de petróleo na Bacia de Campos no
mês de janeiro.

Para se ter uma noção, nobres colegas Parla
mentares, do impacto dos repasses dos royalties
pela ANP para os Municípios fluminenses, a segunda
unidade federativa produtora, o Rio Grande do Norte,
ficou com 7 milhões de reais. Os demais Estados pro
dutores receberam 4,7 milhões de reais (Bahia);
3,780 milhões de reais (Amazonas); 2,3 milhões de
reais (Sergipe) e 980 mil reais (Espírito Santo).

Campos, município-pólo do norte do Estado do
Rio de Janeiro, que abriga a maior parte dos campos
petrolíferos da Petrobras e que responde por mais de
75% da produção nacional, recebeu 12,288 milhões
de reais. Desse total, 7,118 milhões de reais são refe
rentes à produção off-shore do mês de janeiro. O res
tante, 5,170 milhões de reais, foi compensação da
ANp, em função de o Município ter recebido, no exer
cício anterior, um terço do que seria correto, por fa
lhas no sistema de processamento da agência.

Em que pese o distanciamento político entre
este Parlamentar e o grupo que domina a cidade por
doze anos, capitaneado pelo PDT, movi todos os es
forços necessários para que Campos recebesse, de
imediato, os valores devidos em royalties. Entenden
do que a população não pode ser prejudicada, te
nho-me comportado como porta-voz dos interesses
de Campos e de todo o norte fluminense junto à
Agência Nacional de Petróleo.

Como Deputado eleito pelo norte fluminense,
em diferentes ocasiões tenho-me postado neste no
bre Parlamento na vigorosa defesa de questões refe
rentes à ANP e à Petrobras. Diversos foram os pro
nunciamentos por mim elaborados para cobrar princi
palmente uma política mais justa de compensação
dos municípios produtores. E assisto a isto feliz, após
mudanças no segmento do petróleo, com a quebra do
monopólio estatal, em que fui o único Deputado de
minha região a votar favoravelmente, por saber que o
norte fluminense seria beneficiado em curtíssimo prazo.

É lamentável apenas que esses recursos vulto
sos sejam aplicados, como no caso de Campos, com
falta de critérios, com realização de obras malfeitas,
que constantemente têm que ser refeitas. É assom
broso que uma Prefeitura do porte da de Campos ad
ministre um dos maiores orçamentos do Estado do
Rio de Janeiro, cerca de R$200 milhões para este
ano, sendo que os royalties do petróleo irão compor
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essa receita com 100 milhões de reais, sem o mínimo
de planejamento. Podemos Gitar com segurança, in
clusive, que não existe esta Pasta, a de Planejamen
to, na estrutura administrativa do Município de Cam
pos.

O Município de Campos recebe mais recursos,
isolada e comparativamente, do que os Estados do
Amazonas, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de
Sergipe e do Espírito Santo e guarda consigo um dos
piores resultados socioeconômicos da Federação. Os
indicadores sociais de Campos, uma cidade de médio
porte, com quase 500 mil habitantes, são só compa
rados, em níveis de pobreza e miséria absoluta, a de
Municípios do sertão do Nordeste brasileiro.

Desejamos encerrar este pronunciamento, Sr.
Presidente, sustentando a nossa posição no sentido
da correta aplicação dos recursos dos royalties, uma
importante receita municipal que poderia, se utilizado
com rigor e determinação, atenuar o quadro de re
cessão econômica do norte fluminense, permitin
do-me a ressalva devida de que muitas são as admi
nistrações que apresentam esta preocupação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, além do desempenho favorável das con
tas públicas no ano passado, o País comemora dois
outros fatos positivos: a recuperação do nível de em
prego no setor industrial e a reversão do déficit da ba
lança comercial nos primeiros meses deste ano.

Levantamento realizado pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) revela
que pelo segundo mês consecutivo a indústria paulis
ta registrou crescimento positivo, o primeiro verificado
desde o lançamento do Plano Real. Como São Paulo
é o termômetro da indústria nacional, esse desempe
nho positivo sinaliza o reaquecimento da economia,
com a possibilidade de retomada do pleno emprego
ainda este ano.

Embora o crescimento do nível de emprego nos
dois primeiros anos tenha sido de apenas 0,06 e
0,14%, respectivamente, mesmo assim são números
alentadores, se levarmos em conta que janeiro e feve
reiro são meses tradicionalmente fracos em termos
de atividade econômica.

O desempenho do setor industrial nos últimos
dozes meses ainda apresenta resultado negativo,
com uma perda de 27,4 mil vagas no mercado de tra
balho. Mas este ano o setor já apresenta uma recupe
ração de 0,20%, o que eqüivale à criação de mais de
3 mil postos de trabalho.

Esse crescimento da indústria brasileira tam
bém foi constatado pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE). Segundo estudos do ór
gão, esse setor cresceu 5,4% em janeiro deste ano,
em comparação com o mesmo mês do ano passado.
Técnicos do IBGE acreditam num desempenho ainda
melhor em fevereiro, mantendo uma tendência de re
cuperação que vem sendo constatada desde outubro
do ano passado. De acordo com o estudo, o setor de
bens de capital foi o que apresentou melhor desem
penho, passando de um crescimento negativo de
13,2% em setembro de 1999 para uma variação posi
tiva de 8,9% em janeiro último.

O mais interessante é que esse desempenho
positivo não ocorre apenas na indústria paulista. Em
Goiás, dados do Sistema Nacional de Emprego
(SINE) revelam um crescimento de 43% do número
de trabalhadores contratados em fevereiro, em rela
ção a janeiro, graças principalmente à expansão da
indústria de transformação. •

Apesar do desempenho positivo da economia
goiana, há porém um aspecto preocupante. Das
2.226 vagas oferecidas nas áreas de serviço, comér
cio e indústria em todo o Estado, apenas 803 foram
preenchidas, representando cerca de 36% do total.
Isso revela a baixa qualificação de muitos trabalhadores
goianos e mostra que a modernização das empresas,
aliada à adoção de novas tecnologias, amplia o fosso
entre desempregados e as vagas disponibilizadas.

Consciente dessas limitações, o Governo de
Goiás, por meio da Secretaria de Cidadania e Traba
lho, já estabeleceu como meta para este ano a qualifi
cação de pelo menos 100 mil trabalhadores em todo o
Estado, com um leque de duzentos cursos profissio
nalizantes nas mais diferentes áreas de atuação.

Os cursos serão implementados através do Pro
grama Avançar, que conta com recursos da ordem de
6,7 milhões de reais, provenientes do Ministério do
Trabalho e Emprego, por intermédio do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT). Até o final do mês, o
Governo estará anunciando os locais de inscrição e
as entidades que estarão encarregadas de ministrar
os cursos.

No caso de Goiás, essas medidas chegam em
boa hora, já que o Estado vive um dos momentos
mais favoráveis da sua história, com uma expansão
sem precedente do seu setor agroindustrial, e sua
mão-de-obra não foi devidamente preparada para
esse crescimento vertiginoso. Isso obriga o Estado a
correr contra o tempo para recuperar o tempo perdido
e oferecer aos seus trabalhadores condições míni-
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mas para concorrer às vagas que vêm sendo oferta
das nos mais diferentes setores da economia goiana.

Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, neste dia 21 de março, Dia Internacional
para a Eliminação da Discriminação Racial, lamento
que o nosso incompleto desenvolvimento social, a
concentração de renda, a pobreza e a baixa qualida
de de vida da maioria dos brasileiros não nos permita
comemorar a data.

Sendo o Brasil um país de negros, brancos e ín
dios, as minorias étnicas continuam sem ter como
desfrutar das mesmas oportunidades que os brancos
têm no acesso a serviços de qualidade em saúde, ha
bitação, mercado de trabalho e formação educacio
nal, destarte os avanços conseguidos na última déca
da.

É preciso, srªs. e'Srs. Deputados, a continuida
de dos trabalhos pela mudança dessa dura realidade
que nos entristece e envergonha.

E, como nem tudo é tristeza, tenho a alegria de
registrar desta tribuna <:> transcurso, no último dia 18,
do qüinquagésimo sexto aniversário de emancipação
político-administrativa do querido e progressista Mu
nicípio de Ribas do Rio Pardo, localizado no meu
Estado, Mato Grosso do Sul.

Com uma população de quase 15 mil habitantes
espalhados nos mais de 17 mil quilômetros qua
drados de sua extensão territorial, Ribas vem conquistan
do e ocupando o seu lugar de destaque no agribusines
estadual, sendo o segundo maior produtor de bezerros
do Estado e estando entre os quinze maiores produ
tores de soja, de leite e de mel, além de possuir o dé
cimo sétimo maior rebanho de eqüinos de nosso
Estado e ser ainda o maior produtor de carvão vegetal
do Mato Grosso do Sul.

Desejo, Sr. Presidente, congratular-me com
toda a população de Ribas do Rio Pardo, cumprimen
tando a cada um através do meu dileto amigo e Prefei
to José Domingues, carinhosamente chamado pelos
seus conterrâneos de Zé Cabelo.

Com perfil e caráter típico das pessoas do interior
sul-mata-grossense, Zé Cabelo desde cedo aprendeu
a conciliar o trabalho na lavoura com os bancos esco
lares, concluindo o curso de magistério e tornando-se
depois agente da polícia estadual.

Mas como empreendedor nato que é, foi em
suas atividades empresariais que exercitou todas as
suas qualidades administrativas, que, aliadas ao seu
carisma, fez com que conquistasse o respeito, a ad-

miração e o carinho do povo rio-pardense, sendo elei
to Vice-Prefeito nas eleições de 1992 e Prefeito Muni
cipal nas eleições de 1996, efetuando visíveis trans
formações no Município, com destaque para o aspec
to humano e social. '

Apesar das dificuldades financeiras por que
passam praticamente a totalidade dos Municípios
brasileiros, Ribas do Rio Pardo vem recebendo im
portantes investimentos na educação, na saúde, no
apoio à produção agropecuária e na melhoria das
condições habitacionais das famílias de baixa renda.

No exercício do meu mandato parlamentar, des
tinei a Ribas, através de Emendas ao Orçamento Ge
rai da União para 1998, R$40.000,00 para investi
mentos em saneamento básico e R$90.909,00 do
Programa Habitar Brasil.

Já no Orçamento do ano passado, aloquei im
portantes recursos financeiros, através do Ministério
da Agricultura, para obras de eletrificação rural na
quele Município, com os contratos já assinados com a
Caixa Econômica Federal e que atenderão a dezenas
de famílias de produtores rurais, levando a elas me
lhores condições sociais e que darão a Ribas possibi
lidades de aumentar ainda mais a sua participação na
agropecuária estadual pela implementação de tecno
logias no plantio, na colheita e na industrialização,
que se tornam possíveis apenas com o uso da ener
gia elétrica.

Por intermédio do Ministério da Integração Nacio
nal, Sr. Presidente, destinei R$100.000,00 para obras
de controle de enchentes e, através da Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano, destinei outros
R$120.000,00 do Programa Habitar Brasil, com o
contrato também já firmado com a Caixa Econômica
Federal.

Parabéns, Prefeito Zé Cabelo! Parabéns, povo
de Ribas do Rio Pardo!

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
o Presidente Fernando Henrique, ao incentivar as pri
vatizações de muitas empresas estatais, teve a inten
ção de retirar do Estado a responsabilidade de admi
nistrar, muitas vezes com passivos, essas companhias
que criavam problemas para o Tesouro Nacional,
como também para melhorar a atuação dessas em
presas em benefício da comunidade.

Um dos segmentos que mostram a feliz decisão
do Presidente Fernando Henrique foi o das telecomu
nicações. Na verdade, antigamente era quase impos
sível se adquirir um telefone; hoje já existe, conside
rando-se a lei da oferta e da procura, um outro pano-
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rama, principalmente quanto à aquisição de um tele
fone celular.

É claro que, no campo da telefonia fixa, os pro
blemas ainda são muitos, as dificuldades ainda são
grandes. Quando usamos a expressão "ainda são", é
porque temos confiança de que no dia a dia essas di
ficuldades vão diminuir. E existe um fator decisivo
para que isso aconteça: a livre concorrência de mer
cado, o melhor caminho que conhecemos para o apri
moramento dos prestadores de serviços.

Queremos discorrer um pouco mais sobre esse
assunto na área da telefonia fixa. Citamos como
exemplo a companhia Telemar, ainda muito polêmica,
mas, justiça seja feita, trata-se de uma organização
que veio substituir a estatal Telerj, de poucas lem
branças boas, por causa do corporativismo, de deci
sões dúbias, favorecimentos a grupos e um fraco de
sempenho como prestadora de serviços. Exatamente
a Telerj, com todo seu acervo, que foi repassada para
a Telemar. É claro que os problemas não poderiam
acabar como um passe de mágica.

Os problemas continuaram. Só que hoje existe
uma diferença. Os grupos com interesses escusos
praticamente acabaram; o corporativismo deixou de
existir, e um objetivo maior cresceu com o passar dos
dias: o de prestar melhores serviços ao cidadão.

Quando falo em melhores serviços, quero citar
como exemplo a minha cidade de Duque de Caxias,
no Rio de Janeiro, que, graças às solicitações do Pre
feito trabalhador Zito e aqui do seu criado, a Telemar
tem atendido, dentro do possível, às reivindicações
de nossa população.

O maior exemplo é quanto às instalações dos
conhecidos orelhões, os telefones públicos, que ser
vem principalmente à população de baixa renda, po
pulação essa que é maioria em nosso município.

Além de atuar com mais precisão nesse campo,
a Telemar vem acompanhando as inaugurações das
ruas que o Prefeito Zito realiza semanalmente. Em
cada uma dessas ruas, saneadas, pavimentadas e
iluminadas, a Telemar tem instalado um telefone pú
blico, o popular orelhão. E existem ruas, principalmen
te nos distritos, que estão distantes mais de cinco qui
lômetros, chegando às vezes até dez quilômetros, do
último ponto de linha instalado.

Outro exemplo de boa-vontade foi em relação à
colônia dos pescadores, vítimas da tragédia do óleo
da Petrobras derramado na Baía de Guanabara, o di
zimou grande parte da flora marítima e a população
de peixes. Os pescadores pediram ao Prefeito Zito
que interferisse no sentido de que a Telemar colocas-

se um orelhão na colônia, com o objetivo de facilitar
as comunicações. Mesmo enfrentando a distância do
local, o pedido foi atendido.

Lamentavelmente, existe outro problema: os
destruidores dos aparelhos públicos, o vandalismo
que ainda impera contra o progresso. Só na semana
do carnaval, segundo a Telemar, foram destruídos
2.300 orelhões no Rio de Janeiro.

Daqui fazemos um apelo à nossa população
para ajudar na fiscalização, denunciando, através do
telefone, anonimamente, esses grupos que teimam
em destruir um bem que serve ao público.

O telefone é necessário e mais ainda os ore
lhões, principalmente aqueles instalados em ruas dis
tantes dos centros urbanos. Num caso de emergên
cia, seja de finalidade médica, policial ou até particu
lar, o telefone é o instrumento usado com mais fre
qüência; imaginem sua utilidade nos bairros mais dis
tantes.

Nossos parabéns à Telemar pelo seu esforço,
sua luta cotidiana, vencendo barreiras e avançando
na direção do seu objetivo maior: prestar serviços à
comunidade com todo o respeito que ela bem merece.

Por último, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
acusação contra o Presidente do Banco do Brasil por
não aceitar a denúncia de um Deputado Federal so
bre um leilão no Rio de Janeiro. Para nós isso é, sem
dúvida alguma, uma ofensa. E aqui está o repúdio ao
Presidente do Banco do Brasil, que não quis receber o
nosso par, o nosso colega Deputado Coronel Garcia.

Era o que tinha a dizer.
e SR. DR. ReSINHA (PT - PRo Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srês e Srs. Parla
mentares, há uma lenda do interior do País que diz
que quando a morte ronda uma pessoa, a sombra
abandona seu corpo e o homem espera solitário a
própria morte.

Os avisos de que essa morte está próxima são
evidentes e públicos. Há mais de vinte anos, um dedi
cado advogado de posseiros do interior da Bahia re
cebeu o aviso de que, se continuasse a insistir com a
bobagem de que os homens são iguais e têm, todos,
direito à terra, seria morto. As autoridades tomaram
conhecimento e não moveram uma palha. E Eugênio
Lira tombou baleado no solo de Santa Maria da Vitó
ria, na Bahia.

Seu exemplo inspirou outros jovens que, re
cém-formados, entregaram-se ao trabalho de defen
der o povo e seus direitos. O advogado Gabriel Pi
menta saiu de Juiz de Fora e dedicou seus verdes
anos aos posseiros de Marabá, no Pará. Engajado no
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trabalho da Comissão Pastoral da Terra e no Sindica~

to de Trabalhadores Rurais, não demorou a receber
ameaças de morte. As autoridades foram procuradas
e instadas a tomar providências para assegurar avida
do advogado. Mas Gabriel esperou sozinho a morte.
Antes de completar três anos de trabalho junto aos
posseiros, foi assassinado a tiros. Apesar das evidên
cias, testemunhas e provas, ninguém nunca pagou
por esse crime.

O advogado e ex-Deputado Estadual pelo
PCdoB Paulo Fonteles lutou uma vida inteira contra a
ditadura militar e contra a opressão dos latifundiários
do Pará. Incansável, não retrocedeu nem quando sua
sombra se afastou de si. Todos tinham como certo
sua morte. Os apelos para que essa vida fosse prote
gida foram inúmeros, no Brasil e no exterior. Em vão.
Paulo Fonteles foi assassinado sem chance de defe
sa em julho de 1987 na localidade de Ananindeua, no
Pará.

Esses três homElns fazem uma falta imensa na
jornada que os trabalhadores rurais trilham. A luta por
uma sociedade mais justa e fraterna segue enfraque
cida sem eles. Certamente, qualquer conquista futura
será mais pobre sem a presença de suas vidas gene
rosas.

Venho a esta tribuna, Sr"\s e Srs. Deputados,
porque temo ver a história se repetir ante a inoperân
cia cumplicidade? das autoridades, principalmente do
meu Estado, o Paraná, no caso do advogado Darci
Frigo, repetidas vezes ameaçado de morte.

As ameaças foram feitas por telefone nos dias
25 e 29 de fevereiro, por volta das 6 horas da manhã.
Uma voz masculina o advertiu: "ô Frigo, o negócio é o
seguinte: me contrataram para quebrar tuas pernas,
mas não faço serviço pelo meio. Você tem seguro de
vida? (...) Faça seguro pra não deixar tua família de
samparada".

Frigo denunciou as ameaças ao Ministério PÚ
blico e na Comissão de Direitos Humanos da Ordem
dos Advogados do Brasil. Mas achou por bem não pe
dir segurança à Polícia do Paraná por entender que
não pode pedir ajuda a quem está lhe perseguindo.

Nos dois telefonemas que foram gravados, o au
tor das ameaças faz referência direta à desocupação
dos sem-terra da Praça Nossa Senhora da Salete, no
Centro Cívico, em 27 de novembro. Na ocasião, Frigo
foi acusado de ter agredido e quebrado a perna de um
soldado, quando na verdade e jornalistas presentes
confirmam o fato o soldado feriu-se acidentalmente
quando corria atrás dos sem-terra. O bispo auxiliar de
Curitiba, D. Ladislau Biernaski, também testemunha

que o soldado escorregou e se machucou sozinho.
Por isso, o advogado Darci Frigo cobra uma retrata
ção do Governo do Estado sobre a acusação de que
teria quebrado a perna do soldado. Levando em con
sideração que as ameaças podem estar sendo feitas
por alguém da Polícia Militar, é importante o desmen~

tido do Governo sobre a autoria da agressão.
Realmente o quadro de repressão no Estado do

Paraná é assustador, e, mais ainda, quando a violên
cia é institucionalizada. Levantamento feito pela CPT
Comissão Pastoral da Terra e MST mostra que o Pa
raná fechou o ano de 1999 como o Estado mais vio
Jento na repressão ao movimento dos trabalhadores
sem-terra: um total de 35 despejos, vinte ameaças de
morte, 173 trabalhadores presos, seis torturados e
dois assassinados. O levantamento indica também
que, no ano passado, foram feitas mais prisões (173)
do que nos quatro anos anteriores do Governo (137).
Desde janeiro do ano 2000, o número de prisões já
chega a 102. No Paraná prendeu-se cinco vezes mais
sem-terra do que em Pernambuco e São Paulo, Esta
dos com grande número de prisões. Muitas dessas pri
sões aconteceram sem mandado, tanto que a maioria
foi solta em seguida. Alguns, entretanto, chegaram a
ficar até setenta dias na prisão. Em número de traba
lhadores assassinados, o Paraná conseguiu passar a
frente de Estados com tradição violenta, como o Pará
e Mato Grosso.

Essa gincana macabra, na qual infelizmente o
Paraná tem-se destacado, demonstra a forma como o
Governo do Estado trata a questão agrária, que dei
xou de ser um problema do governo e do Incra e foi
entregue à polícia.

Termino meu pronunciamento exigindo que se
tomem providências para garantir a vida e o exercício
profissional do advogado paranaense Darci Frigo. Se
a vida de Frigo sofrer qualqueratentado, os responsá
veis diretos são os Srs. Jaime Lerner, governador do
Estado, e Cândido Martins de Oliveira, ex-secretário
de Estado de Segurança Pública. Basta de mortes
que podem ser evitadas!

Deixo como reflexão os versos ao mesmo tem
po lúcidos e líricos de Cecília Meireles em seu "Ro
manceiro da Inconfidência":

Foi trabalhar para todos
E vede o que lhe acontece!
Daqueles a quem servia,
Já nenhum mais o conhece.
Quando a desgraça é profunda
que amigo se compadece? (.)
Foi trabalhar para todos.
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Mas, por ele, quem trabalha?
Tombado fica seu corpo,
Nessa esquisita batalha.
Suas ações e seu nome,
por onde a glória os espalha?
(Romance L1X ou "Da reflexão dos jus-

tos")

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S~s e Srs. Deputados, em pouco mais de um
ano, o Governo do Estado de Rondônia, que recen
temente demitiu 9.600 funcionários públicos, ale
gando necessidade de conter gastos, está vendo
uma das suas estatais cometer inúmeros abusos,
sem que nenhuma providência tenha sido tomada
até agora. Na Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia Caerd há um verdadeiro festival de irregu
laridades, denunciadas praticamente todos os dias
pela grande imprensa rondoniense.

São verdadeiros achaques aos cofres públicos,
confrontando, claramente, o decantado ideário do
Governo Estadual, que se diz de cofres vazios. Po
dem estar vazios para o funcionalismo ou para que se
cumpra o compromisso de campanha do atual Gover
nador, que jurou não demitir nenhum funcionário, e
colocou 9.600 na rua. Mas para a Caerd, sua diretoria
e seus apaniguados certamente os cofres estão abar
rotados.

Enquanto a população protesta contra os servi
ços ineficientes da Caerd, a estatal contrata ilegal
mente serviços de publicidade, sem qualquer tipo de
concorrência, para beneficiar exatamente um dos as
sessores do atual Presidente, Sr. Vulmar Coelho. Dias
depois, conforme denúncia da imprensa, a Caerd alu
ga dez computadores de uma empresa por 28 mil reais
se comprasse os mesmos dez computadores, paga
ria no máximo 19 mil reais. Quem é o dono da empre
sa de quem a Caerd locou os computadores? Exata
mente um "amigo" do presidente da Caerd, que ainda
recebe mensalmente 2 mil reais para responder pelo
Centro de Processamento de Dados da empresa es
tatal. A mesma empresa desse funcionário sortudo é
responsável por outro contrato, de 70 mil reais, se
gundo denuncia o jornal Diário da Amazônia, edição
de terça-feira, dia 14 de março. A tal fornecedora Task
Informática, segundo o jornal, já recebeu boa parte
da quantia, sem ter prestado os serviços. Mais que
isso, a Task Informática responde a processos na
Justiça, entre outras coisas por ter dois CGC.

Denúncias que não têm fim, inclusive feitas pe
los sindicatos dos trabalhadores da estatal, demons-

tram que alguns poucos funcionários ligados direta
mente à Presidência recebem altos salários, enquan
to a grande maioria vive com míseros reais todo mês.
É uma sucessão de escândalos, de denúncias, de ir
regularidades que deveriam ter determinado ao Go
vernador do Estado, Sr. José Bianco, o imediato afas
tamento do Presidente da Caerd e de sua diretoria; ao
mesmo tempo, deveria ser feita uma profunda investi
gação na empresa. Mas o que fez até agora o Sr. Go
vernador? Anunciou que ''vai mandar investigar".
Quem sabe um dia o faça. E vai investigar com a dire
toria da Caerd onde está, ou seja, no comando da
empresa.

De um lado, Sr. Presidente, temos hoje 9.600 fa
mílias desempregadas, desesperadas, sem futuro ou
perspectiva, porque foram jogadas na rua, sem ne
nhum direito, pelo Governo do Estado. Alguns desses
funcionários trabalharam dez, quinze anos em benefí
cio de Rondônia e foram jogados à rua, à própria sor
te. De outro, numa empresa estatal cujos serviços à
população deixa cada vez mais a desejar, existe uma
verdadeira ilha de prosperidade e abundância para al
guns poucos apaniguados da direção. Nas torneiras
da Caerd, para beneficiar a população, jorra muito
pouca água. Mas para os bolsos de alguns poucos
jorra dinheiro alto, sem que sejam tomadas quaisquer
medidas para coibir tais abusos contra o Erário. Até
quando a população de Rondônia terá que suportar
isso?

Era o que tinha a denunciar. Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, há cem anos nascia no Recife Gilber
to de Mello Freyre, o sociólogo e antropólogo cultural
que descolonizou o pensamento brasileiro, para usar
uma expressão feliz do cineasta Nelson Pereira dos
Santos, que está concluindo nestes dias o documen
tário, para cinema, sobre a trajetória vital do autor de
Casa-Grande & Senzala.

Gilberto Freyre via o homem brasileiro vivendo
um tempo tríduo, no qual se fundem o passado, o pre
sente e o futuro, que é de espera e de esperança, para
milhões de brasileiros que ainda não se beneficiam
dos frutos do progresso econômico e social da Nação,
hoje paradoxalmente a oitava potência industrial do
mundo.

A exemplo de Jorge Luís Borges, Gilberto Frey
re teve sua educação primária em língua inglesa e, na
adolescência, cursou a Universidade de Baylor, nos
Estados Unidos, e, mais tarde, a de Columbia, onde
foi alúno de Franz Boas, que o influenciou na desco-
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berta e revelação e, por que não dizer, valorização da
pluralidade e diversidade racial e cultural do Brasil, li
bertando-nos dos complexos colonialistas. De Gilber
to Freyre, na maturidade, é a tese de ser o Brasil uma
democracia racial, expressão viva e autêntica do
"mundo que o português criou" nos trópicos, levan
do-o a criar, dentro das ciências sociais, uma nova
disciplina, a Luso-Tropicologia, para estudar o ho
mem situado nos trópicos americanos, africanos e
também na Ásia.

Para conhecer o Brasil e os brasileiros, na sua
interioridade, na sua dimensão como cultura e civili
zação, Gilberto Freyre deixou-nos uma trilogia, cuja
leitura é fundamental não apenas para a formação
acadêmica, mas principalmente para todos aqueles
que, detendo responsabilidades de liderança política,
religiosa ou intelectual, têm compromisso com o futu
ro da nacionalidade. Casa-Grande' & Senzala, So
brados e Mocambos e Ordem e Progresso, consti
tuem esses três livros leitura essencial e básica para
a inteligência do Brasil e dos brasileiros. Ca
sa-Grande & Senzala, juntamente com "Raízes do
Brasil", de Sérgio Buarque de Holanda, "História Eco
nômica do Brasil", de Caio Prado Júnior, "Formação
Econômica do Brasil", de Celso Furtado, "Os Donos
do Poder', de Raymundo Faoro, e, mais recentemen
te, "Mauá, o Empresário do Império", de Jorge Caldei
ra, são obras fundamentais para os que desejam co
nhecer a formação econômica e social do nosso País.

A visão de Gilberto Freyre, sendo prospectiva, é
abrangente da Nação, sem ser apenas regionalista. É
autenticamente provinciana, no sentido exato que
hoje se entende: "a Província é a Nação". Recorde
mos, a propósito, as suas palavras no seu "Diário de
Adolescência e Primeira Mocidade" intitulado ''Tempo
Morto e Outros Tempos": "No Brasil, o meu lugar é em
Pernambuco" (v. Tempo Morto e Outros Tempos, Liv.
José Olympio Editora., Rio de Janeiro, 1975, p. 143).

Jornalista, político (foi Deputado Constituinte
em 1946), orador não grandiloqüente ou barroco, no
modelo de Emílio Castelar ou Gladstone, porém só
brio, preferindo ler a improvisar, na tribuna desta
Casa, Gilberto Freyre deixou-nos um legado de serie
dade e honestidade intelectual como poucos, no sé
culo XX, que ele vivenciou intensamente, falecendo
em 18 de julho de 1987.

Ele sempre viveu principalmente do que escre
veu, tendo exercido um modesto cargo de Perito em
Belas Artes no Patrimônio Histórico e Artístico Nacio
nal, mas auferindo sua renda, reduzida e até mingua
da, das conferências, artigos e dos prêmios literários

que recebeu, no Brasil e principalmente no exterior,
entre os quais o Prêmio Aspen o Nobel dos Estados
Unidos e o La Madonina, da Itália, pelo conjunto da
sua obra, tão essencial à compreensão do homem
em suas diferentes dimensões geopolíticas, pela vi
são inovadora e renovadora que trouxe às ciências
sociais, em particular no campo da SQciologia e da
Antropologia Cultural.

Columbia, Heidelberg, Sorbonne, Oxford, Edim
burgo, Berlim, Munster e Buenos Aires deram-lhe os
títulos de Doutor Honoris Causa; e a Inglaterra co'n
cedeu-lhe a Ordem do Império Britânico, com o título
de Sir, Sir Gilbert, que podia usar se quisesse, mas
nem por isso deixou de ser o homem franciscana
mente simples, que recebia seus amigos na varanda
e no alpendre do velho sobrado suburbano de Santo
Antônio de Apipucos. Seus discípulos, hoje homens
de 40, 50, 60 anos, têm pela sua memória uma vene
ração filial, sendo preservada a sua obra e continua
mente estudada e analisada pelas equipes que inte
gram a Fundação Joaquim Nabuco, de pesquisas so
ciais, e a Fundação Gilberto Freyre, a primeira no âm
bito do Ministério da Cultura e a segunda, de caráter
privado.

Presidindo a comissão julgadora do Prêmio
Aspen, nos Estados Unidos, Lord Franks, da Univer
sidade de Stanford, ressaltou, com muita propriedade e
inteira justiça, que "Gilberto Freyre, como filósofo, cien
tista e escritor, transformou a imagem que o Brasil fa
zia de si mesmo, inspirando a humanidade inteira a
alcançar melhor e mais claro o sentido da sua trajetó
ria".

Tenhamos a humildade da confissão e da auto
crítica. Gilberto Freyre escreveu a história íntima de
todos nós, "este romance verdadeiro", quando soube
ver, achar, pensar, inventar, reviver, remexer, experi
mentar e expor a realidade brasileira em seu múltiplo
e intrincado tecido social, familiar, cotidiano, domésti
co, valorizando a fala desconjuntada e bonita do povo,
os seus costumes, as suas comidas típicas com a in
fluência do português, do negro e do índio, as suas
expressões orais e corporais, as suas gingas, os seus
modismos, os seus amores e os seus rancores, do al
pendre da casa-grande ao mocambo, à senzala.

Com ele e por meio dele, o Brasil aprendeu a
não ter vergonha de si mesmo.

Sua obra, traduzida para o inglês, francês, espa
nhol, italiano, russo, servo-croata, ainda em vida do
escritor e Gilberto Freyre considerava-se, antes de
qualquer título acadêmico, principalmente escritor, foi
várias vezes estudada em seminários e ciclos acadê-
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micos nos Estados Unidos e na Europa, bastando
lembrar a Reunião Mundial de Sociólogos, Antropólo
gos e Cientistas Políticos realizada no Castelo de Cé
risy, na França, por iniciativa do Prof. Henri Gouhier,
da Sorbonne, em 1956. Ainda em 1956, Gilberto
Freyre recebeu, nos Estados Unidos, o Prêmio Anisfi
eld-Wolf para o melhor trabalho mundial sobre rela
ções de raça, conferido à segunda edição inglesa de
"Casa-Grande & Senzala", traduzido por Samuel Put
nam.

Gilberto Freyre tem hoje a obra literária e cientí
fica merecidamente reconquistada pela universidade
brasileira. Em São Paulo, no Rio, em Curitiba, em Be~

lém, em Manaus, no Recife, professores e acadêmi~

cos debruçam-se sobre os seus livros de Sociologia e
Antropologia, pesquisam os seus artigos de jornal, re
lêem os seus discursos pronunciados na Câmara dos
Deputados, procurando conhecer o pensamento frey
nano e a conceituação de democracia racial que ele
criou para identificar o Brasil, no seu perfil político.

Quero congratular~me com a iniciativa do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que decretou o
ano 2000 como o Ano Gilberto Freyre, estimulando,
mais ainda, a propagação das idéias do escritor e so
ciólogo nos meios acadêmicos e na sociedade civil.

Para concluir, recordemos aqui o depoimento do
educador baiano Anísio Teixeira, que é um testemu
nho definitivo sobre o autor de Sobrados e Mocam
bos:

Tenhamos a agradável coragem de re
conhecer em Gilberto Freyre a grandeza
que o futuro lhe irá reconhecer em seu re
tardado processo de canonização. E o aju
demos a ser ainda maior, aqui mesmo, en
tre nós e no nosso tempo, com a nossa viva
admiração.

Muito obrigado.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs.
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para falar
sobre importante projeto que a Secretaria de Estado
da Agricultura de meu Estado 1I'w'3.rá no último dia
deste mês, no Município de Alegre. Trata-se de proje
to relacionado à cafeicultura, que trará consigo inú
meras c:onseqüências positivas aos produtores e à
economia do Estado, tais como geração de cerca de
5,1 mil empregos e aumento na produção de café
logo, nas exportações.

O projeto tem como objetivo estimular o plantio
de 15 mil hectares de café conilon nos próximos três

anos (5 mil hectares ao ano), em área identificada
como "ótima" para esse fim. O rebatimento no campo
de trabalho fará gerar os 5,1 mil novos empregos so
mente na produção, mas a mobilização de
mão-de-obra deve alcançar cerca de 15 mil pessoas,
incluindo parcerias com meeiros. Além disso, há uma
cadeia de serviços que se propaga no beneficiamen
to, no transporte, no armazenamento e na comerciali
zação do café.

A expansão do conilon no sul do Estado é basi
camente um projeto de aumento de competitividade.
Trata-se de obter elevação de qualidade, de produtivi
dade e de produção. São essas três variáveis que in
crementarão renda e emprego. Significa também a in
ternação da tecnologia no plantio de conilon que tem
o Espírito Santo. Essa preocupação decorre da atra
ção de investimentos em café no sul da Bahia, usan
do sementes e métodos capixabas. Tanto assim que
hoje os três maiores projetos de conilon na Bahia fo
ram implantados por empresários capixabas.

O Zoneamento Agriecológico para a Cultura de
Café no Espírito Santo, elaborado em 1997 pela Se
cretaria de Agricultura, identificou na região sul cerca
de 130 mil hectares "aptos" para o plantio do conilon.
Desse total, apenas 40 mil hectares estão plantados.
Parte dos 90 mil hectares restantes é que será usado
no projeto trianual de aumento de lavoura. É área com
elevado potencial de produção e baixo risco climático,
o qual nem necessita de irrigação para a lavoura.

O papel do Estado é de fomento: vai disponibili
zar sementes e mudas geneticamente superiores,
além de prestar assistência na implantação e condu
ção de lavouras. Serão distribuídas 15,5 mudas ao
longo dos próximos três anos - o suficiente para o
plantio dos previstos 15 mil hectares.

E, como competitividade passa necessariamen
te pela gestão do empreendimento, uma das metas
do projeto é a profissionalização de 16 mil cafeiculto
res também nos próximos três anos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e
Srs. Deputados, estamos aguardando com muita cu
riosidade o pronunciamento do Sr. Ministro da Previ
dência e Assistência Social, no próximo dia 23 de
março, na Comissão Especial que estuda o salário
mínimo, pois nesse dia Waldeck Ornélas terá que se
posicionar e escolher qual dos seus chefes estará
apoiando Fernando Henrique Cardoso, que prefere
enfrentar a ira dos brasileiros com um salário mínimo
de "máximos" 150 reais, ou Antonio Carlos Maga-



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 22 11701

Ihães, que insiste em ser o dono dos pobres e o pala
dino dos 100 dólares.

Afinal eles todos são farinha do mesmo saco e
percebe-se claramente que ninguém está preocupa
do com o pobre. FHC sabe que com 150 ou até com
200 reais continuará descumprindo os preceitos da
Constituição, bem como suas promessas de campa
nha e o "social" inserido no nome do seu partido, e
portanto não tem interesse em ser pródigo. ACM joga
para a platéia com os 180, mas já fala em "aceitar'
160, e no fundo deve torcer pelos 150 para continuar
"brigando pelos pobres" e desqualificando a luta dos
partidos de oposição (teve o cinismo de dizer que lu
tou sozinho para passar de 72 para 100 em 1995 nem
o valor certo ele sabe!)

Para chegar ao famoso ''teto'', os chefes dos três
Poderes andam se digladiando, os mais ousados fa
lam claramente nos R$12.720,00 defendem o ''teto
duplex", e os dissimulados não "aceitam" aumentos
ou "priorizam" o reajuste do salário mínimo. Vamos
ver como isso vai acabar!

No último final de semana, como representan
tes do Estado da Bahia no Congresso Nacional, fica
mos constrangidos ao tomar conhecimento das irre
gularidades no desvio de verbas do Fundef, pois de
414 Municípios denunciados, a Bahia lidera com 85
mais de 20%: e a maior parte das denúncias são de
atraso no pagamento de professores, salários baixos,
aplicação da verba fora da área educacional e não
aplicação de 60% da verba para salários e cursos de
capacitação de professores.

Quanto a utilizar as verbas do Fundef para qui
tar dívidas com o INSS, saindo da incômoda condição
de inadimplente, os Municípios que o praticam têm o
aval do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, e
do Ministério da Previdência e Assistência Social 
MPAS, o que leva o Presidente da União dos Municí
pios da Bahia, Emmerson Leal, a afirmar à Folha de
S.Paulo: "Não estamos fazendo nada ilegal. Fizemos
consulta ao TCM, que autorizou o procedimento:'

O Presidente do TCM, José Alfredo Dias, nega
tal informação, e diz que apenas emitiu parecer para
autorizar o pagamento dos encargos previdenciários
mensais, e promete divulgar novo parecer para escla
recer como a verba do Fundef poderá cobrir encargos
trabalhistas.

O diretor do Departamento dos Regimes de Pre
vidência do Setor Público, Delúbio Silva, não faz ne
nhuma objeção à iniciativa dos Municípios baianos, e
há um parecer jurídico do MPAS que autoriza atrans
ferência desses recursos para o pagamento de contri- '

buições previdenciárias dos professores, e também
avaliza o uso de recursos do PAB (Piso de Assistên
cia Básica) para quitar dívidas com o INSS.

O Ministro da Educação, Paulo Renato Souza,
chegou a entrar em rede nacional num horário nobre
para defender a fiscalização do uso do Fundef, e seu
Secretário-Executivo, Barjas Negri, diz que a orienta
ção do Ministério da Previdência "não faz sentido".
Waldeck Ornélas precisa explicar toda essa confu
são.

Mas o que queremos saber é da situação cala
mitosa em que se encontra a Educação, notadamente
em Municípios baianos que têm uma arrecadação su
ficiente para oferecer ao povo melhores condições de
vida, como é o caso de Camaçari, um dos exemplos
da incompetência e mau uso de verbas que impera na
maioria dos Municípios e no próprio Estado da Bahia,
vítimas de administrações ligadas a práticas que não
condizem com a verdadeira democracia que todos
sonhamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, a geração de empregos e a retoma
da do crescimento são, sem dúvida nenhuma, o prin
cipal desafio da economia brasileira neste momento
em que o país já conseguiu vencer as turbulências da
crise mundial, depois de um rigoroso processo de
equalização das suas contas. Mas, infelizmente, a fal
ta de leis mais adequadas representa um grave entra
ve ao desenvolvimento.

O anacronismo da legislação trabalhista brasilei
ra inibe os investimentos, impondo barreiras à abertu
ra de novas vagas de trabalho e, conseqüentemente,
à distribuição de renda. O excesso de burocracia e de
imposições legais descabidas só prejudica os traba
lhadores, principalmente os desempregados, já que
05 empresários, temendo os altos custos dos encar
gos, evitam ao máximo novas contratações.

Como conseqüência, milhões de brasileiros fo
ram jogados na informalidade, ficando totalmente
desprotegidos. Nada menos do que metade da Popu
lação economicamente ativa do Brasil cerca de 35 mi
lhões de brasileiros vive hoje esse drama. Levanta
mento feito pelo IBGE mostra que, dos 418 mil novos
postos de trabalho abertos no Brasil em 1999, mais
de 395 mil, ou 94%, foram de empregos sem carteira
assinada.

Diante desse quadro, causou - me espanto a
notícia de que a Ordem dos Advogados do Brasil,
através da sua seccional do Paraná, tenha lançado
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uma campanha contra as recentes mudanças na le
gislação trabalhista. É de se estranhar que a OAB,
entidade com histórico invejável de defesa crítica dos
interesses do País, se lance numa campanha de níti
do cunho corporativista, em um momento em que se
busca a modernização da lei como forma de superar
os conflitos entre capital e trabalho, estimulando a
conciliação.

Segundo órgão oficial de divulgação da própria
OAB, a entidade se diz contrária à lei que institui a exi
gência de audiência de conciliação prévia antes da
reclamação dos direitos trabalhistas em juízo. Sinto
maticamente, um dos principais pontos da nova lei
criticados pela organização é o que prevê não ser
obrigatória a presença de um advogado ou represen
tante sindical na audiência de conciliação. Fica evi
dente aí que a principal preocupação da corporação
ao deflagrar uma campanha contra essas inovações
é preservar seu "mercado".

Como Parlamentar que vem há anos defenden
do a modernização da legislação trabalhista brasilei
ra, não poderia deixar de me pronunciar sobre esse
debate. Considero que a OAB, entidade que possui
uma extensa folha de serviços prestados à nação, co
mete um equívoco histórico com esse gesto. Pois o
objetivo das mudanças legais não é cercear os direi
tos dos trabalhadores, mas sim garanti - los de fato,
pondo um fim à indústria das ações trabalhistas que
abarrota os tribunais e só prejudica aqueles que de
veriam ser protegidos.

Basta lembrar que, enquanto nos Estados Uni
dos o número de ações trabalhistas durante 1999 não
passou de 10 mil, no mesmo período no Brasil ele
chegou a 4 milhões. Essa aberração em nenhum mo
mento vem garantindo os direitos dos trabalhadores.
Pelo contrário, só beneficia os interessados em man
ter esse status quo, em que tribunais levam anos
para julgar uma simples rescisão de contrato.

Essa situação revela a existência de um sério
conflito que não interessa nem ao Estado, nem aos
empresários e muito menos aos assalariados. Por
isso, não faz sentido que, no momento em que o Go
verno Federal age para atacar essa verdaC:aira "doen
ça" que tomou conta do mercado de trabalho no país,
os "médicos" se revoltem com medo de perder "pacien
tes".

Lamentavelmente, é o que transparece na cam
panha da OAB contra as mudanças legais. É preciso,
porém, que os brasileiros conscientes e responsáveis,
advogados ou não, deixem de lado suas posições cor
porativistas, em favor do interesse maior da nação.

É momento de pensarmos no Brasil, apoiando e
aprofundando as mudanças nessa legislação supera
da e anacrônica, que não atende mais os interesses
do país, das empresas ou dos trabalhadores. Nesse
sentido, medidas como a criação das comissões de
conciliação prévia, formadas por representantes de
empregados e empregadores, que procuram resolver
as pendências sem necessidade de recorrer à Justi
ça, e a criação do rito sumariíssimo para todas as
questões abaixo de quarenta salários mínimos, que
representam 90% das pendências trabalhistas, são
fundamentais.

É preciso avançar ainda mais, estimulando as
negociações e acordos coletivos entre empresas e
empregados como principal forma de mediação entre
capital e trabalho. Somente assim poderemos garantir
os direitos básicos dos que estão empregados, ao
mesmo tempo em que viabilizamos a incorporação ao
mercado formal de um enorme contingente de brasi
leiros hoje banidos para a informalidade.

Tenho convicção de que no final desse processo
prevalecerá o bom senso e de que a laboriosa classe
dos advogados, cuja atuação foi tão importante para
a redemocratização brasileira, vai compreender a ne
cessidade de modernização das leis trabalhistas
como forma de recuperar a capacidade do país de ge
rar empregos na velocidade que sua população preci
sa, oferecendo a possibilidade de uma vida digna a
todos os seus filhos, com igualdade de oportunidades
e direitos.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB 
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, tradicionalmente, no início de
março, assomam a esta tribuna as Parlamentares
com assento nesta Casa, para registrar o Dia Interna
cional da Mulher, o 8 de março. Os Deputados, nessa
ocasião, exercem o papel de reconhecer e homena
gear grandes mulheres e de apoiar a população femi
nina nessa luta que atravessou o século e que se en
cerra como uma das mais importantes revoluções so
ciais da humanidade.

A data estimula a reflexão, motivo que me traz
ao plenário hoje para colocar-me lado a lado com as
minhas companheiras da bancada feminina no
Congresso Nacional, as Conselheiras do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher e sua Presidente, So-
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lange Bentes, que promoveram na semana passada
uma série de atividades.

Entre as mulheres que estiveram aqui em Brasí
lia, destaco em particular a Vice-Prefeita de Lages,
Terezinha Carneiro, atuante no movimento feminista
e que contribuiu efetivamente, durante a Assembléia
Nacional Constituinte, para que importantes conquis
tas fossem consignadas na Constituição de 1988; e a
vereadora de Jaraguá do Sul, Niura Sandra Santos,
que vem realizando excelente trabalho naquele muni
cípio catarinense.

E aproveito a oportunidade para ressaltar que,
enquanto o 8 de março era comemorado na capital fe
deral, S(-" e Srs. Parlamentares, na minha cidade, Ja
raguá do Sul, pela primeira vez uma mulher tomava
posse na Associação Comercial e Industrial, em seus
62 anos de funcionamento. A empresária Christiane
Hufenüssler, que dirige a Central de Marketing e Co
municação, uma das maiores agências do Estado de
Santa Catarina, assume a ACIJS manifestando uma
característica própria do equivocadamente chamado
sexo frágil: compromisso com o trabalho e com a éti
ca. A prioridade é a instalação de um centro politécni
co para capacitar profissionais para os diversos seto
res da economia de Jaraguá do Sul, terceiro maior
pólo industrial do Estado e que precisaria contratar oi
tocentos profissionais com qualificação para diversas
áreas. O objetivo: o desenvolvimento da nossa cida
de, a partir do fortalecimento dos setores me
tal-mecânico, têxtil e alimentício, que sustentam a
economia local. A nova presidente da associação é
mais um exemplo de competência, coragem e perse
verança que as mulheres vem dando ao País.

São justas as homenagens, Sr. Presidente. No
entanto, o momento, como já disse, também pede a
reflexão desta Casa e convido meus companheiros a
também refletirem a respeito do tema sobre os pro
blemas que, apesar do muito que as mulheres já con
quistaram, ainda atingem a população feminina, que
não recebe, da parte do Estado, a atenção devida,
não fosse pelas especificidades do sexo feminino, e
fosse pelo fato de constituir-se quase metade da po
pulação brasileira e do eleitorado.

A discriminação por sexo ainda é uma realidade
entre nós, um dos fatores que impedem que as mu
lheres exerçam plenamente o seu direito à cidadania.
Há dados e fatos que devem ser analisados profunda
mente e infelizmente não temos tempo mais alongado
para abordar o assunto como devido para que possa
mos, enquanto representantes do povo, dotar a socie
dade de instrumentos para romper o círculo vicioso

que na atualidade faz as mulheres serem penalizadas
pela sua condição sexual.

O avanço da Aids entre mulheres é um exemplo
dessa penalização. Na África, onde existe elevada in
cidência da doença, que cito por se tratar do Dia Inter
nacional da Mulher, é prática comum os sangomas,
espécie de bruxos, recomendarem relações sexuais
com mulheres virgens aos homens com Aids, como
método eficaz para a cura. Existem dois aspectos gra
ves: primeiro, fica configurada a visão de que a mu
lher é um objeto, disponível a qualquer tempo e ao
bel-prazer do homem, estimulando a exploração se
xual e a prostituição; segundo, a doença alastra-se,
pela falta de conscientização sobre a necessidade de
medidas preventivas. O sistema patriarcal, portanto, é
tão arraigado que ninguém sugere que as mulheres
possam curar-se tendo relações sexuais com ho
mens virgens.

No Brasil, as mulheres casadas ou com parcei
ros fixos são vitimadas duplamente, devido à dificul
dade para quebrar o comportamento cultural dos ho
mens que, nas faixas etárias mais avançadas, ainda
resistem a usar preservativo nas relações sexuais.
Pior ainda, ao mesmo tempo em que ele se permite a
práticas sexuais fora do casamento ou da relação
fixa, elas são mortas ou agreclidas se adotarem o
mesmo tipo de comportamento.

O número de casos de Aids entre mulheres tri
plicou no país, entre 1991 e 1996, passando de 5,8
casos para 18 por 100 mil habitantes. A maior incidên
cia é entre mulheres de 15 a 19 anos, faixa etária em
que elas estão iniciando-se sexualmente, mais cedo
do que nas décadas anteriores. As mulheres respon
dem por mais de 40 mil dos 170 mil casos notificados
ao Ministério da Saúde de 1980 até hoje. Enquanto a
doença aumenta entre elas, diminui entre os homens.
Essa redução chegou a 50% nos novos casos notifi
cados. E, mesmo com a diminuição do número de
mortes por Aids no Brasil, a taxa de mortalidade entre
mulheres passou de 4,53 em 1995 para 4,81, em
cada grupo de 100 mil habitantes, em 1996, mais do
que entre os homens, segmento que registrou queda
de óbitos. Além disso, a doença aparece mais rapida
mente nas mulheres, o tratamento surte menos efeito
do que nos homens, e a morte é mais precoce entre
elas.

O que se verifica é que, contraditoriamente, ain
da que tenham sido obtidos muitos avanços, a mulher
sofre problemas graves, que resultaram na feminiza
ção da pobreza, nas últimas décadas, principalmente
na América Latina, nos países em desenvolvimento
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ou subdesenvolvidos. Agora, os dados revelados pe
las pesquisas confirmam a feminização da Aids. No
Brasil, já são duas mulheres contaminadas para três
homens contaminados, e a tendência é a equipara
ção. A não ser que as ações de organizações
não-governamentais e do Governo se voltem para a
definição de ações especrticas de conscientização de
mulheres e homens, esse quadro deverá agravar-se.

Desde o ano passado, venho empenhando-me
para a aprovação de projeto de lei de minha autoria
que obriga a veiculação de mensagens educativas
sobre Aids e doenças sexualmente transmissíveis em
todos os produtos que de alguma forma referem-se à
prática sexual. Estou convencido de que as campa
nhas setoriais, temáticas e temporais, a exemplo do
que é feito no carnaval e para atingir os jovens, têm
seu efeito e são importantes no processo. Mas, sem uma
campanha permanente que parta do princípio de que a
base do problema está nas desigualdades sociais, que
se estabelecem também pelas questões de gênero,
serão poucos os avanços.

Por fim, não poderia concluir sem parabenizar a
bancada feminina no Congresso Nacional e o Conse
lho Nacional dos Direitos da Mulher, por definirem
como estratégia para mudar o quadro atual a defesa
da conquista de maior espaço no poder. Esse cami
nho, justo, considerando o número de eleitoras, e legí
timo, devido à confiança manifestada pela população,
como revelou pesquisa realizada pela Vox Populi, pa
rece ser o melhor para que as mulheres consigam su
perar a insensibilidade da classe política para a ne
cessidade de políticas públicas de desenvolvimento
que considerem a mulher como agente ativo no pro
cesso de construção do nosso País e que, como tal,
deve ser atendida em seus anseios.

Não vejo outra forma de alcançarmos a verda
deira justiça social senão pela ação conjunta de ho
mens e mulheres, assegurando a igualdade de direi
tos, que permite o pleno exercício da cidadania a to
dos, independentemente das diferenças.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARTHUR VIRGrLIO (Bloco/PSDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, trata-se de apoiar a Pesquisa Nacio
nal por Amostra de Domicílios - PNAD, levantamento
que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBGE, leva a bom termo, há tantos anos, com resulta
dos tão bons.

Olkonomik6s, do grego, Sr. Presidente, é pri
mo-irmão do latino domus: ao passo que do primeiro
resulta economia, do segundo vem-nos domicílio, o

que ilustra à perfeição que economia se faz em casa,
no lar, junto à família. Afinal, não é à toa que, em ale
mão, orçamento é Haushalt, expressão que não trai
sua co-irmã inglesa household daí, Haus, house,
casa seja domicílio, então.

Essa gravura, diagnóstico do Brasil verdadeiro,
que alguns ainda teimam em pintar muito mais em co
res obscuras do que em verdade é, teve sua última
edição exarada em 1998. Baseado em superficial
análise de dez tabelas e cinco gráficos dessa, gosta
ria de tecer algumas considerações a respeito, com o
propósito declarado de diferençar fatos de ficções.

De plano, enfrente-se o problema pelo viés da
própria renda familiar per capita. Em 1998, seu valor
real atingia quase 3.500 reais. Se o compararmos à
Suíça, teremos resultado que deixa a desejar; contu
do, se a comparação se der com Bangladesh, bem
como com a imensa maioria dos cerca de 220 países
do planeta, veremos que se contam nos dedos aque
les que atingem nossa média, muitíssimos até mes
mo contando com vergonhosos patamares de menos
que 500 reais.

Quando a isso se acrescenta que aquele ano foi
o sexto consecutivo de crescimento da renda familiar,
conclui-se que, se por um lado nossa situação conti
nua a merecer ainda muita luta, para que o poder
aquisitivo do nosso povo duplique e venha a muitas e
muitas vezes multiplicar-se, de outro, há de se com
preender que muito já se avançou, até aqui.

Passe-se agora ao problema da distribuição de
renda e sua tão justamente propalada desigualdade.
Em verdade, tomando o Brasil como um todo abstra
indo-se as regiões do País em termos de faixas de
distribuição de rendimentos, constata-se que a renda
per capita de logo aumentou. Mais: cresceu sobretu
do no que respeita à faixa mais pobre da população,
mesmo em corte longitudinal: de 1993 a 1998, au
mentou em alentados 37,5%, com relação aos 10%
mais pobres.

Tomando-se do mesmo modo a realidade in
ter-regional brasileira, verifica-se, Sr. Presidente,
sempre segundo os fidedignos dados do PNAD, ter a
renda domiciliar por cabeça afora a área urbana da
Região Norte, cuja área rural, aliás, ainda não se con
templa na pesquisa, pelas enormes dificuldades de
acesso ao interior da Amazônia crescido em todas as
regiões, com destaque maior para o Nordeste, que
cresceu, por exemplo, de 1997 a 1998, substanciais
4,6%.

Com relação à pobreza em si, na expressão da
proporção de pobres em função do todo, observa-se,
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em 1998, queda de 1,2% para o Brasil. Ainda, entre
1995 e 1998, isto é, logo após o Plano Real, há signifi
cativa diminuição do número de pobres, cujo percen
tual passa de 42,1% da população, de 1990 a 1993,
para 33,5% dela, de 1995 a 1998.

É na concentração de renda, entretanto como
se sabe, nosso calcanhar de Aquiles, que se revelam
por inteiro as ainda gritantes desigualdades sociais
brasileiras. Embora, por exemplo, a Região Nordeste
tenha apresentado entre 1997 e 1998 queda de seis
milésimos do coeficiente de Gini e tenha, em termos
nacionais, caído nesse período a proporção entre as
rendas médias dos 20% mais ricos ante a dos 20%
mais pobres em uma unidade, é de se ponderar, com
consternação, que essa queda se dá, em valores ab
solutos, de 29,2 para 28,2. Ou seja, não se trata de
29,2 e 28,2%, senão de 29,2 e 28,2 unidades, em ter
mos absolutos. O que dá inacreditáveis 2.920 e
2.820%, respectivamente. Isto é, neste País, pasme
V. Ex!!, Sr. Presidente, pasmem as Sr!!s e os Srs.
Deputados, os 20% mais ricos têm renda quase trinta
vezes superior à dos 20% mais pobres.

Fique claro, então, que esta herança nos vem de
quinhentos anos e de vários desgovernos de nossa
história. É, assim, absolutamente independente do
atual Governo, que de modo algum se pode respon
sabilizar por ela, mesmo porque, como se depreende
dos dados acima, tem gerado resultados favoráveis à
sociedade, especialmente tendo em vista a discre
pância e menos que meia dúzia de anos.

O que pretendo aqui, Sr. Presidente, é tão-só
elogiar o PNAD, que é o retrato socioeconômico do
Brasil. Retrato, Sri!! e Srs. Deputados, sobremodo
transparente, honesto, verdadeiro, diante do qual os
atuais mandatários da Nação não se furtaram e nem
se intimidaram. Está de parabéns o PNAD e, por ex
tensão, o IBGE. Espero que os PNAD sempre se repi
tam, porque sem diagnóstico correto não poderá ha
ver tratamento eficaz. E sem eficácia não haverá cura
para as mazelas econômicas e sociais de um povo.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Passa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB 

ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri!! e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna com o propósito de
expressar todo o meu contentamento, como cidadão,
contribuinte e sobretudo como agente político, exer
cendo meu quarto mandato popular, nesta oportuni-

dade como Deputado Federal, com as mudanças ex
traordinárias efetuadas, os resultados atingidos e a
maneira inovadora e empreendedora, sob todos os
aspectos, de atuação do Prof. Paulo Renato Souza à
frente do Ministério da Educação. Essas mudanças
seguramente colocarão o nome do Ministro Paulo Re
nato na história como agente político que alterou pro
fundamente a estrutura do sistema educacional do
nosso País, especialmente no que diz respeito ao en
sino fundamental.

Antes de Paulo Renato e após Paulo Renato, é
assim que compreendo e registro, com entusiasmo, a
grande obra que S. Exª realiza à frente do Minis'~ério

da Educação, obra essa que foi ressaltada em ceri
mônia recente, realizada pelo PSDB, meu partido,
quando do lançamento do Caderno 45, em que estão
registrados todos os programas, projetos e resultados
alcançados pelo Ministro Paulo Renato Souza, para
conhecimento de todo o Brasil.

No mundo contemporâneo, a produção da ri
queza não é somente produto do capital e do traba
lho, mas sobretudo da formação e do conhecimento.
Por isso, é necessário que cada sociedade resolva da
melhor forma a maneira de propiciar a formação de
que seu povo precisa.

No caso brasileiro, em minha convicção, o Mi
nistro Paulo Renato tem operado silenciosa revolução
no campo da educação fundamental em nosso País,
ajustando-a às demandas do mundo moderno.

Como exemplo do desempenho do Ministro,
conforme já disse, em recente cerimônia o Partido da
Social Democracia Brasileira lançou o Caderno 45,
abordando as realizações do Prof. Paulo Renato à
frente do Ministério da Educação. São avanços e indí
cios que afirmam que o tempo do descaso, comparti
lhado pela indiferença das elites brasileiras, pode ter
sido uma página virada em relação a essa que segu
ramente é uma das mais profundas e perversas injus
tiças sociais em nosso País.

Nos últimos trinta anos, o analfabetismo caiu
pela metade. Mas é chocante que, à porta do século
XXI, tenhamos de conviver com absurdos 15% de
analfabetos com mais de 14 anos de idade. Esse atra
so monumental representa um limite à superação de
nossa condição de meros espectadores coadjuvan
tes das mudanças do mundo contemporâneo.

Julgo importante registrar que existem ainda
evidências de que o atraso educacional e a baixa es
colaridade média da população brasileira são respon
sáveis, em grande medida; pelas fortes desigualda
des sociais e por uma das maiores concentrações de
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renda do planeta. Sabe-se, por exemplo, que 45%
dos chefes de famílias indigentes nunca freqüenta
ram a escola, ou a abandonaram antes mesmo de
completar o primeiro ano de estudo.

Essencial para a construção de uma sociedade
mais justa, fraterna e solidária, a educação é precon
dição tanto para o pleno exercício da cidadania quan
to para o ingresso e o progresso no mercado de traba
lho. O desemprego é menor entre os trabalhadores
com maior escolaridade, e cada ano de estudo cor
responde a 15% a mais no valor do salário. A capaci
tação é, portanto, principal fator de conquista e de
manutenção do emprego.

Mas também é preciso reconhecer que temos
feito progressos. Em 1991 os trabalhadores de menor
escolaridade representavam cerca de 39% da popu
lação economicamente ativa. Em 1998 esse número
caiu para 27,4%. Esses progressos são produtos das
profundas transformações no sistema educacional
brasileiro. Eles ganharam grande impulso com a apro
vação, em 1996, da nova Lei de diretrizes e Bases da
Educação. Com ela, ficou claro o papel e a responsa
bilidade de cada nível de Governo. As escolas ganha
ram maior autonomia, os conteúdos dos currículos
tornaram-se mais flexíveis, e a qualificação do magis
tério foi estimulada, além de ter havido mudanças ra
dicais nos mecanismos de financiamento, especial
mente no que diz respeito ao ensino fundamental.

Também destaco como um dos elementos es
senciais para os nossos avanços recentes a aprova
ção, em 1997, do Fundo de Manutenção e Desenvol
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF. Tenho a convicção e a certeza
de que o Ministro Paulo Renato, com sua grande ex
periência de educador, reitor, Secretário de Estado de
Educação e, agora, Ministro, está no rumo certo em
relação ao ensino fundamental, e é bom que se diga
os claros desdobramentos que houve nos ensinos
médio e superior são indicadores visíveis de sua
grande obra.

Passo a ressaltar alguns desses visíveis indica
dores, sobre os quais devemos refletir: o Brasil está
próximo, muito próximo, de colocar todas as crianças
de 7 a 14 anos no banco escolar. Em 1999, 96% das
crianças receberam atendimento escolar. Em 1994,
eram 89%. Portanto, houve um crescimento de 13%;
as matrículas de 5ll a 8ll séries cresceram 27% entre
1994 e 1999, mostrando melhoria na qualidade do
ensino fundamental e conseqüente queda de evasão
e repetência escolar.

As desigualdades regionais estão diminuindo.
Na Região Nordeste, a mais pobre do País, a matrícu
la no ensino fundamental cresceu 27% contra 13%,
em média, no restante do Brasil.

No ensino médio, o aumento no número de ma
trículas, de 1994 a 1999, foi de 57%, o que significa
que há mais jovens concluindo o ensino fundamental
e prosseguindo nos estudos, num mercado de traba
lho cada vez mais exigente e competitivo.

A taxa de analfabetismo da população de 15
anos ou mais está caindo. O esforço intenso, nos últi
mos cinco anos, pela universalização do ensino fun
damentai promoveu um declínio acentuado do analfa
betismo entre jovens de 15 a 29 anos, de 12% para
6%. Ainda assim, dos jovens de 20 a 24 anos, 7% são
analfabetos e, na faixa de 25 a 29 anos, 8% são anal
fabetos. Mas é clara a tendência de queda acentuada
nesses fndices e isso, Deputado Dr. Heleno, é preciso
ser ressaltado.

Além dos importantes indicadores, que causam
impacto, fica claro que os últimos cinco anos foram
marcados também por profunda mudança de hábitos
e costumes do Ministério da Educação na relação
com as comunidades de todo o Brasil. A democracia
foi ampliada a partir de vigoroso processo de descen
tralização, sendo o ensino fundamental municipaliza
do e o ensino médio estadualizado.

O programa Dinheiro Direto na Escola, com
princípios descentralizados, transparência, interação,
fiscalização e eficiência do gasto público, inovou, ao
possibilitar acesso direto das escolas a recursos fede
rais, sem o tradicional vício do patrimonialismo brasi
leiro e da intermediação de interesses políticos, que
sempre impediram o desenvolvimento do sistema
educacional e impossibilitaram, por décadas, que a
ignorância e até mesmo a miséria pudessem ser ex
cluídas de nossa realidade

O programa Dinheiro Direto na Escola é simplifi
cado, e a transferência do dinheiro é feita diretamente
às escolas, exigindo, por parte do Ministério da Edu
cação, a participação comunitária na aplicação e fis
calização dos recursos a partir de associações de
pais e mestres ou conselho escolar, que, em conjunto
com a direção das escolas, administram a aplicação
dos recursos públicos.

Nos primeiros quatro anos do Governo do
PSDB, foram repassados mais de 1 bilhão de reais a
50 mil novas associações de pais e mestres criadas,
pelo estímulo do programa.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, destaco
também a importância do programa de merenda es-
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colar, que, durante o Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, foi duplicado, alcançando 3,6
bilhões de reais em cinco anos, com recursos en
viados diretamente a mais de 4.500 municípios, com
absoluta autonomia, observando as características
alimentares locais e regionais. Atualmente, 36 mi
lhões de refeições são fornecidas diariamente duran
te todo o ano letivo. É seguramente o maior programa
de auxílio alimentar para a população de mais baixa
renda já executado em nosso País.

Ouço, com prazer, o eminente Deputado Dr. He
lena.

O Sr. Dr. Helena - Agradeço ao nobre colega a
oportunidade. Primeiramente, para abrilhantar a ex
posição de V. Ex'!, quero dar um testemunho sobre o
Fundef e a atuação do Ministro da Educação. No meu
Estado, o Rio de Janeiro, esse programa deu certo.
Em Duque de Caxias, o número de matrículas não
aumentou apenas 27%, mas 93%. A cidade tinha 44
mil alunos no ensino fundamental da rede municipal,
e agora são 75 mil matriculados. O Brasil está cres
cendo com isso. Quando o programa é sério e respei
ta o povo, dá certo. Parabenizo V. Exª pelo discurso
que faz e cumprimento o Ministro da Educação pelo
trabalho que vem desenvolvendo.

O SR. RICARDO FERRAÇO - Agradeço a V. Ex!!
a contribuição, Deputado Dr. Helena. Fico feliz em ver
que o Município de Duque de Caxias obteve resulta
dos muito acima da média nacional.

Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, por fim,
não poderia deixar de assinalar a Juta determinada e
incessante em favor da melhoria da qualidade do nos
so ensino. Nesse contexto, a valorização do professor
se dá a partir de melhores condições de trabalho, trei
namento de reciclagem e, é claro, melhores salários.

O Fundef começou a corrigir o problema salarial
ao determinar que 60% dos recursos se destinassem
à remuneração dos professores, com aumento logo
no primeiro ano de 13% em média, alcançando, na
Região Nordeste, aumento de até 50% para os pro
fessores, resgatando e restaurando a dignidade e a
importância do professor no contexto da sua comuni
dade.

A Leí de Diretrizes e Bases determina que, até
2007, todos os professores da educação básica te
nham formação superior. O Brasil ainda possui 600
mil professores sem curso superior.

A formação dos professores é uma tarefa auda
ciosa e, diria, até mesmo presunçosa, mas já está
sendo levada adiante pelo Ministério da Educação,
pelo Ministro Paulo Renato e por toda sua equipe.

O número de professores sem formação ade
quada - os chamados leigos - caiu 41 % no ensino
fundamental entre 1994 e 1999. Mesmo com esses
avanços, a formação de professores é um dos maio
res desafios para o sistema educacional brasileiro.
Ainda existem 81 mil professores leigos que devem
receber formação adequada até o final de 2001.

Assim, a população brasileira está avançando
em termos educacionais. O Ministro Paulo Renato, à
frente da atual política educacional implantada em
nosso País, seguramente te'Tl sido um dos grandes
quadros que temos no atual Governo. Seu trabalho
tem sido sério, seguro e competente. Como afirmado
anteriormente, ressalto que o legado de seu trabalho
com certeza ficará registrado na história contemporâ
nea brasileira. Se ainda temos muito que caminhar,
com essa revolução silenciosa que vem sendo desen
volvida já avançamos na caminhada - efetivamos os
primeiros passos.

Como lembra o velho ditado oriental, o primeiro
passo pode significar a metade da caminhada.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Enio
Bacci.

O Sr. Enio Bacci - Caro Deputado Ricardo Fer
raça, cumprimento V. Ex!! pelas observações que está
fazendo em seu pronunciamento. Sem dúvida nenhu
ma, o Ministro da Educação tem demonstrado toda a
boa vontade e todo o empenho no sentido de resgatar
a importância da educação em nosso País. O Brasil
precisa de um corpo docente qualificado e que rece
ba salário digno, a fim de melhor transmitir conheci
mentos. E, mais do que isso - quem sabe agora ou
mais adiante -, talvez seja necessário rever o currícu
lo educacional hoje existente em nosso País. Lamen
tavelmente a educação não busca aflorar a vocação
que o jovem tem dentro de si, mas, por meio de um
currículo praticamente idêntico em todas as regiões
do Brasil, orientar as nossas crianças como se todas
fossem iguais. E sabemos que há crianças com pro
fundas diferenças culturais e financeiras: a criança
das Regiões Norte e Nordeste é diferente da Região
Sul. Temos a criança pobre e a criada por uma família
em melhores condições. Enfim, seria essencial que o
currículo educacional no País ajudasse o jovem a es
colher sua vocação, e não ensiná-lo, de forma idênti~

ca, a ser alguém que aperta parafuso, a ser automati
camente um especialista em determinadas áreas im
postas pelo currículo que aí está. Diga-se de passa
gem, isso vem já de longo tempo. É necessário que se
mude a cultura educacional brasileira. Esperamos
que o Ministro comande a revisão do currículo, visan-
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do à educação para a vida, para o dia-a-dia, em que a
vocação do jovem seja a essência de um sistema
educacional. Meus cumprimentos a V. Exª Espero
que todas essas mudanças, com as quais sonhamos,
venham logo adiante.

O SR. RICARDO FERRAÇO - Deputado Enio
Bacci, concordamos integralmente com V. Exil. A ve
lha decoreba não representa mais algo importante na
educação brasileira. O que importa é o aprendizado,
muitas vezes interagindo com a realidade. Tenho con
vicção de que, com a flexibilização do currículo esco
lar, seguramente estaremos aproximando a educa
ção desse grande sonho.

Para que um sonho vire realidade, é preciso que
várias pessoas sonhem ao mesmo tempo. Este está
muito próximo de virar realidade: pelos indicadores
que temos, ao final do ano poderemos começar a so
nhar com a realidade de estarem todas as crianças de
7 a 14 anos sentadas no banco escolar. Agradeço a
V. Exll o aparte.

Estamos convictos de que os avanços estão
sendo operados, sobretudo neste momento em que
acompanhamos com grande preocupação denúncias
com relação ao Fundef, que precisam ser investiga
das e os responsáveis, apontados, para que esse
grande instrumento do ensino fundamental não che
gue às raias da banalização.

No domingo, o Ministro Paulo Renato, em rede
nacional, pediu à população que acompanhe e fiscali
ze o emprego dessa verba. Trata-se do controle social,
o mais importante de todos. Não há controle legal ou
constitucional que supere o interesse da comunidade
e do cidadão em fazer valer a aplicação das leis, so
bretudo no que se referir aos recursos públicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Si"!! e Srs. Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Dando continuidade ao Grande Expediente, concedo
a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro, que
disporá de até 25 minutos.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sre!! e Srs. Deputados,
estamos num ano eleitoral, às vésperas de mais um
grande momen' de participação da povo brasileiro
na decisão dos destinos da cidadania.

Matérias analisadas nesta Casa revestem-se de
caráter que muitas vezes se desvia do verdadeiro
rumo dos interesses políticos do País. Vivemos mo
mento de degradação de valores, das conquistas por
melhores condições de vida da população brasileira.
Vivemos momentos de escândalos: drogas, cor-

rupção envolvendo figuras do mundo político, desvios
de verbas públicas, problemas nas áreas de saúde e
educação, sucateamento da máquina do Estado e
banalização da moralidade, que causa perplexidade
completa.

O desmascaramento de figuras públicas - pre
feitos, vereadores, senadores -, numa espiral de
envolvimento em delitos, é tal que nos permite admitir
que o crime compensa. Figuras nacionais, que deveriam
estar dando exemplo à população, são hoje, na verda
de, porta-vozes avançados da ação criminosa contra
os interesses públicos.

Além disso, temos de conviver com o envolvi
mento de parte do Judiciário, do aparelho de seguran
ça, nesse contexto de degradação moral e ética da
política. Hoje somos um País que sofre moralmente. É
preciso que a Nação reconheça tal situação, e que
esta Casa admita esse quadro e não se esconda des
sa realidade.

Sr. Presidente, assistimos a um perigoso pro
cesso de desmoronamento da atividade pública. Os
recentes fatos ocorridos em São Paulo demonstram
como uma quadrilha apossou-se da máquina de uma
cidade daquele porte. Comentam-se em tom de bla
gue, muitas vezes, nos grotões do interior. Neste
caso, estamos falando da maior metrópole brasileira,
que é governada por uma gangue. Esse escândalo re
vela a que grau de corrupção, de desmoralização pú
blica, as instituições do País chegaram.

Essa situação deve provocar indignação e refle
xão da sociedade, neste ano eleitoral. Afinal, essas fi
guras públicas têm sido sucessivamente eleitas por
parcela expressiva da população. Isso faz parte da
aprendizagem e do aprimoramento do processo de
mocrático.

Ainda tendo a ser otimista, mesmo com todos
esses acontecimentos, porque creio possível o povo
brasileiro descobrir quem são os responsáveis por
esse tipo de procedimento, quem dá a cobertura polí
tica, qual é a base de sustentação e quais são os ar
ranjos partidários que conduzem a esse estado de
coisa. O povo brasileiro vai apanhando e aprendendo;
lamentavelmente, apanhando mais.

Estamos vivendo essa situação não por mero
acaso, não por fatos isolados. Isso faz parte da cultura
política que encontramos se desenvolvendo em todos
os quadrantes brasileiros e tem a ver com os rumos
políticos que querem impor a esta Nação.

São desrespeitos diversos: ao Orçamento, a
acordos firmados dentro desta Casa, a leis - primor
dialmente por quem deveria obedecê-Ias -, a compro-
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missos. Matérias fundamentais de sobrevivência da
União são tratadas com tanta falta de seriedade que
leva Estados e Municípios a se digladiarem, com a
promoção de guerra fiscal e a destruição mútua de
entes federativos, numa busca desesperada de puxar
para si, perdendo-se o conceito de Nação e Federa
ção.

Sr. Presidente, também nesse contexto, vou tra
zer meu repúdio ao que considero um desserviço ao
País: o desenvolvimento do processo de desmanche,
de desqualificação do Estado brasileiro, expresso
principalmente na política de privatização. Atenho-me
aos setores de comunicações, de eletricidade e de
ferrovias, para verificar o que aconteceu com a cha
mada reestruturação do Estado brasileiro, que, em
primeiro lugar, contribuiu maciçamente para o cresci
mento do desemprego.

Sr. Presidente, em alguns setores, como o ferro
viário, 65% dos funcionários foram demitidos e nada
foi criado no lugar, apesar da prometida melhoria na
qualidade do serviço e da anunciada redução nos ín
dices de acidentes e maior produtividade nessas áre
as. E o que temos ao longo de cinco ou seis anos de
privatização? Além do desemprego, a queda da quali
dade do serviço, o aumento do número de acidentes,
tudo isso patrocinado com dinheiro público, porque
essa privatização foi feita com o uso de recursos do
Estado.

Quero citar o caso da Companhia Ferroviária do
Nordeste - CFN, ramal da Rede Ferroviáriar:ederal
entregue ao Grupo Vicunha e a outros setores: havia
o compromisso, entre outros, de trabalhar a questão
da Transnordestina. Isso já foi esquecido e o discurso
mais recente é que serão necessários mais 200 mi
lhões do BNDES para essa empreitada.

A privatização foi indicada para a iniciativa priva
da suprir esses serviços com competência. Agora es
tão querendo recorrer ao Estado para exatamente im
plantá-Ia. Assim é bom fazer privatização, assim é
bom mudar o Estado! Esse procedimento caracteriza
o capitalismo à brasileira, em que empresários incom
petentes utilizam recursos públicos desviados das
políticas sociais e não cumprem seus acordos, sub
metendo o País a essa situação caótica.

Estamos vendo, em contrapartida, o desman
che do setor ferroviário, as demissões e a perda da
qualidade do serviço. E esses segmentos ainda vêm
buscar, nas fontes de créditos oficiais, mais dinheiro
do que já ganharam com a privatização ao comprar
barato esses ativos. Querem ganhar agora com a re
tomada desses empreendimentos.

Ao longo dos últimos quatro anos, o Governo
promoveu uma maciça política de aumento tarifário,
em média muito superior à inflação, exatamente para
preparar o setor elétrico e entregá-lo à iniciativa priva
da. Nessas condições, ele foi vendido a corporações
multinacionais e a grupos nacionais associados a em
presas espanholas, francesas, americanas e portu
guesas.

Esses grupos apossaram-se do parque de dis
tribuição de energia elétrica, levando o Brasil a retro
ceder à condição do início do século, quando o mono
pólio inglês nos fornecia energia, como aconteceu em
Pernambuco. Empresas multinacionais já exploravam
esse serviço no Brasil. E agora, no processo de priva
tização, há novamente demissão de pessoal, aumen
to de tarifa, blecautes e má prestação de serviço.

Conseqüentemente, dilapidamos ainda mais o
patrimônio do Estado brasileiro, pois empresas foram
vendidas, perdeu-se dinheiro e financiou-se a reto
mada da expansão desses serviços com dinheiro do
BNDES. Mais uma vez, utilizam-se recursos públicos
para montar a estrutura privada, que se está consoli
dando em todo o parque de distribuição.

Para concluir esse processo, anunciam a privati
zação das grandes empresas geradoras, a chamada
malha de geração Furnas, CHE8F, Eletronorte o res
tante da Eletrosul, exatamente para concluir a entre
ga do setor elétrico brasilei ro a essas empresas priva
das.

Essa situação--revela--claramente o desgoverno,
o descontrole e a falta de um projeto político para o
Estado brasileiro. 1550, evidentemente, vai ser cobra
do pelas futuras gerações. O que vai sobrar para o
País daqui para frente?

Há poucos dias, ouvi o Sr. Presidente Fernando
Henrique Cardoso manifestar que não tem pratica
mente mais nada a fazer. Inclusive, está preocupan
do-se em ler, porque já teria cumprido o principal da
sua atividade. S. Exil quer dar a entender que, no se
gundo ano de seu Governo, já concluiu sua obra. E
esta só pode ser a destruição do Estado brasileiro.
Não há mais nada a fazer. Vendeu-se o grosso do par
que estatal; as principais empresas foram vendidas. O
que se vai administrar? A falência da saúde, da edu
cação, o caos da violência urbana, a insegurança pú
blica. O chamado Estado mínimo brasileiro resu
miu-se a isso. E, então, o Presidente diz que não há
quase mais nada a fazer.

É evidente que, depois desse processo, ficamos
com muito pouco para discutir. É o que sobra para a
população brasileira. Assistimos a manifestações
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pessimistas da população, em sucessivas pesquisas,
mostrando rejeição à privatização promovida no País.
Diversas pesquisas de opinião já mostraram que a
população brasileira não concorda, não aceita e criti
ca duramente a privatização feita pelo Governo nas
diversas áreas de infra-estrutura do Estado.

Esse processo foi feito de forma atropelada, di
ferente do que aconteceu em outros países. A Alema
nha, por exemplo, discutiu a privatização dos serviços
de telecomunicações por dez anos. A privatização da
previdência e do sistema financeiro foram feitas após
longo debate, que durou de seis a dez anos. No Bra
sil, em meses, foi promovida uma discussão. Cria
ram-se as agências reguladoras como num passe de
mágica, como se todo o processo tivesse de ser feito
de forma burocrática.

A privatização deveria ser acelerada, para depois
serem criadas as agências que regulariam os serviços
privatizados. O resultado não poderia ser outro: a
Anatel é incapaz de organizar e fiscalizar os serviços
de telecomunicações; a Aneel não consegue acom
panhar os serviços de eletricidade. Essa agência não
tem competência, como ficou demonstrado no último
apagão ocorrido, quando não sabia o que fazer frente
ao chamado "Verão da Light", no Rio de Janeiro. Hou
ve um blecaute em toda a cidade. Em uma ação de
sesperada, cobraram-se multas irrisórias, tentan
do-se promover algum tipo de punição contra as em
presas.

As chamadas agências reguladoras estão des
locadas, despreparadas e não há uma vinculação
com a realidade dos serviços prestados. São anuncia
das as agências dos setores de saúde, de transporte,
de petróleo, todas despreparadas para efetivamente
promover a política a que se destinaram nas leis que
as criaram.

Estamos, portanto, assistindo a um processo de
improvisação na reestruturação do setor público, na
infra-estrutura do Estado brasileiro. E não dá para ser
diferente o resultado. Vamos assistindo gradativa
mente à montagem dessas instituições, dessas agên
cias para dar a impressão de que estamos reestrutu
rando uma nova feição do Estado brasileiro.

Na verdade, o que assistimos é a um desman
che, um desmonte. E o que foi criado não poderia ser
diferente. O improviso e a incapacidade estão demons
trados claramente na perda da qualidade, na piora de
serviços e, infelizmente, no aumento do desemprego
e de acidentes nesses serviços, particularmente na

rea de transportes e de energia elétrica. O cresci
mento do número de pessoas acidentadas é assusta-

dor. Os índices de vítimas nesses serviços têm au
mentado violentamente.

Estamos, portanto, perplexos diante do desdo
bramento do processo de criação dessa in
fra-estrutura do Estado a partir das chamadas agên
cias reguladoras.

É evidente que esse procedimento, Sr. Presi
dente, revela o descontrole e a incongruência com
pleta entre o discurso que anunciava a revitalização
do Estado, incentivando a concorrência e a abertura
de oportunidades à iniciativa privada, e sua capacida
de criativa, que traria a oxigenação do Estado brasilei
ro, da vida pública e dos serviços.

No entanto, ao mesmo tempo, vemos que o Go
verno que privatiza com esse discurso é o mesmo
que reestatiza, na prática, ao introduzir dinheiro públi
co nessas empresas. Assistimos, num movimento de
privatização, ao fato de que esse discurso de permitir
a concorrência e a competição para melhorar a quali
dade do serviço não resiste à realidade, quando ob
servamos, por exemplo, a área de comunicações.

Faço um parêntese, Sr. Presidente. Estamos as
sistindo no País ao crescimento das chamadas rádios
comunitárias. Existe hoje no Brasil intenso movimento
para instalá-Ias em diversas regiões. Pois bem, o Go
verno Federal, ao invés de disciplinar e controlar esse
procedimento, promove processo de repressão que
vai na contramão da prestação de um serviço de qua
lidade estabelecer concorrência e competição dessas
rádios, permitindo que elas entrem em regiões em
que a comunicação tradicional não chega e também
forçando um processo de democratização da comuni
cação.

Na verdade, assistimos cada vez mais à con
centração dos meios de comunicação nas mãos de
poucas pessoas e à violenta reação à possibilidade
de se estabelecer uma comunicação com os mínimos
elementos de cidadania e de democracia.

Temos assistido pelo País afora a uma ação de
repressão desencadeada pelo Governo e direciona
da pelas empresas de comunicação. A Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão deste
País chega ao absurdo de promover um processo de
descontrole dessas áreas.

O Sr. Celso Russomanno - Deputado Fernan
do Ferro, permite-me V. Ex& um aparte?

O SR. FERNANDO FERRO - Atendendo ao pe
dido do Deputado Celso Russomanno, interrompo
meu pronunciamento para que a Mesa registre a che
gada das misses ao nosso ambiente.
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Ouço, com prazer, o Deputado Celso Russo
manno.

O Sr. Celso Russomanno - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, quero registrar a visita das concor
rentes ao Concurso Miss Brasil ao plenário da Câma
ra dos Deputados. Todos os Estados estão aqui re
presentados. As misses vieram conhecer o plenário
desta Casa, trazer um fraternal e carinhoso abraço
aos Deputados e convidá-los a assistir ao Concurso
Miss Brasil 2000, que será realizado amanhã, no Ho
tel Nacional. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Para mim, é grande honra presidir a Câmara Federal
neste momento em que a Casa recebe a visita das
candidatas a Miss Brasil. Todos sabemos que a bele
za é fator de atração para as criaturas, não só do Bra
sil como também do mundo. Que representem, belas
como são, não só os seus Estados, mas também o
Brasil perante o mundo.

Sejam bem-vindas. (Muito bem. Palmas.)
O Sr. Albérico Cordeiro - Muito bem, Sr. Presi

dente, Deputado Fernando Ferro, e que Alagoas ven
ça, tenha o seu lugar de honra no concurso de ama
nhã. Ele merece.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, ao
finalizar o nosso pronunciamento, queremos registrar
com satisfação a entrada neste recinto das jovens
que trazem de diversas regiões do País suas caracte
rísticas físicas e culturais, representando seus Esta
dos.

Espero que a beleza física dessas jovens possa
contribuir para que este espaço do Parlamento brasi
leiro fique mais belo também frente à opinião pública
nacional e possa corresponder aos outros atributos
aqui trazidos: o reconhecimento da importância do
acontecimento que nosso País viverá esta semana.
Parabenizo todas essas jovens. Como Parlamentar,
tenho a satisfação e a honra de tê-Ias na nossa Casa.
Conforme expresso nas palavras do Sr. Presidente,
também queremos desejar a todas essas jovens que
sua estada seja a mais proveitosa possível. Sei que
esse concurso significa o coroamento da vida de mui
tas delas, enquanto o disputam. Elas aqui vêm esco
lhidas pelos seus Estados, pleiteando o título máximo
de beleza do Brasil e, evidentemente, representando
o nosso País nos concursos internacionais.

A todas elas boa sorte e que o Brasil tenha uma
boa representação. Espero que seja corada de êxito a
solenidade que irá acontecer na Capital do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

OSR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, aproveito o espaço do Grande Expediente para
apresentar um requerimento de informações ao Minis
tro da Defesa sobre um processo em que um funcioná
rio público da INFRAERO foi demitido e no processo
de demissão apresenta uma série de denúncias de ir
regularidades no Aeroporto Salgado Filho.

Apresento também outro requerimento de Infor
mações ao Ministro de Minas e Energia sobre as ra
zões da transferência da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais, CPRM, do Rio de Janeiro para
Brasília.

Na semana passada, uma reportagem do jornal
O Dia chamava a minha atenção para os constrangi
mentos que vêm causando as portas eletrônicas ins
taladas nas agências bancárias como medida de se
gurança. No domingo, o Fantástico fez uma reporta
gem sobre essa questão.

Somos um país onde cada vez mais um número
maior de pessoas estão à mercê do pleno exercício
da cidadania. O Governo precisa tomar uma provi
dência urgente acerca das pessoas que procuram
agências bancárias para pagar contas de água, luz
ou telefone e não podem exercer esse direito de cida
dania. Segundo o regulamento de muitas agências,
somente serão atendidos os clientes preferenciais, ou
seja, os que nelas mantêm conta corrente.

Além da negação do pleno exercício da cidada
nia, o pagamento de um serviço, que é uma conces
são do Estado, agora há um outro tipo de constrangi
mento causado pelas portas eletrônicas. É evidente
que, por uma questão de segurança, todos devem ter
preocupação redobrada.

Essa questão chegou a ter notoriedade quando o
acadêmico Arnaldo Niskier, ex-Presidente da Acade
mia Brasileira de Letras, sofreu constrangimento em
uma agência bancária. Ele não conseguiu entrar na
agência, e o sistema de alarme foi acionado, em de
corrência de estar com um remédio no seu bolso e o
mesmo não querer depositá-lo no local destinado aos
utensílios que contêm metal.

O Presidente da Associação Nacional de Assis
tência ao Consumidor e Trabalho diz que, havendo
constrangimento, as pessoas devem procurar em pri
meiro lugar a delegacia e só depois recorrer à Justiça.
Isso é muito pouco. Esse tipo de associação existe
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para buscar soluções que evitem esse tipo de cons
trangimento, que é ainda maior para as pessoas por
tadoras de deficiência.

Outro dia, pude verificar que no Município de
Angra dos Reis, onde moro, um deficiente físico não
conseguiu entrar na sua agência bancária, porque es
tava numa cadeira de rodas. Em outra ocasião, numa
agência da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro,
presenciei uma pessoa que usava bengala para se 10
comover ser impedida de entrar no banco. Mesmo
que quisesse, seria impossível colocar sua bengala
no local destinado a utensílios de metal, já que nesse
espaço mal cabe um telefone celular.

É necessário que a segurança seja reforçada,
, mas as portas eletrônicas não podem impedir o exer
cício da cidadania pelas pessoas, principalmente os
deficientes físicos, nem ser motivo de constrangimen
to para uma parcela enorme da população brasileira.

Entendo que tem de haver uma ação propositiva
no sentido de evitar esses constrangimentos públicos
às pessoas, como o que ocorreu com o acadêmico
Arnaldo Niskier, imortal e ex-Presidente da Academia
Brasileira de Letras.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, registro requerimento
que encaminhei hoje ao Presidente do Tribunal de
Contas da União sobre o convênio entre o Ministério
da Integração Nacional e Municípios de Alagoas.

Passo a ler o referido requerimento:

Exmo. Sr. Ministro Iran Saraiva, DO.
Presidente do Tribunal de Contas da União
TCU

"Água potável de Palmeira dos índios
deve acabar em 40 dias", "Prefeita é acusa
da de negligência", "Movimento Cidadão de
nuncia irregularidades nas obras da Barra
gem Carangueja" são títulos de reportagens
publicadas nos últimos dias na imprensa de
Alagoas. Trata-se, Senhor Presidente do
Tribunal de Contas da União, do grave pro
blema de abastecimento d'água das cidades
de Palmeira dos índios e de Quebrangulo,
em Alagoas. Em Quebrangulo, nasceu o ro
mancista Graciliano Ramos. Em Palmeira
dos índios, vizinha de Quebrangulo, o autor

de "Memórias do Cárcere" foi Prefeito no fi
nal dos anos 20.

As populações das duas cidades estão
conforme se lê na imprensa bebendo água
contaminada. E as soluções aventadas já
nascem sob suspeita.

Um convênio da Prefeitura com órgão
do Governo Federal, DNOCS, do Ministério
da Integração Nacional, está sendo questio
nado. São R$2.740.000,OO (dois milhões,
setecentos e quarenta mil reais).

Tratando-se, portanto, de recursos fe
derais, consulto Vossa Excelência sobre a
possibilidade de instalação de Auditoria ou
outro instrumento investigatório visando a
apuração de todos os fatos expostos pela
imprensa de Alagoas, conforme os compro
vantes anexos.

Este o documento que entregamos hoje ao Tri
bunal de Contas da União. Agora, aguardamos as
providências.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MALULY NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístoctes Sampaio)
Tem V. Exll a palavra.

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, estou apresentando projeto de lei que
visa autorizar o Instituto Nacional do Seguro Nacional
a suspender, pelo prazo de dez anos, a exigibilidade
dos créditos decorrentes de contribuições sociais pa
tronais de entidades beneficentes de assistência so
cial. Visa também socorrer não só hospitais benefi
centes, como as Santas Casas, mas também entida
des com fins apenas filantrópicos que prestam servi
ços e lhes são cobrados indevidamente, no meu en
tendimento, os encargos sociais.

Tenho o prazer de encaminhar à Mesa este pro
jeto de lei para que possa tramitar no Congresso Na
cional.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Antes de dar prosseguimento à sessão, dou conheci
mento ao Plenário do seguinte Ato Convocatório:

Nos termos do § 2.2 do art. 28 do Regi
mento Interno, convoco reunião das Comis
sões Permanentes para o dia 22 de março
do corrente, quarta-feira, às 10 horas, desti
nada à eleição dos respectivos Presidentes
e Vice-Presidentes.
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Brasília, 21 de março de 2000.
Michel Temer.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
Eurípedes Miranda.

S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, registro com satisfação a visita das
misses ao plenário desta Casa, especialmente a
miss Rondônia, Luana Mazzo. É uma satisfação para
nós tê-Ia visitando este plenário, porque é do meu
Estado e reside no Município de Urupá, que tem rica
produção de arroz, feijão, milho e algodão.

Sr. Presidente, gostaria também de agradecer
ao Deputado Arlindo Chinaglia a visita ao Estado de
Rondônia. S. Exª esteve presente por dois dias na ci
dade de Porto Velho, Capital do Estado, apoiando os
servidores demitidos pelo Governo neoliberal de José
Bianco.

A condenação à miséria, à dor, ao desespero de
milhares de rondonienses só tem um responsável: o
GovernadorJosé Bianco e seus aliados. A decisão da
Justiça em negar a readmissão dos servidores públi
cos demitidos baseou-se em legislação proposta e
aprovada pelo atual Governador, quando era Senador
da República.

Dentre os que votaram a favor da reforma admi
nistrativa e por mais arrocho aos funcionários estava
o Senador Bianco e mesmo assim chegou ao Gover
no com a promessa de redenção dos servidores ron
donienses.

A questão não está encerrada com a decisão da
Justiça contra os 9.600 demitidos pelo Governo de
Rondônia. Haverá desdobramentos, e o Governador
Bianco não poderá fugir de sua responsabilidade. A
esta altura, seu nome já está marcado na história
como o carrasco dos trabalhadores rondonienses.
Não se condena impunemente à miséria cerca de 40
mil pessoas em tempo de aguda crise social. A socie
dade de Rondônia vai dar uma resposta enérgica a
esse tipo de violência.

É preciso estar atento, porque esse:; ~)rocessos
de demissão estão sempre vinculados ao grande ne
gócio das terceirizações. Ou seja, troca-se um quadro
de servidores com experiência, gente com dezenas
de anos de serviço, pela contratação de trabalhado
res eventuais, sob o disfarce da terceirização, que é
uma espécie,de loteamento das atividades dos Esta
dos para os amigos do poder.

Lamento também que o Governador José Bian
co tenha-se colocado na contramão da história ao
recusar-se a buscar alternativas para as demissões,
lembrando que nenhuma outra administração estadual
chegou a esse extremo. É inaceitável que o Governa
dor, eleito com o apoio explícito dos sE',vidores públi
cos, sob a promessa de valorizá-los e I'sspeihi-Ios, te
nha-se recusado ao diálogo e optado pela forma mais
drástica e mais violenta de agir contra os funcionários
do Estado. Temo ainda que outros atos arbitrários se
jam tomados contra a categoria.

Sr. Presidente, concluindo minhas palavras, es
clareço que não estaríamos aqui reclamando da deci
são do Sr. Governador do Estado de Rondônia se S.
Ex·!, durante a campanha, não tivesse usado como
plataforma o ato de fazer visita a todos os órgãos pú
blicos, prometendo valorização, melhores dias e me
lhores salários.

Agora pergunto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados: valorização é demissão? Valorização é colocar
9.600 servidores no olho da rua? Valorização é deixar
mais de 50 mil pessoas na miséria? Essa é a marca
do Governo neoliberal de Rondônia, comandado pelo
PFL.

Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden·

te, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exª a palavra.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê'!
e Srs. Deputados, é com imensa satisfação que ve
nho à tribuna da Câmara dos Deputados informar que
os partidos que compunham o Fórum Popular PT,
pedoB, PPS, PV e PCB, ontem, na cidade de Salva
dor, decidiram marchar juntos nas próximas eleições,
constituindo a Frente Popular, uma alternativa à atual
administração neoliberal e excludente do Prefeito
Antônio Imbassahy.

É nossa expectativa também que o PSB, que in
tegra esse fórum, no dia 3, durante a reunião do seu
diretório municipal, também decida fazer parte dessa
frente. Nesta semana, PCdoB, PPS, PVe PCB anun
ciarão oficialmente o apoio a nossa pré-candidatura à
Frefeitura de Salvador. Deverei encabeçar, a partir da
convenção desses partidos, frente popula. alternativa
à atual administração de Salvador. Oportunamente
discorrerei com mais vagar sobre esse assunto.

O motivo que me traz a esta tribuna hoje, além
desse registro, é a carta do Senador Antonio Carlos
Magalhães aos herdeiros do império da Globo, verda-
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deira pérola sobre a qual já me manifestei, embora
ainda desconhecedor do seu conteúdo. O Senador
Antonio Carlos Magalhães ficou indignado porque o
programa Globo Repórterfoi levado ao ar sem que ti
vesse conhecimento da matéria. E eu disse naquela
ocasião que, pelas amizades e prestígio de que goza
junto à Globo, o Senador Antonio Carlos Magalhães
pôde ligar durante a reportagem, para expor sua ver
são e já no jornal da noite fez a sua defesa.

O primeiro trecho dessa carta me chama a aten
ção. Vamos transcrevê-lo, para que a Bahia dele tome
conhecimento. O Senador diz o seguinte: "Conceder o
direito de defesa é sagrado até para os inimigos,
quanto mais para os amigos". Ele é amigo da Globo.
Então, deveria praticar o que diz e escreve, porque as
suas emissoras a Rede Bahia e o jornal Correio da
Bahia diariamente caluniam seus adversários poUti
cos, sem que o sagrado direito de defesa seja asse
gurado.

O Senador deveria refletir sobre essa carta. Vou
reproduzi-Ia e encaminhá-Ia à Rede Bahia e ao Cor
reio da Bahia, grifando esse trecho, para que esses
órgãos de comunicação não continuem mentindo e
caluniando os adversários do Senador Antonio Car
los Magalhães, sem assegurar o direito de defesa,
tanto previamente, como reclama o Senador, quanto
posteriormente. Os Deputados considerados seus ini
migos se dirigem aos referidos órgãos de comunica
ção, com base na lei de imprensa, pedindo o direito
de defesa, mas não são atendidos.

Vamos pleitear esse direito de defesa, mesmo
que a Justiça da Bahia, controlada pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, não o assegure. O Sena
dor é incoerente, porque prega o que não faz nas
emissoras controladas por sua família.

O Senador insinua também, em tom de ameaça
à Rede Globo, que é confidente do Dr. Roberto Mari
nho. Cita a penosa decisão, na qualidade de Ministro
das Comunicações, que beneficiou o empresário Ro
berto Marinho com o controle da NEC. Por fim, fala
também dos interesses da Rede Globo patrocinados
por familiares seus nesta Casa. Indignado, diz desco
nhecer as razões obscuras que levaram à realização
dessa reportagem, mas ameaça que vai descobri-Ias.

Acho que o Senador Antonio Carlos Magalhães,
que encaminhou esta carta à Rede ~Iobo em tons in
sinuativos e ameaçadores, não quer discutir o mérito.
Ele interpreta os fatos da maneira que quer. Na Bahia,
por exemplo, circula uma foto do carnaval de 1998,
em que se vêem o Senador Antonio Carlos Maga
lhães, o Prefeito Celso Pitta, a ex-primeira dama, Ni-

cáa Pitta, o Prefeito Antônio Imbassahy e todo seu
staft, todos muito alegres.

O Senador pode manifestar-se em relação à
Rede Globo da forma que quiser. É um direito seu, de
cidadão e homem público. Agora, deve ser coerente.
Cobra da emissora citada o direito de defesa para os
inimigos, o que dirá para os amigos, mas deveria orien
tar os órgãos de comunicação estaduais e nacionais
que influencia da mesma forma. A Rede Globo já fez
duas matérias caluniosas sobre a nossa Prefeitura de
Vitória da Conquista, sem que fosse dado o sagrado
direito de defesa aqui reclamado pelo Senador.

Era o registro que queria fazer sobre esta "péro
la" que vai entrar para a história do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exll a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou encami
nhando à Mesa requerimento de informações ao Mi
nistério da Previdência e Assistência Social sobre a
dívida da Prefeitura Municipal de Campinas, noticiada
pela mídia nacional como uma das maiores entre em
presas nacionais e multinacionais, Prefeituras e Esta
dos.

Quero conhecer a sua história, o seu montante,
como foi renegociada, as bases e os prazos. Além dis
so, se existiria outra forma de renegociação, com pra
zo maior e menor custo ao Município.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. ExA a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrM e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna falar sobre uma
questão que tem preocupado diversos Municípios: a
gestão dos recursos do Fundef e as relações conflituo
sas entre Municípios e Estados, em particular no meu
Estado, Bahia, e mais precisamente no Município de
Uauá, administrado pelo Partido dos Trabalhadores.

Essa relação de conflito foi estabelecida exata
mente nos gastos dos Municípios com manutenção
de escolas e transporte de alunos. Em muitos casos,
são bancados pelo Município, enquanto a receita do
Fundef vai para o Estado. Os Municípios assumem to
dos os ônus, desde o transporte escolar até a manu-
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tenção do prédio, que estaria sob a jurisdição do
Estado, enquanto este assume muito tranqüilamente
a captação dos recursos.

Sr. Presidente, neste final de semana tive opor
tunidade de percorrer a zona rural do Município de
Uauá, onde vivem 1.800 alunos que dependem de
transporte escolar para freqüentar as aulas. A discri
minação ou a nítida perseguição àquele Município se
dá porque o Governo da Bahia tudo faz para causar a
desgraça da administração do PT, até mesmo patroci
na dificuldades de transporte para esses alunos.

Sr. Presidente, SJ'!! e Srs. Deputados, muitos po
deriam dizer que isso é bobagem, que os alunos po
deriam fazer esse deslocamento a pé. Estive com di
versos pais de alunos e verifiquei que as relações
num Município como Uauá são diferentes daquelas
verificadas nas grandes cidades. Em determinados
povoados, como este que visitei, crianças são obriga
das a caminhar aproximadamente 3 léguas medida
usada pelos sertanejos, ou seja, 18 quilômetros, para
chegar à escola. Imaginemos o que significa para
uma criança de 8 ou 12 anos andar 18 quilômetros
sob um sol escaldante.

Provavelmente essa criança saia de casa de
madrugada, retorne da"escola ao meio-dia e chegue
à sua casa no final da tarde, consumindo, portanto,
todo o seu dia. Como eu disse aos sertanejos durante
a reunião, ao chegar à sua casa talvez essa criança
tér'inao aprendizado adquirido na manhã passada na
escola todo consumido pelo forte sol sobre a sua ca
beça.

É impossível que alguém mantenha o interesse
pela educação a partir de tanto sacrifício. Mas não é
dessa forma, Deputado Waldir Pires, que o Governo
do Estado, que sai alardeando que faz o dever de
casa e que está avançando na educação, pensa. Não
é de uma forma conseqüente e coerente que o Governo
tem pensado. Ao contrário, tem perseguido pessoas. E
a perseguição não se instala contra o Governo do PT,
mas contra os alunos, contra crianças indefesas, que
vão ficar jogadas à margem da sociedade, sem direi
to à educação.

Nós estamos agindo, a fim de viabilizar a toma
da de providências por parte do Ministério da Educa
ção para que essa realidade seja completamente al
terada, para que os recursos do Fundef sejam aplica
dos no Município e utilizados para bancar as necessi
dades desses alunos, que precisam de meios para
chegar até a escola.

Queremos remover esse tipo de atitude de per
seguição contra o Município de Uauá. Estamos patro-

cinando uma discussão na Comissão de Educação
da Assembléia Legislativa, assim como acionaremos
a Câmara dos Deputados.

Além disso, Sr. Presidente, mesmo sabendo da
insensibilidade e das dificuldades que enfrentaremos,
também queremos dialogar com a Secretaria Estadual
de Educação, se possível, com o auxílio do MEC, para
que essa solução seja encontrada de uma vez por to
das. E que os 1.800 alunos que ali estudam e que ne
cessitam do transporte escolar possam ter a possibili·
dade de freqüentar a escola, cuja manutenção, aliás,
vem sendo feita pelo Município, porque o Município
tem responsabilidade, particularmente a gestão que
ali se instalou.

Eram essas ponderações que gostaria de fazer,
Sr. Presidente.

O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, que luta tem sido neste País, sempre,
desde os primeiros tempos da sua história, a tentativa
de estabelecer-se uma política de valorização do tra
balho, portanto uma política de salário e de renda.
Que dificuldade!

___ -- ---Osjornais de hoje estão sinalizando por toda a
parte os encontros entre os representantes da área
econômica e os representantes da base do Governo,
sobretudo do PFL, na tentativa de arrumar uma solu
ção que justifique a modificação do salário para algo
em torno de 150 ou 160 reais, isto é, para justificar um
aumento que fique entre 14 reais, no mínimo, e24 reais,
no máximo.

Esse posicionamento guarda uma fidelidade
cruel e perversa com toda a histórica da discrimina
ção social existente no Brasil desde sempre, desde os
tempos em que não conseguíamos ter sequer uma
relação de trabalho livre, desde o tempo do escravis
mo, em que o trabalho era a base de sustentação do
estímulo de organização da produção brasileira para as
exportações e para as relações do comércio exterior,
enquanto internamente a Nação se desintegrava com·
pletamente, sinalizando uma sociedade de apartheid,
discriminatória, injusta e pobre. O Brasil era um país
rico simplesmente para os grandes latifundiários,
para os aristocratas, para os senhores de engenho.

Tantos anos têm-se passado, o século XX es
tá-se esgotando, e hoje se pretende assegurar um sa
lário mínimo ao nível da fome e do escravismo. A base
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do Governo fica buscando conciliação e entendimen
to e, no meio disso tudo, há sempre as mistificações,
as tentativas de retóricas enganadoras que nunca
permitem a consistência política que permita ao Go
verno da República assumir a responsabilidade de di
zer: "Vamos fazer uma restauração do salário mínimo
ao nível que assegure as necessidades mais elemen
tares". Não se trata sequer das necessidades que já
houve em determinado instante, em que o trabalha
dor e sua família, com um salário mínimo, podiam ad
quirir bens em proporção muito maior do que a de
hoje.

Não é possível admitirmos que isso continue
nesses termos. O salário tem que ser decente. É ab
solutamente inimaginável que possamos admitir que
o Governo apenas se mobilize para encontrar meios,
quando, na verdade, a necessidade é de que o Gover
no adote uma política que corresponda às expectati
vas da Nação, do povo brasileiro, a fim de assegurar a
todos os brasileiros que vivem de salário, sobretudo
aos que vivem de salário mínimo, as condições míni
mas de existência.

Que o Governo decrete o novo valor para o salá
rio mínimo um dos apanágios do PT e uma de suas
bandeiras de acordo com a posição de luta que o Par
tido dos Trabalhadores desenvolve, a fim de que esse
valor não seja inferior ao equivalente a 100 dólares, e
que depois busque os meios. É uma inversão porque
é assim que se faz política com ética e com respeito à
humanidade, à população, atendendo a suas neces
sidades de viver, de ter moradia, de comer, de educar
filhos, de cuidar da saúde, de ter transporte e lazer.
Essas são as necessidades básicas do ser humano, e
o salário mínimo tem como função atender a elas. É
preciso que se encontrem os meios, porque este País
faz uma discriminação de renda brutal, tem um enor
me desperdício e uma concentração de riqueza que
nos situa em primeiro lugar nesse quesito entre as na
ções do mundo contemporâneo. Esse é um dever, se
quiser consolidar a democracia neste País.

O salário mínimo deve nos unir a todos desta
Casa, numa soma de forças políticas, pois não é uma
bandeira só do PT, mas deve ser uma bandeira do
povo brasileiro. A representação política desta Casa
deve assegurar o mínimo equivalente a 100 dólares,
portanto 180 reais, como piso inicial, além de uma tra
jetória de valorização do salário mínimo no País. Essa
deve ser a posição desta Casa.

Sr. Presidente, no momento em que V. Exll assu
me a Presidência, para dar início à Ordem do Dia,
concluo meu pronunciamento, cumprindo decisões

regimentais, na expectativa de que todas as forças
políticas deste País tenham a dignidade de assegurar
um salário mínimo decente para o povo brasileiro.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2B do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário, para que alcance
mos o quorum necessário para iniciar a Ordem do
Dia. Há registro no painel de 202 Deputados.

Peço à Secretária da Mesa que faça soar as
campainhas.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr!! e Srs. Deputados, no decorrer desta semana
deve realizar-se mais uma reunião do Conselho de
Política Monetária CapaM. Nossa expectativa, como
de resto de toda a Nação, notadamente de seu setor
produtivo, é a baixa da taxa básica de juros, ainda bei
rando os 20%.

Para que se tenha uma idéia sólida do que es
ses índices representam, bastaria observar que a re
dução de um ponto percentual apenas nessa taxa re
presentaria uma economia para o Governo da ordem
0,5% de nosso PIB. Feitas as constas, isso resultaria
em montante próximo aos 5 bilhões de reais, valor
mais que suficiente para que o Governo possa en
frentar o aumento do novo mínimo, temeroso que está
assim afirmam nossas autoridades fazendárias de
uma elevação que venha impactar em demasia as
contas públicas. E se o Executivo insiste em exigir de
quem pede aumento para o mínimo indicação da fon
te de recursos para enfrentar o novo nível de despe
sas, aqui já teríamos uma, Sr. Presidente.

De cada vez, no entanto, que ouvimos referências
a essas contas públicas, somos assaltados por sérias
dúvidas. Em alguns instantes, chegamos a admitir
que existe aí um enorme engodo, as rubricas verda
deiras inteiramente camufladas e, por isso mesmo,
não conhecidas do grande público. E isso importa di
retamente aos assalariados, os mesmos que, ao final,
se tornam reféns dessas contas.

E os indicadores maiores da contabilidade públi
ca, ao Que estamos sabendo, são de todo positivos.
Vamos vê-los.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 22 11717

Seguidamente, estão sendo acusados superá
vits nas contas públicas primárias, a relação entre en
dividamento e PIB pode ser considerada pelo menos
bem comportada, a balança comercial começa a dar
sólidos sinais de recuperação, os investimentos ex
ternos de risco seguem entrando no País em níveis é
o que anuncia o próprio Governo estimulantes, há in
dícios da retomada da produção industrial, com pre
ços domados, não tendo ocorrido, como se previra no
início do ano passado, um violento surto inflacionário
diante da queda vertiginosa do real em relação ao dó
lar.

Ora, se bem nos lembrarmos do que se vem
prometendo ao País e ao seu povo desde a implanta
ção do Plano Real, esse seria exatamente o quadro a
partir do qual se retomaria o caminho do crescimento
econômico, com a geração de empregos, aumento da
massa salarial e juros que permitar:n ao setor produti
vo seguir adiante em sua tarefa de gerar as riquezas
do Brasil. O quadro assim está definido, e definido em
favor da economia brasileira. Por que, então, essa ti
midez em enfrentar a taxa de juros, em não permitir
que ela desça a níveis que possamos considerar, pelo
menos, civilizados e que, mais que tudo, possam ser
úteis ao consumidor final, que ainda paga juros escor
chantes ao adquirir um eletrodoméstico qualquer?

Teme-se, da parte das autoridades financeiras,
que a subida da taxa básica de juros nos Estados Uni
dos, o que pode ocorrer a qualquer momento, inviabi
Iizaria nossos projetos de retomada do crescimento.
Mais ainda: a taxa muito baixa de juros inibe o investi
dor externo, senhor de capitais altamente voláteis e
guloso de lucros fáceis.

Pois é o instante este que procuramos delinear
aqui de o Brasil buscar formas de livrar-se dessa ex
cessiva dependência do mercado externo, seja o de
produtos, seja o de serviços, seja o financeiro, e co
meçar a explorar as potencialidades de nosso merca
do interno, o mesmo que é disputado, a ferro e fogo,
pelas multinacionais que aqui se instalam.

O País produz, seu povo trabalha, a economia
se recobra da crise do início do ano passado. Há pro
vas evidentes de que essa recuperação pode ser le
vada ainda mais adiante e no curto prazo,. razão por
que não entendemos a manutenção, pelo COPOM,
dessas ainda escorchantes taxas de juros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos aguardan
do quorum para início da Ordem do Dia.

O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª'
a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, registramos a presença de
trabalhadores dos Correios e Telégrafos, acampados
em frente a este Congresso Nacional, para manifestar
posicionamento contrário à privatização da empresa.

Apresentamos em outubro do ano passado uma
proposta de emenda à Constituição, assinada por
cerca de duzentos Parlamentares, que, se aprov'lda,
determina que qualquer processo de privatização ou
mudança na modalidade dos bancos federais ou te
deralizados, Correios e Petrobras terá de passar obri
gatoriamente pelo Congresso Nacional. O objetivo é
resgatar o cheque em branco dado quando da vota
ção da lei das privatizações. Da mesma forma, apre
sentamos projeto de lei, juntamente com outros Par
lamentares, alterando a lei de privatizações, no mes
mo sentido.

Não precisa dizer que a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos é uma das mais antigas do Bra
sil. É também a mais eficiente. Quem diz isso não é
apenas o mesmo governo que quer vendê-Ia, é o
povo brasileiro em todas as pesquisas realizadas
neste século sobre o nível de confiança em estatais
brasileiras.

Qual é o sentido de alguém vender uma empre
sa que não só satisfaz a sociedade, mas também
gera receita suficiente para sobreviver sem depender
dos cofres públicos e ainda dá lucro? Somente a ga
nância de um governo dos agiotas que, para atender
a sua fome de lucros, se desfaz e já se desfez de seto
res estrategicamente importantes para o desenvolvi
mento deste País e para melhor qualidade de vida do
seu povo.

Manifestamos, assim, mais uma vez, o nosso in
tegrai apoio à luta dos trabalhadores e trabalhadoras
dos Correios e Telégrafos, dos que resistem à privati
zação dessa empresa, do BANESPA, do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras e das em
presas de água e energia.

Acredito de verdade que já chegamos ao pico
da 'onda de privatização de tudo. Só não enxerga
quem não quet ver. Não deu certo. Basta botar a cara
na janela e olhar a insatisfação da ampla maioria do
povo brasileiro que se sente enganada. Não tivemos
novos empregos nem novos investimentos, muito me
nos a melhoria dos serviços. Pelo contrário. Tivemos
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demissão e o repasse, em contratos escandalosos,
do dinheiro do BNDES para os estrangeiros que com·
praram essas empresas, e ainda sofremos com a
queda na qualidade nos serviços.

Eu também consigo captar o sentimento de tra·
ição às propagandas enganosas feitas pelo Governo
FHC. Mas ainda há tempo de evitar um desastre maior.
é possível promover mudanças profundas nessas
empresas sem entregar o patrimônio público brasilei
ro. E para esta luta estou aqui representando o Esta
do do Piauí que, através do Sindicato dos Trabalhado·
res dos Correios, está presente hoje em Brasília nes
sa linda manifestação.

Continuo com a idéia de que água mole em pe
dra dura tanto bate até que fura. Para atingir esses ob·
jetivos não há segredos: basta cada um fazer a sua
parte.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a
esta Casa que estou dirigindo um requerimento de in
formações ao Ministério do Trabalho, solicitando a
prestação de contas do exercício de 1999 da Secreta
ria de Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal,
relativa aos recursos do FAT, destinados à realização
de curso de qualificação profissional no Distrito Fede·
ral. Solicito também informações sobre análise, con·
c1usões e providências adotadas por esse Ministério
no tocante à referida prestação de contas, bem como
a lista dos treinandos, devidamente identificados.

Sr. Presidente, encaminho esse requerimento
de informações tendo em vista notícias veiculadas
hoje no jornal Correio Braziliense, denúncias muito
fortes de malversação de recursos do FAT na Secre
taria de Trabalho do Distrito Federal.

Entramos também com uma representação jun
to à Procuradoria da República, para que sejam in
vestigados os fatos publicados por esse jornal.

Anuncio ainda que um representante da Central
Única dos Trabalhadores no Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador Codefat também
enviou ofício à Presidência daquele Conselho, pedin
do explicações sobre as denúncias apresentadas
pelo jornal. Pede também que sejam suspensas quais
quer emissões de recursos para a Secretaria do Tra·
balho do Distrito Federal, até que sejam apuradas to
das as denúncias contra o órgão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.ll
a palavra.

O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, após mais um fim de semana no meu
Estado, Piauí, pude constatar a alegria e a felicidade
dos sertanejos em virtude de um período chuvoso
que vai alcançando já sua última etapa, mas que se
tem mostrado regular, o que enseja a expectativa de
uma safra muito boa para aqueles que fazem a agri
cultura de cerrado e, principalmente, para os que pra
ticam o sequeiro tradicional de milho, arroz, feijão e
mandioca.

A propósito, Sr. Presidente, percebe-se já, em
muitos pontos do Estado do Piauí, a queda brutal de
preço dos gêneros de primeira necessidade. Uma
saca de feijão com 60 quilos, que há um mês custava
28 reais em Canto do Buriti, centro-sul do Estado do
Piauí, já está sendo comercializada a 4 reais.

Por isso é que, nas andanças que temos feito,
particularmente na grande e microrregião de Picos e,
dentro dela, no Municípi0 de Jaicós, que possui uma
região voltada em grande escala para o cultivo do fei
jão, com graus de produtividade que emulam com
Municípios da Bahia, como Irecê, temos procurado
estimular a formação e a criação de uma cooperativa
de produtores de feijão, como forma inteligente, per
manente e hábil de conseguir para o pequeno produ
tor um preço justo, principalmente na época em que a
colheita acontece, como neste momento.

Sr. Presidente, se de um lado o inverno regular
deixa no Estado do Piauí resultados muito bons em
termos de safra, de outro se o homem nordestino, se
o pequeno produtor rural não aprender as virtudes do
associativismo e cooperativismo para se defender
contra o atravessador, que nunca plantou, mas que
sempre chega lá na época da colheita, da safra, para
comprar aquele produto a preço aviltante e esperar a
entressafra para vender muitas vezes a quem o pro
duziu a um preço elevadíssimo vai perpetuar, a exem
plo do seu pai, do seu avô, dos seus ancestrais, para
filhos e netos, esta situação de miséria, mesmo nos
anos em que o inverno é regular e com expectativa de
uma boa safra.

Por isso, Sr. Presidente, é que estamos saudan
do a iniciativa de pequenos produtores da grande e
microrregião de Jaicós, que se mobilizam para a cria-
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ção de uma cooperativa de produtores de feijão da
quela região.

Muito obrigado.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quere
mos fazer aqui um registro de algo ocorrido na cidade
de Uberlândia.

Não imaginávamos que no ano 2000, nessas
comemorações dos 500 anos do Brasil, o racismo
ainda continuasse vivo no coração de muitas pessoas
deste País.

Na semana passada foi colocado um outdoor
na nossa cidade com os seguintes dizeres: "Se você
não deseja um futuro negro para o seu negócio, parti
cipe do Programa Brasil Empreendedor de Capacita
ção e Orientação ao Crédito",

I

De quem é esse outdoor, financiado e colocado
com o dinheiro do SEBRAE?

Queremos deixar-registrado um protesto contra
o SEBRAE, que não poderia, em hipótese alguma,
estar difundindo práticas racistas neste País. Entra
mos com uma representação contra esse outdoor de
Uberlândia, como também uma Vereadora do Municí
pio. É necessário que esse outdoor seja retirado da
quela cidade e que não possa ser colocado em lugar
algum.

Deputado Ben-Hur Ferreira, Presidente da
Frente Brasil/África, esse tipo de outdoor não pode
existir. Não mais podemos achar isso normal. Já as
sistimos a mais de 300 anos de escravidão e não
mais podemos aceitar que o dinheiro do SEBRAE
seja utilizado para a confecção desse tipo de outdo~

ar, pelo menos na nossa cidade, com esses dizeres
querendo colocar que a situação é ruim, tentand~
mostrar que os negros continuam numa posição de
inferioridade.

Não queremos ser melhores do que ninguém,
mas queremos ser tratados com respeito. Não aceita
mos mais práticas como essa. Que o SEBRAE repen
se, reavalie a sua forma de atuação. Respeitamos o
SEBRAE, mas não mais aceitamos essa prática ra
cista que quer hoje difundir, ou seja, convencero povo
brasileiro da submissão do negro. Não 'aceitamos
essa forma pejorativa e negativa em que somos colo
cados.

. Que o SEBRAE mude o seu comportamento, re-
tire esses outdoors e repense sua posição ao fazer
publicidade. A população negra deste País não vai
continuar aceitando calada esse tipo de tratamento.

Não queremos promover uma guerra racial, mas
queremos respeito. Nós, negros, exigimos os mesmos
direitos. Não queremos ser mais bem tratados que nin~

guém, porém não vamos aceitar que nos tratem com
menosprezo, como cidadãos de segunda categoria,
porque não somos. Pagamos impostos como todas as
pessoas e não vamos aceitar passivamente que o
SEBRAE continue difundindo essas práticas.

Esperamos que o SEBRAE mude seu compor
tamento e faça uma reconsideração, como vem fa
zendo a Igreja Católica. Acho positivo que ela reco
nheça os seus erros.

Que o SEBRAE reconheça seu erro, retire essa
publicidade e venha debater com o movimento negro,
para que se possa estabelecer de fato novas relações
entre a comunidade negra e o SEBRAE.

Muito obrigado.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco. '
mais uma vez, os Srs. Parlamentares para que ve-
nham ao plenário. Precisamos de quorum constituci
onal para darmos início à Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi~
dente, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O '" SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, venho à tribuna para tratar do mesmo
assunto há pouco abordado pelo eminente Deputado
Rubens Bueno, ou seja, as contas do Governo Fede
ral, que são agora invocadas e brandidas para negar
um reajuste digno ao salário mínimo.

Sr. Presidente, quando se anunciou que havia
uma proposta para que o salário mínimo chegasse ao
equivalente a 100 dólares, mencionou-se, inicialmen
te, que seriam da ordem de 2 bilhões de reais o déficit
da Previdência se fosse essa a proposta vencedora.
De repente, esse número esticou e chegou a patama
res de 3 bilhões de reais e até 7 bilhões de reais.

Ora, isso demonstra uma total falta de crítérío'e
urna insegurança quanto aos números por parte da
equipe econômica do Governo.

Por último, Sr. Presidente, já se fala em 8 bilhões
de reais. Qual será o valor correto? '
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Não se trata de uma conta pequena, Sr. Presi
dente. A distância entre esses números é muito gran
de. São bilhões de reais. Qual é a conta correta?

Mas não é só isso. No programa do Boris Casoy,
na Record, na última quinta-feira, anunciou-se que
havia um erro nas contas do Governo no tocante à di
vida externa. E de quanto é esse erro, Sr. Presidente?
De 8 bilhões de dólares, não de reais, mas de dólares.
Teria o Governo cometido erro no tocante à divida ex
terna que vence este ano e reduzido essa importân
cia em 8 bilhões de dólares? Confirma isso a Folha
de S.Paulo de sexta-feira com o número de 7,79 bi
lhões de dólares.

Ora, Sr. Presidente, é inimaginável que se tenha
um erro dessa grandeza, de 8 bilhões de dólares! Isso
só demonstra que quando se trata de favorecer a po
pulação ou aqueles interesses que estão na nossa
Constituição como princípios fundamentais, como a
dignidade da pessoa humana ou a valorização do tra
balho, o Governo sempre encontra razões para redu
zir. Por que nunca se disse, quando aumentaram a
taxa de juros, de quanto será o déficit público em ra
zão desse aumento escorchante de juros? Nunca ne
nhum economista do Governo ou da imprensa fez
essa conta, essa constatação.

Então, Sr. Presidente, temos de tomar delibera
ção de acordo com nossa consciência, de acordo
com nossa função de representantes da população.
Não somos representantes desses interesses, Sr.
Presidente, mas dos da população.

Por isso, não nos devemos impressionar com
esses números, até porque como demonstrei não são
confiáveis, tamanha a diversidade entre eles. Posicio
namo-nos no sentido de dar aumento real ao salário
mínimo, um valor que seja digno da população e de
seus interesses.

Era o que tinha a dizer.
e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Geddel Vieira Lima
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN

e SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SY!!!! e Srs. Deputados, a Nação toda acompanha
interessada, como não poderia deixar de ser, o debate
sobre o salário mínimo. Na condição de cidadão bra
sileiro que somos e ainda por integrarmos a base de
sustentação do Governo, acompanhamos com preo
cupação extra esse debate que visa, com responsabi
lidade, elevar o valor do salário mínimo para níveis mi
nimamente compatíveis e não servir de instrumento

para eventuais divisões na base de sustentação do
Sr. Presidente da República.

Com esse intuito, o Presidente do PMDB, Sena
dor Jader Barbalho, dirigiu ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso correspondência que trata desse
tema, a qual passarei a ler.

Diz o Senador, Presidente do PMDB e Líder
deste partido na Câmara Alta, em carta encaminhada
ao Sr. Presidente da República:

Excelentfssimo Senhor Presidente da
República,

Dirijo-me a Vossa Excelência para tra
tar, mais uma vez, do tema salário mínimo.
Releve minha insistência, mas os sons dis
sonantes que têm vindo da base política go
vernista, fazem-me retornar ao assunto.

É ponto coincidente dos partidos que
compõem sua base política no Congresso
Nacional o desejo de que o reajuste anual
do salário mínimo alcance o melhor valor
para o trabalhador, com positivos reflexos
no mercado consumidor. Assim pensa o
PMDB.

Entretanto, a imagem que hoje se re
flete para a sociedade brasileira é que o Po
der Executivo e a base governista divi
dem~se em dois grupos: um, que defende o
reajuste do salário mínimo equivalente a
U$100 americanos, e o outro, que pretende
reajuste compatível com a necessidade do
trabalhador e a realidade econômica e pre
videnciária do País. Desde logo, este grupo
está assinalado como contrário aos interes
ses dos trabalhadores, e aquele, caracteri
zado como "arauto da justiça social'".

Por oportuno, registro que na disso
nância a que me referi, o som mais marcan
te provém do Ministério da Previdência So
cial, que alardeia a falência de sua área
caso se concretize o reajuste pretendido em
base dolarizada.

É obvio que tal descompasso se refle
te nas relações político-partidárias, dese
nhando situações contraditórias e que re
percutem diretamente nas ações do gover
no de Vossa Excelência.

Ante esse quadro, permito-me sugerir
que Vossa Excelência reúna, em caráter de
urgência, todos os líderes dos partidos que
dão sustentação política ao Governo Fede
ral, para que o assunto seja discutido e es-
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gotado, considerando suas diversas facetas,
inclusive a econômica e a previdenciária.

Desde logo, o PMDB coloca-se a dis
posição de Vossa Excelência para tal enten
dimento que reflita a coincidência de objeti
vos de sua base política, evitando que, aos
olhos do povo brasileiro, alguns possam pa
recer socialmente indiferentes e outros ape
nas demagogos.

Respeitosamente,
Senador Jader Barbalho.

Esta carta é datada de 21 de março de 2000 e
foi encaminhada a S.Exa. o Presidente da República.
Esperamos surta o efeito que desejamos, a solução
desse assunto, para que essa discussão seja coloca
da nos trilhos.

Muito obrigado.
O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra. ,
O SR. EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs.IOeputados, ocupo esta tribuna
mais uma vez para infÓrmar que no dia 16 do corrente
encaminhei aos Ministérios Públicos Federal e Esta
dual em Goiás pedido de investigação para apuração
de irregularidades no Programa Estadual de Distribui
ção de Cestas de Alimentos.

Além do descumprimento de contrato, propa
ganda enganosa e manipulação política de conselhos
municipais, existem-também indícios da existência de
diferença de até 69% entre as planilhas de custo da
Secretaria de Cidadania e Trabalho de Goiás e o pre
ço final contratado para aquisição das cestas básicas,
bem como atrasos nos pagamentos.

Solicitei por diversas vezes à Direção Social e
Institucional da Companhia Nacional de Abasteci
mentos - CONAB - informações sobre o contrato
de compra de gêneros alimentícios, gás e credenci
mento de comerciantes varejistas para o gerencia
mento da distribuição. E somente em janeiro deste
ano obtive da Conab material contendo dados sobre o
número de cestas distribuídas, valores pagos e es
toque.

A Conab informou ainda que durante todo o ano
de 1999 foram distribuídas apenas 265 mil cestas e
101 mil botijões de gás, de cujo valor, R$4,5 milhões,
foram pagos apenas 1,9 milhão.Portanto, Sr. Presi
dente, mais de 65 mil cestas de alimentos e 48 mil bo-

tijões de gás deixaram de ser entregues por falta de
pagamento pelo Governo denominado Tempo Novo.

Somente o número total de cestas distribuídas
no ano passado já caracteriza propaganda enganosa
por parte do Governo Estadual, cuja publicidade oficial
veiculou a distribuição de 110 mil cestas por mês e bo
tijão de gás. O volume total dos benefícios entregues
corresponde a pouco mais de dois meses do compro
misso oficial do Governo: o da distribuição mensal.

As denúncias que me foram apresentadas en
volvem também aspectos operacionais do programa.
Representantes de entidades não-governamentais
de vários Municípios denunciam a utilização política
dos conselhos municipais da Secretaria de Cidadania
e Trabalho. Entre 1995 e 199B, os conselhos munici
pais do programa de cestas de alimentos do Governo
Estadual eram compostos por representantes de enti
dades governamentais e não-governamentais inde
pendentes, como igrejas católica, evangélica e espíri
ta, Lions, Rotary, maçonarias e instituições de assis
tência social.

Essas mesmas denúncias apontam ainda que a
composição dos conselhos agora é feita por indica
ção de funcionários públicos exoneráveis ad nutum.
Um dos exemplos denunciados é o do Município de
Indiara, onde a maioria dos membros do conselho
não participa das atividades e alguns sequer sabiam
que seus nomes constavam da relação de membros.

Outra denúncia é a de que a remuneração dos
conselheiros éfeita de acordo com adensidade eleitoral
da cidade. Enquanto em Palmeiras de Goiás o Conse
lheiro Ótacílio Rodrigues Franco recebe R$445,54, em
Aparecida de Goiânia o Conselheiro Manoel Nascimen
to Macedo ganha R$1.407,60. E este Governo que aí
está ainda se denomina do Tempo Novo, embora exer
ça práticas antigas de governos sem compromisso com
a boa administração dos recursos públicos.

Mais uma irregularidade absurda está na Con
corrência Pública n2 004, de 1999, promovida pela
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de
Cidadania e Trabalho, em 16 de agosto de 1999. A di
ferença entre o preço dos levantamentos do Governo
Estadual e da Conab e o preço final pago pelos pro
dutos das cestas de alimentos chega a 69% a mais.
No levantamento realizado pela Secretaria de Cida
dania e Trabalho, o preço da concorrência homologa
da era de R$15,14.Já a Conab apresentou uma plani
lha de custo para fatura no valor de R$17,64, em 21
de setembro de 1999. No entanto, o contrato firmado
entre o Governo Estadual e a Conab acabou fixado,
inexplicavelmente, em R$25,70.
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Vejam, V.Ex!!, que, mesmo computados a infla
ção do período e os prováveis reajustes de preços
dos produtos, nada justificaria um aumento de
69,74% nos preços dos produtos.

Portanto, torna-se imprescindível uma investiga
ção, porparte dos Ministérios Públicos, das irregularida
des apontadas, como também apuração sobre o núme
ro efetivo de famílias atendidas, critérios do cadastra
mento, mecanismos de seleção e credenciamento dos
varejistas, como também asubstituição do Programa de
Distribuição de Cestas de Alimentos pelo Programa
Renda Cidadã, além dos resultados efetivos dos Pro
gramas Salário-Escola, Bolsa Universitária, Banco do
Povo easituação de fornecimento epagamento do Pro
grama de Leite e Pão, bem como sobre outras questões
relevantes sobre a implantação dos programas sociais
do Governo Estadual, os quais carecem de esclareci
mentos e transparência para a população.

Gostaria ainda de lembrar que solicitei essas in
formações, inicialmente, ao Governo Federal, através
da CONAS, não obtendo nenhuma resposta, e que,
em função do crescente número de denúncias, faz-se
inadiável a atuação dos Ministérios Públicos Federal
e Estadual para o total esclarecimento dos fatos e
apuração das devidas responsabilidades.

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

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce

do a palavra pela ordem ao Deputado José Thomaz
Nonô, não sem antes solicitar a presença dos Srs.
Deputados em plenário.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PFL - AL. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, S(!! e Srs. Deputados, gos
taria de tratar nesta oportunidade de dois temas de
grande atualidade, o primeiro de cunho nacional, e o
segundo de cunho regional, das Alagoas, que tenho a
honra de representar nesta Casa.

Em primeiro lugar, como Presidente Regional
do PFL, quero reafirmar a posição pessoal e partidá
ria de apoio óbvio à proposta de elevação do salário
mínimo para o valor equivalente, em reais, a 100 dóla
res norte-americanos. É interessante notar que, na
realidade, poucos, pouquíssimos são os empregos
formais que já não remuneram nesse patamar.

O que se diz é que um salário mínimo equivalen
te a 100 dólares iria, de um lado, prejudicar uma série
de Prefeituras, e, de outro, quebrar a Previdência.

Quanto às Prefeituras, boa parte delas pagam o
salário mínimo. As que não o fazem, não pagarão um

salário de 136 reais, nem 175, nem qualquer outro
tipo de estipêndio legal. No meu Estado, lamentavel
mente, há pessoas que recebem salários de 50, 60,
70 reais, e essa situação não se modificará com a ele
vação formal do salário para, repito, 175 reais ou o
equivalente a 100 dólares no momento em que a mu
dança for decidida.

Quanto à Previdência, já houve positiva mudan
ça de posição do Ministro Waldeck Ornélas, que repe
tiu para toda a mídia nacional que um salário desse
valor não quebraria a Previdência.

Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados, na realidade
o que precisamos fazer é desvincular a aposentadoria
do salário mínimo, isto é, romper esse cordão umbilical
perverso existente entre o salário mínimo e os números
da Previdência. Temos a Fundação Getúlio Vargas índi
ces de cálculo de inflação é que não faltam neste País; o
IPC é bem um exemplo disso, enfim, temos vários índi
ces que podem ser aplicados automaticamente para
correção dos benefícios previdenciários.

No trato da questão alagoana, Sr. Presidente,
sre e Srs. Deputados, quero manifestar minha irrestri
ta solidariedade aos servidores públicos civis, nota
damente os da Polícia do Estado de Alagoas, que se
encontram em greve. O Governo do Partido Socialista
Brasileiro, do pseudo-socialista Ronaldo Lessa, s6
tem trazido aflição e desesperança a nossa gente.
Estão em greve servidores da Polícia e da Justiça, e
os da saúde e da educação toda hora ameaçam en
trar em greve logo, logo entrarão, porque os salários
estão atrasados. Os compromissos de campanha não
foram resgatados, e o cenário que se desenha no
Estado é cada dia mais semelhante àquele que culmi
nou, alguns anos atrás, com a quase deposição do
então Governador Divaldo Suruagy.

Quero manifestar minha solidariedade também
às famílias intranqüilas. O Governador do Estado, de
forma irresponsável, numa solenidade menor em que
se inaugurava a instalação de alguns computadores,
declarou singelamente que iria demitir mais de 5 mil
servidores contratados desde 1983.

Não vou, demagogicamente, discutir se a de
missão é válida ou não, se os servidores foram con
tratados legal ou ilegalmente. Entretanto, S. Exa, na
campanha eleitoral, gravou um programa específico,
que fez parte de seu discurso de campanha, dizendo
que não iria demitir e lançou pesadas críticas ao Pro
grama de Desligamento Voluntário do então Gover
nador Manoel Gomes de Barros. Agora, travestido e
investido do cargo de Governador, não hesita em de
clarar, como se isso nenhuma importância tivesse,



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta~feira 22 11723

que 5 mil pais de família podem ir para o olho da rua.
Logo que se apercebeu do estrago político de sua de
claração, correu em dizer que não era bem assim,
que havia sido mal interpretado. Não há nenhum
equívoco de interpretação. Foi uma declaração pres
tada nas rádios, na presença de toda a mídia alagoa
na, que assistiu, estarrecida, a mais esse descumpri
mento dos compromissos de campanha.

Sr. Presidente, num Estado de economia fragili
zada, como é hoje Alagoas, unidade federativa que
não consegue, pela incompetência de seus dirigen
tes, reativar a economia privada, qualquer desempre~
gado do setor público está condenado à inanição, a
morrer de fome, porque não encontrará, em outros
segmentos da vida pública, nos Municípios, e muito
menos na economia formal legalizada, no emprego
privado, oportunidade de ganhar, com decência, o
seu sustento.

Minha solidariedade àqueles que acreditaram
na campanha do Governo desastroso que temos hoje
no Estado, secundado pela não menos desastrosa
gestão da Prefeita da. Capital, e que hoje, amargura
dos, não vêem outra saída senão a greve, o protesto
público, repetindo-se tudo aquilo que foi feito contra o
então Governador Divaldo Suruagy.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, enca
minho à Mesa requerimento em que questiono a aber
tura de uma nova praça de pedágio na Rodovia Presi
dente Dutra, na região do Vale do Paraíba, entre as ci
dades de Jacareí e São José dos Campos. E também,
no mesmo requerimento, peço informações sobre o
rompimento do contrato feito com a Nova Dutra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs.
Deputados, eu já tive de cumprir missão pouco agra
dável de vir à tribuna desta Casa para revelar a dra
mática situação do Município de Canindé do São
Francisco, ao norte do meu Estado.

Canindé do São Francisco sofreu profunda mu
dança na sua vida social e econômica com a constru-

ção da Usina Hidrelétrica de Xingó. A partir da inau
guração da usina e da geração de energia por ela rea
lizada, Canindé do São Francisco passou a ser, tal
vez proporcionalmente, o Município que tem a melhor
arrecadação dos 75 Municípios sergipanos.

Infelizmente, essa riqueza que aportou em Ca
nindé do São Francisco não se traduziu em melhoria
das condições de vida do seu povo. Ao invés disso,
transformou o poder político daquele Município num
ímã, num atrativo para grupos políticos muito mais in
teressados no cofre do que no bem-estar dos cida
dãos daquela cidade.

Sr. Presidente, fugindo à regra da disputa pJlíti
ca em meu Estado, Canindé do São Francisco se
transformou num Município violento.

Situado na divisa de Sergipe com os Estados da
Bahia e Alagoas, Canindé se transformou do dia para
a noite num Município que abriga matadores de alu
gueI, em cenário de crimes políticos, de atentados, de
acidentes suspeitos, de perseguição àqueles que fa
zem oposição ao Prefeito e em palco de ameaça
constante a todos aqueles que denunciam o arbítrio e
a irresponsabilidade dos administradores municipais.

O Deputado Estadual Gilmar Carvalho, do PT, já
sofreu ameaças de morte do Prefeito Genivaldo Ga
lindo, do PSDB.

Há quinze dias o que vinha sendo denunciado e
que nos preocupava se transformou numa trágica re
alidade. Graças a Deus, Sergipe tem tradição de não
conviver com a pistolagem e com a criminalidade,
mas essa tradição está ameaçada. Foi assassinado
friamente em plena rua o radialista e jornalista da Rá
dio Xingó, de Canindé, o Sr. José Wellington Fernan
des, conhecido como Zezinho Cazuza, com um tiro de
escopeta. Rapidamente a polícia prendeu o suspeito,
Sr. João Adolfo, com quem foi encontrada a arma do
crime, e esse senhor confessou sem maiores proble
mas que havia cometido aquele homicídio a mando
do Prefeito de Canindé, Sr. Galindo. Além de ceifar a
vida de um jovem e talentoso radialista, este crime
terrível, que também representa uma ameaça à liber
dade de imprensa e ao funcionamento das rádios e
jornais do meu Estado, comoveu Sergipe inteiro.

É inaceitável que se continue a assistir a cenas
desse tipo sem ações concretas, rápidas e eficazes
para se investigar a fundo quem são os responsáveis
por elas e, se for o caso, pedir o afastamento do Prefe
ito até agora o principal suspeito.

Não quero fazer prejulgamentos, mas exigir, como
tem exigido a opinião pública do meu Estado, o Partido
dos Trabalhadores, a Assembléia Legislativa e a impren-
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sa, que a Polícia de Sergipe aprofunde as investigações
e que as autoridades não protejam o assassino, especi
almente o Governador do Estado, que é do PSDB, e,
portanto, companheiro de sigla do Prefeito. O Prefeito
Galindo, do PSDB, não pode merecer nenhuma espécie
de tratamento diferenciado por pertencer à sigla.

Quero testemunhar que o Dr. Albano Franco não
é um homem violento, não é homem que compactue
com esse tipo de chacina e de violência em benefício
de acordos políticos ou de boa convivência com alía
dos. E S. Ex'" não pode, de modo algum, impedir uma
ação que tem de passar, se for o caso, pela interven
ção do Município, com o afastamento do Prefeito,
para que se realize rigorosa e profunda investigação.

Amanhã estarão aqui o Prefeito, que é do PPS,
Frei Enoque Salvador, de Poço Redondo, Município
vizinho a Canindé, que também foi ameaçado por
esse grupo político; o Deputado Gilmar Carvalho, do
Partido dos Trabalhadores e o Dr. Luiz Eduardo Cos
ta, Diretor da Rádio Xingó. S. E~ estarão acompa
nhados de membros da bancada para uma audiência
com o Ministro da Justiça.

Não dá para assistir a cenas de violência como
essa. Não é a primeira, Deputado Arthur Virgílio, mas
a quarta ou quinta de uma seqüência trágica, medo
nha, que atenta contra os direitos humanos, contra as
liberdades democráticas e contra a imagem que Ser
gipe tem de um Estado que disputa política até com
radicalídade, mas com poucos episódios de violência
contra a pessoa humana.

Sr. Presidente, é o protesto que registro e é a
solidariedade que presto, da tribuna da Câmara dos
Deputados, à família do radialista Zezinho de Cazuza
e aos Diretores da Rádio Xingó, colocando o nosso
mandato e a ação do Partido dos Trabalhadores a
serviço da luta daquela comunidade, para se ver livre
da violência e da corrupção de uma vez por todas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Deputados, venham ao plenário. Os colegas estão
aguardando os Srs. Deputados para darmos início à
Ordem do Dia.

A Secretaria-Geral deverá comunicar às Comis
sões que os seus trabalhos devem ser encerrados.
Tenho notícia de que muitas Comissões ainda estão
funcionando. As Comissões deverão encerrar os seus
trabalhos.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!! e
Srs. Deputados, o Governo anunciou a sua intenção
em reajustar o salário mínimo, elevando o seu valor
para 150 reais.

Esta Casa vem discutindo, através das lide
ranças dos partidos políticos e de outras lideranças
nacionais, a necessidade de fixar um valor para o sa
lário mínimo equivalente a 100 dólares.

Sr. Presidente, nós do Partido dos Trabalhado
res temos permanentemente afirmado ser impossível
discutir o valor do teto e subteto. Não é correto que
discutamos nenhum tipo de alternativa que passe a
reajustar na prática o salário de Parlamentares, de
juízes ou de membros do Executivo sem que esta
Casa defina, de uma vez por todas, o valor do salário
mínimo. E mais do que isso: uma definição de um va
Iar equivalente a 100 dólares.

Recentemente, estudos feitos por diversos or
ganismos do País apontam que a elevação do salário
mínimo para o valor equivalente a 100 dólares pode
ria retirar da linha da miséria, da pobreza, mais de 2
milhões de brasileiros, sem contar que essa medida
resolveria, em parte, a situação de penúria de mais
de 12 milhões de brasileiros que hoje percebem ape
nas o salário mínimo. E há ainda o conjunto de servi
dores, trabalhadores espalhados por este País que
percebem o salário mínimo.

Não obstante o valor e é bom frisar a insistência
de um valor que se aproxime dos 177, 180 reais, equi
valente a 100 dólares, advertimos que não se aplique
um golpe no momento da discussão sobre o reajuste
do valor do salário mínimo contra os aposentados, em
particular contra os pensionistas, porque o Ministério
já começa a veicular informações de que seria impor
tante introduzir no debate a desvinculação salarial,
principalmente com relação ao pagamento de benefí
cios pelo INSS.

Ora, Sr. Presidente, desvincular esses benefícios
do salário mínimo significa punir aposentados e pen
sionistas. Portanto, trata-se de atitude que não condiz
com a linha adotada pelos representantes dos três
Poderes, que tem a participação decisiva do Presi
dente da República, no que diz respeito à fixação do
teto salarial, permitindo o duplex.

Chamo a atenção da Casa para o fato de que,
além da fixação do teto salarial e da possibilidade do
acúmulo, há ainda a possibilidade do chamado triplex:
admitir parentes na receita familiar dos Parlamenta
res e membros de outros Poderes. Isso pode, cada
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vez mais, criar relação de atrito e desconfiança por
parte da sociedade para com o Poder Público.

Esta Casa tem o compromisso sério e árduo de
definir prioritariamente um valor digno para o salário
mínimo e não deve criar subterfúgios para resolver
problemas salariais.

É bom frisar que a fixação do teto, sem o posi
cionamento da Federação e dos Estados favorável a
cortes, significa despesa muito maior do que a que se
poderia ter com o reajuste do salário mínimo próximo
ao valor de 180 reais. Esta Câmara não pode titubear,
em momento algum, não pode ter receios.

Desafio os que fazem campanha de combate à
pobreza. Combater a pobreza é colocar o dinheiro
nas mãos dos pobres para que eles mesmos decidam
o que, quando e como comer, sem viverem na ex
pectativa de criações de fundos de combate à pobre
za para fazer-lhes caridade, distribuir sopão, como se
fosse possível matar a fome dando uma sopa à noite.
Quantas noites parcela significativa da sociedade
terá de amargar, na esperança da caridade de algum
grupo ou que migalhas das sobras dos fundos che
guem até eles? Essa questão pode ser resolvida por
meio do pagamento de um salário digno e de ações
que gerem empregos, reaquecendo a economia.

Nossa posição é muito clara: antes da definição
do novo salário mínimo, é imoral e ilegal discutirmos
qualquer valor para o teto salarial.

Muito obrigado.

O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convi
do todos os companheiros para conhecerem as po
tencialidades do Tocantins, às 18h, no Senado Federal,
onde acontecerá exposição sobre o Estado, na qual es
tará presente o Governador do Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado João Herrmann Neto,
para uma Comunicação de Liderança pelo PPS.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como V. Exª sabe, a situação em São Paulo, que re
sultou em pedido de impeachment pela OAB para o
Prefeito Celso Pitta, não representa apenas sujeira
administrativa. No nosso entendimento, há uma enor
me produção de fatos, que abalou a estrutura admi
nistrativa e burocrática de várias cidades do Brasil.

Não nos podemos esquecer de que foi na Se
cretária da Fazenda, quando era Celso Pitta o titular,
que se fabricaram os precatórios; não nos podemos
esquecer de Wagner Ramos e das pessoas que pro
duziram episódios tristes que deram origem a uma
CPI no Senado da República. No entanto, temos ouvi
do: "que saudade da ditadura" ou "naquele tempo isso
não havia". Entendemos exatamente o contrário e te
mos de mostrar que o rumo para a correção de episó
dios administrativos de corrupção, de malversação
dos recursos públicos é a democracia.

O PPS tem um candidato à Prefeitura de São
Paulo, o Deputado Emerson Kapaz. Entretanto, ao
analisarmos a situação, a correção que se deve dar
a seus rumos, houvemos por bem reunir em amplo
leque as forças democráticas, convocando as for
ças institucionais, partidárias e sociais daquela Ca
pital para juntos levarmos a cabo não apenas a as
sepsia, mas acima de tudo a política de restauração
da dignidade e dos valores institucionais e sociais
da cidade.

Para tanto, na última semana, realizamos uma
rodada de negociações com outros partidos e, em re
união do Diretório Municipal, na segunda-feira, hou
vemos por bem levar o apoio do PPS à candidatura da
Deputada Luiza Erundina à Prefeitura de São Paulo,
sem qualquer condição, para juntos convocarmos as
demais forças a se unirem a essa aliança.

Além desse fato, Sr. Presidente, registro algo
que me emociona, que trago a esta Casa como enor
me acontecimento histórico: a visita do Papa ao Ori
ente Médio. A idéia de Sua Santidade, depois de 2 mil
anos, de tentar restabelecer os laços com judeus e
muçulmanos significa momento raro de confraterni
zação e paz universal.

O PPS, embora um partido laico na sua origem
e com profunda orientação nos valores materiais dos
trabalhadores e dos homens de bem desta terra, não
pode deixar de reconhecer o valor enorme do Papa
João Paulo 11 nesse esforço de reconstrução de uma
humanidade fraterna e em paz.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. BEN-HUR FERREiRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!.
a palavra, por dois minutos.

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
tendo que o Congresso Nacional, em 22 de abril, ao
serem comemorados os 500 anos do Brasil, infeliz-
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Airton Cascavel PPS
Elton Rohnelt PFL
Robério Araújo PL PUPSL
Presentes de Roraima: 3

PSDB/PTB

AMAPÁ
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Elcione Barbalho
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líderes nacionais debatem esse tema no salão de visi
tas, onde recebem todas as autoridades interessadas
nesse setor, num porão escuro estão sendo emitidas
medidas provisórias criando impostos e taxas.

Foi aprovada uma medida provisória que cria a
Taxa de Fiscalização Ambiental, cobrando 3 mil reais
de todos as empresas brasileiras que tenham uma
mínima ligação com o meio ambiente. As empresas,
por exemplo, de farmácia, de padaria estão tentando
produzir e agora estão sendo achacadas com esse
imposto, pois não têm condições de pagá-lo.

Espero que a Casa tenha a sensibilidade de re
verter essa questão e não permitir que seja assaltado
o bolso das empresas e dos contribuintes brasileiros,
que deverão pagar esta taxa até o dia 31 de março.

Esse é o nosso alerta.

mente vai ser exposto à opinião pública de forma pre
ocupante.

Há oito anos, nesta Casa tramita o Estatuto do
fndio. Vamos comemorar os 500 anos, sem que este
Parlamento tenha votado uma legislação moderna
sobre essa questão.

Há doze anos, a Constituição se posicionou so
bre os remanescentes de quilombos. O Brasil vai
completar 500 anos de ocupação portuguesa, e esta
Casa ainda não regulamentou essa matéria.

Sr. Presidente, tramita na Câmara projeto de mi
nha autoria e da Deputada Esther Grossi, do PT do
Rio Grande do Sul, que introduz no currículo escolar
conteúdo ligado à história dos afrodescendentes, e
mais quatro ou cinco que tratam das questões refe
rentes ao índio e ao negro. Seria importante que, no
ano do descobrimento do Brasil, fosse dada resposta
a esses assuntos.

Agora há pouco, o Líder do PPS fez menção ao
Papa João Paulo li. Nesta semana, Sua Santidade
pediu perdão pelo que a Igreja Católica fez com jude
us, negros e índios. O Congresso brasileiro não pode
deixar passar a oportunidade de, neste ano, regula
mentar o Estatuto do índio e dos Remanescentes dos
Quilombos.

Sr. Presidente, V. Exª, no ano passado, falou de
uma agenda positiva desta Casa, em que discutiría
mos as reformas tributária e do Poder Judiciário. Ela
tem de incluir também, em 2000, assuntos ligados ao
negro e ao índio, ou vamos passar para o resto do
mundo uma imagem muito triste.

Mas entendo que, no ano 2000, essa agenda
positiva deverá incluir também assuntos ligados à
questão do negro e à do índio, senão vamos passar
para o resto do mundo algo muito triste: o País com
pleta 500 anos e não tem o Estatuto do índio. Ele tra
mita nesta Casa há oito anos; e, até hoje, remanes
centes de quilombos não têm direito a sua terra. Isso
é uma vergonha para o Parlamento brasileiro. Exijo
providências sérias! (Palmas.)

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi!
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro alertar a Casa e até mesmo V. Exª, que tanto tem
lutado pela agenda positiva, chamando para o debate
a reforma tributária, o Deputado gaúcho Germano Ri
gotto, que está à frente dessa reforma, e outros bons
Deputados sobre o fato de que enquanto importantes
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PSOB PSOBIPTB
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Marcondes Gadelha
Presentes da Paraíba: 9

PUPSL

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS

CEARÁ

PLAlmeida de Jesus

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMOB PMOB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSOB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMOB PMDB/PST/PTN
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMOB PMOB/PST/PTN
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMOB PMOB/PST/PTN
José Antonio Almeida PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Remi Trinta PST PMOB/PST/PTN
Roberto Rocha PSOB PSOB/PTB
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB
Presentes do Maranhão: 14

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bitiar
Presentes do Acre: 4

Pauderney Avelino PFL
Vanessa Granziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 6
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Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Coelho PFL Reginaldo Germano PFL
Pedro Eugênio PPS Roland Lavingne PFL
Ricardo Fiuza PFL Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB
Severino Cavalcanti PPB Ursicino Queiroz PFL
Presentes de Pernambuco: 13 Waldir Pires PT

ALAGOAS Presentes da Bahia: 26

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Augusto Farias PPB

MINAS GERAIS

Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB

Joaquim Brito PT Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN

José Thomaz Nonô PFL Aracely de Paula PFL

Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Cleuber Carneiro PFL

Regis Cavalcante PPS Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB

Presentes de Alagoas: 8 Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB

SERGIPE Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN

Adelson Ribeiro PSC Gilmar Machado PT

Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Cleonânio Fonseca PPB Jaime Martins PFL

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN João Fassarella PT

José Teles PSDB PSDB/PTB João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN

Marcelo Déda PT João Magno PT

Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB José Militão PSDB PSDB/PTB

Presentes do Sergipe: 7 Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN
Lael Varella PFL

BAHIA Lincoln Portela PSL PLlPSL

Claudio Cajado PFL Márcio Reinaldo Moreira PPB

Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN

Eujácio Simões PL PUPSL Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB

Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Nilmário Miranda PT

Geraldo Simões PT Odelmo Leão PPB

Jaime Fernandes PFL Olimpio Pires PDT

Jairo Azi PFL Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN

Jaques Wagner PT Paulo Delgado PT

João Almeida PSDB PSDB/PTB Philemon Rodrigues PL PUPSL

João Leão PSDB PSDB/PTB Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB

Jonival Lucas Junior PFL Roberto Brant PFL

Jorge Khoury PFL Ronaldo Vasconcellos PFL

José Lourenço PFL Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB

José Rocha PFL Sitas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN

Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Virgílio Guimarães PT

Luiz Moreira PFL Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB

Manoel Castro PFL Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB

Nelson Pellegrino PT Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN

Paulo Braga PFL Zezé Perrella PFL

Paulo Magalhães PFL Presentes de Minas Gerais: 37
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EspíRITO SANTO Antonio Palocci PT
Aloízio Santos PSDB PSDB/PTB Arlindo Chinaglia PT

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Arnaldo Faria de Sá PPB
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Bispo Vanderval PL PUPSL

Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Celso Giglio PTB PSDB/PTB

Max Mauro PTB PSDB/PTB Celso Russomanno PPB
Nilton Baiano PPB Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB

Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Corauci Sobrinho PFL
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN De Velasco PSL PUPSL
Presentes do Espírito Santo: 8 Delfim Netto PPB

RIO DE JANEIRO
Dr. Evilásio PSB PSB/PCdoB
Dr. Hélio PDT
Edinho Araújo PPS

Alcione Athayde PPB Eduardo Jorge PT
Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Fernando Zuppo PDT
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB Gilberto Kassab PFL
Arolde de Oliveira PFL Jair Meneguelli PT
Bispo Rodrigues PL PUPSL João Herrmann Neto PPS
Comélio Ribeiro PDT Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB José Dirceu PT
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB José Genoíno PT
Dr. Helena PSDB PSDB/PTB José Roberto Batochio PDT
Eurico Miranda PPB Júlio Semeghini PSDB PSDB/PTB
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Jair Bolsonaro PPB Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
João Sampaio PDT Maluly Netto PFL
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Luiz Sérgio PT Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN
Márcio Fortes PSDB PSDB/PTB Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN
Milton Temer PT Neuton Lima PFL
Miriam Reid PDT Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB
Miro Teixeira PDT Professor Luizinho PT
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Ricardo Berzoini PT
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB Rubens Furlan PPS
Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Simão Sessim PPB Xico Graziano PSDB PSDB/PTB
Vivaldo Barbosa PDT Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB
Presentes do Rio de Janeiro: 26 Presentes de São Paulo: 45

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB PSDB/PTB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB

MATO GROSSO

Celcíta Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
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SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Edison Andrino PMOB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja POT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB PMDB/PST/PTN
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Oipp POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSOB/PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Germano Rigotto PMDB PMOB/PST/PTN
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 327 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constatante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 21

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSOB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PFL

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB
PPB
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMOB/PST/PTN
PFL
PSDB PSDB/PTB
PT
PSOB PSDB/PTB
PPB
PSOB PSDB/PTB
PPB
PSDB PSDB/PTB
PPS

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Oilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Renato Silva
Rubens Bueno

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 12

Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Maria Abadia PSOB PSOB/PTB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 6
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 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 adminissibilida
de de todas as emendas apresentadas na
Comissão e, no mérito, pela aprovação das
de nQS. 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na
legislatura anterior) e das de nQS. 1, 2, 3, 5,
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nl2S.
127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das
emendas nQS. 3/95 (apresentada na legislatura
anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 38
e 41, nos termos do parecer da Relatora, que
apresentou complementação e reformulação
parcial de voto. Apresentaram votos em sepa
rado o Deputado Antonio Carlos Biscaia e,
em conjunto, os Deputados Marcelo Déda,
José Dirceu, Waldir Pires, Nelson Pellegri
no, Antonio Carlos Biscaia, José Pimentel,
Paulo Rocha e Padre Roque. Foram apro
vados os destaques de nQS. 247, 72, 79,298,
70, 51, 281, 296, 42, 33, 293, 27, 88, 238,
187,67,32, 149, 73 e os destaques dos re
latores parciais dos Deputados Luiz Antonio
Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de
nQS. 297,291,251,23,220,82,155,50,292,
295,233,256,283,221,177,184,286,25,
216,219,162,200,218,240,201,274,217,
248, 101 e os destaques dos relatórios par
ciais dos Deputados José Roberto Batochio
e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de
nQS.166,38,40,241, 71,83,37,86,154,13,
134,112,208,24,280,212,213,211,113,
210, 34, 78, 111 e 59 (Relatora: srª Zulaiê
Cobra).

Tendo apensadas as PEC nQS.112-Al95,
127-Al95, 215-Al95, 500-Al97, 368-Al96.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a Mesa Destaque de Bancada.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 145
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 , I e § 2.2, do

Regimento Interno, destaque para a votação para a
alínea f do inciso 11 do art. 128, constante do art. 37 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 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) - Para en
caminhar contrariamente ao destaque, concedo a pa
lavra ao Sr. Deputado José Roberto Batochio, por cin
co minutos.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrI!! e Srs.
Deputados, na sessão anterior, em que se deu a últi
ma votação sobre essa proposta de emenda constitu
cional, que altera a estrutura do Poder Judiciário, este
Plenário, em relação aos magistrados, aprovou texto
absolutamente idêntico a este que ora submetemos à
votação da Casa, vedando aos magistrados divulga
rem a terceiros informações acerca dos processos
que se encontram sob sua jurisdição.

Não se trata de excessivo critério de simetria, Sr.
Presidente, mas de necessidade isonômica, a de apro
varmos para o Ministério Público a mesma e idêntica
restrição, justa, cabida, adequada e oportuna, que apro
vamos para os magistrados na última votação da Casa.

Aliás, é preciso que as S~ e os Srs. Deputados
se recordem de que a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional- LOMAN, já tem no seu corpo um dispositi
vo absolutamente idêntico a este que queremos intro
duzir, com o substitutivo da nobre Deputada Relatora,
na Constituição da República Federativa do Brasil,
qual seja o dispositivo que proíbe os juízes de divul
garem fatos que se encontrem sob seu julgamento.
Quer dizer que a Lei Orgânica da Magistratura tam
bém é mordaça, é "Lei Orgânica da Magistratura da
Mordaça"? Ou seria "lei da Mordaça Orgânica da
Magistratura?" Porque lá se encontra a mesma proibi
ção.

Não me canso de reprisar e repisar, Sr. Deputados,
que a Lei Orgânica do Ministério Público, qual seja a
Lei Complementar Federal n2 75, também tem um dis
positivo que proíbe os membros do Ministério Público,
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os promotores e procuradores de Justiça de divulga
rem fatos relativos a casos que estejam sob seus cui
dados funcionais.

A Lei Orgânica do Ministério Público também é
a "Lei da Mordaça Orgânica do Ministério Público" ou
é a "Lei Orgânica do Ministério Público da Mordaça"?
Esta proibição já está na Lei Orgânica do Ministério
Público, nobre Deputado José Genoíno.

Não estamos criando, nem trazendo nenhuma
novidade para o ordenamento jurídico brasileiro, para
o direito posto, para um jus positivum, o direito ema
nado, a norma emanada do Poder Legislativo. Essas
vedações já existem - repito pela última vez - na Lei
Orgânica da Magistratura e na Lei Orgânica do Minis
tério Público.

Dir-se-ia então: para que introduzi-Ia no texto da
Constituição? A necessidade é manifesta, S~ e Srs.
Deputados, porque, tal qual disposto o tema nas Leis
Orgânicas da Magistratura e do Ministério Público, a
lei não vem sendo respeitada.

Vejam o caso recentemente divulgado do cantor
Alexandre Pires, que não é político, denunciado por
homicídio doloso num caso de atropelamento. Uma
revista publica o seguinte: o promotor teria dito que o
denunciou como homicídio doloso, prisão teorica
mente cominada no preceito secundário do art. 121
de até trinta anos de reclusão.

Perguntado ao acusador: mas se trata de um
acidente de automóvel, por que denunciar como ho
micídio doloso, até trinta anos de reclusão? Ele res
ponde que o réu é importante, e isso dá notoriedade,
efetivamente se transforma em notícia. Precisamos
acabar com essa situação.

Repito ainda uma vez: o médico está proibido de
divulgar o que fica sabendo em seu consultório; o pa
dre não pode revelar o que conhece no confessioná
rio; o advogado não pode revelar o crime que seu cli
ente lhe confessa quando procura defesa. A lei assim
o quer. Por que não parece razoável também que se
apresente essa restrição à Magistratura e ao Ministé
rio Público? Ou será que aqui aprovaríamos uma re·
forma manca, claudicante? Estabelecemos a veda·
ção para os juízes, na votação antprior, mas não va
mos estabelecê-Ia para o Mimsteno Público. Seria
uma desigualdade intolerável a partir do princípio em
que as funções se correspondem numa certa medida.

Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
não queremos proibir o Ministério Público de acusar
quem quer que seja. Deve fazê-lo. Desejo que ele
acuse, e muito, quem praticou corrupção, quem violou
a lei penal. Não queremos proibir a Polícia de investi-

gar. Que ela investigue muito, até o fim, e cabalmen
te, aqueles que estão sendo apontados como autores
de ilícitos. E queremos que os juízes julguem, mas
não podemos mais admitir, tolerar e continuar acei·
tando esses linchamentos morais.

S~ e Srs. Deputados, finalizo minha manifesta
ção lembrando que o autoritarismo jurídico é irmão do
autoritarismo político. Deputado José Genoíno, o
povo que troca suas garantias e suas liberdades por
segurança e por combate à delinqüência fica sem se
gurança e sem liberdade. Fiquemos, pois, com as ga
rantias fundamentais da pessoa humana, entre as
quais a honra, a mais importante e a mais intocável.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno, para enca
minhar a favor do destaque, pelo prazo de cinco minu
tos.

O SR. JOSÉ GENO(NO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, na
semana passada, dizíamos aqui que esse dispositivo
constitucional não era necessário porque a Lei Orgâ~
nica da Magistratura e a Lei Orgânica do Ministério
Público já estabelecem critérios, normas e procedi·
mentos para juízes e integrantes do Ministério Público.

Ora, o Deputado José Roberto Batochio hoje
usa exatamente o exemplo da Lei Orgânica da Magis
tratura e do Ministério Público para dizer que constitu
cionalizar o que está lá não é novidade. Qual é a novi
dade, Deputado José Roberto Batochio? A novidade
é que V. Ex'! defende que se amplie o conceito de sigi
lo legal, porque a jurisprudência brasileira garante o
sigilo em duas situações: para garantir a intimidade e
a vida privada das pessoas e quando está em jogo o
interesse social. A Lei Orgânica da Magistratura e a
Lei Orgânica do Ministério Público seguem esses
dois princípios previstos na Constituição Federal e na
jurisprudência brasileira.

O que a emenda está contemplando é exata
mente a ampliação do sigilo legal, além da intimidade
da vida privada, da honra, ou seja - vamos deixar cla
ro, Srs. Deputados -, que as denúncias de corrupção,
de enriquecimento ilícito, de sonegação fiscal não se·
jam do conhecimento público.

Existe, Deputado José Roberto Batochio, um di·
tado na jurisprudência brasileira que diz que a autori·
dade erra menos quando seus atos são públicos. Os
atos reservados dos membros do Ministério Público e
dos membros da Magistratura têm uma margem maior
de erro. A democracia se baseia em alguns princípios.
')s direitos fundamentais da pessoa humana é o mais
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importante deles. Mas temos de agregar também o
princípio da transparência do controle público, o prin
cípio republicano de que os negócios de Estado não
podem ser tratados como assuntos privados. E no
Brasil existe a tradição de a elite governante misturar
interesse privado com interesse público. Veja os es
cândalos, veja o que ocorre nas Prefeituras, o que
ocorreu na CPI do Judiciário, na CPI dos bancos e em
tantas CPI.

Quero deixar claro a esta Casa que no segundo
turno, Sr. Presidente, nós vamos tentar suprimir a
mordaça para juízes. Aquele dispositivo representará
uma mordaça para as Comissões Parlamentares de
Inquérito desta Casa, pois elas têm o mesmo papel
de investigação judicial. Representará, sim!

Portanto, essa não é uma emenda ingênua, não
é uma emenda em que está garantindo a intimidade e
a privacidade. Se assim fosse, teria o nosso voto. Mas
essa emenda amplia o conceito de sigilo legal. Quan
do se trata a coisa pública como coisa fechada, secre
ta, dá-se margem, Deputado Batochio, a que o lobby,
o advogado possa revelar aquilo que lhe interessa.

Vamos pegar uma situação concreta que está
ocorrendo em São Paulo: a ex-primeira-dama prestou
um depoimento ao Ministério Público que se tornou
público pelos jornais. Qual foi o membro do Ministério
Público que divulgou? Não aparece.

O Congresso, votando esta lei, investigará a im
prensa, investigará a Folha de S.Paulo, O Estado de
S. Paulo, fará uma investigação no Ministério Públi
co? Não, Deputado Batochio. O que esta Casa está
fazendo é um protecionismo político e corporativista
que nada resolverá, apenas contribuirá para aprofun
dar o desgaste desta -Instituição.

Se esta Casa consagrar hoje a lei da mordaça,
depois do nepotismo, depois dos juízes, ela estará se
desgastando mais ainda. E não podemos aceitar que o
Parlamento brasileiro se desgaste ao ponto de não ser
uma referência para moralizar e defender a ética na po
lítica e a transparência num processo de investigação.

No que diz respeito ao Ministério Público, essa
emenda é mais grave, porque a publicidade nesse
processo é importante. Para investigar e formalizar
denúncias é necessário transparência, como condi
ção para que o processo não seja divulgado de mane
ira distorcida, em off, para favorecer a parte mais for
te. Por isso, defendendo radicalmente os direitos hu
manos, deixo claro que quero separar o joio do trigo.
Em se tratando de investigação de autoridades, não
podemos aceitar essa mordaça para o Ministério Pú-

blico, que está cumprindo um papel patriótico, exce
lente, na história recente do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos "não",
para suprimir esse dispositivo da emenda da Deputada
Zulaiê Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar contra o destaque, concedo a palavra ao nobre
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"..! e
Srs. Deputados, ouvi com muita atenção as palavras
do nobre Deputado José Genoíno. Tenho certeza de
que existem Deputados aqui que respeitam o Poder
Judiciário e o Ministério Público, mas dificilmente ha
verá alguém que tenha mais consideração do que eu
por essas instituições. Tenho enorme respeito pelo
Poder Judiciário e pelo Ministério Público.

Por isso, quando leio na Lei Orgânica da Magis
tratura exatamente as mesmas palavras contidas no
texto da Relatora, confesso não entender por que tan
ta discórdia, tanto debate, tanto enfrentamento. Esse
é um caso semelhante àquele que ocorreu quando
quiseram colocar a palavra "habitação" na Constitui
ção Federal. Queriam chamar a atenção para a im
portância da moradia na vida do brasileiro. Isso não
impedia que habitação não fosse importante.

Concordo que talvez não seja matéria constitu
cional a lei que estamos votando. Acho que esta Casa
já passou por cima do que deve ser ou não matéria
constitucional. Apenas os princípios maiores da cida
dania deveriam ser matéria constitucional. E, aqui en
tre nós, não existe maior princípio de cidadania do
que o direito do ser humano a uma sentença.

A única diferença entre o texto da Deputada Zu
laiê Cobra e a Lei Orgânica da Magistratura é o princípio
da vitaliciedade. Atualmente, magistrado e membro do
Ministério Público só perdem o cargo mediante sen
tença judicial. Com a existência do controle externo,
eles podem perder o cargo por decisão do conselho.

Confesso que penso, penso e não posso atinar
por que tanta reação. O processo, Srs. Deputados,
deixa de ser público? Em nenhuma hipótese. Qual
quer processo judicial pode ser fotografado, copiado e
ter as cópias distribuídas.

Não consigo entender como o Deputado José
Genoíno, que respeito, diz que uma norma da Consti
tuição só serve aos grandes, quando a cidadania per
tence ao grande e ao pequeno.

Deputado José Antonio, gostaria de ouvir V. Exª,
assim como ouço o Deputado José Genoíno, o Depu
tado Marcelo Déda, Parlamentares que respeito, mas
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não consigo entender quando existem dois pesos e
duas medidas. Ora o assunto que é objeto de lei deve
estar na Constituição, ora não pode estar na Consti
tUição.

As leis, para os homens de bem, nada represen
tam. São simplesmente pontos de referência. Ao bom
magistrado, ao bom promotor não interessa se a lei
está na Loman ou na Lei Orgânica do Ministério Públi
co. Essa norma não incomoda os homens de bem,
mas aqueles que tentam fazer da sua profissão uma
arma contra a cidadania - e não acredito que seja o
interesse do Ministério Público e da Magistratura.

Recebo as críticas como bom democrata, mas
não consigo compreender por que tanta discussão,
tanta celeuma e tantas palavras fáceis para combater
o que já existe na lei.

Não matar já está na lei de Cristo. Os homens
apenas copiaram Deus. As leis são de ética, de postu
ra, de democracia. Apenas queremos a maior das de
mocracias. Qual democracia? O processo, a senten
ça. O homem tem direito de, antes de ser julgado cul
pado, ter a sua sentença transitada em julgado.

Sr. Presidente, lembro-me da imprensa, que
respeito, porque nasci no meio da imprensa, cresci
num estúdio de rádio, tive a minha meninice nos estú
dios de televisão. Nada pode trancar o serviço da im
prensa. E noto quando a imprensa publica a foto de
alguém, com um revólver na mão, matando seu se
melhante. Embaixo da foto está escrito: "Preso suspe
ito de assassinato". Por quê? Porque esse homem
não foi ainda julgado.

O que quera Câmara dos Deputados? Querque
este homem tenha o direito sagrado constitucional de
aguardar a sentença transitada em julgado para en
tão ser considerado culpado. Que a democracia exis
ta para todos, mas principalmente, para aqueles que
não podem contratar advogado, para aquele que é
caluniado, para aquele que enfrenta montagens, para
o grande ou o pequeno que, antes disso, é um sim
ples cidadão.

Perdoem-me se não concordo, que tenha a mi
nha posição. Ter posição é uma coisa inerente deste
Patlamento, e me permito ter a ousadia de comentar
com meus colegas Parlamentares o dispositivo que
agora está sendo votado. Vou sustentar que otexto da
Relatora nada mais é do que a lei colocada em plano
constitucional.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Marcelo Déda, para falar a favor
do destaque.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
preliminarmente é preciso que se diga com clareza
que não estamos assistindo a um duelo entre os
protetores da dignidade do homem e os Iiberticidas
que querem derrubar a Lei da Mordaça.

Não é verdade - e esta é a tese que me pro
ponho a provar desta tribuna - que o que comoveu
o Governo desta República a enviar primeiramente
um projeto de lei ordinária e depois a apoiar explici
tamente neste plenário a mordaça ao Ministério PÚ
blico não foi a preocupação com o cidadão da peri
feria, que é preso e tem sua dignidade, sua intimida
de e sua honra violadas e vilipendiadas.

A tese que me proponho a provar a V. Exas é
que, infelizmente, essa regra que se quer colOCElJ na
Constituição não está aqui para proteger a honra do
cidadão, mas para esconder a desonra daqueles
que roubam o dinheiro público, daqueles que não
têm qualquer cerimônia ao invadir, com suas mãos
criminosas, o bolso do povo e destruir o Erário.
Esses, sim, são o objeto da proteção dessa norma.

Sei que aqui há Parlamentares que defendem
acreditando na tese a manutenção desse texto. No
entanto, entendi a razão de essa norma estar agora a
ponto de se tornar um princípio constitucional.

O Deputado Mendes Filho, numa belíssima de
fesa, afirmou, com todas as palavras, que essa norma
já existe na legislação infraconstitucional, na Lei
Orgânica da Magistratura e na Lei Orgânica do Minis
tério Público. E não entende tamanha polêmica. A
resposta, Deputado Mendes Filho, é essa constata
ção de V. Exll• Se ela já existe, por que agora vem para
a Constituição? Vem porque tem um simbolismo, um
objetivo, persegue um fim, tem um desiderato. E esse
objetivo, esse fim colimado é ameaçar a liberdade de
investigação de uma instituição chamada Ministério
Público, é impedir que a sociedade acompanhe e dia
logue com um órgão do Ministério Público sobre as in
vestigações que ele realiza.

Na verdade, é extremamente temerária essa
norma, porque ela chega num momento grave da vida
nacional, em que a CPI do Narcotráfico informa à Na
ção brasileira que hoje o crime organizado já está per
meando quase que todas as instituições da Repúbli
ca. Ela ch~ga numa hora grave, em que a maior Capi
tal do País está mergulhada num mar de lama, em
que o Prefeito de São Paulo é denunciado pela pró-
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pria esposa como autor de uma série de crimes con
tra a administração pública, como um verdadeiro
campeão da improbidade administrativa.

E pergunto: num momento desses, para que
serve uma norma que intimida o Ministério Público?
Para que serve uma norma que cerceia a liberdade
de imprensa? Para que serve, para quem milita uma
norma que quer impedir a sociedade de acompanhar
passo a passo as investigações contra aqueles que
atentaram contra o patrimônio público?

Serve para aqueles que não querem ver ex
postas as vísceras da corrupção, que vêem a Cons
tituição não como um abrigo, como um berço de li
berdade, mas como um biombo para esconder ope
rações imorais, antiéticas e ilegais.

Respeito a opinião de um jurista do porte e da
cepa do Sr. José Roberto Batochio, ex-Presidente
da minha querida Ordem dos Advogados. Sei até'
que as razões de fundo doutrinário falam mais alto
ao seu coração, mas eu não dou ao Governo da Re
pública, que inspirou essa mordaça, que mandou
pra cá a lei ordinária, que vai votar peJo texto do
substitutivo, à este Governo eu não dou nem o be
nefício da dúvida. Ele quer legislar em causa pró
pria, ele quer tapar a boca do Ministério Público, ele
quer que a cidadania e os seus órgãos, que a socie
dade e os seus instrumentos de defesa militem con
tra o narcotráfico, combatam o crime organizado e
continuem realizando a santa cruzada contra a im
probidade administrativa, que infelicita este País, de
Norte a Sul.

O Deputado Batochio levantou o argumento de
que, se já aprovaram para os juízes, há que se
aprovar para o Ministério Público. Não concordo,
data maxima venia. O juiz preside o feito, o promo
tor é parte dele. Ao juiz se pede a mais completa im
parcialidade; do promotor se exige a maior competên
cia e eficácia, para que o interesse público seja prote
gido e os bandidos, condenados.

Por essa e outras razões, o Partido dos Traba
lhadores vota "não" à mordaça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o seguinte dispositivo destacado:

Art. 37 .

Art. 128 ..

§ 5º .

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) - Quem
vota "sim" mantém o texto; quem vota "não" o supri
me.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o PPS?

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Popular So
cialista entende que esse conceito não deve ser ele
vado ao nível constitucional. De entendimento muito
mais natural, sob o ponto de vista ético e moral, deve
ficar limitado à percepção pessoal dos integrantes do
Ministério Público.

Assim sendo, o PPS vota "não", para suprimir do
texto constitucional o período apresentado pela Rela
tora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista vota pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL tem encaminhado sucessivamente
este discurso. Não chamamos de projeto da mordaça,
mas de projeto do bom senso.

O Ministério Público não está sendo coibido na
sua atuação. Ele pode investigar, cumprir a sua atribui
ção constitucional, mas não tem o direito de trazer'à bai
la o nome das pessoas, até que seja provada a culpa.

Por isso, para defendermos a sociedade civil,
votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? .'

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a maté
ria não deveria ter sido tratada no foro da Constituição
Federal. Um dos avanços deste País, no que se r~fere

à cidadania, sem dúvida, contou com a participação
efetiva do Ministério Público. E não entendemos o
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porquê dessa proibição, primeiro porque é inócua. O
fato de estar em off daria o tom da irresponsabilidade,
se tivesse a proibição explicitada.

Evidentemente, cabe à ética e até ao foro pes
soal do integrante do Ministério Público. E quando da
mos condição para que proceda à informação, esta
mos dando mais responsabilidade ao Ministério PÚ
blico.

Entendemos que essa proibição tem o dedo das
grandes empresas, dos homens que têm o princípio
do desvio da coisa pública, porque não existiria essa
proibição se fosse direcionada especificamente ao
homem da periferia.

Sendo assim, o Partido Socialista Brasileiro não
adotará outro procedimento a não ser votar contra a
mordaça e solicitar aos Srs. Deputados que prestem
muita atenção no seguinte: se ficar explicitada essa
proibição, estaremos retirando a responsabilidade de
quem conduz o processo, porque tudo será em off.

O Partido Socialista Brasileiro vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Associação Brasileira
de Imprensa enviou aos Srs. Deputados nota na qual
diz:

é importante o apoio de V. Exaa na vo
tação do destaque de bancada que impede
a aprovação da inconstitucional mordaça
contra Procuradores e Promotores da Justi
ça. Evidentemente tal projeto fere o direito
de informar e o de ser informado, essenciais
à democracia.

Assina o Presidente em exercício, José Chami
lete, substituto temporário do Prof. Barbosa Lima So
brinho.

Também recebemos Carta Aberta aos Parla
mentares assinada pela Associação Nacional dos
Procuradores da República, pela Associação Nacio
nal dos Procuradores do Trabalho, pela Associação
Nacional do Ministério Público Militar e pela Associa
ção do Ministério Público do Distrito Federal e Territó
rios, na qual essas entidades assim se dirigem ao
Congresso Nacional:

Argumentam os defensores da censu
ra que se trata de defender a vida privada e
a honra dos indivíduos. Lembramos que a
Lei Orgânica do Ministério Público da União
já prevê punições rigorosas para abusos no
trato de informações sigilosas. O dispositivo

que se pretende criar, ao contrário, é genéri
co e ambíguo. Proíbe tornar público o que é
direito de todos conhecer. Com o silêncio,
protege apenas os criminosos.

E acrescenta:

A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil divulgou há dez dias nota contra a
mordaça. A Associação Brasileira de
Imprensa, a Associação Nacional dos Jor
nais, a Federação Nacional dos Jornalistas
e diversos juristas também protestaram
contra essa agressão à liberdade de im
prensa e de manifestação.

Repito: assinam o documento a Associação Na
cional dos Procuradores da República, a Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Associa
ção Nacional do Ministério Público Militar e a Associa
ção do Ministério Público do Distrito Federal e Territó
rios. Sr. Presidente, o PDT continuará votando "não".
O PDT votou "não" a esse projetode-reforma;porque
não acelera a prestação dos serviços do Poder Judi
ciário ao povo nem reduz seus custos; porque não
equipa melhor o Poder Judiciário; porque nada faz
pela população. Ao contrário, este dispositivo impedi
rá que a população tome conhecimento das razões
que levam aos tribunais os criminosos do colarinho
branco. Aqueles criminosos da delegacia de polícia
não estão protegidos por nada, nem pela Lei da Mor
daça. Esta lei protege os criminosos do colarinho
branco.

A cidadania brasileira está hoje, aqui neste ple
nário, sendo julgada pelos Srs. Deputados. A qualida
de da cidadania ficará mais afirmada, se nós votar
mos "não" e derrubarmos o dispositivo.

O PDT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PT? (Pausa.)
Como vota o PPB, Deputado Gerson Peres?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o quorum se apre
senta sem condições de dar validade ampla a uma
matéria da mais alta importância como esta que está
na pauta da Ordem do Dia. Por isso, o Partido Pro
gressista Brasileiro considera-se em obstrução, obje
tivando obter um quorum maior para podermos votar
este assunto palpitante, polêmico e importante para o
País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
está em obstrução.

Como vota o PT?
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o SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, lembro ao Plenário que a Lei Orgânica do Mi
nistério Público e a legislação infraconstitucional brasi
leira, que está construída no princípio da responsabi
lidade, já prevêem penas e disciplinam a função des
sa importante instituição do Estado e da democracia.

Intenta-se, agora, incorporar ao texto constituci
onal, portanto a uma ordem jurídica superior, um prin
cípio que veda não apenas revelar, mas também per
mitir que chegue ao conhecimento de terceiros e dos
meios de comunicação fatos ou informações de que
tenham ciência os membros do Ministério Público, em
razão do cargo.

Sr. Presidente, não é possível, razoável ou tole
rável que esta Casa impeça o pleno exercício do Mi
nistério Público. Cito o exemplo a que assisti no dia de
hoje. O Ministério Público levou à CPI do Narcotráfico
toda a documentação das diligências que patrocinou,
para permitir o desenvolvimento dos trabalhos daque
la Comissão. Se tomarmos essa decisão agora, não
mais poderemos permitir esse procedimento.

Lembro ainda, Sr. Presidente, o depoimento
dado recentemente pela Sr-l Nicéa Pitta ao Ministério
Público e revelado à opinião pública. Como seria pos
sível à imprensa debater, à opinião pública acompa
nhar, se isso estivesse, a priori, vedado por uma nor
ma constitucional?

Se aprovarmos esse dispositivo, estaremos lon
ge, como quer a Relatora, de uma lei do bom senso.
Não há qualquer bom senso nessa decisão. Estare
mos, isto sim, impulsionando a impunidade da elite, a
impunidade que faz parte da nossa história, e exata
mente num momento em que o País está mergulhado
em escândalos, em denúncias de corrupção, de frau
des, de superfaturamento de obras, de desvios de re
cursos de precatórios.

Não é possível que a resposta da democracia
não seja a da valorização do trabalho do Ministério
Público, primando pela liberdade com responsabilida
de do agente que tem a função de investigar com rigor
os fatos e, sobretudo, preservar os recursos públicos
e os interesses da população. Por isso tudo, o nosso
partido sempre teve uma posição muito clara.

Sr. Presidente, V. Exª tem uma trajetória consti
tucional e sabe o que estamos discutindo' neste mo
mento, por isso peço a V. Exª que faça um apelo para
os partidos da Casa a fim de que votemos esta maté
ria e terminemos esse processo decisório, permitindo
ao Ministério Público celebrar a noite de hoje certo de
que a liberdade de imprensa, o direito ao acesso à in-

formação e ó exercício pleno de sua função estarão
assegurados no texto constitucional. Assim não esta
remos tolhendo, impedindo, inibindo a atuação do Mi
nistério' Público e premiando a impunidade da elite
com uma norma absolutamente abusiva.

O nosso Direito estabelece o princípio da res
ponsabilidade. Se houver alguma informação indevi
da que desabone a vida privada ou a honra de qual
quer cidadão, que se puna o responsável, como se
faz com qualquer outro agente do Estado, conforme
estabelece a legislação infraconstitucional e a própria
Lei Orgânica do Ministério Público. Mas não se deve,
em princípio, impedir a opinião pública de acom
panhar investigações sobre os graves casos de cor
rupção que atingem esta República. Devemos acabar
com a impunidade da elite. Se estivermos longe de
permitir o avanço da ética na política e da transparên
cia do Estado no resgate da coisa pública estaremos
premiando a impunidade, a corrupção, eu diria até a
privatização do Estado brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, o PT vota "não". E o úni
co modo de esta Casa demonstrar bom senso é pi
zendo não à lei da mordaça. (Palmas.)

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!\
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. EXª sus
pendeu a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. EXª há
de entender que estou falando com os Líderes para
tentar evitar a obstrução, de modo que peço paciência
a V. Ex!\. Estou indo em direção ao desejo de V. EXª.

O SR. MARCELO DEDA - Como sempre a
teve, Sr. Presidente, minha paciência está a seu servi
ço. Pode continuar a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado, Deputado.

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

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex>!
a palavra.

O SR.' ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nes
te momento em que vejo toda a Liderança da base do
Governo conversando, gostaria de reiterar nosso
apelo para que votemos neste momento. Não insis-
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tam nessa obstrução. Respeitem a eventual decisão
democrática da Câmara dos Deputados.

Seria muito positivo remover esse obstáculo da
reforma do Judiciário. Seria como premiar a N1agistra
tura. Sinalizaríamos para a sociedade a transparên
cia. Esse não é um ponto que compromete o projeto
na concepção que o Governo o apresentou. Estamos
fazendo o apelo para que a base do Governo retire a
obstrução, permitindo a votação, a fim de concluirmos
a reforma.

Nós temos sido tantas vezes chamados ao mi
crofone para contribuir com o andamento dos projetos
e temos sido tantas vezes criticados em nossa atitude
de obstrução. A noite de hoje seria uma excelente
oportunidade para concluirmos os trabalhos, dando
prosseguimento à reforma e permitindo que a vonta
de democrática do Plenário se estabeleça. Ganharia
a Casa, a imagem do legislativo e sobretudo a Refor
ma do Judiciário se a votássemos neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFl?

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, na última quarta-feira, tomamos uma decisão
em relação à reforma do Poder Judiciário mantendo
um dispositivo que não tolhe nenhum sentimento de
liberdade, em nenhum dos campos: de expressão do
pensamento, de imprensa, de assistir ao filme que se
deseja, de ler o livro que se deseja, de culto religioso
e assim por diante. Mantivemos apenas o que alguns
chamam de lei da mordaça, mas que nós considera
mos como lei do bom senso, lei da responsabilidade,
uma lei da cidadania, porque determina que aqueles
que detêm informações privilegiadas sobre o sigilo le
gaI das pessoas, sobre a intimidade, a vida privada, a
imagem, a honra, não possam divulgá-Ias a não ser
nos autos.

Será, Sr. Presidente, que aprovaríamos um cri
tério para juízes e não para os membros do Ministério
Público? Não, Sr. Presidente. Somos daqueles que
respeitam e têm o maior apreço pelos integrantes do
Ministério Público, estes os legítimos representantes
do cidadão e da sociedade, o Poder moderador entre
os demais Poderes da República, Executivo e Legis
lativo e o Judiciário, e esse dispositivo apenas proíbe
aos que detêm informações sobre o sigilo da pessoa,
fiscal, telefônico ou bancário, que possam divulgá-Ias
antes que o processo seja definitivamente resolvido.

Não nos move outro sentimento, Sr. Presidente,
senão o desejo de que esta votação seja mais repre
sentativa da vontade da Casa, seja aquela que repre-

sente o anseio dos legítimos representantes do povo
brasileiro, aqui reunidos. Com um quorum inferior a
470 presenças, não se pode tomar decisão a respeito
de tão importante matéria.

Assim sendo, Sr. Presidente, o Líder do Parti
do da Frente Liberal declara seu partido em obstru
ção, para que amanhã à tarde essa votação se rea
lize com quorum alto.

Meu grande amigo Marcelo Déda está dizendo
que já é a terceira vez. Que seja a quarta, a quinta,
a sexta, a décima, a décima quinta, a trigésima, mas
que ela seja representativa da vontade da Casa, re
presente o sentimento daqueles que desejam prote
ger o cidadão, não o cidadão rico, porque aqui não
existe cidadão rico ou pobre, cidadão é um só,
aquele que tem de ter seus direitos atendidos.

Com todo o respeito àqueles que já fizeram
obstrução nesta Casa e tiveram do Líder do PFL o
maior respeito - a obstrução é um instrumento legí
timo, sobretudo quando se defendem não causas
pessoais, mesquinhas, mas interesses maiores do
País -, o PFl declara-se em obstrução, para que
amanhã à tarde possamos votar esta matéria com
quorum representativo da vontade da sociedade
brasileira, manifestada por seus legítimos represen
tantes neste plenário.

O PFL está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, confesso que é a primeira vez que
ouço isso. Vou ler o que determina a lei Orgânica do
Ministério Público: "Guardar segredo sobre assunto
de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou
função".

Eu posso desobedecer essa lei, Sr. Presidente?
Lei existe para ser cumprida. Qual é a diferença de eu
obter o sigilo pela lei do Ministério Público ou pela
Constituição?

Repito: por mais que eu me esforce, ninguém
me convence de que lei é diferente de Constituição.
Confesso até, Sr. Presidente, que pode haver alguma
diferença entre a atuação do Ministério Público e a
atuação da Magistratura, mas eu gostaria de poder
perceber claramente por que a administração pública
envolvida com isso. Não existe absolutamente nada
que não seja a Constituição repetindo a lei. Ora, se a
Constituição está repetindo a lei, não importa qual é o
processo de que iremos tratar.
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Em razão das minhas argumentações anterio
res e do quorum neste momento, diante da necessi
dade de todos se manifestarem sobre os procedimen
tos constitucionais que estamos a adotar, o PMDB
mantém a obstrução até que seja alcançado um nú
mero que possa, com justiça, apreciar matéria consti
tucional. Aceitaremos democraticamente a vontade
do Plenário, que é a média do pensamento da socie
dade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla
mentares, não vou me alongar. Esta é uma matéria
que tem sido extremamente discutida, talvez excessi
vamente discutida, não apenas dentro desta Casa,
mas também na imprensa. Acho até que há uma certa
distorção na interpretação que a sociedade está fa
zendo dos objetivos reais desta proposta, constante
do texto da Deputada Zulaiê Cobra.

Teremos oportunidade, no momento da votação
da matéria, de mostrar de forma muito clara que esta
mos garantindo, sim, a liberdade. Estamos alavan
cando e instrumentalizando a própria democracia.

Sr. Presidente, avaliando junto com outras lide
ranças expressivas desta Casa o quorum, lamenta
velmente preciso registrar que ele ainda é insuficien
te, já a esta hora. É preciso que se faça o reparo em
todos os partidos, incluído o meu, porque esta si
tuação nos impossibilita de deliberar neste instante
sobre matéria de tamanha relevância. Mas essa defi
nição certamente não passará do dia de amanhã.

Então, entre votar agora, sem que a totalidade
dos Parlamentares participe da deliberação e assu
ma suas posições, e votar amanhã, com a totalidade
do Plenário presente, fico com a segunda opção.

O PSDB, portanto, a partir deste instante, decla
ra-se em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar aos Srs. Parlamentares que vou abrir o pa
inel para a votação. Seguramente, em face da mani
festação de vários partidos pela obstrução, cairá a
Ordem do Dia. De qualquer forma, amanhã, às 16h,
pretendo votar esta matéria, por isso peço aos Srs. Lí
deres e aos Srs. Parlamentares que às 16h estejam
em plenário, para que haja o quorum de 30a votos
necessários para a votação desta matéria.

Rogo aos Srs. Líderes que amanhã possamos
eliminar da pauta esta matéria do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem

os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Informo

ao Plenário que foram considerados prejudicados os
Destaques nQ 168 e nQ 170, conforme despacho que
passo a ler:

DESPACHO DE PREJUDICIALIDADE

Nos termos do art. 164, inciso 11, do RICO, decla
ro prejudicados os Destaques de nQs 168 e 170, apre
sentados à PEC nQ 96, de 1992, do Sr. Hélio Bicudo,
que "introduz modificações na estrutura do Puder Ju
diciário", em face da votação do Destaque de Banca
da nQ 167, do PSDB, em 10 de fevereiro do corrente.

Brasília, 21 de março de 2000.- Michel Temer,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está reti
rado o Destaque Simples nQ 79.

O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michellemer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
tomei conhecimento, com muita satisfação, de que
V. Ex.!! está para firmar convênio com as renomadas
empresas de TV por satélite SKY e Directv para re
transmitir os trabalhos desta Casa através de um ca
nal exclusivo, como o já existente na empresa NET.

Na minha Região dos Lagos, no Estado do Rio
de Janeiro, a população acompanha o trabalho dos
Parlamentares unicamente através de uma emissora
de TVa cabo.

Ficava frustrado quando percebia, Sr. Presiden
te, que o nosso trabalho na Câmara dos Deputados
não podia ser plenamente apreciado pelas comunida
des dos Municípios que compõem aquela região, uma
vez que não existia a transmissão via satélite.

Quero deixar aqui meu aplauso à Mesa Diretora
desta Casa por esta brilhante e oportuna iniciativa,
que ampliará o acesso dos nossos trabalhos a brasi
leiros dos mais diversos rincões deste País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR, PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
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o SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho em mãos documento que nossa bancc.da do
PPS hoje pela manhã teve a oportunidade de en
tregar a V. Exª e ao Relator da Comissão Especial
que trata do salário mínimo.

Esse documento, Sr. Presidente, acolhido
por V. Exª com generosas palavras de reconheci
mento ao esforço de nosso partido, o PPS, vem no
sentido de dar à discussão do salário mínimo con
sistência não apenas política, legitimidade não ape
nas social, que é a aspiração de ter um salário míni
mo elevado por si só, mas também, Sr. Presidente,
uma consistência de natureza técnica e especifica
mente orçamentária para que não se possa dizer
que a proposição da Oposição em torno da eleva
ção do salário mínimo, para que ele se torne mais
digno, não é vinculada à capacidade que se tenha
nesta Casa de indicar no seio da Comissão Especial
fontes de recursos capazes de enfrentar as despe
sas adicionais que a Previdência terá com esse
novo salário.

Sr. Presidente, apresentamos ao Sr. Relator
proposição que conclama as forças políticas deste
País a firmarem pacto nacional pelo aumento real
do salário mínimo, pacto esse que tenha como refe
rência o valor não apenas da cesta de alimentos,
mas do conjunto de itens que fazem a despesa de
uma família como definida pelo art. 79. da Constitui
ção.

Esse conjunto de itens, como saúde, educa
ção, transporte, alimentação, lazer e previdência,
soma hoje, segundo dados do Dieese, 942 reais.
Para termos, ao longo de dez anos, a recuperação
do salário mínimo em direção a essa meta, propo
mos um número que hoje representaria 10% do ca
minho a ser seguido nos dez anos seguintes, ou
seja, 216 reais.

Mas não fazemos em torno desse número uma
questão fechada. Abrimos a discussão a todos os
partidos que compõem aquela Comissão e ao Go
verno, para que encontremos um salário mínimo ca
paz de represertar um aumento real, substancial,
para a maioria da nossa população. Sr. Presidente,
são 14 milhões de trabalhadores, sendo 4 milhões
com carteira assinada e 10 milhões no setor infor
mai, que recebem influência do salário mínimo e 12
milhões na Previdência Social.

Entendemos, Sr. Presidente, que há recursos.
Apresentamos à Comissão Especial, e esperamos

que o Governo seja sensível a essa discussão, duas
fontes que são mais do que suficientes para cobrir
essas despesas.

A primeira fonte, o Fundo de Combate à Po
breza, pretende erradicá-Ia através de ações de na
tureza assistencial. Não há ação mais efetiva de
combate à pobreza do que colocar um salário míni
mo digno na mão de todos aqueles que hoje depen
dem de um salário mínimo no País. (Palmas.)

Essa é a nossa posição, Sr. Presidente, em re
lação às fontes, agregando mais uma, que tem re
cebido apoio de representantes dos empresários, de
representantes de federações de indústria, no senti
do de a contribuição previdenciária dos empresári
os, que hoje incide sobre a folha, passar a incidir so
bre o faturamento. Essa simples mudança desonera
a folha e estimula a formalidade nas relações de tra
balho, contribuindo, portanto, para o aumento da ar
recadação da Previdência, na medida em que au
menta a formalidade, e representando uma fome in
conteste para enfrentarmos o desafio de estabele
cermos um salário mínimo digno.

Era o registro que tínhamos a fazer, Sr. Presi
dente.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
equivocadamente, digitei "sim", enquanto o partido e
eu próprio estamos em obstrução. Tenho tentado fa
zer a correção no plenário, mas o visar só mostra a
mensagem "Votação não autorizada".

Gostaria de caracterizar que estou em obstru
ção, seguindo a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cons
tará da ata.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação. Anuncio o resultado.

VOTARAM:
Sim: 12
Não: 119
Abstenções: 14
Total: 145

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

Início Votação: 21/0312000 18:38

Fim Votação: 21/03/2000 18:47

Resultado da Votaçllo
Sim 13
Não 119
Abstenção 13

Total da Votação 145

Art. 17 1

Total Quorum 146

Obstrução 102

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:40

Orientação
PSOBlPTB - Obstrução
PMOBIPST/PTN - Obstrução
PFL - Obstrução
PT-Não
PPB - Obstruçio
PDT- Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSL-Sim
PPS- Não
PV-Não
PHS-Slm

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
Robério Araújo PL PUPSL Sim

Total Roraima: 2

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias PPB Obstrução
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Sérgio Barcellos PFL Obstrução

Total Amapá: 4

PARA
Babá PT Não

Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN Obstruçêo

Gerson Peres PPB Obstrução
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Giovanni Queiroz POT Não
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Obstrução
Paulo Rocha PT Nao

Total Pará: 6
AMAZONAS
Euler Ribeiro PFL Obstrução
Pauderney Avelino PFL Obstrução
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Tota' Amazonas: 3

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Nao
Confúclo Moura PMOB PMOB/PST/PTN Obstrução
Eurrpedes Miranda POT Não
Marinha Raupp PSDS PSDB/PTB Abstenção
NUton Capixaba PTB PSDB/PTB Obstrução
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTS Obstrução

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefOl1ÇCl Cordeiro PFL Obstrução
JoãoTota PPB Abstenção
José A1eksandro PSL PUPSL Sim
Marcos Afonso PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Obstrução

Total Acre: 5

TOCANTINS
IgorAvellno PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Obstrução

Total Tocantins: 2

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDS/PST/PTN Abstenção
Casar Bandeira PFl Abstenção

Francisco Coelho PFL Não
Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Não
Neiva Moreira PDT Não
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Não
Sebastilk> Madeira PSOB PSDS/PTS Não

Total MaranhAo : 8

CEARA
Adolfo Marinho PSDS PSDS/PTB Obstrução

Almeida de Jesus PL PUPSl Não
Anibal Gomes PMDB PMDBIPST/PTN Obstrução
Antonio Cambraia PSDS PSDB/PTB Obstrução

Antonio José Mota PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução

Arnon Bezerra PSOB PSOB/PTB Obstrução

Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Obstrução

Inácio Arruda pedoB PSB/PCOOB Não

Léo Alcantara PSDB PSDB/PTB Obstruç!io
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PartIdo Bloco Voto
CEARÁ
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Não
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB ObstruÇiío
Pinheiro Landim PMOB PMOBIPST/PTN Obstrução
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDB/PTB Abstenção
Rommel Feijó PSDB PSDBfPTB Obstrução
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Obstruçao
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Obstrução

Total Ceará: 17

PIAU(
Átila Lira PSOB PSDB/PTB Obstrução
B.Sá PSDB PSDB/PTB Obstrução
Gessivaldo Isaias PMOB PMDBIPST/PTN Obstrução
Themísfocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Obstrução
Henrique Eduardo Alves PMOB PMOB/PST/PTN Obstrução
Iberê Ferreira PPB Obstrução
Laire Rosado PMDB PMDBfPST/PTN Obstruçao
Lavoisier Maia PFL Abstenção
MúcloSá PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAfsA
Armando Abilio PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMOB PMOB/PSTIPTN Obstrução

Total Paraíba: 3

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Obstrução
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Obstruçao
DjalmaPaes PSB PSBIPCOOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncío Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PFL Obstrução
Marcos de Jesus PSDB PSOB/PTB Obstrução

Pedro Corrêa PPB Obstrução
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Obstrução

Total Pernambuco: 10

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Obstrução

Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Obstrução

João Caldas PL PUPSL AbstençElo

Joaquim Brito PT Não

José Thomaz Nonõ PFL Sim

Luiz Dantas PST PMDBIPST/PTN Obstrução

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Augusto Franco PSDB PSDBIPTB Não
José Teles PSDB PSDBIPTB Obstrução
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL Obstrução
Coriolano Sales PMDB PMDB!PST/PTN Obstrução
Geraldo Simões PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
José Ronaldo PFL Obstrução
Jutahy Junior PSDB PSOB/PTB Obstrução
Manoel Castro PFL Obstrução
Mário Negromonte PSDB PSDBlPTB Obstrução
Nelson Pellegrino PT Nao
Paulo Braga PFL Obstrução
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Saulo Pedrosa PSDB PSDBlPTB Obstrução
Ursicino Queiroz PFL Obstrução
Waldir Pires PT Nêo
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 15

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSOBlPTB Não
Antônio do Valle PMDB PMDBIPST/PTN Não
Edmar Moreira PPB Obstrução
Eliseu Resende PFL Obstrução
Gilmar Machado PT Não
Ibrahlm Abl-Ackel PPB Abstenção
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
Lincoln Porteia PSL PUPSL Não
Maria do Ganno Lara PT Não
Nilmário Miranda RT Não
OdelmoLeao PPB Obstrução
Olímpio Pires POT Não

Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Romel Anizio PPB Obstrução
Ronaldo Vasconcellos PFL Obstrução
Sérgio Miranda pedoB PSBlPCDOB NAo
Virgllio Guimarães PT Não
Vittorio MedioU PSOB PSOB/PTB Obstrução

Zezé Perrella PFL Obstrução

Total Minas Gerais: 21
ESP(RITO SANTO
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Partido Bloco Voto
EspíRITO SANTO
A1oízio Santos PSDB PSDB/PTB Obstrução
Feu Rosa PSDB PSDB/PTS Obstrução
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTS PSDS/PTS O::~~-uçao

Max Mauro PTB PSDS/PTS Ni'lo"
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTS Não
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Espirito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB PSS/PCDOB Não

Alexandre Santos PSDS PSDB/PTB Obstru<;.ão
Almerinda de Carvalho PFL Obstrução
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Não
Camélia Ribeiro PDT Não
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Abstenção
Dr. Helena PSDS PSDB/PTB Obstrução
EberSilva PDT Não
Fernando Gonçalves PTS PSDS/PTS Obstrução
Jair Bolsonaro PPS Não
João Sampaio PDT Não
José Carlos Coutinho PFL Abstenção
Luis Eduardo PDT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid POT Nl:1o
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PL/PSL Sim
Simão Sessim PPB Não
'tivaldo-Barbosa POT Não

Total Rio de Janeiro: 24

SÁOPAULO
Alberto Mourão PMDB PMOB/PST/PTN Abstenção
Aldo Rebelo POdaS PSB/PCDOS Nao

A1oizio Mercadante PT NGo
Angela Guadagnin PT NaD
Antonio Kandir PSDa PSD8IPTB Obstrução

Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

Celso Russomanno PPB Não
De Velasco PSL PUPSL Sim

Or. Evilésio PSB PSB/PCOOB Não

Or. Hélio POT Não

Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PT8 Obstrução

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Fernando Zuppo POT Não



11746 Quarta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Partido Bloco Voto
SÃo PAULO
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelll PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
JoêoPaulo PT Não
José Dirceu PT Não
José Genofno PT Não
José lndia PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBIPTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB PMDBlPST/PTN Art. 17
Paulo Kobayashi PSDB PSDBIPTB ObstruÇão
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Nl.lo
Rubens Furlan PPS Não
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Não
VadãoGomes PPB Obstrução
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Zufaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Obstrução

Total Sito Paulo: 38

MATO GROSSO
Uno Rossi PSDB PSDB/PTB Obstrução
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Não
Teté Bezerra PMDB PMDBlPST/PTN ObstruÇão
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Groàso : 4

DISTRITO FEDERAL
Geraldo Magela PT Nilio
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Obstrução
Paulo Octávio PFL Obstrução
Pedro Celso PT Não

Total Distrito Federal: 4

GOIÁS
Euler Morais PMDB PMDB/PSTIPTN Obstrução
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lidla Quinan PSDB PSDBIPTB Obstrução
Luiz Blttencourt PMDB PMDBIPST/PTN Não

Pedro Wilson PT NAo
Roberto Balestra PPB Abstenção
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Obstruçao

Total GolAs: 7

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não

João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB· Obstrução

Pedro Pedrossian PFL Obstrução
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Partido Bloco Voto

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Airton Roveda PSOB PSOB/PTB Obstrução
AJex Canziani PSOB PSOB/PTB Obstrução
Dr. Rosinha PT Não
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Não
Iris Simões PTB PSDB/PTB Obstrução
Márcio Matos PT Não
Renato Silva PSOB PSDB/PTB Obstrução
Ricardo Barros PPB Obstrução
Rubens Bueno PPS Não

Total Paraná: 9

SANTA CATARINA
Edison Andrino PMDB PMOB/PST/PTN Não
Fernando Coruja POT Não
Gervásio Silva PFL Obstrução
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução
Luci Choinacki PT Não
Serafim Venzon POT Não

Toial Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Caio Riela PTB PSOB/PTB Não
Enio Bacci POT Não
Esther Grossi PT Não
Germano Rigotto PMOB PMOB/PST/PTN Obstrução
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Obstrução
Luis Carlos Heinze PPB Obstrução
Luiz Mainardi PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN Obstrução
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Synval Guazzelli PMOB PMDB/PST/PTN Obstrução

Valdeci Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Total Rio Grande do Sul: 18
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em face
da evidente falta de quorum, devido à obs trução,
está adiada a continuação de votação, em 12 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nR 96-B/92.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação d e Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAMPROPOSiÇÕES OSSENHORES:
LÉO ALCÂNTARA - Requerimento de informa

ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a minu
ta de portaria da Agência Nacional do Petróleo, que
regula o exercício da atividade de revendedor varejis
ta de combustíveis líquidos e derivados de petróleo e
outros combustíveis automotivos.

PEDRO FERNANDES - Projeto de lei que dis
põe sobre a adoção pelas instituições e profissionais
de saúde do Prontuário Médico Obrigatório - PMO, e
dá outras providências.

CORONEL GARCIA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre leilões pro
movidos pelo Banco do Brasil S/A.

CORONEL GARCIA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera o art. 60, § 412, IV.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dá nova reda
ção a dispositivos da Lei nR 9.615, de 1998, que insti
tui normas gerais sobre desportos e dá outras provi
dências.

FREIRE JÚNIOR - Projeto de lei que dispõe so
bre o funcionamento e financiamento dos partidos
políticos, regulamenta o § 3S! do art. 17 da Constitui
ção Federal, modifica os arts. 18, 38 e 39 da Lei nS!
9.096, de 1995, acrescenta parágrafo ao art. 23 da
mesma lei, bem como revoga o art. 81 da Lei nS! 9.504,
de 1997 e o inciso 111 do art. 38 da Lei nll 9.096, de
1995.

Projeto de lei que regulamenta o inciso XXVII do
art. 72 da Constituição Federal, a fim de proteger o
emprego em face da automação.

Projeto de lei que dá nova redação aos arts. 407
e 409 da Lei nR 3.071, de 1916 - Código Civil.

Projeto de lei que dispõe sobre a proibição de
venda de cigarros e outros produtos derivados do ta
baco para menores de 18 anos de idade.

Projeto de lei que estabelece o procedimento
para denúncias de irregularidades ao Tribunal de
Contas da União, nos termos do art. 74, § 22, da
Constituição Federal.

CORONEL GARCIA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta inciso XXX
ao art. 22, para atribuir privativamente à União poder
de legislar sobre segurança privada.

ENIO BACCI- Projeto de lei que torna gratuito o
fornecimento de medicamentos excepcionais a pes
soas carentes, e dá outras providências.

Projeto de lei que determina a impressão do
quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embala
gens de leite, e dá outras providências.

Projeto de lei que torna obrigatória a veiculação
de mensagens educativas nos livros e materiais dis
tribuídos pelos Ministérios da Educação e da Cultura,
e dá outras providências.

Projeto de lei que cria auxílio-funeral para os do
adores de órgãos, e dá outras providências.

Projeto de lei que cria o Selo de Segurança GLP
- Gás Liquefeito de Petróleo, e dá outras providências.

LUIZ SÉRGIO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a transferên
cia da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CPRM do Rio de Janeiro para Brasília.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Defesa sobre denúncia de irregularidade no processo
de demissão, pela Infraero, de funcionário lotado no
Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, assim como
na composição da respectiva equipe de trabalho.

MALULY NETTO - Projeto de lei que autoriza o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a suspen
der pelo prazo de dez anos a exigibilidade dos crédi
tos decorrentes de contribuições sociais patronais de
entidade beneficentes de assistência social.

DA. HÉLIO - Requerimento de informações ao
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre
a dívida da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado
de São Paulo.

PEDRO CELSO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre os
cursos de qualificação profissional desenvolvidos
pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, do
Distrito Federal, com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT.

BISPO RODRIGUES - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre as contra
tações de fornecedores de alimentos a hospitais
federais no Estado do Rio de Janeiro.

Projeto de lei que dispõe sobre o acesso de es
trangeiro ao mercado de trabalho brasileiro.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 22 11749

Projeto de lei que dispõe sobre a comprovação
de notória especialização para fins de inexigibilidade
de licitação.

BISPO RODRIGUES E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de investigar a prática de tortura e
maus tratos nos presídios, delegacias e instituições
correcionais para crian~as e adolescentes.

ANGELA GUADAGNIN - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a
instituição de pedágio pa Rodovia Presidente Dutra.

AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministrõ da Cultura sobre projetos fi
nanciados pelo Ministério.

ELTON ROHNELT - Projeto de lei que dispõe
sobre a criação do adicional tarifário para as linhas
aéreas regionais suplementadas.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Projeto de lei
que permite às partes de processo judicial formular,
por seu advogado, perguntas diretamente ao depoen
te.

WALTER PINHEIRO E OUTROS - Projeto de
decreto legislativo que susta os efeitos do Decreto nfl

3.363, de 2000, que cria comissão interministerial
para o reexame dos processos de anistia de que trata
a Lei nQ 8.878, de 1994, e dá outras providências.

ANTONIO KANDIR - Projeto de lei complemen
tar que dispõe sobre a incorporação de dispositivos à
Lei de Diretrizes Orçamentárias da União.

FEU ROSA - Projeto de resolução que acrescen
ta artigo à Resolução nQ 17/89, proibindo a contratação
para cargo em comissão de parente de Deputado.

RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Presidente
da República de medidas de incentivo à produção e
ao incremento da comercialização de aviões agríco
las de produção nacional.

JOÃO CALDAS - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o custo
do barril de petróleo produzido no Brasil, o montante
de barris importados no período de 1997 a 1999, bem
como os respectivos valores pagos.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Defesa sobre o programa americano de ul
tra-espionagem Echelon, bem como o grau de envol
vimento e conhecimento do governo brasileiro com
relação a ele.

WAGNER SALUSTIANO - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de retirada de
proposta de emenda à Constituição.

ADÃO PREITO E ALOIZIO MERCADANTE 
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para realização de sessão solene pela
passagem dos quatro anos do massacre de Eldorado
dos Carajás.

DA. ROSINHA - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social so
bre utilização de verbas do Fundef e do PAB.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
acrescenta parágrafos ao art. 132 do Decreto-Lei
nQ 2.848, de 1940, Código Penal.

Projeto de lei que dispõe sobre a matrícula e a
renovação de matrícula em escolas privadas, limitan
do a quantia em 20% do valor total da mensalidade, e
dá outras providências.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre o motivo da redução do núme
ro de consumidores que pagavam a tarifa básica,
bem como comparativo de duas contas do mesmo
consumo antes e depois da privatização.

MARCOS CINTRA - Projeto de lei que acres
centa dispositivo ao art. 485 do Código de Processo
Civil, que dispõe sobre a ação rescisória.

Projeto de resolução que modifica o § 49. do
art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, elevando para dez o número de Comissões
Parlamentares de Inquérito que podem funcionar ao
mesmo tempo na Casa.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de desapensação do Projeto de Lei nSl

2.299, de 2000, apensado ao Projeto de Lei nSl 763,
de 1999.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre o impacto do Projeto de Lei nº 4.821 ,
de 1998, na renúncia fiscal da União.

DINO FERNANDES E LíDERES - Requerimen
to ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados para
apreciação do em regime de urgência do Projeto de
Lei nº 2.378, de 2000, que altera a Lei n9. 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre a pontuação por infrações de trânsito.

CORONEL GARCIA E LíDERES - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
para apreciação em regime de urgência do Projeto de
Resolução nQ 67; de2000, que institui Comissão Par
1amentar de Inquérito para investigar o comércio ile
gal de armas e munições.

MARCOS AFONSO - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de retirada do Re
querimento de Informações n!21.8021 de 2000, de au
toria do requerente.
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Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre fraude contra
o INSS.

Projeto de lei que altera o art. 244 da Lei n2

9.503, de 1997, minimizando a penalidade para a
condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor com
os faróis apagados.

BISPO WANDERVAL - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social sobre ações do Instituto Nacional de Segurida
de Social INSS no Estado de São Paulo.

FERNANDO CORUJA - Projeto de lei que
dispõe sobre a notificação compulsória de casos de
subnutrição às autoridades da área de Saúde Pública.

Indicação ao Sr. Ministro dos Transportes de re
gularização da situação da BR-280, Estado de Santa
Catarina.

Indicação ao Sr. Ministro dos Transportes de re
tomada das obras de duplicação da BR-470, Estado
de Santa Catarina.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre os valores dos salários mínimos des
de 1988, discriminados ano a ano e em unidade que
possa permitir a comparação dos valores.

NORBERTO TEIXEIRA - Projeto de lei que alte
ra a Lei nSl6.766, de 1979, que dispõe sobre o parce
lamento do solo urbano e dá outras providências,
para definir condições referentes à implantação de
novos loteamentos.

MIRO TEIXEIRA E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados para
apreciação em regime de urgência do Projeto de Re
solução n2 72, de 2000, sobre a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investi
gar os fatos contidos nas denúncias da SroA Nicéa Pit
ta, capazes de configurar ilícitos penais na utilização
de recursos públicos.

C SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDB
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero apenas fazer a retirada do Destaque nSl79.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está reti
rado o destaque. A Mesa vai examinar.

O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos termos
do art. 33, § 12 , do nosso Regimento Interno, requeiro
a V. ExA que determine a indicação do nome dos
membros dos partidos que fazem parte da CPI do
FINCR, que é resultado do ato de V. Ex!! do dia 14 de
março, já que passou o prazo de 48 horas e os Blocos
PSDB/PTB, PMDB/PST/PTN e os partidos PFL e
PPB, até o presente momentp, ainda não indicaram
os seus membros.

Portanto, requeiro a V. Ex.!!, nos termos do art.
33, § 1º, que indique os membros desses partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
determina à Secretaria da Mesa que reitere aos Srs.
Líderes o pedido para a indicação dos membros para
compor a CPI.

O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exil

a palavra.

O SR. BISPO WANDERVAL (BJocoIPL - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, requei
ro à Mesa da Câmara o envio de requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência So
cial sobre a situação do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS, no Estado de São Paulo.

Digo isso com fundamento no art. 50, § 22, da
Constituição Federal, e justifico pelas informações
que estão sendo amplamente divulgadas pela im
prensa, dando conta de que a representação do INSS
no Estado de São Paulo tem permanentemente im
pingido situações vexatórias aos usuários do Siste
ma, alheia à presença de pessoas idosas nas filas de
madrugada.

Quero requerer ao Ministro da Previdência e
Assistência Social informações sobre a situação do
INSS e de como é seu trabalho junto a esses usuários.

Faço este requerimento de acordo com infor
mações da comunidade, tendo os funcionários do
posto admitido a situação caótica em que o serviço é
prestado.

Com base nessas informações, pergunto: Por
que são distribuídas apenas quinze senhas diaria
mente, já que o posto atende a várias cidades próxi
mas? Por que o efetivo lotado naquela cidade é de pe
quena monta, já que o número ideal seria de pelo me
nos vinte e quatro pessoas, e hoje tem apenas nove
funcionários? Os fatos aqui levantados são do conhe
cimento de V. ExA?

Este é o meu requerimento, Sr. Presidente.
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o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Themístocles Sampaio, § 2E do art.
18 do Regimento Interno.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei conforme a orientação do Bloco
PSB/PCdoB.

O SR. ARNALDO 'FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Deputados, nesta terça-feira, dia
21 de março a FENACOR - Federação Nacional dos
Corretores de Seguros Privados, de Capitalização e
de Previdência Privada está completando 25 anos de
existência.

A celebração da data, no Rio de Janeiro, será
hoje compartilhada por todos os integrantes do setor
que envolve as Seguradoras, a Susepe e as Institui
ções Financeiras, em geral.

O setor de seguros representa muito hoje para o
Brasil.

Ao mesmo tempo em que protege o patrimônio,
a saúde e até a sobrevivência de milhões de brasilei
ros, essa atividade é também uma grande geradora
de empregos.

Enquanto a angústia do desemprego tomou
conta de quase todos os setores da vida nacional, a
atividade do seguro gerou novas vagas.

E não gerou pouco. O número de profissionais
envolvidos hoje pelo mercado do seguros é de mais
de 250 mil brasileiros - três vezes mais do que há cin
co anos.

Pelas projeções econômicas, nos próximos três
anos, o setor de seguros aumentará o número de em
pregos em 20%, o que significará cerca de 50 mil no
vas vagas em um segmento estável, emergente e que
já responde por 2,3% do PIB nacional. Considerada a
Previdência Privada e a Capitalização, essa participa
ção se eleva para 3,5% do PIB.

O setor movimentou, ano passado, 20 bilhões
de reais. E o motor desse processo, todos sabemos, é
o Corretor de Seguros.

É graças a esse profissional que o setor cresce
e estende sua proteção a um número cada vez maior
de brasileiros. É o Corretor de seguros que promove a
universalização dos seguros e da Previdência Priva
da em um movimento que está intimamente ligado à
estabilidade econômica e ao bem estar social da So
ciedade Brasileira.

Acredito que essas razões mais que justificam a
homenagem que hoje estamos prestando à Fenacor,
na pessoa de seu combativo Presidente, Leoncio de
Arruda.

Leoncio, que preside também a FUNENSEG 
Fundação Escola Nacional de Seguros, tem um papel
reservado ha história do setor. Principal liderança
desse mercado, foi ele quem modificou a mentalida
de, a estrutura e a imagem dessa atividade parente o
cidadão.

Foi ele que consolidou a cultura de que o Corretor
não é inimigo da seguradora, mas que a sua vocação
é a de ser, principalmente, o aliado do consumidor.

Nessa guinada, Leoncio de Arruda levou as com
panhias a perceberem que deveriam aprimorar seus
produtos e baixar seus preços - duas medidas que po
dem ser apontadas como as principais responsável
pelo crescimento dessa indústria, desse mercado.

Nessa homenagem ao Setor, aos Corretores de
Seguros e à FENACOR, pelo 25g aniversário da Fe
deração, é justo destacar essa liderança que deu e
está dando organicidade, textura e força política a
esse importante braço da economia brasileira.

O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
"não".

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Alexandre
Cardoso para uma Comunicação de Liderança, pelo
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. S. Ex!l disporá de 3
minutos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo
co/PSB/PCdoB - RJ. Como Líder. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, ouvi
hoje crítica ao Governador Ronaldo Lessa a respeito
de possíveis demissões que estariam sendo feitas em
Alagoas. Conversei com o Governador há poucos ins
tantes e S. EXª me disse que as notícias que cobriram
o Estado nos últimos anos não foram dignas do povo
e da maioria dos políticos sérios alagoan05.
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Evidentemente, cabe uma ressalva. Amanhã o
Governador terá uma reunião com o Ministério Públi
co, em que serão empreendidos todos os esforços
para que não se consume a demissão anunciada. O
Governador tem, sim, um programa de recuperação
efetiva do Estado não só de ordem econômica, mas
de ordem moral.

Principalmente, Sr. Presidente, é imperioso que
todos os políticos se unam, até mesmo os da Oposi
ção, para resolvermos a situação de um Estado que
tem sido marcado por notícias que não fazem justiça
ao povo alagoano, a sua bancada federal, a seus
Deputados Estaduais, aseus Prefeitos eao Governador.

Aqui fica esta nota de esclarecimento. O Gover
no de Alagoas segue o mesmo princípio que norteia
nosso partido. Temos o compromisso de enfrentar o
modelo neoliberal, responsável pela aprovação da
DRU, que impõe regras que engessarão Estados e
Municípios e promoverão o desastre do desemprego.

Em nome da Liderança do PSB, registro que o
Governador Ronaldo Lessa amanhã terá uma reu
nião com o Ministério Público. Fiquem certos de que
todos os esforços estão sendo feitos para que não se
jam castigados principalmente aqueles que represen
tam o serviço público com dignidade.

É isso que a Liderança do Partido Socialista
Brasileiro tinha a informar. Muito obrigado, Sr. Presi
dente.

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

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

O SR. GERSON GABRIElll (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior acompanhei a obstrução recomendada pelo meu
partido.

O SR. WAlTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WAlTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco todos
os Deputados do Partido dos Trabalhadores para com
parecerem ao Espaço Cultural onde teremos agora reu
nião da nossa bancada. Encerrada a Ordem do Dia, to
dos os Parlamentares estão convocados.

Em nome do Partido dos Trabalhadores, registro
que os funcionários da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos se encontram acampados em frente ao
Congresso Nacional. O tema central da mobilização

tem sido a discussão da Lei Postal, ora nesta Casa, e
o grande receio do conjunto dos trabalhadores é o
prejuízo que causará à sociedade a privatização da
empresa.

Neste momento, os trabalhadores estão fazen
do uma denúncia em relação à lei e sua tramitação.
Nesse protesto, os trabalhadores pretendem também
fazer uma discussão com a sociedade.

Tivemos uma conversa com o comando da Polí
cia do Distrito Federal no sentido de discutirmos uma
convivência pacífica para que esse acampamento, já
instalado, possa fazer as den9ncias que deseja e ma
nifestar a posição dos trabalhadores em relação à Lei
Postal.

O SR. EUJÁCIO SIMÕES (Bloco/PL - BA) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EUJÁCIO SIMÕES (Bloco/PL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei a
posição do partido na última votação.

A SRA. TElMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, votei "não" na vota
ção anterior.

O SR. WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao
anterior votei conforme orientação do partido.

O SR. RONALDO VASCONCEllOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO VASCONCEllOS (PFL 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, comunico a V. Ex!! e a esta Casa que demos
entrada em projeto de lei que possibilita os times de
futebol participarem do Simples. Não os grandes ti
mes, como o Atlético Mineiro, o Cruzeiro Esporte Clu
be e o América Futebol Clube, mas a Associação
Esportiva Ituiutabana, terra do nosso companheiro
Romel Anizio. Dessa maneira, os times de futebol do
interior de Minas poderão participar do Simples, pa
gando menos impostos e praticando o esporte em
suas cidades.

O SR. CARllTO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. CARllTO MERSS (PT - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, justificando o voto ante
rior, votei "não", com a bancada.
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o SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em virtude de estar parti
cipando da CPI do Narcotráfico, estive ausente na úl
tima votação. Portanto, votei "não".

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
ordem. Sem revisão do bradar.) - Sr. Presidente, que
ro apresentar projeto de lei que diz respeito à desnu
trição no País, alguns pedidos de informação e reque
rimento a respeito de ErR em Santa Catarina e tam
bém com relação ao salário mínimo.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "não", com a bancada do PT.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de con
vidar os Congressistas para o encontro do Seminário
sobre a Cultura da Paz, que será realizado amanhã
no Auditório Nereu Ramos, de iniciativa da Frente
Parlamentar pela Cultura da Paz e Não-Violência.

Gostaria de estender esse convite também a to
dos os funcionários da Casa e à imprensa.

Em segundo lugar, gostaria de registrar mais
uma vez que a TV Câmara encontra-se com sinais
inadequados em várias cidades e Estados brasileiros.
Já fizemos essa reclamação e gostaríamos que o
Presidente desta Casa a encaminhasse ao Presiden
te da Anatel, visto que existe um contrato de terceiri
zação no sentido de que uma empresa privada possa
garantir qualidade das imagens da TV Câmara.

Essa é a reclamação que faço. Gostaria que a
Anatel, através de reclamação do Presidente desta
Casa, pudesse inclusive aplicar as multas previstas
na Lei Geral de Telecomunicações.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Quero, Sr. Presidente,
fazer um alerta. Aproveitando o número enorme de
Parlamentares, gostaria de dizer que na imprensa
está estampado, em letras garrafais, que o salário mí
nimo será de 150 reais a partir de 1Q de maio, afirma
ção do Governo Federal.

O Ministro Pedro Malan, em palestra proferida
na Associação Comercial da Bahia, entrou em atrito,
mais uma vez, com o Presidente do Congresso
Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães. O que
isso quer dizer? Quanto maior for o atrito entre ACM e
Governo, mais benefícios para a população. Por quê?
Porque ACM representa o PFL, o maior partido de
sustentação do Governo. Isso significa, traduzindo,
que vamos fomentar a discussão e o debate entre Go
verno e ACM. Assim, a população ganha. É um alerta!

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex!! a palavra pela ordem.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero aproveitar a presença ao meu lado do
Deputado Márcio Fortes, Secretário-Geral do PSDB e
homem que tem realizado um trabalho muito forte na
Casa, além de sua capacidade de convencer algu
mas pessoas do Governo de medidas que têm de ser
tomadas, para informar os Srs. Deputados de um fato.

Sr. Presidente, V. Exª é testemunha de pronun
ciamento que fiz na semana passada com relação à
taxa de fiscalização ambiental que passou a ser co
brada pelo IBAMA. É um absurdo, Sr. Presidente! Re
pito, com todas as letras: é um absurdo o que o
IBAMA está fazendo! O instituto está cobrando uma
taxa de fiscalização ambiental de pequenas padarias,
pequenas lojas de material de construção, de postos
de gasolina. Parece que V. ExS! me dizia que até o car
tório de Teresina recebeu a cobrança da taxa de fisca
lização ambiental.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
É verdade!

O SR. GERMANO RIGOTTO - Veja, Deputado
Adão Pretto, que até pequenos granjeiros, produtores
de frango, estão sendo cobrados, pelo Ibama, do pa
gamento dessa taxa de fiscalização ambiental. Não
há critério, Sr. Presidente! O Ibama simplesmente
mandou para todos a cobrança de uma taxa de 3 mil
reais, sem considerar micro, pequena ou grande em
presa. Fez isso sem critério. Pegou o cadastro da Re-
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ceita Federal e distribuiu a cobrança dessa taxa, que
deve ser paga até 31 de março, para todo mundo.

Sr. Presidente, o que estou pedindo, e para isso
solicito inclusive a ajuda do Deputado Mareio Fortes,
uma vez que já falei com o Ministro Sarney Filho e
com o Presidente do Ibama, é a suspensão imediata
dessa cobrança e um reenquadramento das empre
sas. Que pague a taxa de proteção e fiscalização am
bientai apenas as que poluem, diferenciando-se mi
cro, pequena e grande empresa. Não é justo cobrar
essa taxa de padaria, loja de material de construção,
posto de gasolina, pequeno granjeiro e pequeno sui
nocultor. É um absurdo o que está ocorrendo!

Desta tribuna, mais uma vez, peço a suspensão
da cobrança dessa taxa e um estudo do Ibama a res
peito, para reenquadrar as empresas. Que sejam co
bradas apenas as que devem pagar, ou seja, as em
presas poluidoras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exª a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela orA

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, hoje, com a presença do Líder,
Deputado João Herrmann Neto, e do Presidente Na
cional do PPS, Senador Roberto Freire, fomos ao
Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, junto
com o Relator da Comissão Especial que trata do sa
lário mínimo, Deputado Eduardo Paes, levar a pro
posta do PPS, elaborada pelo bom pernambucano,
Deputado Pedro Eugênio, que trata da recuperação
real de 10% do salário mínimo, ao longo de dez anos,
para chegarmos ao valor que o Dieese apurou, de
R$942,OO.

Para isso, estamos apontando fontes, não só
com relação ao Fundo de Combate à Pobreza, mas
ao que hoje ainda usei, em pronunciamento nesta
Casa: se o COPOM reduzir em apenas 1% a taxa de
juros, economizaríamos cerca de 5 bilhões de reais
no decorrer deste ano, que seriam, claro, fonte de re
curso para o aumento do salário mínimo.

O Deputado Pedro Eugênio realizou um traba
lho consistente e, em nome do partido, apresentou a
proposta ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
com o aval do PPS não só desta Casa, como do PPS
em âmbito nacional.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, difícil acei
tar que a cada ano se repitam as cenas a que temos
assistido com relação à fixação de novo valor para o

mínimo. É, em alguns casos, a prova cabal de mais
tola ingenuidade. É, em outros casos, a da mais deli
rante demagogia.

Nossas autoridades, em declarações tópicas,
dão a perceber, por mais incrível pareça, que foram
como que surpreendidas pela data fatal que se apro
xima, ou seja, o 1Ede maio. Assim, limitam-se a argu
mentar com o impacto nas contas públicas, com o
controle da inflação, com a presença verrumante do
FMI, e assim por diante. Mas em nenhum instante se
deram ao trabalho de apresentar uma política mais ou
menos consistente e permanente para o mínimo. Ao
contrário, e antes de qualquer debate sobre a maté
ria, insistem na exigência de que cada proposta de
elevação desse salário seja acompanhada da res
pectiva fonte de receitas para a devida cobertura.

Pois o nosso partido, o PPS, já apresentou tais
propostas. Já mostrou a possibilidade de que, sem
maior carga fiscal, sem maiores dispêndios por parte
do Erário, o mínimo poderia chegar perto dos 200 re
ais, já neste maio. Na nossa bancada, e assim que le
vantada a questão, o Deputado Pedro Eugênio, esse
bom pernambucano, provou a possibilidade de eleva
ção real do mínimo por dez anos, de modo que, ao fi
nal desse período, chegasse o salário àquele valor fi
xado pelo DIEESE, tomando por base a preceituação
constitucional sobre o assunto.

De fato, o art. 79. da nossa Carta, já no seu inciso
IV, garante a todo trabalhador rural ou urbano um sa
lário mínimo capaz de atender às suas necessidade
básicas e de sua família, cuidando, ainda, de alistar
essas necessidades, que seriam moradia, alimenta
ção, educação, saúde, lazer, vestuário, transporte e
previdência social. E vai adiante esse dispositivo
constitucional, mandando que o salário mínimo tenha
reajuste periódicos que lhe preservem o poder aquisi
tivo.

Ora, tomando por base a "cesta básica", as ne
cessidades do trabalhador e de sua família a serem
atendidas pelo mínimo, tal salário deveria valer hoje
R$942,76, com diferença superior, portanto a mais,
de R$800 para o valor em que se expressa o nosso
mínimo. Pois é exatamente a partir dessa cesta bási
ca, ou, melhor dizendo, desse cálculo realizado pelo
DIEESE que nosso companheiro Pedro Eugênio en
tendeu possível definir uma política para o mínimo to
talmente diferente da atual, e diferente ainda mais
porque objetiva definir uma política permanente, não
sujeita às chuvas e trovoadas de agora.

No caso, a proposta sugere que o salário míni
mo deixe de ser corrigido pelo índice inflacionário (1 Q
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de maio de um ano a 30 de abril do ano seguinte) e
passe a ter correção idêntica à ocorrida com aquilo
que denomina de cesta de consumo mínimo, que é a
utilizada pelo Dieese para o valor aqui indicado. E
essa cesta seria redefinida a cada 5 anos, toman
do-se por base os índices decorrentes da PNAD, que
se realiza todo ano.

A cada ano, e já partir deste 2000, se acrescen
taria ao valor vigente do mínimo quantia igual a 10%
da diferença existente entre o mínimo em vigor e o
calculado pelo Dieese. Tomemos o exemplo de hoje.
O mínimo atual é de R$136. A diferença entre este
valor e a chamada cesta de consumo mínimo calcula
da pelo Dieese é de R$806,76. Dez por cento desse
valor, correspondente a R$BO,68, acrescido ao míni
mo de agora perfaria R$216,68.

Não é, ainda, um valor justo, se o compramos,
como já o fizemos, às necessidades básicas do assa
lariado e de sua família prescrita na Constituição. Mas
representa não apenas um avanço sobre os cálculos
atuais, mas, sobretudo, redefine a política do mínimo
e permite que, em maio de 2009, ele chegue, afinal, a
atender a essas necessidades básicas, compondo
aquilo que o companheiro Pedro Eugênio chama de
cesta de consumo mínimo.

Recursos. E os recursos? - perguntaria um
desses tecnocratas já bem conhecidos de todos?
Uma fonte das mais simples. Se o Conselho de Polí
tica Monetária, o COPOM, reduzir em apenas 1% a
taxa básica de juros, o Governo economizaria perto
de R$5 bilhões somente no pagamento dos juros da
dívida interna, e isso sem maiores traumas, maiores
choques financeiros. Alguém ainda pode alegar um
pouco apressadamente o perigo de um surto inflaci
onário com a derrama desses valores, a uma só
vez, no mercado de consumo. Não, esse perigo não
existe. Comprovam-nos nossas próprias autoridades
fazendárias. É que o Banco Central, semana passa
da, reduziu o percentual dos depósitos compulsóri
os, com o que, de uma penada, liberou mais de R$3
bilhões desses depósitos para que os bancos finan
ciassem esse mesmo consumo.

Aí está, Sr. Presidente, um política praticamen
te realizável, de caráter que poderemos considerar
permanentemente e, mais que tudo, que refoga a
esse quem-dá-mais despiciendo a que estamos as
sistindo, desalentados, mas acreditando na adoção
de medidas que, afinal, atendam ao que é básico no
viver do assalariado.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
Edinho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s,.as
e Srs. Deputados, no último dia 16, estivemos em
audiência com o Ministro do Desenvolvimento
Indústria e Comércio, o Sr. Alcides Tápias, para pe
dir apoio do Governo ao projeto que cria o Progra
ma de Renovação da Frota de Veículos do Brasil.
Na reunião estiveram também os Deputados José
Machado e TeIma de Souza, ambos do PT de São
Paulo.

O Ministro Tápias foi muito receptivo à propos
ta e reafirmou seu apoio ao projeto que tramita
na Câmara.

O Projeto de Lei n2 1.016/99 prevê a renovação
dos veículos brasileiros, permitindo a quem possua
veículos antigos, com quinze ou mais anos de uso, re
ceber um bônus na troca por um novo. O veículo anti
go será encaminhado a centros de reciclagem, para
reaproveitamento de metais, vidros e borrachas, as
sim como ocorre em vários países da Europa, na
Argentina e nos Estados Unidos. A previsão é de que,
com o aumento das vendas e da produção, sejam ge
rados mais de 40 mil empregos diretos e indiretos.

O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão
de Economia e pela Comissão de Transportes da Câ
mara dos Deputados. Há ainda um pedido de urgên
cia, de nossa autoria e também da Deputada Teima
de Souza, que precisa ser votado em plenário.

A reunião com o Ministro do Desenvolvimento
foi muito importante. O apoio de uma autoridade
como o Ministro Alcides Tápias é fundamental, por
que o Governo é parte imprescindível no sucesso da
proposta. O bônus que o proprietário de um veículo
antigo irá receber será fruto de um acordo entre auto
ridades públicas e iniciativa privada. Os governos en
trarão com isenção fiscal de uma parcela dos impos
tos dos carros novos a serem vendidos, e as monta
doras e revendedoras diminuirão sua margem de lu
cro e bancarão uma parte dos custos.

No que toca à iniciativa privada, o Presidente da
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotivos, Sr. José Carlos Pinheiro Neto,
já manifestou apoio ao projeto, tendo em vista a pers
pectiva de aumento da produção. Aliás, em uma en·
trevista recente à Gazeta Mercantil, o Presidente da
Anfavea mostrou-se até indignado com a demora em
implementar a proposta. Para ele, estamos perdendo
tempo, pois "enquanto discutíamos o assunto, a
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Argentina começou o seu programa e, no ano passa
do, trocou 150 mil carros velhos por novos".

Da parte dos trabalhadores, há imenso apoio.
Para os operários é fundamental que a indústria auto
mobilística volte a crescer, pois aumentam as chan
ces de emprego. É de se destacar, inclusive, que a
proposta de reciclagem da frota automobilística em
nosso país surgiu de um estudo feito no ano passado
pelos sindicalistas, intitulado "Renovação e Recicla
gem da Frota de Veículos: uma Proposta dos Metalúr
gicos do ABC".

Desta forma, o projeto está ganhando apoio por
que aumentará a produção e não só vai estancar o
atual processo de perda de empregos no setor auto
mobilístico, como também vai criar milhares de pos
tos de trabalho. A meta do programa é substituir, anu
almente, 400 mil veículos durante os primeiros 5
anos, gerando 12,4 mil empregos diretos e 32 mil indi
retos.

Além disso, a expectativa é de que, ao aumentar
a venda de veículos e a geração de empregos, a arre
cadação fiscal também suba. No que diz respeito ao
trânsito, é de se esperar também que, com uma frota
em permanente processo de renovação, venhamos a
ter mais segurança e qualidade em nossas ruas e es
tradas. No setor de transporte de carga, se houver re
novação, demandando-se veículos mais modernos e
novos, a conseqüência deverá ser a diminuição de
custos e de tempo com o transporte, possibilitando
barateamento dos preços dos produtos junto ao con
sumidor.

Para o meio ambiente, com veículos mais novos
circulando, a tendência é que diminua a quantidade
de fumaça poluente na atmosfera. E os centros de re
ciclagem dos carros antigos darão destino mais segu
ro e eficiente às peças e componentes.

Como já pude afirmar, abracei a proposta de re
novação de frota evou lutar pela sua aprovação. Acre
dito que é uma medida que pode ser bastante eficaz
na recuperação de uma área importante da economia
brasileira; e mais do que isso: é a prova de que, com
união dos vários setores e vontade política, as solu
ções, mesmo para graves problemas, existem.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para re
gistrar o meu voto de acordo com a bancada do PT
nas votações anteriores.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
pela ordem.

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

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
remos registrar a movimentação dos funcionários da
Empresa dos Correios e Telégrafos, que o Governo
Fernando Henrique Cardoso, de forma irresponsável,
está tentando privatizar. Os funcionários da ECT es
tão acampados na frente desta Casa, para cobrar do
Governo Federal que reformule suas posições.

A ECT é uma empresa viável e da maior credibi
lidade perante a Nação. Sempre se destacou pela
qualidade do serviço e pela presteza com que chegou
às mais diferentes regiões deste País. Não é justo
hoje que, para atender ao velho posicionamento do
interesse financeiro internacional, seja privatizada e
entregue ao setor privado a Empresa dos Correios e
Telégrafos.

A posição daqueles trabalhadores, que lá estão
acampados desde o começo do dia de hoje e ficarão
por toda noite, é o exemplo vivo da resistência do
povo brasileiro à política econômica do Governo Fe
deral, que é perversa, pois que exclui a maioria dos
trabalhadores deste País.

Esse o nosso registro na tarde de hoje, para que
o Congresso Nacional reflita sobre a política econô
mica do Governo Fernando Henrique Cardoso.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Pela ordem, concedo a palavra à nobre Deputada Va
nessa Grazziotin, pedindo à S. Ex· que seja breve,
porque há muitos oradores inscritos para falarem pela
ordem.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, eu imaginava que estivesse inscrita para fa
zer Comunicação de Liderança. Infelizmente, falo
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Mas já passou o tempo. Era até as 19h.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, serei breve em meu pronunciamento, mesmo
porque já tive outras oportunidades de falar sobre o
assunto no plenário desta Casa. Trata-se de algo que
considero da maior gravidade e importância para o
Estado do Amazonas. Refiro-me a um convênio assi
nado, algum tempo atrás, entre a Petrobras e o Go-
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vemo do Estado do Amazonas, para viabilizar a gera
ção de energia elétrica através da utilização de gás
natural.

Todos sabem que o Amazonas é possuidor, tal
vez, da maior reserva do mundo de gás natural.
Enfim, a Petrobras cumpriu a sua parte no contrato,
construiu, no Vale do Juruá, mais de 45 quilômetros
de gasoduto, preparou toda a base para receber as
turbinas e, dessa forma, fazer o processamento do
gás a ser utilizado na geração de energia elétrica.

Infelizmente, todas as pessoas que vivem no
Amazonas, no Município de Carauari, que deveriam
ser beneficiadas com a geração de energia elétrica
através do gás natural, têm passado por enormes difi
culdades. Para que V. Ex!!!! tenham uma idéia, só nes
se final de semana a população passou por um racio
namento ininterrupto de mais de 48 horas de falta de
energia, embora o gasoduto de mais de 45 quilôme
tros já esteja pronto e a base instalada para receber
as turbinas.

Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs. Deputados, a Petro
bras gastou nesse projeto mais de 6 milhões de dóla
res e só não está havendo geração de energia porque
o Governo do Estado, através da Companhia de
Energia Elétrica do Estado do Amazonas - CEAM,
não cumpriu sua parte no protocolo, gerando enor
mes prejuízos para os moradores daquele Município,
que está em franco desenvolvimento. A população
não pode continuar a sofrer pela irresponsabilidade
do Governo do Amazonas.

Acabo de receber da Câmara de Vereadores
inúmeras fotografias que vou repassar à Mesa. Preo
cupo-me principalmente porque, com o período das
chuvas, todo o gasto da Petrobras pode ser enorme
mente prejudicado e osfmateriais danificados.

Sr. Presidente, mà"is uma vez, apelo ao Ministé
rio de Minas e Energia e particularmente à Petrobras
no sentido de que exijam do Governo do Estado o
cumprimento de sua parte no acordo.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Sua reclamação será recebida.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"2 e Srs. Deputados, ao ocupar a tribuna, quero
registrar, com pesar, o falecimento de Moysés Pi
mentel, ex-Deputado Federal por três Legislaturas e
ex-Deputado Constituinte, que ilustrou esta Casa
com sua presença a um só tempo simples e marcan
te de Parlamentar nota 10, segundo avaliação do
DIAP. Empresário dotado de profunda sensibilidade
social e política, Pimentel marcou a vida pública com
seu exemplo de generosidade ímpar.

Na economia, destacou-se no ramo industrial al
godoeiro e como um dos maiores comerciantes de açú
car do Nordeste, fundando inclusive uma cooperativa
de crédito agrícola e comercial. Na política, foi conside
rado o "mecenas" da esquerda, pois, declaradamente
socialista, costumava sanar dificuldades financeiras dos
movimentos sociais. Nas relações de trabalho, dizia-se
que tratava os trabalhadores com distinção.

Em 1962, não só veio pela primeira vez para a
Câmara dos Deputados como ajudou a eleger mais
três outros Parlamentares, "puxando" a eleição de
quatro Deputados Estaduais no Ceará. Ainda no iní
cio dos anos 60, apoiou as candidaturas do Marechal
Loti para a Presidência da República e de Moura Be
leza, esquerda, à Prefeitura de Fortaleza. Foi um dos
primeiros proprietários da emissora de rádio Dragão
do Mar, que, de microfone sempre aberto às lideran
ças sindicais e estudantis, foi a única no Ceará a ade
rir à Campanha da Legalidade, pela posse de João
Goulart e pelo cumprimento da Constituição no episó
dio da renúncia de Jânio Quadros, em 1962. Ficou em
oposição ao golpe dos generais, defendendo com
unhas e dentes a legalidade.

Ultimava os preparativos para instalar a TV Dra
gão do Mar, quando veio o Golpe Militar de 1964, que
dilapidou seu patrimônio, encampando sua emissora
de rádio. Pimentel teve, então, seu mandato parla
mentar cassado e seus direitos políticos suspensos.
Perdeu o seu mandato de forma honrada. Somente
disputou novamente um mandato eletivo nos esterto
res do regime militar, quando voltou ao cenário políti
co como Deputado Federal em 1982 e, depois, como
Constituinte, em 1988, com destacada atuação, que o
levou a obter nota 10, atribuída pelo DIAP.

Na Assembléia Constituinte, é de sua lavra uma
proposição que oferecia um tratamento diferenciado às
mulheres trabalhadoras submetidas à dupla tarefa pro
dutiva e domiciliar: mães de família teriam no mercado



11758 Quarta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

de trabalho jornadas reduzidas de seis horas, posterior
mente compensáveis na fase de aposentadoria. A in
sensibilidade de determinados personagens engavetou
a proposta do ilustre Deputado. Contudo, esta Casa,
sempre aberta a auscultar o interesse social, terá seu
momento para resgatá-Ia, assim como o faz com a PEC
que apresentei com o Deputado Paulo Paim ao meu
lado reduzindo para 40 horas a jornada de trabalho e
ampliando o volume de empregos no País.

Numa recente homenagem, o jornalista cearen
se Blanchard Girão, assessor de Pimentel na Consti
tuinte e seu amigo de longa trajetória, afirmou diante
da emoção do homenageado:

Diante de sua veneranda figura, as es
querdas cearenses se postam genuflexas e
agradecidas. Quando se contar a História
política de nossa terra, haverá algum de nós
para fornecer às gerações futuras a informa
ção verdadeira sobre o papel que coube a
Moysés Pimentel nos movimentos de van
guarda do nosso Estado e do nosso País.

Moysés Pimentel foi um brasileiro que não ade
riu às teses do Governo neoliberal: considerou o mo
nopólio estatal do petróleo como produto da luta dos
brasileiros e qualificou como crime as privatizações.
Costumava dizer que seu pensamento socialista veio
de "uma questão de convicção espontânea", de sua
origem humilde.

"Ninguém me levou a isso", arrematava orgulhoso.
Ao completar 90 anos, afirmava: "Não me arrependo de
nada". E fazia um balanço de sua vida: "Foi cheia de al
tos e baixos, de quedas e vitórias". Com seu exemplo,
deixou um legado de sabedoria aos que atualmente se
encontram no calor da batalha: assim corno as quedas
anunciam as vitórias, do fundo deste abismo do País de
hoje Moysés Pimentel prenunciou um Brasil novo.

~ o que tenho a dizer.
O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. ExJl a palavra.
O SR. RENILDO LEAL (Bloco/PTB - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o Partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei o Partido Liberal.

O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr!! e Srs. Deputados, ontem os telejornais mais im
portantes do Brasil noticiaram um quebra-pau dos
servidores demitidos do Estado de Rondônia, em
face da decisão do Tribunal de Justiça daquele Esta
do que homologou a tese da demissão "legal", entre
aspas, de 1Omil servidores.

Como o Ministério Público, oTribunal de Contas,
o Tribunal de Justiça, as Ouvidorias do Estado, duran
te mais de 15 anos, permitiram que a instituição Esta~

do pudesse "observar", entre aspas, a legalidade des~

sas contratações, desses concursos da década de
80? Ontem realmente foi homologada pelo Tribunal
de Justiça a tese da demissão justa.

Sr. Presidente, perguntamos: qual o lucro real
que o Estado de Rondônia está tendo diante de um
quadro anárquico como o que se desenha lá hoje?
Qual o lucro político do Governador? Qual a perspectiva
de crescimento? Qual a proposta do Governo a não
ser administrar crises e violências?

Dessa forma, estamos protestando e sendo so
lidários contra esse quadro desastroso comandado
pelo Governador do Estado de Rondônia, Sr. José de
Abreu Bianco.

Muito obrigado.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. ExJl a palavra.
O SR. ROBÉRIO ARAOJO (Bloco/PL - RR.

Pela ordem. Sem revisão do o~dor.) - Sr. Presidente,
Sr!! e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para
denunciar algo grave que está ocorrendo em Rorai
ma.

Estão presentes em Brasília várias lideranças in
dígenas daquele Estado, e hoje estivemos na sede da
Fundação Nacional do índio com a bancada do Estado
de Roraima. Fomos recebidos pelo Presidente da
quele órgão. Em audiência, os índios apresentaram a
situação grave que estão vivenciando no Estado.

Para que possamos melhor esclarecer, os índios
estão em conflito, não entre índios e fazendeiros, mas
entre índios e índios. Algumas lideranças indígenas
estão sendo orientadas pelo Conselho Indigenista de
Roraima, CIR, e outras pela legítima liderança.

Sr. Presidente, na qualidade de representante
daquele Estado, queremos denunciar o Presidente da
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Funai, que já esteve em Roraima para resolver esse
problema e não o fez. Inclusive a sede da Funai está
ocupada há mais de um mês por lideranças indígenas
que não querem a demarcação em área única. Elas
discordam da orientação da Igreja de que se faça a
demarcação racional, a fim de que se possa atender
às várias lideranças realmente legítimas. Registro
aqui o nosso protesto.

Queremos denunciar ao Ministro da Justiça a
atitude do Presidente da Funai em relação ao seu
desprezo para com o caso indígena e responsabili
zá-lo por tudo que houver de conflito, inclusive com
possível derramamento de sangue entre índios. Por
tanto, estamos antecipadamente responsabilizando o
Presidente da Funai pelo que ocorrer naquela região.

Queremos apelar ao Ministro da Justiça para
que substitua o Administrador da Funai do Estado de
Roraima, pois hoje, na audiência, os índios disseram
ao Presidente da entidade que, c.aso isso não ocorra,
serão capazes de linchar aquele Administrador.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCIO FORTES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Ex.!! a palavra.
O SR. MARCIO FORTES (Bloco/PSDB - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, cabe a mim referir-me à maté
ria publicada hoje no jornal Correio Braziliense, que,
ao divulgar fatos da Fundação Teotônio Vilela, atinge
indiretamente o seu Presidente, Senador Teotônio Vi
lela Filho, também Presidente Nacional do Partido da
Social Democracia Brasileira, PSDB.

No momento, o S.enador está licenciado do seu
mandato e se encontra em viagem ao exterior.

Portanto, cabe-me ler a nota que me foi enviada
por S. EXª de Paris:

Nota do Senador Teotônio Vilela Filho
Na qualidade de Presidente do Conse

lho Diretor da Fundação Teotônio Vilela e
diante das novas denúncias de irregularida
des em convênios firmados entre a secção
do Distrito Federal da Fundação Teotônio
Vilela e a Secretaria do Trabalho do Distrito
Federal, envolvendo recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador, decidi adotar novas
medidas: solicitarei ao Ministério Público, à
Polícia Federal, ao Conselho Curador do
FAT e ao Governo do Distrito Federal rigo
rosa investigação para o completo esclare-

cimento das denúncias e punição dos even
tuais culpados.

Anteriormente, já havia adotado as seguintes
medidas:

1. Tão logo tomei conhecimento das
denúncias de possíveis irregularidades nos
convênios firmados pela seção desta unida
de federativa da Fundação Teotônio Vilela
com a Secretaria do Trabalho, procurei obter
junto aos responsáveis diretos pela assina
tura dos mesmos informações sobre os pro
cedimentos adotados.

2. Por solicitação minha, o CO'lselho
Diretor da Fundação Teotônio Vilela reu
niu-se no dia 25 de fevereiro de 2000 e, por
unanimidade, os Conselheiros aprovaram a
realização de uma auditoria externa em to
das as áreas da Instituição, conduzida pelo
Vice-Presidente do Conselho Federal de
Contabilidade, Dr. Daniel Salgueiro, e apro
vou, também, o afastamento de toda a Dire
toria Executiva da Instituição.

3. Naquela oportunidade foi nomeado
para exercer o cargo de Diretor-Executivo
da Fundação Teotônio Vilela o empresário
Bernardo Oiticica, um profissional capacita
do e qualificado para conduzir a Instituição
neste grave momento.

4. As novas denúncias veiculadas pela
imprensa na data de hoje, terça-feira, 21 de
março do corrente ano, serão objeto da au
ditoria já em curso, por expressa orientação
minha como Presidente do Conselho.

5. Os mantenedores da Fundação, seus
Conselheiros e o Presidente do Conselho Di
retor são os maiores interessados em que to
das estas denúncias sejam rigorosamente
apuradas e não se furtarão a dar todos os es
clarecimentos à opinião pública e às autorida
des legalmente constituídas para este fim.

O nome de Teotônio Vilela é um patri
mônio que deve ser preservado em todas as
circunstâncias, e toda a sua direção tem
como principal meta preservar a honra e a
dignidade do ilustre alagoano, que é exem
plo para todos os brasileiros.

Brasília, 21 de março de 2000. - Sena
dor Teotônio Vilela Filho.

Sr. Presidente, cabe-me comentar o ridículo
que significa a veiculação como foi feita, não porque
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baseada em fatos infundados, tanto que estavam
sendo objeto de investigação que será agora refor
çada, mas por qualquer tipo de suspeição que pos
sa recair sobre a pessoa, a vida política, a personali
dade e a ação pública dos dois Senadores Teotônio
Vilela: o pai, já falecido, que nomeia a Fundação, e
seu filho, Presidente do Conselho Diretor, que, não
tendo qualquer função gerencial ou administrativa
na Fundação, não pode ser comparado àqueles que
erroneamente manipulam e fazem mau uso do di
nheiro público, inclusive falsificando documentos,
como se lê nos jornais.

A manifestação que faço não é só minha, mas
também do Partido da Social Democracia Brasileira.
Peço constar dos Anais da Casa, Sr. Presidente, nota
do Conselho Diretor da Fundação Teotônio Vilela.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

NOTA DO CONSELHO DIRETOR
DA FUNDAÇÃO TEOTÓNIO VILELA

Diante de noticiário sobre supostas irregularida
des em convênios firmados pela secção do Distrito
Federal da Fundação Teotônio Vilela e Secretaria do
Trabalho do Distrito Federal, o Conselho Diretor da
Fundação Teotônio Vilela, por seu presidente, leva à
opinião pública os seguintes esclarecimentos:

1) Tão logo surgiram as primeiras informações e
suspeitas a respeito desses convênios, este Conse
lho determinou o imediato afastamento de toda a Di
retoria Executiva da Fundação que, estatutariamente,
é a responsável por todos os at05 de gestão ordinária
da entidade. Determinou, igualmente, a instalação si
multânea de auditoria independente, com vistas à ri
gorosa apuração de quaisquer irregularidades possí
veis, conforme ata registrada em Cartório no dia
25-2-2000.

2) O Conselho Diretor, que não tem qualquer
função executiva na Fundação e ficou tão chocado
com o noticiário quanto a própria opinião pública, pois
afinal os convênios questionados, por princípio, de
vem ser auditados e acompanhados em sua execu
ção pelo Ministério Público do Distrito Federal e do
Estado de Alagoas, que até então não haviam ofereci
do qualquer impugnação.

3) Todas as determinações desse Conselho es
tão sendo encaminhadas ao Ministério Público de
Alagoas e do Distrito Federal, ao Conselho Diretor do
FAT e ao Governo do Distrito Federal. A essas instân
cias, estamos solicitando, ainda, toda sua colabora
ção e participação para a apuração cabal de quais
quer denúncias e irregularidades.

4) O Conselho Diretor lamenta a confusão deli
berada ou não entre os nomes de seus integrantes e
a Diretoria Executiva da Fundação, pois os conselhei
ros não tem qualquer função executiva, envolvimento
no dia-a-dia da Fundação nem qualquer responsabili
dade no ordenamento de despesas, na assinatura de
convênios ou na execução de programas da Funda
ção.

5) Apesar do sofrimento pessoal provocado pelo
envolvimento injustificado dos nomes de seus mem
bros, o Conselho Diretor da Fundação considera o
noticiário jornalístico a respeito como valioso aliado
na verdadeira apuração dos fatos.

6) O Conselho Diretor não precipitará qualquer
julgamento sobre os atos e pessoas, mas em circuns
tância alguma abrirá mão de definir responsabilida
des, entregando ao Judiciário a definição de culpabili
dades.

7) Como representante da entidade mantenedo
ra da Fundação, este Conselho Diretor tem consciên
cia de que, se confirmadas, as irregularidades apon
tadas violentam não apenas cânones administrativos,
mas a história inquestionada e a postura ilibada da
própria Fundação, e sobretudo, a memória de Teotô
nio Vilela, cujos ideais de seriedade, honestidade e
compromissos com o Brasil inspiraram a criação e ba
lizaram a prática da Fundação até aqui.

O Conselho reitera, por fim, sua firme convicção
de que quaisquer erros de executivos eventuais não
conseguirão ofuscar nem diminuir a importância da
Fundação, que foi criada para manter presente na
vida nacional a bandeira do velho Teotônio Vilela, de
resgate das dívidas do Brasil com todos os brasilei
ros, sobretudo com os de menor chance. Até em
nome deles, o Conselho será' implacável com todos
os que porventura houverem traído os ideais de seu
patrono e as esperanças de milhares de brasileiros.

Conselho Diretor da Fundação Teotônio Vilela.
Maceió, 21 de março de 2000.

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARTHUR VIRGíliO (Bloco/PSDB - AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, meu curto pronunciamento
será, na verdade, seqüência da fala vigorosa e corre
ta do Secretário-Geral do meu partido, Deputado
Marcia Fortes, a respeito de acusações estampadas
por respeitável e legítimo jornal deste País, envol
vendo nome ilustre, honrado, de boa herança moral
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e absoluta correção no presente, tenho certeza de
que também no passado e mais ainda aposto no futu
ro.

Por isso, leio a nota do Conselho Diretor da Fun
dação Teotônio Vilela, seqüência da nota pessoal do
Senador Teotônio Vilela Filho, Presidente Nacional do
PSDB, leitura inserida nos Anais da Casa pelo Depu
tado Mareio Fortes:

Nota do Conselho Diretor da Fundação
Teotônio Vilela

Diante de noticiário sobre supostas ir
regularidades em convênios firmados pela
secção do Distrito Federal da Fundação Te
otônio Vilela e Secretaria do Trabalho do
Distrito Federal, o Conselho Diretor da Fun
dação Teotônio Vilela, por seu presidente,
leva à opinião pública os seguintes esclare
cimentos:

1) Tão logo surgiram as primeiras in
formações e suspeitas a respeito desses
convênios, este Conselho determinou o ime
diato afastamento de toda a Diretoria Exe
cutiva da Fundação, que, estatutariamente,
é a responsável por todos os atos de gestão
ordinária da entidade. Determinou, igual
mente, a instalação simultânea de auditoria
independente, com vistas à rigorosa apura
ção de quaisquer irregularidades possíveis,
conforme ata registrada em Cartório no dia
25-2-2000.

2) O Conselho Diretor, que não tem
qualquer função executiva na Fundação, fi
cou tão chocado com o noticiário quanto a
própria opinião pública, pois afinal os convê
nio~ questionljtdos, por princípio, devem ser
audttados e acompanhados em sua execu
ção pelo Ministério Público do Distrito Fede
ral e do Estado de Alagoas, que até então
não haviam oferecido qualquer impugnação.

3) Todas as determinações desse
Conselho estão sendo encaminhadas ao Mi
nistério Público de Alagoas e do Distrito Fe
deral, ao Conselho Diretor do FAT e ao Go
verno do Distrito Federal. A essas instâncias
estamos solicitando, ainda, toda sua colabo
ração e participação para a apuração cabal
de quaisquer denúncias e irregularidades.

4) O Conselho Diretor lamenta a con
fusão deliberada ou não entre os nomes de
seus integrantes e a Diretoria Executiva da
Fundação, pois os conselheiros não têm

qualquer função executiva, envolvimento no
dia-a-dia da Fundáção nem qualquer res
ponsabilidade no ordenamento de despe
sas, na assinatura de convênios ou na exe
cução de programas da Fundação.

5) Apesar do sofrimento pessoal pro
vocado pelo envolvimento injustificado dos
nomes de seus membros, o Conselho Dire
tor da Fundação considera o noticiário jor
nalístico a respeito como valioso aliado na
verdadeira apuração dos fatos.

6) O Conselho Diretor não precipitará
qualquer julgamento sobre os atos e pessoas,
mas em circunstância alguma abrirá mão de
definir responsabilidades, entregando ao Ju
diciário a definição de culpabilidades.

7) Como representante da entidade
mantenedora da Fundação, este Conselho
Diretor tem consciência de que, se confir
madas, as irregularidades apontadas violen
tam não apenas cânones administrativos,
mas a história inquestionada e a postura ili
bada da própria Fundação, e, sobretudo, a
memória de Teotônio Vilela, cujos ideais de
seriedade, honestidade e compromissos
com o Brasil inspiraram a criação e baliza
ram a prática da Fundação até aqui.

O Conselho reitera, por fim, sua firme
convicção de que quaisquer erros de execu
tivos eventuais não conseguirão ofuscar
nem diminuir a importância da Fundação,
que foi criada para manter presente na vida
nacional a bandeira do velho Teotônio Vile
la, de resgate das dívidas do Brasil com to
dos os brasileiros, sobretudo com os de me
nor chance. Até em nome deles, o Conselho
será implacável com todos os que porventu
ra houverem traído os ideais de seu patrono
e as esperanças de milhares de brasileiros.

Conselho Diretor da Fundação Teotô
nio Vilela.'- Maceió, 21 de março de 2000.

Sr. Presidente, para encerrar, repito minha
crença na honradez pessoal do Senador Teotônio
Vilela. Admitindo que o jornal cumpre com seu dever
quando investiga denúncias que lhe chegam às
mãos, transmito por outro lado nossa inabalável de
finição de defesa intransigente da honra do Senador
Teotônio Vilela, que, para nós, está acima de
qualquer suspeita, porque o conhecemos, muito
especialmente eu próprio, de quem sou amigo há
mais de trinta anos e com quem convivi por três
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anos seguidos, de 1996 a 1998, como hoje o faz o
Secretário-Geral do meu partido, Deputado Mareio
Fortes, como Secretário Nacional do PSDB, quando
só tive exemplos de decência, coragem serena,
seriedade pessoal, lisura quanto à coisa pública.
Portanto, é alguém cuja amizade me orgulha e por
cuja honradez ponho minha própria mão no fogo.

Muito obrigado.
O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. ExA a palavra.
O SR. AIRTON DIPP (POr - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"..! e Srs.
Deputados, levantamento realizado pela Caixa Eco
nômica Federal em relação aos financiamentos con
cedidos às pequenas e microempresas no ano de
1999 constatou que a inadimplência foi de
tão-somente 0,5% dos recursos liberados. De um to
tal de 635 milhões, apenas 3 milhões não retornaram
aos seus cofres. No Banco do Brasil, há estimativa
de inadimplência para as pequenas e microempre
sas da ordem de 2%.

Isso significa que o Governo Federal deve esti
mular os bancos de economia mista, os bancos esta
tais (BRDE, BNDES, Banco do Brasil), a liberar recur
sos para capital de giro para as pequenas e microem
presas, que sem dúvida alguma temos de incentivar,
porque contribuem com mais de 60% do emprego
existente no Brasil. Temos de buscar os recursos que
estão indo para empresas internacionais, que não
precisam da ajuda da poupança pública brasileira, e
os direcionar para nossas pequenas e microempre
sas.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
PeJa ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
Themístocles Sampaio, Sr!! e Srs. Deputados, nasci
dentro de uma estação de trem, lá no Estado de Per·
nambuco. E o assunto que me traz à tribuna hoje é
exatamente a Polícia Ferroviária Federal.

Na Constituinte, depois de muitas discussões,
conseguimos convencer os Parlamentares de que,
principalmente nas capitais, nos trens urbanos e nos
metrôs, viaja a maior parte da população excluída do
País. E a Polícia Ferroviária Federal, que conta mais
de um século, é uma das polícias mais importantes
para o usuário desse transporte. Além disso, nesses

veículos passa uma grande parte do tóxico, como a
cocaína e a maconha, que é levada do subúrbio para
o centro da cidade.

Por isso, inserimos a Polícia Ferroviária Federal
no Capítulo da Segurança Pública, referente ao Mi
nistério da Justiça. Logo em seguida, uma lei criou o
Departamento de Polícia Ferroviária Federal, instala
do na Secretaria Nacional de Trânsito, da qual tive a
honra de ser o primeiro Secretário, no Governo Itamar
Franco. Essa Polícia até hoje, ainda, não teve pronta
sua regulamentação.

O projeto de alteração da Constituição para a
Polícia Ferroviária é do seu criado, Deputado Gonza
ga Patriota, e está nas mãos do Deputado Alberto
Fraga, que fará o relatório e já se declarou favoravel
mente.

Entretanto, lemos hoje a publicação de decreto
do Ministério da Justiça retirando de seus quadros a
Polícia Ferroviária Federal. Há um engano, Sr. Presi
dente, e peço ao Ministro José Carlos Dias que man
tenha a Polícia Ferroviária Federal na estrutura de
seu Ministério, porque ela foi criada através de uma
lei, e um decreto não pode revogá-Ia.

Sr. Presidente, peço a V. ExA que encaminhe
este apelo ao Ministério da Justiça.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido, nobre Deputado, de acordo com o Re
gimento da Casa.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. ExA a palavra.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, S~ e Srs. Deputados, volto à tribuna para tra
tar de assunto a que me referi ontem. Espero que hoje
haja mais Deputados na Casa e eu possa ser ouvido.
Faço ponderações aos Srs. Líderes de bancada e aos
membros da Comissão de Orçamento, particular
mente ao Sr. Relator do Orçamento e ao seu Presi
dente, sobre tema da maior importância.

O Congresso Nacional, com a sanção do Presi
dente, instituiu o Programa de Renda Mínima para a
Educação. Esse Programa, no qual foram gastos 100
milhões, foi implantado no ano passado. Com ele
abre-se a perspectiva de triplicar o número de crian
ças atendidas no Brasil. São crianças a quem falta ali
mentação adequada para freqüentar a escola com
aproveitamento, evadindo-se ou tornando-se repe·
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tentes, porque não conseguem acompanhar o pro
grama.

Há milhões de crianças, Sr. Presidente, que não
têm condições de freqüentar escolas e outras que,
freqüentando-a, não conseguem aproveitamento.

Quero fazer um apelo à Casa, às S~ e aos Srs.
Deputados que me estão ouvindo, para que possa
mos encontrar um meio de aumentar essa verba, no
mínimo, em mais 100 milhões. Na verdade, precisá
vamos de 1 bilhão. Todos os Srs. Deputados sabem
que defendi essa tese. Mas 100 milhões a mais segu
ramente vai dar para sustentar o programa e imple
mentar alguma coisa. Do contrário, o Governo terá
que excluir programas. Não importa dizer agora que o
Governo errou em mandar tão-somente 100 milhões;
importante é encontrar uma saída.

Sr. Presidente, tenho defendido sempre que a
educação é o processo que reduz as diferenças
sociais, o instrumento mais hábil para acabar com a
pobreza no Brasil. Em recente entrevista, o Presiden
te do Chile, que acaba de tomar posse, disse que ser
socialista hoje não sou socialista, nem sei direito o
que é isso não é mais buscar o domínio da terra, da
propriedade ou distribuí-Ia, produzir, estimular o
trabalhador a lutar contra o empresário; hoje ser so
cialista significa tornar iguais as oportunidades de
aprendizagem. Afirmou ele textualmente: "Se uma cri
ança, por falta de ajuda ou de um prato de comida,
não está aprendendo, é preciso dar-lhe para que te
nha condições de aprendizagem". O que estamos pe
dindo é isso. Não é nenhum paternalismo, é uma coi
sa tremendamente proporcional, é fazer a inclusão da
escola na sociedade brasileira.

Este é o meu apelo aos meus caros pares.
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores votei conforme orientação do partido.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, neste final de sessão alerto o Sr. Ministro dos
Transportes sobre importante rodovia do Estado de

São Paulo, no Vale do Paraíba, que liga três Estados
com o Rio Paraíba: São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro.

Há somente duas rodovias federais no lado de
São Paulo: a Rodovia Presidente Dutra, hoje na mão
do consórcio Nova Dutra, que realmente construiu
uma estrada de Primeiro Mundo, e a rodovia federal
que liga Lorena a Itajubá, saindo da Dutra. Há três ou
quatro anos temos, no Orçamento, verbas para recu
peração dessa estrada; infelizmente, sentimos que há
desleixo e desvio de verbas por parte do Ministério
dos Transportes.

No final da semana passada, tivemos essa ro
dovia interditada, impedindo a passagem do Vale do
Paraíba de São Paulo para o Vale do Paraíba de Mi
nas Gerais, duas regiões com importante interligação.
Muitos moradores de Minas Gerais estudam em São
Paulo e vice-versa. Foi um transtorno muito grande
para as duas regiões importantes do País.

Votamos nesta Casa verbas e mais verbas para
o Ministério dos Transportes, tal como neste Orça
mento de agora. Uma barbaridade de dinheiro foi des
tinada a este Ministério, e não se vê nenhuma aplica
ção em benefício das estradas do nosso Pafs. Isso
não pode continuar.

Portanto, deixo aqui o nosso protesto contra o
Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, para que re
almente tome providências no sentido de recuperar
as estradas que estão no programa do Ministério e
que, infelizmente, estão sendo deixadas de lado,
mesmo havendo verbas no Orçamento da União.

A estrada que liga Lorena a Itajubá é de grande
importância para a região. O Vale do Paraíba tem
mais de 3 milhões de habitantes e, do lado de Minas
Gerais, mais 1 milhão de habitantes. Portanto, são 4
milhões de pessoas que, muitas vezes, ficam cercea
das da liberdade de se locomover de um Estado para
o outro, devido ao desleixo do DNER de São Paulo e à
pouca vergonha do desvio de dinheiro do Ministério
dos Transportes.

Fica o nosso protesto pela recuperação da
Rodovia Lorena-Itajubá, que liga os Estados de São
Paulo e de Minas Gerais.

OSR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, teremos sessão extraordinária amanhã pela
manhã?
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Não, vou convocar sessão para as 14 horas.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampa
io) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Aé
cio Neves para uma Comunicação de Liderança,
pelo Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Agradeço
a V. Ex5!. a deferência, Sr. Presidente, obviamente
atendendo ao que diz o Regimento da Casa, ou
seja, que em qualquer tempo da sessão o Líder
partidário pode fazer uso da palavra, apesar de es
tarmos caminhando para o encerramento. Serei
bastante breve.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, como
Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB, não posso
deixar de fazer aqui um rápido e singelo registro
de algo que aqui foi trazido pelo Secretário-Geral
do meu partido e também pelo Líder do Governo
no Congresso Nacional. Refiro-me às denúncias
publicadas no jornal Correio Braziliense de hoje,
envolvendo o nome do Presidente Nacional do
PSDB, Senador Teotônio Vilela Filho. Trata-se de
denúncias extremamente graves, Sr. Presidente, e
por isso mesmo não podemos ser omissos diante
dessas gravíssimas denúncias. Falei hoje com o
Senador Teotônio Vilela Filho, que se encontra
fora do País, e a sua indignação é aquela que eu
procuro também trazer a este Plenário.

É iniciativa do Senador Teotônio Vilela que a
Polícia Federal investigue imediatamente todas as
ações daquela Fundação. O Senador Teotônio tem
um passado político e pessoal que honra não ape
nas o seu Estado de Alagoas, mas, sobretudo, o
seu partido, o PSDB, que por duas vezes consecuti
vas o tem conduzido à Presidência Nacional do Par
tido.

A palavra que trago aqui é em nome de todos
os Parlamentares do PSDB, indignados com o en
volvimento do nome do Senador, que não tem qual
quer participação direta na gestão da Fundação que
leva o nome do seu pai, o saudoso Senador Teotô
nio Vilela, e por isso mesmo ha uíil envolvimento di
reto do nome do Presidente do PSDB nessa ques
tão.

Tomaremos as providências necessárias a fim
de que o mais rapidamente possível essas questões
sejam elucidadas e para que fique extremamente cla
ro que o Presidente Nacional do PSDB, Senador Teo
tônio Vilela Filho, não tem qualquer envolvimento com

os eventuais erros cometidos na gestão daquela
Fundação.

Mais uma vez agradeço a V. Ex!i, Sr. Presiden~

te, a concessão da palavra. Tenho certeza de que
em pouco tempo os esclarecimentos virão e cer~

tamente o nome do ilustre Senador Teotônio Vilela Fi~

lho continuará tendo o respeito de todos os seus pares.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampa
io) - Há sobre a Mesa e vão à publicação as se
guintes Emendas ao Projeto de Lei n2 2.549, de
2000, que "Dispõe sobre a gestão de recursos hu
manos das Agências Reguladoras e dá outras pro
vidências". (Ato da Mesa n2 177/89 c/c art. 64, § 12

da CF.)

PROJETO DE LEI N2 2.549, DE 2000

Dispõe sobre a gestão de recursos
humanos das Agências Reguladoras e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N2 1

Dê-se, ao art. 12, a seguinte redação:

"Art. 19 As Agências Reguladoras te
rão suas relações de trabalho regidas pela
Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
relativamente aos cargos de provimento efe
tivo e em comissão, e pela Lei ~ 8.745, de
9 de dezembro de 1993, relativamente ao
pessoal contratado para exercício de ativi
dades temporárias de excepcional interesse
público."

Justificação

Além de inconstitucional, uma vez que a Consti~

tuição de 1988 não admite a relação contratual para o
pessoal permanente da Administração Pública Federal,
uma vez que o Estado se submete integralmente ao
princípio da legalidade em sentido estrito - o que
afasta a hipótese de contratualizar a relação de traba
lho e seus pressupostos - a previsão do art. 12 contra
ria, inclusive, a Emenda n'l 19/98, que exige que o
servidor de atividades exclusivas de Estado, além de
ser protegido de interferências indevidas com a esta
bilidade no cargo tenha também a proteção contra a
demissão por insuficiência mediante critérios especiais.
Ora, isso só será observado se o servidor de ativida
des exclusivas de Estado for submetido ao regime es
tatutário, e a partir daí contemplado com a proteção
adicional. Isso porque, como é óbvio, o servidor inves
tido em atribuições de fiscalização e regulação exerce
atividade que somente o Estado, por seu intermédio,
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pode exercer. Não existe possibilidade de o Estado
exercer tal função sem que conte com servidores ha
bilitados tecnicamente, e investidos de prerrogativas
para tanto, não se podendo abstrair a função regula
tória ou fiscalizatória ou separá-Ia dos agentes que
irão atuar no processo de elaboração dessas normas
ou de imposição de sua aplicação. Quem irá multar
uma empresa de telecomunicações que descumpre o
contrato de concessão? Quem irá autuar os postos
de gasolina que vendam combustível adulterado; os
estabelecimentos industriais que descumprirem a le
gislação de vigilância sanitária? Quem irá aplicar a le
gislação contra as seguradoras que vendem planos
de saúde? Quem irá reprimir os abusos dos monopó
lios na área de eletricidade? Serão servidores de car
reira, ao fim e ao cabo, e não os agentes políticos no
meados para cargos de confiança, que poderão, até
mesmo, impedir que servidores .não protegidos pelo
regime de cargo exerçam a contento a sua tarefa em
prol do interesse público. Assim, o art. 1í! não pode
ser admitido na forma proposta, sendo essencial a
sua alteração na forma desta Emenda.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Merca
dante, Líder do PT - Deputado Geddel Vieira Lima,
Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA NR 2, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL n2 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providên
cias".

Dê-se ao art. 1~ do PL n2 2.549, de 2000 a se
guinte redação:

"Art. 12 Os servidores públicos, ocu
pantes dos cargos públicos efetivos de ní
vel superior e médio, bem como dos car
gos comissionados e das funções de confi
ança integrantes do Quadro de Pessoal
Efetivo das Agências Reguladoras, serão
submetidos ao regime jurídico de que trata
a Lei n2 a.112/90."

Justificação

O presente projeto de lei trata da questão dos
recursos humanos das Agências Reguladoras. Todas
as agências criadas por lei até hoje são autarquias
especiais, ou seja; desempenham, ainda que com au
tonomia':'administrativa e financeira, atribuições ine
rentes 'atatuação'êlo Estado. Fazem parte do núcleo

central da administração pública, juntamente com a
administração direta.

E mais. Exercem as funções de fiscalização,
normatização e controle de atividades privatizadas ou
concedidas que antes da reforma patrimonial empre
endida em nosso texto constitucional a partir de 1995
eram desempenhadas, sob a forma de monopólio, di
retamente pelo Estado.

Desempenham, pois, atividades exclusivas
de Estado, logo, sua relação com aquelas pessoas
que vão exercer suas atribuições há de ser a rela
ção estatutária e não a trabalhista típica do setor
privado.

Vale lembrar que o Exmí! Sr. Presidente da Re
pública contrariou a manifestação expressa das duas
Casas do Congresso Nacional que inadmitiam a ado
ção do regime de emprego público aos servidores
que desenvolvem atividades exclusivas de Estado, ao
vetar dispositivo da Lei n2 9.962, de 2000.

A presente emenda tem o objetivo de realizar
esta correção de caráter conceitual, e fazer valer a
vontade soberanamente manifestada pelo Congresso
Nacional.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT 
Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - Bispo Rodrigues, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - José Anto
nio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA NR 3

Dê-se ao art. 22 , a seguinte redação:
Art. 22 Ficam criados, para exercício exclusivo

nas Agências Reguladoras, observados os quantitati
vos fixados no Anexo I, as carreiras de:

1- Especialista em Regulação e Fiscalização de
Serviços Públicos de Telecomunicações, composta
por cargos de nível superior de Regulador de Servi
ços Públicos de Telecomunicações, com atribuições
voltadas às atividades especializadas de autorização,
permissão, concessão, regulação, inspeção, fiscali
zação e controle da prestação de serviços públicos e
de exploração de mercados nas áreas de telecomuni
cações.

11 - Especialista em Regulação e Fiscalização
de Recursos Energéticos, compostas por cargos de
nível superior de Regulador de Serviços Energéti
cos com atribuições voltadas às atívidades especia
lizadas de autorização, permissão, concessão, re
gulação, inspeção, fiscalização e controle da pres-
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tação de serviços públicos e de exploração da ener
gia elétrica.

111 - Especialista em Regulação e Fiscalização
de Combustíveis e Derivados de Petróleo, composta
por cargo de ni'vel superior de Regulador de Combus
tíveis e Derivados de Petróleo, com atribuições volta
das às atividades especializadas de autorização, con
cessão, permissão, regulação, inspeção, fiscalização
e controle da prestação de serviços públicos e de ex
ploração de combustfveis e de derivados do petróleo.

IV - Especialista em Regulação e Fiscalização
de Medicamentos e Insumos Sanitários, composta
por cargos de nível superior de Regulador de Vigi
lância Sanitária, com atribuições voltadas às ativida
des especializadas de autorização, permissão, regu
lação, inspeção, fiscalização e controle da produção
e comercialização de medicamentos e insumos sani
tários.

V - Especialista em Regulação e Fiscalização
de Saúde Suplementar, composta por cargos de nível
superior de Regulador de Saúde Suplementar, com
atribuições voltadas às atividades especializadas de
autorização, permissão, regulação, inspeção, fiscali
zação e controle da produção e comercialização de
medicamentos e insumos sanitários.

VI- Analista e Técnico de Suporte à Regulação
e Fiscalização de Atividades Econômicas, Produtos e
Serviços Públicos, composta por cargos de nível su-

perior de Analista de Suporte à Regulação e Fiscali
zação, com atribuições voltadas a atividades de su
porte técnico especializado vinculadas às funções ex
clusivas de Estado a cargo das Agências Regulado
ras, e por cargos de nível médio de Técnico de Supor
te à Regulação e Fiscalização, com atribuições volta
das às atividades especializadas de nível médio rela
cionadas com o apoio técnico, logístico e administrati
vo às funções exclusivas de Estado a cargo das
Agências Reguladoras.

VII - Procurador, composta por cargos de nível
superior de Procurador, com atribuições voltadas às
atividades de advocacia, representação judicial, con
sultoria e assessoramento jurídico relacionadas às
funções exclusivas de Estado a cargo das Agências
Reguladoras.

§ 12 Ficam criados, para exercício exclusivo nas
Agências Reguladoras, os Cargos Comissionados de
Direção - CD, de Gerência Executiva - CGE, de Asses
soria - CA e de Assistência - CAS, e os Cargos Comis
sionados Técnicos - CCT, constantes do Anexo I.

§ 22 É vedado aos ocupantes de cargos efeti
vos, aos requisitados, aos ocupantes de cargos co
missionados e aos dirigentes das Agências Regula
doras o exercício regular de outra atividade profissi
onal, inclusive gestão operacional de empresa, ou
direção político-partidária, excetuados os casos ad
mitidos em lei.

ANEXO I

QUADROS DE PESSOAL EFETIVO E DE CARGOS COMISSIONADOS DAS
AGÊNCIAS

PESSOAL EFETIVO !
CARGO QUANTITATIVO

ANATEL ANEEL ANP ANVS ANS
Regulador de Serviços Públicos de 598 - - - -
TelecoIlluDlcações
Regulador de Serviços Energéticos - 230 - - -
Regulador de Combustíveis e - - 436 - -
Derivados de Petróleo
Regulador de Vigilância Sanitária - - - 510 -
Regulador de Saúde Suplementar - - - - 340
Analista de Suporte à Regulação e 207 75 114 174 95
Fiscalização
Técnico de Suporte à Regulação e 621 O 77 O 60
Fiscalização
Procurador 70 20 30 40 20
TOTAL 1496 325 657 724 "s 15

r
--A

-.Lf/~~./'-7

- -- I 7 /

/~



Março de 2000 DUUuODACÂMARADOSDEPUTADOS Quarta-feira 22 11767

CAROOS CO:MISSIONADOS

CARGO
DE DIRJ::;;ÇAO

QUANTITATIVO
AN"ATEL ANEEL ANP AN ANS

CDI
VS

CDIl
1 1 1 1 1
4 4 4- 4 4

CARGO
DE GERENCLA EXECUTIVA

QUANTITATIVO

COEI
AN"ATEL ANEEL A..NP ANVS ANS

CGEII
6 6 <5 5 2

COEru
23 23 30 "1 15
S2 o o 48 33

CARGO
DE ASSESSO~A

QUANTITATIVO

CAI
ANATEL ANEEL A..NP ANVS _"'-NS

CAIr
7 10 26 o 7

CAIIl
12 31 39 5 5
42 21 10 o o

CARGO
DE ASSISTENCLA

QUAN"TITATIVO

CASI
AN"ATEL ANEEL A..NP ANVS ANS

10 O
CAS II

20 O ()

16 I O I o I 4 I o

CARGO
DETECNICO

QUANTITATIVO

CCTV
ANATEL ANEEL .ANP ANVS AN"S

CCTIV
36 32 47 42 34

CCT III
91 33 39 58 70

CCTn
96 26 34 67 12

CCTI
53 20 26 80 16
63 19 "0 15~ 38

_,,_ /7/'"1 /
.-" Aef// /' /

~__/7 &..- /'
.,/

( ~

/'

Justificação

A estruturação dos quadros de pessoal das
Agências Reguladoras, embora seja uma necessida
de urgente, não pode ser feita de afogadilho e de ma
neira superficial e irresponsável.

As atividades de regulação e fiscalização de
serviços públicos exigem, evidentemente, um grau de
especialização adequado à sua complexidade. Tra
ta-se de atividades que devem ser, por definição, in
suladas no aparelho do Estado, já que os integrantes
dessas carreiras exercem parcela do Poder de Polícia
que deve ser atribuído em caráter de exclusividade.
Não se trata de atividade de formulação de políticas
ou de gestão, mas de atividade de polícia administra
tiva, instituindo restrições aos direitos dos particula
res em suas relações com o Estado e com a socieda
de, seja por serem prestadores de serviços delega
dos pelo Estado, seja por exercerem atividades eco
nômicas sujeitas'à fiscalização estatal em favor da
proteção da sociedade. Assim, há que se diferenciar
as atividades eminentemente técnicas e especializa
das destas categorias, típicas do Núcleo de Ativida-

des Exclusivas, das atividades exercidas pelo Núcleo
Estratégico de suas carreiras.

A proposta de criação de carreiras genéricas, na
área de regulação, não atende às necessidades de
especialização dessas agências, que atuarão em áreas
essencialmente distintas e cujos requisitos de qualifi
cação técnica de seus quadros técnicos são também
distintas. Uma carreira única de "Regulador' não
atenderia à necessidade de assegurar a heterogenei
dade inerente a cada agência, e poderia, por outro
lado, esbarrar na inconstitucionalidade dos provimen
tos derivados de cargos públicos, propiciando a mu
dança de uma agência para a outra de servidores
ocupantes de cargos absolutamente diferentes.

A criação de carreiras especialistas é uma ne
cessidade no Brasil, tanto quanto as carreiras genera
listas. Elas, no entanto, não se confundem: enquanto
carreiras generalistas se destinam às atividades de
formulação, implementação e avaliação de políticas ~

à gestão (em alguns casos especializada) do apare
lho do Estado, operando em nível estratégico e tático,
as carreiras especializadas exigem um grau de perí-
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cia técnica específico para cada atividade a ser de
senvolvida, e identificar em que áreas ou serviços
elas são necessárias é a questão a ser respondida, e
qual o grau de especialização que demanda a criação
de uma carreira específica.

A presente emenda, sem aumentar despesa e
sem alterar o quantitativo de cargos a serem criados 
respeitando a iniciativa privativa do Presidente da Re
pública - visa apresentar portanto uma proposta mais
adequada a esses aspectos do problema, sem o que
as agências reguladoras não cumprirão a contento
suas missões.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Merca
dante, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA Nll 4, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nll 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências".

Substituam-se as expressões "empre
gos públicos de nível superior" e "os empre
gos de nível médio" contidos no caput do
art. 251 do PL n2 2.549, de 2000, respectiva
mente, pelas expressões, "cargos públicos
de nível superior" e "os cargos de nível mé
dio".

Justificação

A presente emenda coaduna-se com a proposta
formulada em emenda anterior de que as Agências
Reguladoras devem possuir cargos públicos e não
empregos públicos em face das atribuições exclusi
vas de Estado que possuem.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Fernando Coruja, (POT - SC) - Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT - Regls Cavalcante, Vi
ce-Líder do PPS - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL - José Antonio Almeida,
Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB.

EMENDA Nll 5, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nll 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências".

Substitua-se a expressão "emprega
dos" contida no parágrafo único do art. 21! do

PL n2 2.549, de 2000, pela expressão "servi
dores".

Justificação

A presente emenda coaduna-se com a proposta
formulada em emenda anterior de que as Agências
Reguladoras devem possuir cargos públicos e não
empregos públicos em face das atribuições exclusi
vas de Estado que possuem.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Fer
nando Coruja, Vice-Líder (PDT - SC) - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - Regis Cavalcante, Vi
ce-Líder do PPS - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar, PUPSL. - José Antonio Almei
da, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA ADITIVA N9 6

Inclua-se no art. 22 do Projeto de Lei n52

2.549/00, o seguinte parágrafo, que será o 12 , renu
merando-se os demais:

Art.2º .
§ 1º Desenvolvem atividades exclusi

vas de Estado, no âmbito das Agências Re
guladoras, os servidores integrantes das
carreiras de Especialista em Regulação e
Fiscalização de Serviços Públicos de Tele
comunicações, Especialista em Regulação
e Fiscalização de Recursos Energéticos,
Especialista em Regulação e Fiscalização
de Combustíveis e Derivados de Petróleo,
Especialista em Regulação e Fiscalização
de Medicamentos e Insumos Sanitários,
Especialista em Regulação e Fiscalização
de Saúde Suplementar, Analista e Técnico
de Suporte à Regulação e Fiscalização de
Atividades Econômicas, Produtos e Servi
ços Públicos e Procurador, para efeitos do
art. 247 da Constituição Federal.

Justificação

As Carreiras exclusivas de Estado podem ser
conceituadas como sendo aquelas "próprias de Esta
do, exclusivas, ou seja, exercidas somente pelo Esta
do, em caráter autônomo e soberano; permanentes,
isto é, contínuas, inerentes e indispensáveis à função
estatal; que exijam qualificação profissional específi
ca, ou seja, não ministrada, a priori e de maneira in
dependente, pelo sistema oficial de ensino, carecen
do, portanto, de formação em Escola de Governo ou
centro de formação próprio" (Fórum Permanente de
Entidades das Carreiras e Categorias Típicas de
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Estado). Por serem indispensáveis à função estatal,
sendo inerentes a sua própria definição, as carreiras
exclusivas de Estado mereceram tratamento especí
fico por parte da Emenda Constitucional nQ 19/98, in
tradutora do art. 247 no texto da Constituição Federal
que garante a edição de lei específica para definir "cri
térios e garantias especiais para a perda do cargo
pelo servidor público estável que, em decorrência das
atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva ativida
des exclusivas de Estado".

Os servidores integrantes das carreiras de Espe
cialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públi
cos de Telecomunicações, Especialista em Regulação
e Fiscalização de Recursos Energéticos, Especialista
em Regulação e Fiscalização de Combustíveis e Deri
vados de Petróleo, Especialista em Regulação e Fisca
lização de Medicamentos e Insumos Sanitários,
Especialista em Regulação e Fiscalização de Saúde
Suplementar, Analista e Técnico de Suporte à Regula
ção e Fiscalização de Atividades Econômicas, Produtos
e Serviços Públicos e Procurador se enquadram, em
nosso entendimento, no conceito de carreiras exclusi
vas de Estado, devendo permanecer sob a égide do re
gime estatutário e ao abrigo do disposto no art. 247 da
Constituição Federal.

O recente veto (Mensagem nQ 247, de 22 de fe
vereiro de 2000) do Presidente da República a alínea
a do inciso I do § 22 do art. 1Q da Lei nQ 9.962, de 22 de
fevereiro de 2000, que excluía as carreiras típicas de
Estado do âmbito de aplicação do regime de emprego
público do pessoal-cla Administração Federal direta,
autárquica e fundacional demonstra a necessidade
de explicitarmos a natureza exclusiva das atividades
desenvolvidas pelas carreiras das Agências Regula
doras. O obj~tivo do dispositivo vetado era preservar o
regime estatutário das carreiras exclusivas de Estado
a serem definidas pelo Projeto de Lei Complementar
nQ 248/98 (Projeto de Lei da Câmara n2 43199), atua/
mente em tramitação no Senado Federal, que discipli
na a perda de cargo público por insuficiência de de
sempenho do servidor público estável.

O veto, ao manter as carreiras exclusivas de
Estado no âmbito de aplicação do regime de emprego
público, revelou a verdadeira intenção do Poder Exe
cutivo em fragilizar o vínculo dessas carreiras estraté
gicas com a administração pública. O argumento
constante na justificativa do veto, de que o Projeto de
Lei Complementar n2 43/99, atualmente em tramita
ção no Senado, poderá incluir um elenco muito gran
de de carreiras dentro da concepção de carreira ex
clusiva de Estado, retirando da Administração Pública

"a necessária flexibilização para o seu bom funciona
mento, faz tábula rasa da importância do conceito de
carreira exclusiva para a existência de qualquer Esta
do, inclusive, e principalmente, do Estado Regulador.
Sem a carreira exclusiva de Estado, com todas as ga
rantias a ela inerentes, notadamente a estabilidade, a
concepção regulatória que perpassou toda a reestru
turação do setor público, sobretudo com a criação
das Agências Reguladoras, não terá como se efeti
var.

Por todo o exposto, avulta a importância da defi
nição das carreiras das Agências Reguladoras como
sendo carreiras exclusivas de Estado.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Mercadan
te, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA ADITIVA Nº 7

Inclua-se no art. 22 do Projeto de Lei nQ

2.549/00, os seguintes parágrafos, renumerando-se
os demais:

"Art. 22 ••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

§ 1Q Os ocupantes de cargo efetivo, os
empregados, os requisitados, os ocupantes
de cargos comissionados e os dirigentes das
Agências Reguladoras continuarão vincula
dos às suas respectivas autarquias nos doze
meses seguintes ao término do exercício do
cargo ou emprego público, durante os quais
estarão impedidos de prestar, direta oUlndi
retamente, independentemente da forma ou
natureza do contrato ou compromisso, qual
quer tipo de serviço às empresas sob sua re
gulamentação ou fiscalização, inclusive con
troladas, coligadas ou subsidiárias.

§ 22 Durante o prazo da vinculação es
tabelecida neste artigo, os ocupantes de
cargo efetivo, os empregados, os requisita
dos, os ocupantes de cargos comissionados
e os ex-dirigentes continuarão prestando
serviços às Agências a que estavam vincu
lados, ou a qualquer outro órgão da admi
nistração pública direta da União, em área
atinente à sua qualificação profissional, me
diante remuneração equivalente à do cargo
ou emprego que ocupava."

Justificação

A emenda objetiva estabelecer limitações para
os ocupantes de cargo efetivo, os empregados, os re-
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quisitados, os ocupantes de cargos comissionados e
os dirigentes das Agências Reguladoras prestarem
qualquer tipo de serviço às empresas sob sua regula
mentação ou fiscalização, inclusive controladas, coli
gadas ou subsidiárias, até doze meses após se des
vincularem do cargo ou emprego público. Para dar
mos maior eficácia à vedação proposta, estabelece
mos que os funcionários e dirigentes continuarão
prestando serviços às suas respectivas Agências, ou
a qualquer outro órgão da administração pública dire
ta da União, em área atinente à sua qualificação pro
fissional, mediante remuneração equivalente à do
cargo ou emprego que ocupava. Com isso, preten
de-se coibir o uso de informações privilegiadas para
proveito próprio ou alheio, notadamente para aquelas
empresas e conglomerados econômicos subordina
dos à Agência Reguladora à qual o funcionário ou diri
gente era vinculado.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - José Pimentel, Vi
ce-Líder do PT - Aloizio Mercadante, Líder do PT 
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA NS! 8

Dê-se, ao art. 52 a seguinte redação:

"Art. 52 O Presidente ou o Dire
tor-Gerai ou o Diretor-Presidente (CO I) e os
demais membros do Conselho Diretor ou a
Diretoria (CO li) serão brasileiros natos, de
reputação ilibada, formação universitária e
elevado conceito no campo de especialida
de dos cargos para os quais serão no
meados, após a aprovação pelo Senado
Federal, nos termos da alínea f do inciso 11I
do art. 52 da Constituição Federal.

Justificação

A presente emenda tem por objetivo assegurar
direito aos brasileiros natos diante do significado das
Agências.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Merca
dante, Líder do PT - Avenzoar Arruda, PT/PB 
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN.

EMENDA SUPRESSIVA NSl 9

Suprima-se do art. 62, a expressão "admitida
uma recondução".

Justificação

O texto ora suprimido visa possibilitar a recon
dução dos Conselheiros e dos Diretores após o térmi
no dos seus mandatos. A sua supressão é, portanto,
uma medida altamente moralizadora, pois permite a
renovação dos órgãos diretivos da agência, evitan
do-se, assim, a formação de grupos de interesse e a
cristalização de interesses extemporâneos às finali
dades regulatórias.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Mercan
te, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA NS! 10

Dê-se ao art. 82 a seguinte redação:

"Art. 8S! Os Conselheiros e os Diretores
somente perderão o mandato em caso de
renúncia, de condenação judicial transitada
em julgado ou de processo administrativo
disciplinar."

Justificação

A independência e autonomia desejáveis às
agências reguladoras não terão como ser implemen
tadas se permitida a ingerência direta do Executivo
em suas Diretorias. Assim, conferir aos Conselheiros
e Diretores demais condições objetivas de exercer
mandato independente, passa, necessariamente,
pela presunção de estabilidade funcional, somente
revogável mediante processo administrativo regular,
decisão judicial ou renúncia. - Walter Pinheiro, Vi
ce-Líder do PT - Aloizio Mercadante, Líder do PT 
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA NS! 11

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:

"Art. 10. O Presidente da República desig
nará, dentre os membros do Conselho Diretor
ou da Diretoria Colegiada, um Diretor-Cuvidor.

Parágrafo único. O Diretor-Ouvidor
terá acesso a todos os assuntos e contará
com o apoio administrativo de que necessi
tar, competindo-lhes produzir, semestral
mente ou quando oportuno, apreciações crí
ticas sobre a atuação da Agência, encami
nhando-as à Diretoria ou ao Conselho Dire
tor, ao Conselho ". __ :1+;"0, aos Ministérios
a que estiver vincu:..Ã~a \.t Agência, e ao
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Congresso Nacional, fazendo publicá-Ias
para conhecimento geral."

Justificação

Visa a presente emenda assegurar que haja um
canal direto da população com a direção da Agência,
de forma a resguardar os interesses dos cidadãos.
Atribuir ao Ouvidor o mesmo nível hierárquico de Di
retor visa assegurar-lhe as mesmas prerrogativas de
direção para encaminhamento das demandas dos
consumidores e usuários.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Walter
Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando Ferro, PT/PE
Aloizio Mercadante, Líder do PT - Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA Nº 12, DE 2000
(Do Sr. Fernando C.oruja)

Ao PL nº 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências".

Acrescente-se o seguinte art. 10 ao PL nQ 2.549,
de 2000, renumerando-se os demais.

"Art. 10. Está impedido de exercer car
go de Conselheiro ou Diretor nas Agências
Reguladoras a pessoa que mantenha, ou
haja mantido nos doze meses anteriores à
data de início do mandato, um dos seguin
tes vínculos com empresa que explore qual
quer das atividades referentes à área de
atuação da respectiva Agência:

I - acionista ou sócio com participação
individual direta superior a cinco por cento
do capital social total ou dois por cento do
capital votante da empresa, ou ainda, um
por cento do capital total da respectiva em
presa controladora;

11 - administrador, sócio-gerente ou
membro do Conselho Fiscal;

111 - empregado, ainda que o respecti
vo contrato de trabalho esteja suspenso, in
clusive da empresa controladora ou de enti
dade de previdência complementar custea
da pelo empregador.

§ 12 Está também impedida de assumir
cargo de conselheiro ou diretor nas Agências
Reguladoras a pessoa que exerça, ou haja
exercido nos doze meses anteriores à data de
início do mandato, cargo de direção em enti
dade sindical ou associação de classe, de
âmbito nacional ou regional, representativa de

interesses de empr~sas que explorem quais
quer das atividades 'referentes à área de atua
ção da respectiva Agência.

§ 22 Por um período de doze meses
posteriores à exoneração do cargo de dire
tor ou conselheiro das Agências Regulado
ras é o ex-titular impedido de exercer qual
quer atividade em empresa privada nacional
ou estrangeira, que explore quaisquer das
atividades referentes à área de atuação da
respectiva Agência, delas recebendo remune
ração a qualquer título ou a qualquer pretexto.

§ 3º A vedação prevista no parcigrafo
anterior estende-se à aquisição de ações, co
tas, debêntures, partes beneficiárias ou qual
quer outro título representativo de capital ou
interesse nas empresas mencionadas.

§ 42 O ex-Conselheiro ou ex-Diretor
das Agências Reguladoras que tiver cumpri
do integralmente seu mandato fará jus,
mensalmente a título de compensação, por
um prazo de 12 (doze) meses, a 70% da re
muneração do cargo exercido.

Justificação

Objetiva-se introduzir no texto da lei as regras
de "quarentena" anterior e posterior ao exercício do
cargo de Diretor ou Conselheiro das Agências.

Vale ressaltar que a presente emenda inspi
rou-se no texto do art. 13 da Lei n2 9.478/97 - Lei da
ANP, texto este originado em acordo com o Poder Exe
cutivo. O presente projeto de lei não apenas não intro
duz o d!spositivo de forma generalizada para todas as
agências, como elimina-o da Lei da ANP.

Entendemos que a regra da "quarentena", tanto
anterior como posterior ao exercício destes cargos
públicos que possuem significativa relevância no âm
bito da administração pública, deve ser assegurada
em face do papel moralizador que exerce na minimi
zação do tráfico de influência e da disseminação de
informações privilegiadas a que se tem acesso no
exercício do cargo público.

É mais uma tentativa de restringir a espúria rela
ção entre os mais elevados níveis da burocracia esta
tal e a iniciativa privada.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Fernando Coruja (PDT/SC) - Bispo Rodrigues, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - Regis Ca
valcante, Vice-Líder do PPS - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT - 'José Antônio Almeida, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
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EMENDA MODIFICATIVA Ng 13
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:

"Art. 11. A investidura nos cargos efeti
vos do Quadro de Pessoal Efetivo das
Agências dar-se-á por meio de concurso pú
blico de provas ou de provas e títulos,
conforme disposto em regulamento próprio
de cada Agência, com aprovação e autori
zação pela instância de deliberação máxima
da organização.

§ 1Q O concurso público será realizado
para provimento efetivo de pessoal na clas
se inicial de cada carreira, observada a dis
ponibilidade orçamentária e de vagas.

§ 2Q O concurso público será estabele
cido em edital de cada Agência, podendo
ser constituído das seguintes etapas:

I -- provas escritas;
li .- provas orais; e
111 - provas de título.
§ 32 O edital de cada Agência definirá

as características de cada etapa do concurso
público, os requisitos de escolaridade, forma
ção especializada e experiência profissional,
critérios eliminatórios e classíficatórios, bem
assim eventuais restrições e condicionantes.

§ 42 Regulamento próprio de cada
Agência disporá sobre o detalhamento e as
especificidades dos concursos públicos.

§ 52 Fará parte ainda do concurso,
com efeito eliminatório e classificatório, cur
so de formação específica.

Justificação

A estruturação dos quadros de pessoal das
Agências Reguladoras, além de não admitir a utiliza
ção da relação seletista, mas apenas cargos públicos
estatutários, não pode admitir que o ingresso em cargo
de carreira se dê em classe distinta da inicial, por in
constitucionalidade. Para que o princípio da isonomia e
da impessoalidade seja respeitado, é necessário que
cada servidor ingresse em cargo de classe inicial e, a
partir daí, na carr 'ra, comprove condições para a pro
moção posterior na mesma. Por fim, é fundamental
que o concurso seja integrado também por curso de
formação, já que não se trata de profissionais que pos
sam ser encontrados no mercado de trabalho, posto
que se trata de exercício de atividades exclusivas de
Estado para cujo exercício se requer formação que só
pode ser adquirida para essas funções.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal·
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Mercadan·
te, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA NS! 14

Dê-se, ao art. 11 a seguinte redação:

"Art. 20. A investidura nos cargos públi
cos do Quadro de Pessoal Efetivo das Agên
cias dar-se-á por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos, conforme dis
posto em regulamento próprio de cada Agên
cia, com aprovação e autorização pela instân
cia de deliberação máxima da organização.

§ 12 O concurso público poderá ser re
alizado para provimento efetivo de pessoal
em classes distintas de um mesmo emprego
público, conforme disponibilidade orçamen
tária e de vagas.

§ 22 O concurso público será estabele
cido em edital de cada Agência, devendo
haver prova escrita, podendo ser comple
mentado das seguintes etapas, que deverão
ter um peso menor.

I - provas orais; e

11 - provas de título.

§ 32 O edital de cada Agência definirá
as características de cada etapa do concur
so público, os requisitos de escolaridade,
formação especializada e experiência pro
fissional, critérios eliminatórios e c1assifica
tórios, bem assim eventuais restrições e
condicionantes.

§ 42 Regulamento próprio de cada
Agência disporá sobre o detalhamento e as
especificidades dos concursos públicos.

§ 5Q Poderá ainda fazer parte do con
curso público, para efeito eliminatório e clas
sificatório, curso de formação específica.

Justificação

A presente Emenda visa assegurar que a prova
escrita seja indispensável em qualquer concurso público
e devendo servir como critério de desempate, tendo as
sim um maior peso nos critérios de aprovação.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT
- Avenzoar Arruda, PT.
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EMENDA Ng 15, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nº 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras provi
dências:'

Substitua-se a expressão "empregos
públicos" contida no caput do art. 11 do PL
nº 2.549, de 2000, pela expressão "cargos
públicos".

Justificação

A presente emenda coaduna-se com a proposta
formulada em emenda anterior de que as Agências
Reguladoras devem possuir cargos públicos e não
empregos públicos em face das atribuições exclusi
vas de Estado que possuem.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - Regis Cavalcante, Vi
ce-Líder do PPS - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPST - José Antonio Almeida,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA Nº 16, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nº 2.540, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e dá outras providências:'

Substitua-se a expressão "emprego públi
co" contida no § 1º do art. 11 do PL n9 2.549,
de 2000, pela expressão "cargo público".

Justificação
A presente emenda coaduna-se com a proposta

formulada em emenda anterior de que as agências
reguladoras devem possuir cargos públicos e não em
pregos públicos em face das atribuições exclusivas
de Estado que possuem.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Fer
nando Coruja, Vice-Líder do PDT - Regis Cavalcan
te, Vice-Líder do PPS - Bispo Rodrigues, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PUPSL - José Antonio Almei
da, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA SUPRESSIVA Ng 17
Suprima-se o artigo 13 do projeto de lei.

Justificação
O artigo 13 peca tanto por inconstitucionali

dade como por desnecessidade. Na parte inicial,
não há porque remeter pra outra lei a fixação de
quantitativos que o Anexo I já estabelece; em sua
parte final, prevê o dispositivo norma de delegação
de competência que não é aceitável, pois ao cabo
pode uma agência alterar totalmente a distribuição
interna de seus caros sem a aprovação do Poder
Legislativo.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Mercadan
te, Líder do PT - Dep. Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA NS! 18, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nº 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências.

Dê-se ao art. 13 do PL n2 2.549, de 2000 a se
guinte redação:

"Art. 13. Os quantitativos dos cargos
públicos e dos cargos comissionados de
cada Agência serão estabelecidos em lei.'

Justificação

A redação contida no art. 13 do projeto é incons
titucional pois suprime competência assegurada ao
Congresso Nacional pelo inciso Xdo art. 48 da Cons
tituição Federal. É imperiosa a existência de lei para
dispor sobre quantitativos e distribuição dos cargos
das agências, razão pela qual propomos a presente
emenda.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Dep.
Fernando Coruja, (PDT/SC) - Vice-Líder do PDT
Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - José Antô
nio Almeida, Vice-Lider do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT
- Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL.
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EMENDA MODIFICATIVA NS! 19
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14. Regulamento próprio de cada Agência disporá sobre as atribuições específicas dos res

pectivos cargos públicos de que trata o art. 22, cuja remuneração observará os valores, classes e padrões de
finidos no Anexo 111."
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Justificação

De maneira incompatível com o requisito de le
galidade inserto no caput do art. 37 da CF, assim
como no seu inciso X, o art. 14 permite que as própri
as agências definam a remuneração de seus cargos,
fixando apenas limite máximo e mínimo. Isso não con
diz com a necessidade de atribuição de vencimentos
e remunerações de maneira impessoal e equânime,
que só o princípio da legalidade assegura, podendo
ainda dar margem a favorecimentos em nome de uma
pretensa "flexibilidade" gerencial.

Sala das Sessões. 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Merca-

dante, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA NS! 20, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL N.Il 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providên
cias."

Dê-se ao art. 14 do PL n2 2.549, de 2000, a se
guinte redação:

"Art. 14 As atribuições, a estruturação,
a classificação e a estrutura remuneratória
dos cargos públicos de que trata 9 art. 22
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desta lei, respeitados os limites remunerató
rios fixados, no Anexo 111, de cada Agência
Reguladora, serão estabelecidas em lei es
pecífica de iniciativa do Presidente da Repú
blica."

Justificação

A redação contida no art. 14 do projeto é incons
titucional pois suprime competência assegurada ao
Congresso Nacional pelo inciso XI do art. 48 da Cons
tituição Federal. É imperiosa a existência de lei para
dispor sobre atribuições específicas e estruturação
das Agências; e não mero regulamento, razão pela
qual propomos a presente emenda.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT- Regis Caval
cante, Vice-Líder do PPS - Professor Luizinho, Vi
ce-Líder do PT - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL - José Antonio Almeida,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA N9 21, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL Nº 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências."

Substitua-se a expressão "poderão
complementar" contida no § 1.2 do art. 15 do
PL n9 2.549, de 2000, pela expressão "com
pl~mentª[~.o~' ..

Justificação
Há que se assegurar expressamente no texto da

lei que os servidores ou empregados requisitados não
terão sua remuneração diminuída com a requisição.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Fernando Coruja, Líder do POT - Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT - Regis Cavalcante, Vi
ce-Líder do PPS - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL - José Antonio Almeida,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA ADITIVA N922
Acrescente-se o § 52 ao art. 15, com a seguinte

redação:
"§ 52 Fica prorrogada, pelo prazo máxi

mo de 2 meses, a exceção para ocupação de
cargos em comissão de que trata o art. 10 da
Lei n2 9.427, de 26 de dezembro de 1996:'

Justificação
A exceção de que trata o art. 10 da Lei nQ 9.427,

de dezembro de 1996, prevê que os cargos em co-

missão, na primeira gestão da Aneel, possam ser
ocupados por servidores requisitados de empresas
estatais de energia elétrica.

Diante da situação de pessoal da Aneel, com
funcionários requisitados e temporários, e do projeto
de lei em análise, faz-se mister que sejam criados me
canismos que propiciem minimizar a descontinuidade
das atividades daquela Agência quando da substitui
ção dos servidores existentes pelos concursados.

A referida emenda aditiva propõe exatamente
um mecanismo que possibilite minimizar essa des
continuidade, estendendo o prazo de requisição de
funcionários de empresas estatais de energia elétrica
para a ocupação de cargos comissionados.

Salientamos que essa extensão de prazo é váli
da somente para os cargos comissionados ocupados
normalmente, por pessoal com atividades considera
das estratégicas para a Aneel.

Sala das Sessões, 13 de março de 2000. - Joel
de Hollanda, PFL- Paulo Octávio, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA N.Q 23

Suprima-se o art. 18.
Justificação

A presente Emenda tem por objetivo suprimir
artigo que permitiria haver três diferentes tipos de
quadro de pessoal, o efetivo, o específico e o em ex
tinção. Pretende-se, com isso, haver apenas um, o
quadro de pessoal efetivo, regulado pela Lei nQ;
8.112/90, o Regime Jurídico Único.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal~

dir Pinheiro, Vice-Líder do PT - Geddel Vieira Lima,
PMOB (Apoiamento) Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN - Aloizio Mercadante, Líder do PT.

EMENDA N9 24, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL NQ 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências:'

Suprima-se o art. 18 do PL nQ 2.549, de 2000.
Justificação

O dispositivo que se pretende suprimir cria bre
cha intolerável para que se mitigue o princípio do con
curso público insculpido no inciso 11 do art. 37 da CF.
Trata, o dispositivo impugnado, de perenizar situação
precária, condicionando a realização de concurso pú
blico à extinção dos cargos e empregos do quadro em
extinção composto por servidores requisitados, daí a
razão da presente emenda supressiva.
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Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Fer
nando Coruja (PDT/SC), Vice-Líder do PDT - Regis
Cavalcante, Vice-Líder do PPS - José Antonio Almei
da, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL
- Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA NQ 25
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:

"Art. 18. Mediante lei, poderão ser cria
dos Quadro de Pessoal Específico, destina
do, exclusivamente, à absorção de servido
res públicos federais regidos pela lei n!!
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e Qua
dro de Pessoal em Extinção, destinado ex
clusivamente à absorção de empregados de
empresas públicas federais liquidadas ou em
processo de liquidação, que se encontrem
exercendo atividades a serem absorvidas
pelas Agências.

§ 1Q a soma dos cargos ou empregos
dos Quadros a que se refere este artigo não
poderá exceder ao número de cargos que fo
rem fixados para o Quadro de Pessoal Efetivo.

§ 2Q OS Quadros de que trata o caput
deste artigo têm caráter temporário, extin
guindo-se as vagas neles alocadas, à medi
da que ocorrerem vacâncias.

§ 3Q À medida que forem extintos os
cargos e empregos dos Quadros de que tra
ta este artigo, é facultado à Agência o pre
enchimento de cargos de pessoal concursa
do para o Quadro de Pessoal Efetivo.

§ 42 Se o quantitativo de cargos ou
empregos dos Quadros de que trata este
artigo for inferior ao Quadro de Pessoal
Efetivo, é facultado à Agência a realização
de concurso para preenchimento dos car
gos excedentes.

§ 52 O ingresso no Quadro de Pessoal
Específico será efetuado por redistribuição."

Justificação

A presente Emenda tem por objetivo substituir
as expressões referentes a empregos por cargos pú
blicos. Parece-nos inconstitucional a nomeação de
pessoal por regra que não seja aquela prevista pela
Lei nQ 8.112/90, o Regime Jurídico Único, tendo em
vista a natureza da atividade dos servidores das
Agências, essencialmente fiscalizadora.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. Walter
Pinheiro, Vice-Uder do PT - Aloizio Mercadante, Lí-

der do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Par
lamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA N2 26, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL N2 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providênci
as."

Suprima-se o art. 19 do PL n2 2.549, de 2000.

Justificação

Não há falar em relação trabalhista e sim estatu
tária, daí a razão da presente emenda.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Fernando Coruja (PDT/SC), Vice-Líder do POT 
Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - José Anto
nio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PUPSL - Professor Luizinho, Vi
ce-Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA N2 27

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:

"Art. 19. A realização de serviços ex
traordinários por ocupantes de cargos efeti
vos e comissionados das Agências Regula
doras subordina-se ao disposto na Lei n2

8.112, de 1990, e, por ocupantes de cargos
temporários, exclusivamente, nos limites es
tabelecidos na legislação trabalhista aplicá
vel ao regime celetista."

Parágrafo único. A realização dos serviços de
que trata o caput depende da disponibilidade de re
cursos orçamentários.

Justificação

A realização de serviços extraordinários por ser
vidores das agências reguladoras deve subordinar-se
à regra básica que define como 'estatutários os servi
dores de atividades exclusivas de Estado. Logo, não
se pode aplicar a eles a legislação trabalhista, pois a
Lei n2 8.112/90 estabelece regras próprias. Para os
contratados temporariamente, a legislação trabalhis
ta poderia ser admitida, em tese, embora não seja a
solução mais adequada.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Merca
dante, Lider do PT - Geddel Vieira Lima,_Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.
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EMENDA MODIFICATIVA NS! 28

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:

"Art. 20. As Agências Reguladoras im
plementarão, no prazo de dois anos, conta
dos de'sua instituição:

I - instrumento específico de avaliação
de desempenho, estabelecendo critérios pa
dronizados para mensuração do desempe
nho de seus servidores;

" - programa permanente de capacita
ção, treinamento e desenvolvimento; e

111 - regulamento próprio sobre as atri
buições específicas dos respectivos cargos
públicos.

Parágrafo único. Para as Agências já
criadas, o prazo de que trata o caput deste
artigb será contado a partir da publicação
desta leL"

Justificação

A presente Emenda tem por objetivo substituir as
expressões referentes a empregos por cargos públi
cos. Parece-nos inconstitucional a nomeação de
pessoal por regra que não seja aqu~la prevista pela
Lei n.2 8.112190, o Regime Jurídico Unico, tendo em
vista a natureza da atividade dos servidores das Agên
cias, essencialmente fiscalizadora. Neste sentido, as
mudanças aqui sugeridas corrigem o texto do PL.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Merca
dante, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA N!! 29

Dê-se ao art. 20, inciso I a seguinte redação:

"Art. 20. As Agências Reguladoras im
plementarão, no prazo de dois anos, conta
dos de sua instituição:

I - instrumento normativo específico
de avaliação de desempenho, estabelecen·
do critérios padronizados para mensuração
do desempenho de seus servidores. Veda
do a demissão imotivada;

Justificação

A presente Emenda tem por objetivo oferecer
tranqüilidade aos servidores das Agências sem a pre
ocupação e ameaças de demissão.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Watter
Pinheiro, Vice·Líder do PT - Aloizio Mercadante, Lí~

der do PT - Avenzoar Arruda, PT/PB - Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco Parlamentar PMDBIPST/PTN.

EMENDA NS! 30, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nQ 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recurs::;~ ••umanos das
Agências Reguladoras e dá outras providências:'

Dê-se ao inciso I do art. 20 do PL nº 2.549, de
2000 a seguinte redação:

"Art. 20 ..
I - instrumento específico de avaliação

de desempenho, estabelecendo critérios pa
dronizados para mensuração do desempe
nho de seus servidores, obedecido o dis
posto na lei complementar de que trata o in
ciso 111 do art. 41 da Constituição FederaL"

Justificação

Com a proposta de que as agências disponham
de cargos públicos e não empregos, em face das ati
vidades exclusivas de Estado que desempenham, é
fundamental que os parâmetros genéricos de avalia
ção de desempenho instituídos na lei federal de que
trata o inciso 111 do art. 41 da CF sejam estendidos aos
servidores das agências.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja (PDT/SC) Vice-Líder do
PT - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Regis
Cavalcanti, Vice-Líder do PPS - Bispo Rodrigues,
Vice-Líder do Bloco PUPSL - José Antonio Almei
da, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA Ng 31, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL NQ 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e dá outras providências".

Substituam-se as expressões "em
pregados" e "empregos públicos" contidas
no § 1Q do art. 20 do PL nQ 2.549, de 2000,
respectivamente, pelas expressões, "servi
dores" e "cargos públicos".

Justificação

A presente emenda coaduna-se com a proposta
formulada em emenda anterior de que as agências
reguladoras devem possuir cargos públicos e não em
pregos públicos em face das atribuições exclusivas
de !=stado que possuem.
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Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja (PDT/SC) Vice-Líder do
PDT - Professor Lulzinho Vice-Líder do PT - Regis
Cavalcante Vice-Uder do PPS - Bispo Rodrigues 
Vice-Uder do Bloco Parlamentar PUPSL - José
Antonio Almeida - Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

EMENDA N2 32, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL N~l 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providên
cias".

Substituam-se a expressão "emprego pú
blico" contida no § 2!l do art. 20 do PL n!l2.549,
de 2000, pela expressão "cargo público".

Justificação
A presente emenda coaduna-se com a proposta

formulada em emenda anterior de que as agências
reguladoras devem possuir cargos públicos e não em
pregos públicos em face das atribuições exclusivas
de Estado que possuem.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Deputado
Fernando Coruja (PDT/SC) Vice-Presidente do PDT
Professor Luizinho Vice-Líder do PT - Regis Cavalcante
Vice-Líder do PPS - Bispo Rodrigues - Vice-Uder do
Bloco Parlamentar PUPSL- José Antonio Almeida - Vi
ee-Uder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA SUPRESSIVA Nl! 33

Suprima-se o art. 21 do projeto.

Justificação
Não há sentido numa regra específica para as

agências reguladoras quando se trata de equacio
nar situação que atinge a todos os órgãos e entida
des. Não é corolário da autonomia de gestão ou fun
ção por elas exercidas que se deva estabelecer pri
vilégio ou vantagens que não têm correspondência
nos demais órgãos ou autarquias, que enfrentam
também problemas quando nomeados servidores
para cargos em comissão que precisam deslo
car-se de suas cidades de origem. Ou existe uma
regra que resolve já essas situações, ou ela não
existe e precisa ser criada com caráter universal. O
casuísmo em tela não se sustenta, senão pela cria
ção de "mordomias" e distorções que devem ser de
pronto combatidas.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloizio Merca-

dante - Líder do PT - Deputado Gedder Vieira Lima,
Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA Nl! 34

Altere-se o inciso I do art. 23, dando-se ao mes
mo a seguinte redação:

Art. 23. Cabe às Agências, no âmbito de suas
competências:

I - administrar os cargos públicos, os
quadros em extinção e os Cargos Comissio
nados de que trata esta lei; e

Justificação

A presente emenda visa compatibilizar o inciso I
do art. 23 à premissa de que não são admitidos em
pregos celetistas em agências reguladoras.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Mercadan
te, Líder do PT - Deputado Geddel Vieira Lima, lí
der do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA N9 35, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL N9 2.549, de 2000, do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e dá outras providências".

Substitua-se a expressão "empregos
públicos" contida no inciso I do art. 23 do PL
n!! 2.549, de 2000, pela expressão "cargos
públicos".

Justificação

A presente emenda coaduna-se com a proposta
formulada em emenda anterior de que as agências
reguladoras devem possuir cargos públicos e não em
pregos públicos em fase das atribuições exclusivas
de Estado que possuem.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, PDT/SC, Vice-Líder do
PDT - Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do PT - Bispo Rodri
gues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL 
José Antônio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

EMENDA N9 36, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL n2 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras provi
dências".
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Suprima-se o art. 25 do PL nº 2.549, de 2000.

Justificação

Trata-se de mais uma forma de mitigar o princípio
constitucional do concurso público. Não há que se falar
em prorrogação pois os contratos de trabalhos tempo
rários foram fixados, nas leis que criaram as agências,
via de regra por dois ou três anos, tempo mais do que
suficiente, para que se realizem concursos públicos
para organizar o quadro permanente.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, PDTISC, Vice-Líder do
PT - Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do PT - Bispo Rodri
gues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL 
José Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 37
Dê-se, ao art. 25 a seguinte redação:

"Art. 25. As Agências Reguladoras já ins
taladas poderão, em caráter excepcional, pror
rogar os contratos de, trabalho temporários em
vigor, por prazo máximo de doze meses, a par
tir do vencimento de cada contrato, caso não
sejam realizados concursos públicos para o
preenchimento dos cargos em questão.

Justificação

A presente Emenda visa assegurar que os car
gos sejam efetivamente ocupados por concursos pú
blicos, e não por contratos temporários.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Depu
tado Aloízio Mercadante, Líder do PT - Deputado
Fernando Ferro, PT/PE - Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 38

Altere-se o art. 25, dando-se ao mesmo a se
guinte redação:

"Art. 25. As Agências Reguladoras já
instaladas poderão, em caráter excepcional,
prorrogar os contratos de trabalho temporá
rios em vigor, por prazo máximo de doze
meses além daqueles previstos na legisla
ção vigente, a partir do vencimento de cada
contrato de trabalho."

Justificação

A prorrogação dos contratos temporários por
mais 24 meses é abusiva, posto que as leis de criação
das agências previram contratos temporários por até

36 meses. A prorrogação criaria um péssimo hábito,
atingindo cinco (5) anos de contratação temporária, o
que é um absurdo em se tratando de autarquias espe
ciais que têm que urgentemente estruturar-se e con
tar com quadros permanentes de pessoal.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Merca
dante, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 39

Suprima-se o art. 26 do PL nº 2.549, de 2000.
Justificação

Com o texto proposto no PL, as Agências podem
vir a se tornar substitutas de fundos de pensões de em
pregados de estatais. Ora, essa não é função das Agên
cias, que devem se ater a regular o setor específico e
a fiscalizar os serviços. A presente Emenda pretende
suprimir integralmente o dispositivo em questão.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Merca
dante, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA Nº 40, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL Nº 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências!'

Suprima-se o art. 26 do PL nº 2.549, de 2000.

Justificação

Apresentamos emenda anterior que elimina o
quadro em extinção, daí não há porque falar em regi
me de previdência privada fechado dos servidores.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja, (PDT/SC) Vice-Líder do PDT 
Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - José Antônio
Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA N2 41, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL Nº 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências".

Suprima-se o art. 27 do PL n22.549, de 2000.

Justificação

Justifica-se a presente supressão pelo fato de
que a emenda anterior elimina o quadro de pessoal
específico das agências.
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Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja (PDT/SC), Vice-Líder do
PDT - Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - José
Antônio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PUPSL.

EMENDA SUPRESSIVA Na 42

Suprima-se o art. 28 do texto do PL.

Justificação

A presente Emenda tem por objetivo suprimir o
dispositivo que prevê a utilização, pela Anatel, da
mão-de-obra oriunda da Telebrás como uma espécie
de transferência de contratos de trabalho e uma forma
de sucessão. Trata-se de evidente ilegalidade e in
constitucionalidade. As contratações da Anatel de
vem ser precedidas por concursos públicos. Outros
sim, não há que se falar em sucessão na hipótese prevista
pelo PL, já que a Anatel não sucedeu a Telebrás. São ór
gãos públicos diferentes, com funções distintas, e uma
não foi criada por causa da extinção da outra.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Merca
dante, Líder do PT - Deputado Geddel Vieira Lima,
Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA N!! 43, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL NQ 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências".

Suprima-se o art. 48 do PL n2 2.549, de 2000.

Justificação

Justifica-se a presente supressão pelo fato de
que a emenda anterior elimina o quadro especial em
extinção no âmbito da Anatel.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja (PDT/SC), Vice-Líder do PDT 
Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - José Antônio
Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA N9 44, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL NQ 2.549, de 2000, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providênci
as".

Suprima-se o art. 31 do PL nQ 2.549, de 2000.

Justificação

O presente artigo perde sentido na medida que
propomos que as agências sejam dotadas de cargos
regidos pela Lei nQ 8.112/90, além do que a regra nele
contida mitiga o princípio do concurso público.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja (PDT/SC), Vice-Líder do PDT 
Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - José Antônio
Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PLlPSL - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA N2 45

Dê-se ao art. 31 a seguinte redação:

':A.rt. 31. Os Procuradores Autárquicos
regidos pela Lei nQ 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, poderão ser redistribuídos para
as Agências, sem integrar o Quadro de Pes
soal Específico, desde que respeitando o
número de cargos públicos de Procurador
correspondentes fixado no Anexo 1."

Justificação

A presente Emenda tem por objetivo substituir a
expressão "empregos" por cargos. Parece-nos incons
titucional a nomeação de pessoal por regra que não
seja aquela prevista pela Lei nll 8.112/90, o Regime Ju
rídico Único, tendo em vista a natureza de atividade
dos Procuradores, específica de Estado.

Sala das sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Merca
dante, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA Nl! 46

Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:

"Art. 32. Observando o disposto no art. 18,
ficam as Agências referidas no art. 24 autoriza
das a iniciar processo de concurso público
para provimento de cargos públicos de seu
Quadro de Pessoal Efetivo."

Justificação

A presente Emenda tem por objetivo substituir a
expressão "empregos" por cargos públicos. Parece-nos
inconstitucional a nomeação de pessoal por regra que
não seja aquela prevista pela Lei n2 8.112190, o Regime
Jurídico Único, tendo em vista a natureza da atividade
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dos serviços a serem prestados pelas Agências, essen
cialmente de regulação e fiscalização.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Merca
dante, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA SUPRESSIVA N2 47

Suprima-se o art. 33 do Projeto de Lei nº
2.549/2000.

Justificação

O art. 33 que pretendemos revogar modifica o
caput do art. 24 da Lei nll. 9.472, de 16 de julho de
1997, que dispõe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações, a criação e funcionamento
de um órgão regulador e outros aspectos institucio
nais da Emenda Constitucional nQ 8, de 1995. Oca
put do art. 24 coíbe a recondução dos membros do
Conselho Diretor da Agência Nacional de Teleco
municações após o término do mandato de cinco
anos. Em nosso entendimento, a impossibilidade de
recondução, que se quer suprimir pelo projeto em
apreço, é medida altamente moralizadora, que pos
sibilita a renovação dq.s órgãos diretivo da agência,
evitando a formação de grupos de interesse e a
cristalização de interesses extemporâneos às finali
dades regulatórias.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Walter
Pinheiro, Vice-Líder do PT - José Pimentel, PT/CE
Aloízio Mercadante, Líder do PT - Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA SUPRESSIVA N2 48

Suprima-se o art. 34, do projeto de lei.

Justificação

A supressão do art. 34, se impõe em vista da
sua inconstitucionalidade, além de sua inconve
niência e desnecessidade quanto ao mérito. Na
verdade, a lei de Licitações é lei geral e como tal
deve reger toda a administração autárquica. A
Constituição Federal não autoriza diferenciação
entre autarquias, sejam elas especiais ou não, re
guladoras ou não. Somente as empresas públicas
e sociedades de economia mista poderia, em tese,
ter normas específicas. O que ocorre, no entanto, é
que a previsão dos arts. 55 e 58 da Lei nQ 9.472/97,
que prevê regime Iicitatório diferenciado para a
Anatel, é inconstitucional, e deveria ser expurga
da, em vez de estendida às demais agências. É im-

portante lembrar que, embora o STF tenha negado
a liminar em ação direta de inconstitucionalidade
contra tal dispositivo, houve grande divergência
entre os Ministros da Corte Constitucional, resol
vendo-se a questão em sede de liminar por apenas
um voto de diferença, podendo o mérito vir a ser
julgado contrariamente à constitucionalidade da
Legislação citada.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Mercadan
te, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA N2 49, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nº 2.549, de 2000, do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e dá outras providências".

Dê-se ao art. 34 do PL nº 2.549, de
2000 a seguinte redação, suprimindo-se seu
atual parágrafo único:

"Art. 34. A aquisição de bens e a contra
tação de serviços pelas Agências Regulado
ras obedecerão as normas gerais de licitação
e contratação para a Administração Pública."

Justificação

Há que se afastar qualquer possibilidade de afron
ta ao princípio Iicitatório, às normas gerais aplicáveis à
toda administração pública, consubstanciada na Lei n2
8.666 e suas modificações posteriores.

Não é possível que o presente projeto admita
normas específicas, elaboradas por cada agência ao
arrepio da Constituição Federal, daí porque elabora
mos a presente emenda.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Depu
tado Fernando Coruja (PDT/SC) Vice-Líder do POT 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Regis Cavai·
cante, Vice-Líder do PPS - Bispo Rodrigues, Vi·
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - José Antonio
Almeida, Vice-Líder do Bloco ParlamentarPSB/PCdoB.

EMENDA SUPRESSIVA NQ 50

Suprima-se o art. 35 do Projeto de Lei nQ

2.549/2000.

Justificação

A permanência do art. 35 representa uma des
< truição completa da pretendida autonomia das agên
cias reguladoras"que contraria, fundamentalmente, a
orientação mantida até o momento pelo governo do
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Presidente Fernando Henrique Cardoso, no que se
refere à reforma do Estado.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado José Carlos Aleluia, PFL - Deputado
Paulo Octávio,. Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA NSl 51

Suprima-se o artigo 35.

Justificação

A emenda tem por objetivo suprimir o art. 35, o
qual dispõe sobre a obrigatoriedade das Agências co
municarem com antecedência de 15 dias, aos Minis
térios os quais se vinculem e ao Ministério da Fazen
da, as decisões que direta ou indiretamente, venham
a impactar as tarifas.

Ocorre que as Agências já têm o prazo de 15
dias para apreciarem os pedidos de reajuste tarifário
antes dos mesmos entrarem em vigor. Se não o fize
rem entrarão, automaticamente, em vigor, indepen
dentemente das suas posições.

Neste sentido, se permanecer este dispositivo, os
pedidos de reajuste tarifário poderão entrar em vigor
sem, sequer, terem sido apreciados pelas Agências.

Além disso, a sua permanência induz a perda de
autonomia da Agência no que diz respeito ao controle
tarifário.

Com vistas a corrigir esta distorção, além desta
emenda, já apresentamos emenda dispondo que, an
tes de entrar em vigor, qualquer reajuste tarifário, de
verão ser realizadas audiências públicas, promovidas
pelas concessionárias.

Sala das Sessões, de março de 2000. - Aloizio
Mercadante, Líder da Bancada do PT - Walter Pinhei
ro, Vice-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT 
João Hermann Neto, Líder do PPS - Alexandre Car
doso, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA ADITIVA NQ 52

Inclua-se o seguinte artigo, após o artigo 36:

"Art. As Agências Reguladoras deverão
compor integralmente seu quadro de pessoal
conforme a presente lei, em até 180 (cento e
oitenta) dias a partir da sua publicação."

Justificação

A presente Emenda visa implementar a execu
ção da lei, no sentido de compor integralmente o qua
dro de pessoal de cada uma das Agências. O prazo
de 180 dias é a nosso ver, suficiente para que os res
pectivos quadros já estejam integralmente composto.

Sala das Sessões, 21 de Março de 2000. 
Deputado Fernando Ferro, PT/PE - Deputado Aloi
zio Mercadante, Líder do PT - Deputado Walter Pi
nheiro, Vice-Líder do PT - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA MODIFICATIVA N2 53

Dê-se ao art. 37 a seguinte redação:

"Art. 37. Ficam revogados o art. 89 da
Lei nQ. 9.427, de 26 de dezembro de 19960s
arts. 12, 13 e 14, e os Anexos I e 11 da Lei n2

9.472, de 16 de julho de 1997; o art. 35 e o
inciso 11 e os §§ do art. 37; o art. 60 da Lei
n2 9.649, de 27 de maio de 1998; os arts. 18
e 34 da Lei n9 9.782, de 26 de janeiro de
1999; e o art.· 12 e o Anexo I da Lei n2

9.961, de 28 de janeiro de 2000.,

Justificação

Esta emenda visa impedir que sejam revogaaos
os arts. 26, 28 e 31 da Lei n2 9.472197 - a LGT -, que
suprimirão dispositivos que propugnam pela moralida
de pública como é o caso do art. 28 que veda ao con
selheiro da Anatel ter interesse, direto ou indireto, em
empresa relacionada com telecomunicações. E o art.
31, da mesma lei, que dispõe que o Presidente do
Conselho Diretor da Anatel será nomeado pelo Presi
dente da República entre seus integrantes, vedando a
sua recondução. Já o art. 13 da Lei n2 9.478/97 - a
Lei do Petróleo - se revogado for, estará permitindo
que ocupem o cargo de diretor da ANP pessoa que
mantenha, ou tenha mantido, nos doze meses anterio
res à data de início do mandato, vínculos com empre
sas que explore qualquer das atividades integrantes
da indústria de petróleo ou de distribuição. Ora, tal
qual no sistema financeiro, é imperioso manter clara
distinção entre a condução de políticas de defesa dos
cidadãos e os interesses particulares dos diretamente
responsáveis por referida condução. Manter o disposi
tivo da Lei n2 9.478197 é necessário à preservação da
moralidade na gestão pública e zelo à probidade ad
ministrativa.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Alor
zio Mercadante, Líder do PT - Walter Pinheiro, Vi
ce-Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

EMENDA ADITIVA N2 54

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:

Art. Aos Conselheiros e Diretores é ve
dado o exercício de qualquer outra atividade
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profissional, empresarial, sindical ou de dire
ção político-partidária, salvo a de professor
universitário, em horário compatível.

Parágrafo único. É vedado aos Dirigen
tes e Conselheiros, igualmente, ter interesse
direto ou indireto, em empresa relacionada
com o setor de regulação da Agência.

Justificação

Tal qual no sistema financeiro, é imperioso manter
clara distinção entre condução de políticas de defesa
dos cidadãos e os interesses particulares dos diretores
responsáveis por referida condução. Juntamente com
a "quarentena", a vedação de que trata a emenda é
medida necessária à preservação da moralidade na
gestão pública e zelo à probidade administrativa.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Aloízio Mercadan
te, Líder do PT - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
parlamentar PMDB/PST/PTN. .

EMENDA ADITIVA Ng 55

Acrescente-se, o~de couber, o seguinte artigo:

"Art. Está impedido de exercer cargo
de Conselheiro ou Dirigente a pessoa que
mantenha, ou haja mantido nos doze meses
anteriores à data de início do mandato, um
dos seguintes vínculos com empresa que
explore qualquer das atividades integrantes
dos setores sob regulação da Agência:

I - acionista ou sócio da respectiva
empresa controladora;

\I - administrador, sócio gerente ou
membro do Conselho Fiscal;

111 - empregado, ainda que o respecti
vo contrato de trabalho esteja suspenso, in
clusive da empresa controladora ou de enti
dade de previdência complementar custea
da pelo empregador.

Parágrafo único. Está também impedi
da de assumir cargo de Diligente ou Conse
lheiro na Agência a pessoa que exerça, ou
tenha exercido nos doze meses anteriores à
data de início do mandato, cargo de direção
em entidade sindical ou associação de clas
se, de âmbito nacional ou regional, repre
sentativa de interesses de empresas' que
explorem qualquer das atividades integran
tes dos setores sob regulação da Agência."

Justificação

Tal qual no sistema financeiro, é imperioso manter
clara distinção entre a condução de políticas de defesa

dos cidadãos e os interesses particulares dos diretores
responsáveis por referida condução. Juntamente com a
"quarentena", a vedação de que trata a emenda é medi
da necessária à preservação da moralidade na gestão
pública e zelo à probidade administrativa.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - José Pimentel,
Vice-Líder do PT - Aloízio Mercadante, Líder do PT
- Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN.

EMENDA Ng 56, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL nQ 2.549, de 2000, do Poder Exec'Jtivo,
que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências".

Suprima-se a expressão "o art. 13 da
Lei n2 9.478, de 6 de agosto de 1997" conti
da no art. 37 do PL n2 2.549, de 2000.

Justificação

Objetiva-se excluir da cláusula revocatória do
presente projeto de lei a remissão feita ao art. 13 da
Lei nl! 9.478/97 - Lei da ANp, visto que a regra nele
contida é meritória - institui a quarentena anterior ao
exercício do cargo de diretor da ANP.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Fernando Coruja (PDT/SC), Vice-Líder do PDT 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Regis Caval
cante, Vice-Líder do PPS - Bispo Rodrigues, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL. - José Anto
nio Almeida, Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB

EMENDA ADITIVA Nl! 57

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. Acrescente-se ao art. 31 da Lei n2

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, o seguin
te inciso:

Art. 31. Incumbe à concessionária:

IX - Realizar audiência pública, com an
tecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes
de qualquer aumento de tarifas, expondo, na
ocasião, todos os dados relativos aos custos
dos serviços prestados, com vistas a possibili
tar aos consumidores, o encaminhamento de
seus pleitos, opiniões e sugestões."

Justificação

A presente emenda visa alterar o dispositivo d~

lei das Concessões, no capítulo que trata dos ençar-
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gos da concessionária, estabelecendo que as con
cessionárias realizarão audiências públicas, para
permitir que seus usuários possam, diretamente, to
mar conhecimento dos custos, dessas empresas, que
levem à revisão das tarifas praticadas, procedendo a
apresentação de seus pleitos, opiniões e sugestões.

Justifica-se tal proposta, em função de que as de
cisões tomadas pelas Agências, ao apreciarem os pedi
dos de revisão tarifária, não são de conhecimento dos
respectivos consumidores. Para que se possa ter a di
mensão da questão, recentemente, a Aneel promoveu
audiência pública para rever a sua Portaria nQ 466, a
qual regulamenta a prestação de serviços de energia
elétrica, com implicações diretas na prestação do servi
ço e dentre as inúmeras concessionárias presentes, só
havia um representante dos consumidores.

Neste sentido, buscamos estabelecer com a
presente emenda a possibilidade de consumidores vi
rem a tomar conhecimento prévio das tarifas que po
derão ser praticadas nas respectivas áreas de con
cessão das prestadoras de serviços públicos.

Sala das Sessões, - Walter Pinheiro Vi-
ce-Líder do PT - Aloízio Mercadante, Líder do PT 
Alexandre Cardoso, Líder do Bloco PSB/PCdoB 
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - João Hermann Neto,
Líder do PPS.

EMENDA SUBSTITUTIVA Ng 58
Projeto de Lei nl:! 2.54912000

(Do Poder Executivo)

O inciso III e o parágrafo primeiro do art. 20 do
Projeto passa a ter seguinte redação:

"Art. 20 .

111 - regulamento próprio, dispondo so
bre a estruturação, classificação, distribui
ção de vagas e requisitos dos empregos pú
blicos, bem assim sobre os critérios de pro
gressão de seus empregados nas respecti
vas carreiras terá por base os resultados
obtidos nos processos de avaliação de
desempenho, capacitação e qualificação
funcionais, visando ao reconhecimento do
mérito funcional e à otimização do potencial
individual, conforme disposto em regula
mento próprio de cada Agência.

Il

Justificação

Foi acrescentado a expressão "nas respectivas
carreiras" a fim de deixar expresso no texto legal a

proibição de progressão interna de uma carreira
para outra. O STF tem entendido que esse tipo de
progressão ou ascensão, bem como concursos in
ternos, violam o princípio constitucional da isonomia,
em sede de concurso público. Um técnico de Supor
te à Regulação, por exemplo, não pode passar para
a carreira de Procurador sob a forma de progressão.

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Hermann Neto, Líder do PPS - João
Lourenço, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUBSTITUTIVA NI:! 59
Projeto de Lei n2 2.549/2000

(Do Poder Executivo)

O caput do art. 8'1 do Projeto passa a ter seguin
te redação:

"Art. 8Q OS Conselheiros e os Diretores
somente perderão o mandato em virtude de
condenação penal transitada em julgado ou
de processo administrativo disciplinar.

"
Justificação

Se o texto permanecer com a expressão "con
denação judicial", qualquer condenação seja penal
ou civil, sofrida pelos dirigentes das Agências, ense
jará na perda do cargo. É evidente que não é essa a
intenção do Poder Executivo. O Diretor de uma Agên
cia poderia ser condenado em um divórcio litigioso e
por isso perderia o cargo, por exemplo. Seria um dis
parate, o que força a concluir que essa expressão in
feliz foi uma desatenção dos elaboradores.

Está claro, por conseguinte, que o Poder
Executivo pretendeu referir-se à condenação penal,
conforme estabelece a Lei nQ 8.112 e outros regula
mentos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Hermann Neto, Líder do PPS - José
Lourenço, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA N2 60
Projeto de Lei nQ 2.549/2000

(Do Poder Executivo)

Suprima-se o art. 15 do Projeto.

Justificação

Esse artigo é também mais uma forma adotada
pelo Poder Executivo de evitar a realização de con
cursos públicos. Dispõe tal dispositivo sobre a requisi
ção com Ônus para as agências, de servidores de
qualquer outro órgão da Administração Pública.
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Até O cidadão comum sabe que essas requisi
ções não têm caráter excepcional e acabam virando
regra. Por isso, é preciso cortar o mal pela raiz, evitan
do esse procedimento. As agências, como orgãos re
guladores, deverão ter profissionais gabaritados e
competentes para exercer um trabalho delicado e de
grande responsabilidade. Para isso, é necessário
uma seleção rigorosa que somente pode ser realiza
da pelo caminho determinado pela Constituição, que
é o concurso público.

Qualquer outra forma de prover os quadros das
agências reguladoras é meio escuso e imoral de con
tornar o concurso público. ~

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Hermann' Neto, Líder do PPS 
José Lourenço, Vice-Líder do PFL.

EMENDA ADITIVA NQ 61
Projeto de Lei ni! 2.549/2000

(Do Poder Executivo)

Inclua-se esse artigo no Projeto, renumerando
os subseqüentes:

"Art. 36. As disposições desta lei tam
bém se aplicam à Agência Nacional de
Águas - ANA~ quando for constituída, sendo
que os Quadros de Pessoal Efetivo e os
quantitativos de Cargos Comissionados res
pectivos serão equivaletes aos estabeleci
dos para a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVS, constantes do Anexo I
desta lei."

Justificaçãp

A ANA - Agência Nacional de Águas, cuja
criação já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e
está em trâmite no Senado Federal, não pode deixar
de estar contemplada por essa lei, sob pena de ter-se
que elaborar um novo dispositivo legal somente para
ela, depois de sua constituição. Não há porque não
aproveitar o ensejo e incluí-Ia nesse projeto.

O Quadro de Pessoal será aquele equivalente à
ANVS, tendo em vista a sua proporção similar.

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Hermann Neto, Líder do PPS - José
Lourenço, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUBSTITUTIVA NQ 62
Projeto de Lei n!! 2.549/2000

(Do Poder Executivo)

O art. 11 do Projeto passa a ser redigido tom o
seguinte teor:

"Art. 11. A investidura nos empregos
públicos do Quadro de Pessoal Efetivo das
Agências dar-se-á por meio de concurso pú
blico e provas ou de provas e títulos, confor
me disposto em regulamento próprio de
cada Agência, com aprovação e autorização
pela instância de deliberação máxima de or
ganização.

§ 12 O concurso público poderá ser re
alizado para provimento efetivo de pessoal
em classes distintasde um mesmo emprego
público, conforme disponibilidade orçamen
tária e de vagas.

§ 29. Para cada carreira deverá haver
um concurso público, proibida a progressão
de uma carreira para outra (NR)

§ 32 O concurso público será estabele
cido em edital de cada Agência, constituin
do-sede etapas de provas escritas e provas
de título, sendo a primeira obrigatória, e a
segunda de caráter classificatório.

§ 42 O edital de cada Agência definirá
as características de cada etapa do concur
so público, os requisitos de escolaridade,
formação especializada e experiência pro
fissional critérios eliminatórios e classifica
tórios, bem assim eventuais restrições e
condicionantes.

§ 52 Regulamento próprio de cada
Agência disporá sobre o detalhamento e as
especificidades dos concursos, para efeito
eliminatório e classificatório curso de forma
ção especffica de responsabilidade da
Agência"

Justificação

Foi acrescentado parágrafo a fim de deixar ex
presso no texto legal a proibição de progressão inter
na de uma carreira para outra. O STF tem entendido
que esse tipo progressão ou ascensão, bem como
concursos internos, violam o princípio constitucional
da isonomia, em sede de concurso público. Um técni
co de Suporte à Regulação, por exemplo, não pode
passar para a carreira de Procurador sob a forma de
progressão.

Houve necessidade também de modificar a re
dação do parágrafo segundo (agora parágrafo teree
ro) para, primeiro, eliminar a possibilidadede existên
cia de provas orais. Esse tipo de provas para servir a
fins imorais de triagem de candidatos que não se
coadunem com o perfil pretendido pela banca exami
nadora. Soment!'" ri",,,,,, "'~- --' _. .
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que realmente exigirem este tipo de aferição. Não é o
caso dos referidos neste projeto de lei.

Além disso, pela redação do paragrafo segundo,
era possível conceber um concurso sem prova escri
ta, ja que simplesmente a facultava, não tendo caráter
obrigatório. Dessa forma, é possível vislumbrar um
concurso somente com provas orais, o que poderia
ensejar, com mais vigor ainda, a entrada no quadro
pessoal das agências de apaniguados escamoteada
mente.

Pretendeu-se também, no parágrafo quinto ago
ra sexto do artigo, frisar que os cursos de formação
serão realizados pela própria agência a fim de alimi
nar qualquer possiiblidade de atribuição de pontos a
cursos anteriores ao concurso.

São todas as alterações que fazem jus aos prin
cípios constitucionais da transparência e isonomia
dos critérios adotados em concursos públicos.

Sala das Comissões 21 de março de 2000. 
Deputado João Herrmann Neto, Líder do PPS 
José Lourenço, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA N2 63
Projeto de Lei n2A 2.54912000

(Do Poder Executivo)

Suprima-se do caput do art. 37 a expressão "o
art. BlI. da Lei nQ 9.427, de 26 de dezembro de 1996."

Justificação

O art. BlI. da Lei referida - que institui a Agência
Nacional de Energia Elétrca - ANEL - estabelece
que o dirigente dessa Agência somente poderá ser
demitido ad nutum nos primeiro quatro meses de
exercício. Depois disso, tem estabilidade até o final
do mandato.

Esse dispositivo é basilar para a autonomia fun
cionai da Agência. As agências reguladores recente
mente implantadas, ou em implantação, foram conce
cidas como autarquias especiais que atuarão de for
ma independente do Goveno, podendo inclusive fixar
normas contrárias aos interesses dele, tendo em vista
o interesse público. Com isso, acaba-se com a inge
rência direta do Poder Executivo nesses órgãos.

Ora, eliminando-se um artigo que impede a de
missão livre e arbitrária do dirigente da ANEEL, retor
na-se ao modelo anterior, cujo órgão regulador con
sistia-se num departamento anexo do Ministério de
Minas e Energia. Seria uma regressão. É imprescindí
vel que as agências sejam autônomas e para isso evi
dencia-se necessário que seus dirigentes que pos
sam ser demitidos a qualquer momento pelo Ministro

quando realizar algum ato consentâneo com o inte
resse público mas contrário ao Governo.

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Herrmann Neto, Líder do PS - José
Lourenço, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA NSl 64
Projeto de Lei nS! 2.54912000

(Do Poder Executivo)

Suprima-se o art. 25 do projeto.

Justificação

O art. 25 do projeto prorroga por mais dois
anos os contratos de trabalho temporários existen
tes atualmente.

Há agência instalada a cerca de três anos. Du
rante esse período, contrataram funcionários sem con
curso público para trabalhar temporariamente durante
a sua implantação, até que a situação se estabilizasse
e pudessem realizar concursos públicos como precei
tua a Constituição Federal. Passados três anos, não há
nada que justifique a prorrogação desses contratos. É
mais um "trem da alegria explicito.

É preciso que as agências tenham profissio
nais capazes, com competências a ser referida por
meio de concurso público, que deverá ocorrer ime
diatamente. A prorrogação dessa situação, além de
vergonhosa moralmente, é violação frontal do art.
37, inciso" da Constituição Federal que estabelece
a obrigatoriedade de concurso público para a inves
tidura de cargo público.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Hermann Neto, Líder do PPS 
José Lourenço, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUBSTITUTIVA N2 65
Projeto de Lei n2 2.54912000

(Do Poder Executivo)

O art. 10 do Projeto passa a ser redigido com °
seguinte teor:

"Art. 10. No agência em cuja estrutura
esteja prevista a Ouvidoria, o seu titular ocupa
rá o cargo comissionado de Diretoria - CO li.

Parágrafo único. A lei de criação da
Agência e o regulamento definirão as atribui
ções do Ouvidor, assegurando-se-Ihe autono
mia e independência de atuação e condição
plena para desempenho de suas atividades.·

Justificação

Em algumas agências reguladoras, como a ANEEL,
por exemplo, o cargo de Ouvidor tem status de Diretoria.
É preciso fortalecer a Ouvidaria das Agências, que o setor
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Justificação

É preciso que os funcionários públicos das
agências reguladoras sejam impedidos de exercer
qualquer outro tipo de atividade profissional, indepen
dente de ser regular ou esporádica. Percebendo os salá
rios mais altos do Poder Executivo, conforme estabelece
a tabela constante do Anexo I do Projeto, e exercendo
atividades estratégicas e relevantes para asoberania na
cional, não há nada, pois, que justifique o exercício de
qualquer outro trabalho particular ou não.

O feito da supressão, por isso, ao retirar a pala
vra "regular" evedar o exercício de qualquer atividade
regular ou não.

Sala das Comissões, 21 de março de 2000.
Deputado João Hermann Neto, Líder do PPS - José
Lourenço, Vice-Líder do PFL.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)-

COMPARECECEM MAIS OS SRS:
Partido Bloco

RORAIMA

Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Presentes de Roraima: 3

PDT
PTB
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PFL

que recebe as reclamações do público em relação aos
serviços prestados. Dessa forma, valoriza-se os direitos
do consumidor, relevando o aspecto social da relação
com as prestadoras de serviço. Imprescindível, pois, que o
car~o de Ouvidor pertença ao Conselho Diretor, segundo
maior cargo, conforme tabela constante do Anexo I do
Projeto. Por isso, a substituição do CGE 11, Cargo de Ge
rência Executiva por CD 11, Cargo de Diretoria.

Foi, ainda, acrescido ao parágrafo único a palavra
"regulamento" pois em algumas agências as atribuições
do Ouvidor são definidas pelo respectivo regulamento,
fazendo-se necessária a sua inclusão no texto.

Sala das Comissões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Herrmann Neto, Líder do PPS 
José Lourenço, - Vice-Líder do PPL.

EMENDA SUPRESSIVA N2 66
Projeto de Lei n9 2.549/2000

(Do Poder Executivo)
Suprimam-se os artigos 18 e 28 do Projeto

Justificação
Esses artigos atentam violentamente contra o prin

cípio da moralidade previsto no art. 37 da Constituição Fe
deral, entre outros. O art. 28 transfere para o quadro per
manent~ da Anatel os funcionários cedidos pela Telebrás,
que estao ocupando funções provisórias, ou seja, apenas
durante o período de implantação da agência.

Para aparentar legalidade o Poder Executiuvo
de forma escamoteada, cria um "Quadro Especial em
Extinção", para incorporar as funções ocupadas pe
los empregados cedidos da Telebrás. Quer dizer, que
essas funções seriam extintas com a morte ou de
missão dos seus ocupantes. Ora, isso é um processo
que pode demorar 20,30 anos ou mais. É a camufla
gem de uma inconstitucionalidade vergonhosa.

Essa é mais uma afirmativa do Poder Executivo
de esquivar-se de realização de concurso públicos
para o provimento dos cargos das Agências, que é o
caminho constitucional correto

O raciocínio também vale para o art. 18 que se re
fere aos empregados requisitados de empresas públicas
federados liquidadas ou em processo de liquidação.

Sala das Comissões 21 de março de 2000. 
Deputado João Hermann Neto, Líder do PPS. 
José Leurence, Vice-Líder do PFL

EMENDA SUPRESSIVA N2 67
Projeto de Lei nSl 2.549/2000

(Do Poder Executivo)

Suprima-se a expressão "regular' do parágrafo
unico do art. 22 do Projeto.

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 3

PARÁ

Giovanni Queiroz
Josué Bengtson
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 7

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL
Presente do Amazonas: 1

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
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RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB
Presentes do 'Tocantins: 2

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Eliseu Moura PPB
Presentes do Maranhão: 2

PSDB/PTB

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB.

PUPSL;
PSDB/PTB;
PSDB/PTB;

PSDB/PTB;
PSDB/PTB;

PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT

EspíRITO SANTO

PT
PTB

João Coser
Magno Malta

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN;
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN;
Maria do Carmo Lara PT
Romel Anízio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Presentes de Minas Gerais: 11

PERNAMBUCO

Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia
José Ronaldo
Leur Lomanto
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 9

ALAGOAS

João Caldas PL
Presente de Alagoas: 1

SERGIPE

Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 1

BAHIA

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Pedro Corrêa PPB
Presentes de Pernambuco: 7

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL

PIAuí

ACRE

PT
PSDB
PFL

CEARÁ

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

PARAíBA

PSDB
PFL

Inaldo Leitão
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 2

Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heraclito Fortes
Mussa Demes
Paes Landim
Presentes do Piauí: 5

Adolfo Marinho
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chinquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
Mauro Benevides
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Presentes do Ceará: 10

Marcos Afonso
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 3
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Presentes do Espírito Santo: 2

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN

PARANÁ

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PTB

SANTA CATARINA

Carlito Mers PT
Gervásio Silva PFL
Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Darcísio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT
Presentes de Rio Grande do Sul: 11

AJex Canziani
Hermes Parcianello
José Janene
Moacir Micheletto
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Presentes de Paraná: 7

MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Nelson Trad PTB PSDB/PTB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Barbosa Neto
Lídia Quinan
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 4

Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PC do B PSB/PC do B
Geraldo Magela PT
Presentes do Distrito Federal: 2

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB
PSDB

MATO GROSSO

Uno Rossi
Welinton Fagundes

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Ayrton Xerêz PPS
Carlos Santana PT
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
Jandira Feghali PC do B PSDB/PCdoB
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Mattos Nascimento PST ,PMDB/PST/PTN
Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PC do B PSB/PC do B
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB
Ary Kara PPB
Duilio Pisaneschi PTB
Iara Bernardi PT
João Paulo PT
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José índio PMDB PMDB/PST/PTN
José Machado PT
Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos Cintra PL PUPSL
Medeiros PFL
Moreira Ferreira PFL
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Robson Tuma PFL
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Wagner Salustiano PPB
Presentes de São Paulo: 21
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

PSOB/PTB

Francisco Silva
Laura Carneiro
Rubem Medina
Total de Ausentes: 3

SÃO PAlJLO

Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 4

MINAS GERAIS
PSOB
PFL
PPB
PMOB PMOB/PST/PTN
PMOB PMOB/PST/PTN

Total de Ausentes: 5

BAHIA
PMOB PMOB/PST/PTN
PMOB PMOB/PST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB
PPB

Aécio Neves
Carlos Mallas
Herculano Anghinetti
Maria Elvira
Saraiva Felipe
Total de Ausentes: 5

RIO DE JANEIRO
PST PMOB/PST/PTN
PFL
PFL

PSOB/PTB

PARÁ

PSOS PSOB/PTB
PFL
PMOB PMOB/PST/PTN

RORAIMA

PMOB PMOB/PST/PTN
PFL

AMAZONAS

Silas Câmara PTB PSOB/PTB
Total de Ausente: 1

Anivaldo Vale
Oeusdeth Pantoja
José Priante
Total de Ausentes: 3

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB
Total de Ausente: 1

Alceste Ameida
Luis Barbosa
Total de Ausentes: 2

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL PUPSL
Salatiel Carvalho PMOB PMOB/PST/PTN
Sérgio Guerra PSOB PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB
PSOS/PTS

PSOB
PPB
PPS
PMOB PMOB/PST/PTN

PSOB
PSOB

PARANÁ
PSOB
PTS

Chico da Princesa
José Carlos Martinez
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO SUL
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPS
Total de Ausentes: 2

Nair Xavier Lobo
Total de Ausente: 1

Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Total de Ausentes: 2

GOIÁS
PMOB PMOS/PST/PTN

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Oerzi PMOB PMOB/PSTIPTN
Total de Ausente: 1

Arnaldo Madeira
Cunha Bueno
Emerson kapaz
Marcelo Barbieri
Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSB/PCdoB

ACRE

PT

RONDÔNIA

PFL
PFL

MARANHÃO

PSOB
PFL

Sérgio Novais
Total de Ausente: 1

PARAíBA
PSOBRicardo Rique

Total de Ausente: 1

Nilson Mourão
Total de Ausente: 1

João Castelo
Paulo Marinho
Total de Ausentes: 2

CEARÁ
PSB

Expedito Júnior
Oscar Andrade
Total de Ausentes: 2
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ORDEM 00 DIA
(M 16 HORAS)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, ac art 202 do RegImento Interno)

o SR, PRESIDENTE (Themístodes Sampaio)
- Encerro a sessão, designando para amanhã quar
ta-feira, dia 22, às 14 horas, a seguinte Ordem do Dia.

~aa~~a~0~s~n~1~,~5e~
(apresenuulas na leg1sIalura anterior) edas de n's
1,2,3,5,7,8,9, lO, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
20,21,24,26,27,28,29,31,33,35,35,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Propostas
de Emenda à Consbtuiçllo n's 127-AI95 e 215
Al95, apensadas, e das emendas nOS 3/95
(apresentada na legislatura antenor) e4,6,17,22,
23,25,30,32,34,38 e41, nos termos do parecer
da Relalara, que apresentou complernenta~o e
reformuJaçllo parcial de voto. Apresentaram valos
em separado o Depuiado AntOnio Carlos Blscala
e, em conjunto, OS Deputados Marcelo DMa, José
Dirceu, Waldir Pires, Nelson Pe11e9rino, Antonio
carlos Blseala, José Pimentel, Paulo Rocha e
Padre Roque. Foram aprovados os destaques de
n's 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 298,42, 33, 293,

Contlnuaçlo di VoIIçio 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os destaques
1 dos rela!6rios parciais dos Deputados Luiz Anf6nlO

PROPOSTA DE EMENDAACONSTITUIÇÃO Flemy e Renato Vianna; rejéllados os de n's 297,
NO 96-8, DE 1992 291,251,23,220,82,155,50,292,295,233,256,

(DO SR. HÉLIO BICUDO) 283,221,177, 184, 286, 25, 216, 219, 162, 200,
Continuação da valaç§o em primeiro turno 218,240,201,274,217,248,101 eos destaques

da Proposta de Emenda à ~titulção n' 96.~ dos relatórios parciais dos Deputados José
de 1992, que introduz modificações na estruIura~ Betoehlo ,e lbrahfm Abl·Ackel; e
do Podar Judiciário; tendo pareceres da Comissão prejudicados os de ns 156, 38, 40, 241, 71, 83,
de Constituf~o B Justiça e de Redação pela 37,88, 154, 13, 134, 112,208,24,280 ,212, 213,
admissibilidade (Relator. Sr. Luiz Carlos ~ntos); 211, 113, 210, 34, 78, 111 e 59 (Relalora: SI'
e~ Comlssao especial pela aprovação com ZUIaIê Cobra).
substitutivo, desta e ~5_sde~a à Tendo apensadas as PECs nOs: 112·M5, 127·N95,
Conslituiçao n's 112-AJ95, 500-N97 e 3Bll-N96, 215oN95, 500-N97, 368-AI96.
apensadas; pela admissibilidade de !odas as
emendas apresentadas na Comissão e, no mérito,

PII' _: ......I~

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

Março de 2000
22 4a·feira 15:00 José Machado

15:25 Avenzoar Arruda
23 51·feira 15:00 Coriolano Sales

15:25 Neuton Lima
24 SI·feira 10:00 Lamartine Posella

10:25 Darci Coelho
10:50 Luiz Antonio Fleury
11:15 Pompeo de Mattos
11 :40 Ricardo Noronha
12:05 Antonio Palocci
12:30 Gonzaga Patriota
12:55 Nicias Ribeiro
13:20 Nilton Capixaba

27 21
• feira 15:00 Dr, Evilásio

15:25 Sérgio Reis

fi~~ jij:OO~f$lM~im

1~:~~~~OO~.ij~lMl~

j~:OO ~iV~re

ltlóli~tlI

ll:~llf
l~:OO~~ljoo

11:W loo~oom~

I~:~~~~~i
lj:l~ t~a~~M

-

j~:M~~~~

jô:l~~~~~~~~

1Mij~Gijro~l~

l1:ijá ~,~~.I~
11:M ~~

j1:~ ~~~ij ~m!

j~:WWmflloo!~

H1111~~ m:oof~lm~~~

j~1ij~~~

i ~1~~lM 1~~ijMm.

j~1~~~I~~m

PRAZO PARA APRESEm'AÇAO DE RECURSO'
(M.58, § 1')
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
(Art 58, § 3-comblnado com Art.132. § 2l)

2 1 PElA INCONSTITUCIONALIDADE FIOU
'NJURIDICIDAOE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:

4 SWEITO A DEVOLUçAoAO AUTOR
(Art.137.51')
PRAZO PARA APREserrAÇAO CE RECURSO:
(Art 137.§ 2")

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

Il" _ IJUWO REDECKER) - AI""" • rodaçllo do §
1° do lI1Igo 16 da ResoI'Uljão na 2. de 1995-CN.
""IlImMlD Comum).
DECURSO: 2' SESSÂO
~LTlMA SESSÃO: 27-<13-00

PROJETO DE LEI'

Il" 2._ (OSMAR eERRAGLIO) - l\lieRl o
par6grafo Ilntco do art 13. o S2,0 do art. 15 da Lei n·
9 f)4g, de 27 de mtIkl de 1998. quo dillpOe sobre a
orgonlzaçlo d. Proo!dM:Jo do RopubJll:a • dOll
MIn~t«Ios.
D~CURSO: 2' SESSÂO
~LTlMA eessAo: 27-o3-110

83"

838
an
8378
8379
UIII

&Ou
CDII
CCJR

c
CVT

CTASP
C C
CDUJ
CAOR
C E

o a~.

i
87

~
:~::
131D
.3
.312
3373
8374
8315

RElAÇÃO DE PLENÁRlos

•8
7

o
11

2
13
14

5
18

Espaço
Cultu,..'

3

2. COKTllA PAReCER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Ar<. 54)
(SUJEITAS A DEWBERAÇJ\O DO PLENÁRIo EM
APREC!AÇJ\O PRELIMINAR (M 144)

PROPOSIÇÓES EM FASE DE RECEIlIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

,. EMENDAS

1.1 PROJETO DE REllOLUÇAo
REAflERTURA 00 PRAZO. ATO DA PRESID~CIA

Il" 83100 (COMISsAo ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMeIITO INTERNO DA CÂMARA OOS
DEPUTADOS). Aprova 8 ,.ronna do Roglmonlo Infomo
drs Clmara dOi Oftputados
DECURSO: 5' SEssAO
~LTIMA 8ESsAo: 12-04-00

II·RECURSDS

AVISOS

ELEIÇOES DOS PREllIDENTES EVICE
PRESIDENTES DAS CDMISSOEs ""IlMANENTElI DA

cAMARA DOS DEPUTADOS
(Art. 2', t ~ do ~'m.ntoInterno)

ATO CONVOCATÓRtO

Nos lermos do § 2& do artigo 2B do ReQlmento
Interno, CONVOCO reuntAo du CornilCOH W' 1211'I5 (MARctO REINALDO • ANTONIO DO
PlH11l8f1eml61 pata 10 hores dQ dia 22 de março de 2000. iVAlLE) - DlspOC DObre e camP'emDntllÇAO da
destinada à eJeJçAo dos rMpectNoe PreJJdlif)tN e W. 'lIpOteOtadcria do peuoeJ da E~a BrasJlcJra de
PrHldsntel Bndllia. 21 de março de 2000 Michel IPNClu1l8 AgropbCuiltia - EMBRAPA • do insUMo
remtr. Prll.ldtnlo lBnttRalro de Geograf.e e EsfaU.b<;s - IBGE, e dA

outra_ pmvkMntIM (E nu .penudo· FL n' 1 008195,

~E~R~~;':~~)
:~LTlMA sESSÃO: 27-<13-00
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3CP\- NARCOlRÁFICO

TOMADA DE DEPOIMENTO

111 • COMISSOES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PlANOS,
ORÇAMENTOS PÚBUCOS E

FISCALIZAÇÃO
AUDIêNCIA PÚBLICA

COMISSÃO ESPECIAL
SALÁRIO MíNIMO

SUB8TI1U11VO DO SCNAllO FEDERAl à PropooIa de
Emondo t~ n' 472·B, de 1m, "",'oJlonI. TESTEIlIJHHA':
cIopooIIwo doo 1111. 48. 62 • B-I da ConoIIIuIçio • OSMAR ANASTÁCIO,.
FedoIII,.di 0IllrU~'. • AllTENOR JOSÉ PEDREIRA.
Rt3.ATOn· Ooputodo ROBERTO BRANT

C4lMldodoI:
CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO.
_ do PonlitIcIa UniYoIIldad. CIl6IIco •
PUCI!lP; • lOCIl PIonAJIo '3. Ano'" 11

• NELSDIl JOBIM, _ do~ TnbunaJ Hottrlo.14h3Om1n
FodnI·STF

COMISSÃo DE CONST1TlIIÇÃOE
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

PAUTA

Eleição de Presidente e
V'lC8-Pfllidentes

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POúncARURAL

I·COMiSSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE DEFESA DO
I L..-. --l CONSUMIDOR, MEIO AMBIENtE E

MINORIAS

PAUTA

PROJETO DE DECRETO LEGIStATIVO __ to
Contu do Gowmo FodoroI de lll117
llELATOR _ EDISON L08ÃO

AVISO

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EIlENDAS (07) DIAS

Decurso: DI'dia
CRtImo DlI: WD3I2DOO

A • AplwcIlçla da Relatório Fllll\
IprMtntlda*HIIulnle rnaIúIl:

PROJETO DE LEI N' 2lW9-CN. quo •EJIlmo I RoooiIa
• 1Il<I.. lloapoMdo \!roiap'l!" a .....lcio_rod.
2000
RElATOR: DoputadoCAALOS t.lELLES

AUDIêNCIA PÚBLICA

GRUPO DE TRABAUiO
TRANSPOSIÇÃO DO RIO

sJ.0 FRANCISCO

CPf- MeDICAMENTOS

~
Or. BéNEllITO llOOINGOS. _ do
lXoIriIo Fodonri;
Or. RUIIENS AOORIGUES DOS SANTOS,
JomoIIola 1 Engon/lolnl: •
PnoIoMor LUIZ CAALOS MOUON, do UnIvo<1Idodo
F_doAlogOol.

llELATOR Depulodo EDUARDO PAES

CanvI_. LooaJ' P1onáno 02, AnDo /I
, Or. PEDRO SAMPAIO MAlAN. MInIIlto di Eatado do Hodno 1llh
F_

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

COMISSÃO DE DIREITOS
HlIAANOS

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

2 COMISSÃO DE ECONOMIA,
INOÚSTRIA ECOMÉRCIO

COMISSÃO DA NUJ.fJilA EDE
DESENVOLVlMENrO REGIONAL

COMISSÃO DE C1~CIA E
1ECNOI.OGIA,~ICAÇÃOE

INfORMÁlICA

LOCIl:_S._1I_'Oh TOMADA DE DEPOIMENTO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULtuRA EDESPORTO

Local PllnArio 10, AneJco 11_'Oh

11- COMI88OEs TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPl:C1AL
COMBAlE AVIO~NClA

1lII'OEHTEI:
NlCaAlJ CURY. llócIo-OoIonle da DlIlI1b<JlcIoIt
MiNwd Fomlod: 1
GILBERTO llAIA FILHO, _ dalllIt_do__=

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

LoooI:_'..-.-"_ '00

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

LocoI:_e.AnooalIl
Horário. 'Oh

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

LocoI. _11._11_'Oh
COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAl.

LOCOI:_S.AnuoIl
_'Oh

CoMISSÃO DE COMISSÃO DE
SéGURlDADE SOCIAL EFAMfLIA

LOCOI:_7.AnooalIl
Horárto:'llh

COMISSÃO DE TIlABAlHO. DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PIlsuco

~'_3,_1I-,-
AUDIQ«CtA PúBI.ICA

c<>_

CM>nol PM RUI ctlWl Mao. _ doConooIho do~ _ do "" do __.
Dr. LAEATE ACOAIOOES DE BESSA.~
..~doO'--'_do_.

RELATOR ~JOIIGETAm!UMUDALEN.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 137-A/99 - SUBTETO

LoooI·_'."'-1I-,-
IllIICUMIo • YOIllfIo do"-do R8IlIIllr.

Pl'lOf'06TA DE EIelllA À0ClNtIl1TUIÇA0 NO '37-A,
DE '"'" do__(M8C n'U'_l'_

:::::=~&=~~__o

RI!lATOfl' _ VICENTE AIlIlUOA.PARECel:-'__

COMISSÃO ESPECIAL
Pl:C472-D/97

REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROvisóRIAs

AUDleNCIA PiJBUCA

(Encerra-se ás 19 horas e 43 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I, alínea a,
do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, resolve
dispensar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei nll
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CINTHIA NUNAN
BAPTISTA KRIEMLER, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Anistia Legislativo - atribuição Técnico
em Comunicação Social, Padrão 36, ponto n2 6.338, da
função comissionada de Chefe da Seção de Normas e
Protocolo, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exercia na Coordenação de Rela
ções Públicas, da Secretaria de Comunicação Social, a
partir de 13 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 21 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nQ8.112, de 11 de dezemoro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nQ8.112, citada, HONÓRIA MARIA TRINDADE
SARMENTO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 2º
do Ato da Mesa nQ74, de 29 de abril de 1998, combi
nado com o parágrafo único do art. 1Qdo Ato da Mesa
nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 21 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Me,sa nQ205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6Qda Lei nQ8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, THIAGO LUIZ MACIEL
CASTRO para exercer" no Gabinete do Segundo Su
plente dos Secretários, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo art. 12 do Ato da Mesa
nº 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 21 de março de 2000.
Micl!.~-'-T~~~~,Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nº 21, de 1992, JOÃO GABRIEL
GONDIM DE LIMA FILHO, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Agente de Encardenação e Dourarão, Padrão 30,
ponto nº 5.036, para exercer, a partir de 13 de março
do corrente ano, na Coordenação de Relações Públi
cas, da Secretaria de Comunicação Social, a função
comissionada de Chefe da Seção de Normas e Proto
colo, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criada pelo art. 1º do Ato da Mesa nº 10,
de 4 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 21 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

ATAS DA MESA

MESA

2!! Sessão Legislativa Extraordinária da
51!! Legislatura

Ata da 7!! Reunião Extraordinária da Mesa,
realizada em 11·1·2000

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil, às
1Oh15 min, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço
Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a
Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Pre
sidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2Q
Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, Nel
son Trad, 2º Secretário, Jaques Wagner, 32 Secretá
rio, Efraim Morais, 42 Secretário, Giovanni Queiroz, 1º
Suplente, Luciano Castro, 2º Suplente, e Gonzaga
Patríota, 4º Suplente. Havendo número legal, o Se
nhor Presidente declara aberto os: trabalhos, regis
trando sua satisfação pela convivência desses anos
na gestão da Mesa Diretora. Dá conhecimento aos
seus pares de decisão judicial, em face da contesta
ção feita por meio da Advocacia-Geral da União, a
respeito da ajuda de custo paga aos parlamentares
em convocação extraordinária, no teor a seguir: "Peti
ção nQ1999.02.01.062423-8/TRF, Relator: Desem
bargador Federal Alberto Nogueira, Requerente:
União Federal, Advogados: José Guilherme Canedo
de Magalhães/Regina Viana Daher, Requerido: Juízo
Federal da· 28!:! Vara/RJ; Decisão: pede a União
Federal a suspensão dos efeitos da decisão prolatada
pelo MM. Juizo Federal da 28!:! Vara/RJ; Decisão:
pede a União Federal a suspensão dos efeitos da de
cisão prolatada pelo MM. Juízo Federal da 28ª
Vara/RJ, que antecipou a tutela vindicada por
MURILO ANTÔNIO DE FREITAS COUTINHO e
OUTROS, autores da Ação Popular promovida em
face da União Federal e outros. A decisão ora sob
exame foi prolatada à luz dos pressupostos legais
previstos nos arts. 273 e seguintes do CPC, por viola
ção da norma contida no § 7Q do art. 57, da Constitui
ção Federal. Parece-me que a presente questão me
rece um breve relato. Com efeito, no pedido inicial da
Ação Popular os autores afirmam que tomaram co
nhecimento pelos jornais de que os senhores Presi
dentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputa
dos pagariam aos parlamentares e a eles mesmos a
ajuda de custo a que teriam direito na convocação ex
traordinária de dezembro de 1998 e janeiro de 1999.
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Afirmaram ainda, que existiria vedação constitucio
nal, segundo a qual nenhum servidor público pode re
ceber cumulativamente proventos de qualquer natu
reza que ultrapassem os valores pagos a cada mês
aos membros do STF, não se admitindo percepção
de excesso a qualquer título. A liminar foi pedida para
a suspensão de eficácia do Dec. Legislativo nº 7/95,
mantendo-se essa cautelar até decisão final. Ao des
pachar a inicial, O MM. Juiz da 28ª Vara Federal/RJ
concedeu a liminar inaudita altera parte, para que a
União Federal e os parlamentares chefes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal cumprissem o
comando constitucional e se abstivessem de pagar
aos demais parlamentares a ajuda de custo nas ses
sões extraordinarias. A decisão liminar referida foi ob
jeto do Agravo de Instrumento( nº 98.02.48700-7, no
qual o atual Presidente desta E. Corte, Des. Fed.
Alberto Nogueira à época no exercício da Presidên
cia, proferiu o seguinte despacho: "1 - Suspendo os
efeitos da liminar e decorrentemente, reconsidero a r.
decisáo agravada, apesar de bem fundamentada,
uma vez que a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, devidamente promulgada, está em
pleno vigor (art. 34) e que, considerando o "teto" pre
visto para todos os funcionários e membros dos Po
deres da União (art. 37 da CF, inciso XI, redação da ci
tada Emenda) situar-se no atual valor dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal Uá que, no momento, equi
valem-se aos respectivos "subsídios"). 2 _ inobstante,
é fato público e notório que os ilustres membros do
Congresso Nacional, por motivos que não me cabem
apreciar, não têm conseguido quorum suficiente para
o funcionamento da Augusta instituição. 3 - É o que
basta para atender ao ora requerido, pelo que autori
zo o Congresso Nacional se assim o entender, a pa
gar os jetons previstos no decreto legislativo nº 7, de
1995. Comunique-se, por fax, o teor desta decisão à
AGU e ao Augusto Congresso Nacional "(Em 5-1-99
(a) Alberto Nogueira, Presidente, em exercício, do
Tribunal Regional Federal da 2a Região)." E agora
veio a decisão do MM. Juiz da 28ª Vara Federal/RJ,
que antecipou a tutela, repristinando, de certa forma,
a liminar cujos efeitos haviam sido suspensos. Cabe,
portanto, examinar o pedido de fls. 2128 a teor do art.
42, § 12 da Lei nº 8.437/92, e, bem assim, do disposto
no art. 49, inciso VII, clc art. 57, §§ 6º e 79., ambos da
Constituição Federal. Penso que a antecipação de tu
teia em face da União Federal é plenamente cabível,
mesmo em casos como o que ora se cuida de contro
le difuso constitucionalidade de ato normativo. O que
se deve perquirir, na hipótese, é se esta decisão con-

traria interesse público e se pode causar grave lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públi
cas. Em primeiro lugar, devo anotar que o Congresso
Nacional, por razões que não me cabem examinar
não tem conseguido exaurir sua pauta dentro do ano
legislativo, razão pela qual torna-se necessária con
vocação extraordinária prevista na Constituição em
casos de urgência ou interesse público relevante.
Ora, esta convocação extraordinária é feita de acordo
com os critérios de necessidade e oportunidade que
somente podem ser verificados pelas próprias casas
do Legislativo Nacional assim, em princípio, milita em
favor do Congresso Nacional a presunção de que a
convocação visa especialmente o interesse público,
na medida em que serão discutidas e deliberadas as
matérias para as quais foi convocado, exclusivamen
te, em casos de urgência ou interesse público rele
vante. No concernente ao pagamento de parcela in
denizatória pelo comparecimento à sessão extraordi
nária, é esta constitucionalmente permitida pela
Constituição Federal (art. 57, § 7º) em valor não supe
rior ao subsídio mensal. E, pelo momento, não se
pode inferir se haverá excesso neste pagamento, an
tes deve-se aguardar sua efetivação para então jul
gar-se da sua adequação ao texto constitucional. Em
conseqüência, reconhecendo estar em jogo interessE:
público relevante consubstanciado no exercício do
poder de legislar que tem o Congresso, suspendo os
efeitos da decisão que antecipou a tutela, até final de
cisão de mérito da Ação Popular, que reputo cabível
para o caso. Acolho, ainda, o pedido de fls. 73, de
modo a que esta decisão surta efeito em relação a outra
proferida nos autos da Ação Popular nº
99.62347-9, proposta por Mariano Teodoro Gon
çalves Neto, pelo mesmo MM. Juiz da 2811 Vara
Federal, por se tratar de pleito rigorosamente
idêntico. Comunique-se de imediato por fax o teor
desta decisão à AGU e à mesa do Congresso Na
cional." (Rio de Janeiro, 29-12-99, (a) Frederido
Gueiros, Presidente, em exercício, do Tribunal
Regional Federal da 211 Região). Dando segui
mento, o Senhor Presidente abre o debate acerca
das declarações recentes do Senhor Deputado
Jair Bolsonaro, em que este pregava o "fuzila
mento" do Senhor Presidente da República. O Se
nhor 1º Vice-Presidente, Deputado Heráclito For
tes, sugere que se suspenda qualquer discussão
sobre o assunto até o início da sessão ordinária,
já que o mesmo não faz parte da pauta da convo
cação em face da repercussão que o fato possa
tomar, podendo, até mesmo, transformar o Depu-
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tado Jair Bolsonaro em vítima. O Senhor 2º Vi
ce-Presidente, Deputado Severino Cavalcanti,
concorda, lembrando que já há uma decisão pela
perda temporária do exercício do mandato do ci
tado Deputado, em razão de outro episódio. Com
a palavra, o Senhor 1Q Secretário, Deputado Ubi
ratan Aguiar, acha que o assunto deva ser exami
nado, sugerindo que o Corregedor o analise até o
início do período ordinário. O Senhor 2Q Secretá
rio, Deputado Nelson Trad, concorda éom a estra
tégia de não tratar o fato na convocação extraor
dinária. Mas que, logo no início dos trabalhos, em
fevereiro, se dê uma solução para o assunto. Diz
que o Deputado Jair Bolsonaro é recalcitrante,
debochado e que tem abusado das prerrogativas,
em razão disto, a Casa tem que se posicionar so
bre o assunto. Apresenta-se à reunião o Senhor
Deputado Jaques Wagner, 32 Secretário. Em face
das manifestações, o Senhor Presidente sugere
acolher a sugestão para a apreciação des~::;e as
sunto no início da sessão ordinária. Diz que, toda
via, na mesma oportunidade, colocará a puniçao
anterior em plenário, sem prejuízo do exame des
se novo incidente e eventual nova punição, com o
agravante de ser recalcitrante. A Mesa aprova a
proposta supra. Nada mais havendo a tratar, às
11 h30min, o Senhor Presidente declara encerra
da a presente reunião. E, para constar, eu
Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da
Mesa, lavrei a presnte ata que, após assinada
pelo Senhor Presidente, vai a publicação. - Mi~

chel Temer, Presidente.

MESA

2! Sessão Legislativa Ordinária
da 51Ó! Legislatura

Ata da 9! Reunião da Mesa, realizada em 21·3·00

Aos vinte e um dias do mês de março de dois
mil, às 10MOmin, reúne-se, na Sala de Reuniões do
Espaço Cultura', a Mesa da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer,
Presidente. Presentes os Senhores Deputados Herá
clito Fortes, 12 Vice-Presidente, Severino Cavalcanti,
2.2 Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º Secretário,
Nelson Trad, 2º Secretário, Jaques Wagner, 3º Secre
tário, Efraim Morais, 4º Secretário, e Giovanni Quei
roz, 12 Suplente. Havendo número legal, o Senhor
Presidente declara aberto os trabalhos. Dando início
aos trabalhos, o Senhor Presidente expressa sua pre
ocupação quanto ao baixo quorum nas sessões ple-

nárias, dizendo que, por mais que solicite a presença
dos Senhores Deputados por meio dos Senhores Lí
deres, de telegramas e de telefonemas, não tem sido
atendido. Acrescenta que a Casa vem sendo alvo de
críticas neste particular e que alguma coisa tem que
ser feita. Assim, sugere a aplicação do Ato da Mesa
n.2 67, de 1997, que regulamenta a aplicação do dis
posto no art. 4º, caput, do Decreto Legislativo nº7, de
1995, referente à forma de cálculo dos subsídios va
riável e adicional, que leva em conta o registro em to
das as votações dentro de cada sessão deliberativa.
Discutido o assunto, a proposta é aprovada por una
nimidade. A seguir, é concedida a palavra ao SEmhor
2º- Secretário, Deputado Nelson Trad, que faz um re
lato preliminar sobre o Acórdão da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental,
interposto pelo Deputado Paulo Marinho, contra deci
são prolatada na Reclamação nº- 630-MA, vazado nos
seguintes termos: "Relator: Ministro Antônio de Pá
dua Ribeiro; Agravante: Paulo Celso Fonseca Mari
nho; Advogados: José Gerardo Grossi e outro; Agra
vado: Município de Caxias; Advogados: José Di/son
Lopes de Oliveira e outros; Reclamado: Desembarga
dor Relator da Medida Cautelar nQ 20171217999 do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Ementa.
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECíFICA DOS
FUNDAMENTOS. IRREGU- LARIDADE'
PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCípIO DA
SÚMULA Nº 182/STJ. CONVERSÃO EM
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRINCípIOS E
PRESSUPOSTOS DISTINTOS. ARGUMENTAÇÃO
INADEQUADA. I - Constitui pressuposto recursal
objetivo, concernente à regularidade procedimental,
o dever do agravante impugnar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. No caso, não foi
ultrapassada a fase do conhecimento por aplicação
do princípio contido na Súmula nº 180 do Superior Tri
bunal de Justiça, tanto mais que a argumentação de
mérito está fundada em precedentes adequados para
Reclamação, e não a processo recebido como sus
pensão de segurança. 11- Em sede de suspensão de
liminar, fundada em grave risco de lesão à saúde,
economia, segurança e ordem públicas, fica inade
quada a argumentação lastreada em precedentes re
lativos à reclamação _ cujos pressupostos são a inva
são ou desrespeito à autoridade da decisão do 8TJ.
11I - Agravo não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos, rela
tados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas,
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por unanimidade, não conhecer do agravo regimen
tal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Nilson Naves, Garcia Vieira, Waldemar Zye
iter, Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mo
simann, Francisco Peçanha Martins, Humberto Go
mes de Barros, Cesar Asfor Rocha, José Delgado,
José Arnaldo da Fonseca, Fernando Gonçalves e
William Patterson votaram com o Sr. Ministro Re/ator.
Ausentes, ocasiona/mente, os Srs. Ministros Eduardo
Ribeiro, Edson Vidigal, Fontes de Alencar, Vicente
Leal e Eliana Calmon. Ausente, justificadamente, o
Sr. Ministro Milton Luiz Pereira. Brasília, 16 de fevere
iro de 2000 (datado julgamento). Ministro Costa Leite,
Presidente. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Rela
tor.". Debatido o assunto, a Mesa resolve, por unani
midade, antes de decidir, ouvir o referido Deputado
em reunião marcada para o dia 28 do corrente mês,
para o exercício da mais ampla defesa, na forma dos
artigos 55, inciso IV, e § 312, da Constituição Federal, e
240, inciso IV, e § 212 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados. I _ PAUTA DO SENHOR
PRESIDENTE. A Mesa ratifica os despachos favorá
veis, ad referendum da Mesa, proferidos por Sua
Excelência nos seguintes expedientes: a) Atos da
Mesa: 1) n9. 33, de 2000, que dispõe sobre a lotação
de servidores no gabinete do Líder do Partido Popular
Socialista _ PPS, publicado no OCO nSl 36, de
25-2-2000; 2) n12 34, de 2000, que dispõe sobre a /ota
ção de servidores no gabinete do Líder do Partido So
cial Liberal _ PSL, publicado no OCO nQ 36, de
25-2-2000; b) Reembolso de despesas médí
co-hospitalares: 'I) Processo n2 121.711/99, de inte
resse do Deputado Tilden Santiago; 2) Processo n12

933/2000, de interesse da Deputada Maria Elvira; 3)
Processo nQ 936/2000, de interesse do Deputado Jor
ge Costa; 4) Processo n2 1.518/2000, de interesse do
Deputado Ricardo Ferraço; 5) Processo nQ

1.554/2000, de interesse do Deputado Simão Ses
sim; 6) Processo n2 2.084/2000, de interesse do De~

putado Milton Temer; 7) Processo n12 2.369/2000, de
interesse do Deputado Eliseu Resende; 8) Processo
n2 2.784/2000, de interesse do Deputado Luís Carlos
Heinze; 9) Processo n9 3.385/2000, de interesse do
Deputado Antônio Carlos Pannurr:;o; 10) Processo n2

3.643/2000, de interesse do Deputado Jorge Costa;
11) Processo nQ 101.721/2000, de interesse do Depu~

tao('\ João Mendes; 12) Processo n2 102.549/2000, de
interesse do Deputado Átila Lins; 13) Processo n12

102.583/2000, de interesse do Deputado Antônio
Carlos Pannunzio;: 14) Processo n9 102.678/2000, de
interesse do Deputado Henrique Eduardo Alves; 15)

Processo n12 103.391/2000, de interesse do Deputado
Flávio Derzi; c) Cessão de servidor: 1} Processo n2

1.597/2000. Cessão do servidor Roberto Campos
Marinho, ponto n24038, para prestar serviços às Cen
trais Elétricas Brasileiras S.A. _ ELETROBRÁS, pelo
período de 12 (doze) meses, a partir de 17 de janeiro
do corrente ano; d) Prorrogação de cessão: 1) Pro
cesso n2117.270/95 e anexos. Prorrogação do prazo
de cessão da servidora Raulinda Maria da Nóbrega
Guenka, Técnico Legislativo, ponto n2 5237, para
continuar prestando serviços junto ao Senado Fede
ral, até 31-12-2000; e) Requerimentos de Informa
ções: 1) n12 1.690/00. Deputado LAMARTINE
POSELLA. Solicita informações ao Ministro do Traba
lho e Emprego a respeito das providências adminis
trativas tomadas para garantir a participação do idoso
no mercado de trabalho; 2) nQ 1.698/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Se
cretário de Estado do Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República a respeito dos recursos fe
derais recebidos pela Companhia de Saneamento do
Amazonas - COSAMA, e sua destinação, no exercí
cio de 1998 e 1999; 3) nll 1.706/00. Deputada LUCI
CHOINACKI. Solicita informações ao Chefe do Gabi
nete de Segurança Institucional da Presidência da
República, por meio do Secretário Nacional
Anti-Drogas, Walter Fanganiello Maierovitch, infor
mações a respeito da atuação da Senad em apreen
sões e leilões de bens confiscados de traficantes em
todo o território nacional, assim como detalhes da
constituição do quadro administrativo da mesma; 4)
n2 1.707/00. Deputado PEDRO EUGÊNIO. Solicita in
formações ao Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão sobre a existência de estudos atuais refe
rentes aos Regimes de Previdência dos Servidores
Civis e Militares da União; 5) nll 1.708/00. Deputado
ARTHUR VIRGILlO. Requerimento de informações
ao Ministro Angelo Andrea Matarazzo, da Secretaria
de Comunicação do Governo da Presidência da Re
pública sobre os gastos daquela Secretaria com as
emissoras de TV; 6) n12 1.709/00. Deputado DA.
HELENa. Solicita informações a respeito dos contra
tos que a Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos mantinha com a VASP; 7) nQ 1.710/00. Deputado
DR. ROSINHA. Solicita informações ao Ministro do
Esporte e Turismo sobre convênios assinados; 8) n2

1.711/00. Deputado PEDRO EUGÊNIO. Solicita in
formações ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior sobre o Programa de Renovação
da Frota; 9) nQ 1.712/00. Deputado FERNANDO
FERRO. Solicita informações ao Ministro da Educa
ção acerca de destinação de recursos do Fundef no
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âmbito do Estado do Pernambuco, assim como acer
ca de possíveis irregularidàdes em sua aplicação; 10)
nl!1.713/00. Deputado LUIZ BITIENCOURT. Solicita
informações ao Ministro da Justiça sobre a aplicação
do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro no que
se refere à educação de trânsito; 11) nº 1.714/00. De
putado JOSÉ CARLOS COUTINHO. Solicita informa
ções ao Ministro da Fazenda quanto as providências
que tem sido tomadas para coibir os abusos nos pre
ços dos livros didáticos; 12) nº 1.715/00. Deputado
JOSÉ CARLOS COUTINHO. Solicita informações ao
Ministro da Justiça quanto as providências que tem
sido tomadas para coibir os abusos nos preços dos li
vros didáticos; 13) nº 1.717/00. Deputado JOSÉ
DIRCEU. Solicita informações ao Ministro das Comu
nicações solicitando a complementação das informa
ções demandadas pelo Requerimento de Informação
nl!1.176, de 11 de agosto de 1999; 14) 0'2 1.718/00.
Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita informa
ções ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
Dr. Marcus Vinícius Pratini de 'Moraes, a respeito da
demora que vem ocorrendo- quanto a implementação
do Programa de Revitalização das Cooperativas de
Produção Agropecuária - RECOOP; 15) nl! 1.720/00.
Deputado WERNER WANDERER. Solicita informa
ções ao Ministro da Agncultura e do Abastecimento
sobre a destinação dos recursos financeiros aprova
dos pela Bancada Federal do Paraná no Congresso
Nacional, ao Orçamento Geral-da União do exercício
de 1999; 16) nº 1.721/00. Deputado BISPO
RODRIGUES. Solicita informaçÕes ao Ministro Ange
lo Andrea Matarazzo, da Secretaria de Comunicação
do Governo da Presidência da República sobre os
gastos daquela Secretaria caril as emissora de TV;
17) nº1.723/00. Deputado WELLlNGTON DIAS. Soli
cita informações ao Ministro do Orçamento e Gestão
sobre linha de crédito para atender aos servidores pú
blicos que aderiram ao Programa de Desligamento
Voluntário do Governo Federal; 18) nº 1.724/00. De
putado AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao
Ministro da Ciência e Tecnologia cópia de documen
tos da FINEP - Financiadora de 'Estudos e Projetos;
19) nQ,1.725/00. Deputado AGNELO QUEIROZ. Soli
cita informações ao Ministro da Fazenda sobre inscri
ções na dívida ativa da União; 20) nº 1.726/00. Depu
tado FERNANDO FERRO. Solicita informações ao
Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato Souza, a res
peito de todas as verbas liberadas, na área de educa
ção, para todos os Municípios de Pernambuco; 21) nº
1.727/00. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita in
formações ao Ministro da: Saúde a respeito de-todas
as verbas liberadas, na área de saúde, para todos os

Municípios de Pernambuco; 22) nº 1.728/00. Deputa
do UBIRATAN AGUIAR. Solicita informações ao Mi
nistro da Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica
Federal, a respeito dos contratos e custeio na admi
nistração das loterias federais; 23) nl! 1.729/00. De
putado AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre
processo referente à imóvel pertencente ao Patrimô
nio da União; 24) nQ 1.730/00. Deputado JOÃO
GRANDÃO. Solicita informações ao Ministro da Saú
de suspensão de pagamento aos servidores da Funa
sa; 25) nl!1.731/00. Deputado JOÃO CALDAS. Solici
ta informações ao Ministro das Comunicações sobre
os critérios pelos quais é determinado o número que
identifica e permite a operação de interurbanos por
parte de todas as empresas de telefonia fixa no Brasil;
26) nl! 1.732/00. Deputado JOÃO CALDAS. Solicita
informações ao Ministro de Defesa acerca de ocor
rência de objetos voadores não-identificados
(OVNI's) no espaço aéreo brasileiro; 27) nQ 1.733/00.
Deputado IGOR AVELlNO. Solicita informações ao
Ministro de Minas e Energia sobre os impactos eco
nômico, social, populacional e cultural decorrentes
das obras de implantação da linha de transmissão
Norte-Sul- L1NHÃO e da construção da Usina Hidro
elétrica de Lajeado, Estado do Tocantins; 28) nQ

1.734/00. Deputado PEDRO WILSON. Solicita infor
mações ao Ministro de Minas e Energia sobre o licen
ciamento e o processo de concorrência de empresas
distribuidoras de combustíveis em operação no País;
29) nQ 1.735/00. Deputado ALOIZIO MERCADANTE.
Solicita informações ao Ministro da Justiça a respeito
de julgamentos realizados pelo Conselho Administra
tivo de Defesa Econômica _ CADE; 30) nº 1.736/00.
Deputado PAULO DELGADO. Solicita informações
ao Ministro da Defesa sobre a atividade do Serviço
Militar no ano de 1999; 31) nº 1.737/00. Deputado
FERNANDO FERRO. Solicita informações ao Minis
tro da Fazenda sobre a fragilidade da base de dados
cadastral da Receita Federal; 32) nl! 1.738/00. Depu
tado VALDIR GANZER. Solicita informações ao Mi
nistro do Desenvolvimento Agrário a respeito dos ca
dastros de propriedades cancelados pelo Incra nos
Estados da região Norte; 33) n9 1.740/00. Deputado
FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Se
cretário de Estado de Comunicação da Presidência
da República, Dr. Angelo Andrea Matarazzo, sobre
gastos de publicidade no ano de 1999, discriminados
por ministérios, secretarias e estatais; 34) nº
1.741/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita
informações ao Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento sobre a real situação do terreno da Embrapa,
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situado no bairro morro do posto, no Município de La
ges/SC; 35) nQ 1.742/00. Deputado FERNANDO
CORUJA. Solicita informações ao Ministro da Saúde
sobre as incidências de novos casos de febre amare
la no País; 36) n!! 1.743/00. Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO. Solicita informações ao Ministro dos
Transportes quanto as providências que tem sido to
madas para a melhoria da pavimentação e obras da
BR-101; 37) nº 1.744/00. Deputado GUSTAVO
FRUET. Solicita informações ao Ministro da Fazenda
a respeito da dívida do Município de CuritibalPR; 38)
nll1.745/00. Deputado HAROLDO LIMA. Solicita in
formações ao Ministro do Desenvolvimento, da Indús
tria e do Comércio Exterior sobre as razões do
BNDES para financiar empreendimento em país es
trangeiro e sobre os procedimentos legais obedeci
dos pelo banco para a concessão deste empréstimo;
39) n!!1.746/00. Deputado VALDIR GANZER. Solicita
informações ao Ministro da Integração Nacional a
respeito dos projetos aprovados pela Sudam, no pe
rrodo 1998 e 1999, no Estado do Pará; 40) nQ

1.747/00. Deputada ANGELA GUADAGNIN. Solicita
informações ao Ministro das Comunicações sobre a
situação trabalhista de funcionários da antiga Telesp;
41) nll 1.749/00. Deputado PEDRO CELSO. Solicita
informações ao Ministro da Fazenda, no âmbito do
Banco da Amazônia, sobre as linhas de crédito que
especifica; 42) nll 1.750/00. Deputado PEDRO
CELSO. Solicita informações ao Ministro da Fazenda,
no âmbito do Banco do Brasil, sobre as linhas de cré
dito que espeCIfica; 43) n2 1.751/00. Deputado
PEDRO CELSO. Solicita informações ao Ministro da
Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica Federal, so
bre as linhas de crédito que especifica; 44) nll
1.752/00. Deputado PEDRO CELSO. Solicita infor
mações ao Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco
do Nordeste do Brasil, sobre as linhas de crédito que
especifica; 45) nQ 1.753/00. Deputado PEDRO
CELSO. Solicita informações ao Ministro do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, no âmbito
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES, sobre as linhas de crédito que espe
cifica; 46) nll 1.754/00. Deputado WELLlNGTON
DIAS. Solicita informações ao Ministro da Fazenda
acerca do Processo de Federalização do Banco do
Estado do Piauí S/A; 47) nll 1.755/00. Deputado
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ao
Ministro de Minas e Energia referente à receita total
arrecadada, produção, consumo, importação e ex
portação pela PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S/A
e suas subsidiárias; 48} n2 1.756/00. Deputado
CORONEL GARCIA. Solicita informações ao Ministro

das Minas e Energia com referência à tarifa cobrada
pela Cerj e pela Líght; 49) n2 1.757/00. Deputada
MIRIAM REID. Solicita informações ao Ministro da
Fazenda que a Caixa Econômica Federal informe so
bre os depósitos do FGTS promovidos pela empresa
ENGENHO CENTRAL DE QUISSAMÃ S/A; 50) n2

1.758/00. Deputado BISPO RODRIGUES. Solicita in
formações ao Ministro do Desenvolvimento Indústria
e Comércio Exterior, Sr. Alcides Tápias, sobre em
préstimos, concedidos pelo BNDES, a grandes em
presas brasileiras; 51) n2 1.759/00. Deputado PAULO
MOURÃO. Solicita informações ao Ministro de Plane
jamento, Orçamento e Gestão sobre os recursos
aprovados nas leis orçamentárias da União, no perío
do de 1989 a 1999, para o Estado do Tocantins e sua
respectiva execução financeira; 52) n2 1.760/00. De
putado BISPO RODRIGUES. Requerimento de infor
mações ao Ministro da Educação sobre programa do
Ministério da Educação e do BNDES para emprésti
mos a instituições privadas de ensino; 53) nl!
1.761/00. Deputado BISPO RODRIGUES. Solicita in
formações ao Ministro do Desenvolvimento Indústria
e Comércio Exterior, Sr. Alcides Tápias, sobre pro
grama do Ministério da Educação e do BNDES para
empréstimos a instituições privadas de ensino; 54}
nQ 1.762/00. Deputado RODRIGO MAIA. Solicita in
formações ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio sobre a atuação do BNDES na reestrutu
ração do Pólo Petroquímico de Camaçari/BA, mais
especificamente, a respeito da participação do banco
na compra da Copene em sociedade com o grupo
Ultra; 55) n2 1.763/00. Deputado RODRIGO MAIA.
Solicita informações ao Ministro da Defesa, no âmbito
do Comando da Aeronáutica sobre assunto relacio
nado à Infraero; 56) nll 1.764/00. Deputado
RODRIGO MAIA. Solicita informações ao Ministro da
Defesa, no âmbito do Comando da Aeronáutica sobre
a ampliação do terminal 2 do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro; 57) nQ 1.765/00. Deputado
HENRIQUE FONTANA. Requerimento de informa
ções ao Ministro dos Transportes solicitando relação
de servidores comissionados que não pertencem ao
quadro, lotados no Rio Grande do Sul; 58} n2

1.766/00. Deputado HENRIQUE FONTANA. Solicita
informações ao Ministro das Comunicações sobre
listagem com o andamento dos processos de todas
as rádios comunitárias do País; 59) n2 1.767/00. De
putado VIVALDO BARBOSA. Solicita informações ao
Ministro da Previdência e Assistência Social sobre o
montante das dívidas para com a previdência brasilei
ra, listagem dos 100 (cem) maiores devedores, entre
empresas públicas e privadas, bem como os montan-
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tes por grandes segmentos da economia; 60) nQ

1.768/00. Deputado WELLlNGTON DIAS. Solicita in
formações ao Ministro da Fazenda sobre o relatório
da Consultoria Booz Allen & Hamilton sobre institui
ções financeiras federais; 61) nQ 1.769/00. Deputada
TELMA DE SOUZA. Solicita informações ao Secretá
rio Especial de Desenvolvimento Urbano sobre o
montante de recursos existentes no Programa Habi
tar-Brasil para a urbanização de favelas; 62) nQ

1.770/00. Deputado GERALDO MAGELA. Solicita in
formações ao Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento sobre o processo de composição do Conselho
de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária-EMBRAPA; 63) nQ 1.771/00. Deputa
do GERALDO MAGELA. Solicita informações ao Mi
nistro da Cultura sobre a execução da Lei Rouanet e
Lei do Audiovisual; 64) nQ 1.772/00. Deputado
BEN-HUR FERREIRA. Solicita informações ao Minis
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca da
inclusão do critério cor/raça no questionário do Censo
2000; 65) nQ 1.773/00. Deputado ALEXANDRE
CARDOSO. Solicita informações ao Presidente do
Banco Central do Brasil, Sr. Armínio Fraga Neto, por
intermédio de seu superior imediato, o Ministro da Fa
zenda, Sr. Pedro Sampaio Malan; 66) nQ 1.774/00.
Deputado PAULO DELGADO. Solicita informações
ao Ministro da Justiça sobre a venda, a concessão de
registro, de posse e porte de armas em 1999; 67) nQ

1.775/00. Deputado IGOR AVELlNO. Solicita infor
mações ao Ministro da Saúde sobre o relatório da au
ditoria que a' Fundação Nacional de Saúde realizou
no Mutile1pro tia Novo Alegre, Estado do Tocantins,
por ocasião das denúncias de irregularidades na im
plantação do Programa de Combate à Doença de
Chagas; 68) nQ 1.776/00. Deputado JOSÉ DIRCEU.
Solicita informações ao Sr. Secretário de Comunica
ção de Governo da Presidência da República sobre
verbas de publicidade legal, de promoção institucio
nal e mercadológica, incluídos os patrocímos, da ad
ministração pública federal; 69) nQ 1.777/00. Deputa
do PAULO JOSÉ GOUVÊA. Solicita informações ao
Ministro da Previdência e Assistência Social sobre as
receitas da Previdência Social; 70) nQ 1.778/00. De
putado WAGNER SALUSTIANO. Solicita informa
ções ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Ges
tão a respeito das ações do Governo Brasileiro relati
vas ao "bug" do milênio; 71) nQ 1.779/00. Deputado
WELLlNGTON DIAS. Solicita informações ao Minis
tro do Desenvolvimento Agrário a respeito das provi
dências tomadas para implantação de assentamento
de reforma agrária na gleba do projeto de irrigação
"Tabuleiros Litorâneos"; 72) nQ 1.780/00. Deputado

WELLlNGTON DIAS. Solicita informações ao Minis
tro da Integração Nacional a respeito das providênci
as tomadas para implantação de assentamento de re
forma agrária na gleba do projeto de irrigação ''Tabu
leiros Litorâneos"; 73) nQ 1.781/00. Deputado
WELLlNGTON DIAS. Solicita informações ao Minis
tro da Fazenda relativas às recentes mudanças nos
critérios de recisão de contrato de trabalho de funcio
nários da Caixa Econômica Federal; 74) nQ 1.782/00.
Deputado MARCOS AFONSO. Solicita informações
ao Ministro da Justiça referente à venda ilegal da re
serva de Kayapó em São Félix do Xingu/PA; 75) ng

1.783/00. Deputado BISPO RODRIGUES. Solicita in
formações ao Ministro Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República, Pedro Pullen Parente, referen
tes às viagens aéreas de funcionários públicos e ocu
pantes de cargos no Poder Executivo; 76) n2

1.784/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita
informações ao Ministro do Desenvolvimento Agrário
sobre o número de pessoas atendidas pelo Banco da
Terra em SC, o nome das pessoas e os valores desti
nados a cada um; 77) nQ 1.785/00. Deputado
FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Mi
nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre
os maiores e menores salários pagos pela União; 78)
nQ 1.786/00. Deputado EDINHO ARAÚJO. Solicita in
formações ao Presidente do Banco Central, por meio
do Sr. Ministro da Fazenda sobre as tarifas dos servi
ços bancários; e Missão Oficial Autorizada. Relação
dos seguintes ofícios deste ano - GPO nºs: 266, 270,
281,289,290,292, 2e-7, 304,305, 309, 318 - 321,323
- 330, 339 - 362, 364 - 371 , 373 - 375, 377 - 395, 399 
413,417,419 - 426,428 - 465, 475 - 477,479 - 481,
484, 487, 489, 491 - 499, 501 - 505, 507 - 509, 511,
512,514-518,520,521,525,526,528,530,532,534
- 536, 539 - 541,545,546,548,549,551,552,555,
556, 560, 562 - 575. 11 - PAUTA DO SENHOR 22

VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres
proferidos por Sua Excelência nos seguintes proces
sos referentes a reembolso de despesas médi
co-hospitalares: 1) Processo nQ 2.820/00, de interes
se da Deputada Maria Elvira. "Li o parecer detalhado
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despe
sa e informando que foram observadas as disposi
ções do Ato da Mesa nQ24/83. De acordo."; 2) Proces
so nQ 3.223/00, de interesse do Deputado Lamartine
Posella. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n2

24/83. De acordo."; 3) Processo n2 3.477/00, de inte
resse do Deputado Roberto Pessoa. "Li o parecer de-
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talhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa nQ 24/83. De acordo."; 4)
Processo n2 3.756/00, de interesse do Deputado We
Iinton Fagundes. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire
tor-Gerai, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n2 24/83. De acordo."; 5) Processo n2

3.784/00, de interesse do Deputado Luiz Fernando.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreci
ando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83.
De acordo."; 6) Processo nSl 3.971/00, de interesse do
Deputado Roberto Balestra. "Li o parecer detalhado
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despe
sa e informando que foram observadas as disposi
ções do Ato da Mesa nSl 24/83. De acordo."; 7) Pro
cesso nQ 4.466/00, de interesse do Deputado Luiz
Fernando. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire
tor-GeraI, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nQ 24/83. De acordo."; 8) Processo nSl

5.263/00, de interesse do Deputado Odílio Balbinotti.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreci
ando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nSl.24/83.
De acordo."; 9) Processo n2 5.469/00, de interesse da
Deputada Teima de Souza. "Li o parecer detalhado
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despe
sa e informando que foram obseryaçl~$ as disposi
ções do Ato da Mesa nSl. 24/83. De acordo."; 10) Pro
cesso n.Q 103.1 05/00, de interesse do Deputado Deus
deth Pantoja. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire
tor-Gerai, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n2 24/83. De acordo."; 11) Processo n2

103.973/00, de interesse do Deputado Fernando
Gonçalves. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire
tor-Gerai, apreciando a exatidão da despesa e in
formando que foram observadas as disposições do
Ato da Mesa nSl.24/83. De acordo."; 12) Processo
n2 104.493/00, de interesse do Deputado Marcos
Afonso. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nQ

24/83. De acordo."; 13) Processo nº 105.009/00, de
interesse do Deputado Ronaldo Caiado. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa nSl24/83. De acordo.";
14) Processo n.Q 105.279/00, de interesse do Deputa
do Jairo Azi. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire-

tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n.Q 24/83. De acordo.". 111 - PAUTA DO
SENHOR 12 SECRETÁRIO. Sua Excelência relata
aos seus pares os seguintes processos: 1) Processo
n2 26.838/99. Convênio - contribuição previdenciária.
''Trata-se de solicitação do Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Mato Grosso para que a Câ
mara dos Deputados celebre convênio, visando à
transferência das contribuições recolhidas ao extinto
Instituto de Previdência dos Congressistas àquela
Casa Legislativa, haja vista requerimento formulado
pelo Deputado Estadual Osvaldo Roberto Sobrinho,
ex-deputado federal (1987 a 1991), com base no dis
posto no art. 6.Q da Lei n2 9.506/97, verbis: "Art. 62 A
Câmara dos Deputados e o Senado Federalpoderão
celebrar convênios com entidades estaduais e muni
cipais de seguridade parlamentarpara a implantação
de sistema de compensação financeira das contribui
ções do segurado por tempo de exercício de manda
to, tanto àquelas entidades quanto ao Plano instituído
por esta Lei, mediante repasse, para habilitação à
aposentadoria, dos recursos correspondentes". A Co
ordenação de Seguridade Parlamentar informa que,
embora o dispositivo acima transcrito permita expres
samente a compensação financeira, carece o referido
artigo de regulamentação por parte do Congresso
Nacional, sugerindo fosse o assunto submetido à
Mesa da Câmara, para que sejam esclarecidos os se
guintes pontos: - Os valores a serem repassados se
rão com base nos subsídios do deputado federal
(R$8.000,OO) ou nos do deputado estadual
(R$6.000,OO, de acordo com o art. 27 § 2.Q da CF)?
Será transferida a totalidade da contribuição do depu
tado federal ou apenas o necessário à quitação do
tempo averbado na entidade de previdência estadual
ou municipal? - As contribuições vertidas à segurida
de parlamentar serão corrigidas monetariamente an
tes do repasse? Em caso afirmativo qual o índice a
ser aplicado? Haverá incidência de juros, da mesma
forma como foi realizado o ressarcimento previsto no
art. 1.Jl, § !jR, da Lei 9.506, de 19977 - O total das con
tribuições poderá ser repassado ou haverá algum re
dutor, um percentual, à vista de abatimento de despe
sas ou por outro motivo? - O repasse será pago à vis
ta ou em prestações? - Se no mesmo período de con
tribuição à seguridade parlamentar o deputado tiver
contribuído a outro sistema de previdência e, se por
ventura, este tempo já tenha sido contado, poderá a
Câmara repassar valores, pois concomitantes com
outra atividade já considerada para fins previdenciári-
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os? - A Administração deverá aplicar, no que couber,
as disposições da Lei nJ2 9.796 (cópia anexa), de
1999, que dispõe sobre compensação financeira en
tre o Regime Geral de Previdência Social e os regi
mes de previdência dos SeNidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos ca
sos de contagem recíproca de tempo de contribuição
para efeito de aposentadoria? - Haveria necessidade
de criação de rubrica própria no orçamento? O repas
se ficaria a cargo das verbas orçamentárias da Câma
ra dos Deputados ou do Tesouro Nacional? Ante o
exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exa
me e à deliberação da douta Mesa." A Mesa resolve
enviar o referido processo à Consultoria Legislativa
para elaboração de estudo sobre o assunto. 2) Pro
cesso nQ 32.036/99. Revisão de pensão. ''Trata-se de
solicitação da Senhora Maria da Glória Nery Costa,
esposa do ex-Deputado EZEQUIAS GONÇALVES
COSTA, no sentido de se proceder à revisão da pen
são deste, uma vez que para fixação do respectivo
valor foi levado em consideração apenas o tempo de
efetivo exercício de mandato eletivo, totalizando 17
(dezessete) anos, não se considerando o tempo de
contribuição. No encaminhamento do processo a esta
Secretaria, o Diretor-Geral informa o que segue: "O
referido parlamentar contribuiu voluntariamente du
rante os períodos em que ocupava suplência parla
mentar, sem exercício de mandato, tempo cujo côm
puto elevaria seu tempo de contribuição para 20 (vin
te) anos. Manifestando-se sobre a matéria, a Coorde
nação de Seguridade Parlamentar do Departamento
de Pessoal informa que, em 1984, oatualmente extin
to Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC já
analisara pleito semelhante, tendo havido por bem
conceder pensão à viúva considerando o tempo de
contribuição e não mais o tempo de mandato, via apli
cação da Lei dl7.087 de 1982, sob o argumento de
que deveria ser feita uma correção na referida pen
são, uma vez que não fora computado o período que
o parlamentar pagara para integralizar a carência.
Informa ainda o referido Departamento que, em caso
de deferimento do pleito, a pensão do ex-Deputado
Ezequias Gonçalves Costa, com base no tempo de
contribuição (20 anos), será alterada de 55,40% para
65,60% do subsídio parlamentar, nos termos do art.
35 da Lei no 7.087 de 1982 aumentando de
R$4.432,00 (quatro mil quatocentos e tinta e dois rea
is) para R$5.248,00 (cinco mil duzentos e quarenta e
oito reais). Diante do exposto, e acatando proposta
do Departamento de Pessoal e da Diretoria Adminis
trativa, submeto o assunto à elevada apreciação de
Vossa Excelência, para fins de apreciação pela douta

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 11 Esta Se
cretaria" à vista das informações processadas, e con
siderando existir precedente de revisão de pensão
nos termos do pedido em tela, a saber, pensão calcu
lada com base no tempo de contribuição, submete a
matéria ao exame e à deliberação do Douto Colegia
do, nos termos das informações favoráveis dos ór
gáos técnicos da Casa./I Discutido o assunto, a Mesa
aprova, por unanimidade, o parecer supra. 3) Proces
so nº 115.343/97. Incorporação de bens de terceiros.
''Trata-se de proposta de incorporação ao patrimônio
da Casa dos bens de propriedade do Deputado Adão
Pretto e dos ex-Deputados Ronivon Santiago, Pedro
Yves e Chicão Brígido, recolhidos aos depósitos des
tinados à guarda do mobiliário dos apartamentos fun
cionais, conforme relação à fi. 50 do presente proces
so. O Senhor Diretor-Geral posiciona-se favoravel
mente à proposta, com base nos seguintes argumen
tos: "... o Departamento de Material e Patrimônio in
forma que as áreas disponíveis para armazenamento
de material permanente da Casa são poucas. Acres
centa que o contrato de locação do prédio destinado
para depósito dos bens a serem alienados tem térmi
no previsto no mês de março corrente. Além disso, o
controle de bens de terceiros sobrecarrega ainda
mais o quadro reduzido de seNidores do órgão. O Ato
da Mesa nB 63, de 1997, que regulamenta o controle
patrimonial na Câmara dos Deputados, em seu art.
46, determina que esta Casa não se responsabilizará
pela guarda, nem responderá por reparos, danos ou
extravios de bens de terceiros, exceto se locados sob
contrato. Assim, nos termos da citada legislação, os
órgãos técnicos da Casa enviaram correspondências
aos interessados.... dando prazo para retirada dos
bens de suas respectivas propriedades, entretanto,
até esta data, não houve manifestação por parte dos
parlamentares, razão pela qual propõem a incorpora
ção dos bens ao patrimônio da Câmara dos Deputa
dos e a inclusão daqueles considerados inseNíveis
no próximo leilão a ser realizado pela Casa." Ante o
exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exa
me e à deliberação da douta Mesa." A Mesa aprova o
parecer supra. Dando seguimento, o Senhor 3Q Se
cretário, Deputado Jaques Wagner, dá conhecimento
aos seus pares do Relatório dos despachos de sua
Secretaria no perfodo de 23-2 a 21-3-00, conforme
segue: a) Justificativas de Faltas - Atestado de Junta
Médica Oficial. De acordo com o DL nQ 7/95, art. 4º, §
4º e do art. 236 do Regimento Interno, com ressarci
mento financeiro: (DEPUTADO-PERÍODO) Angela
Guadagnin-22-2-2000; Badu Picanço-5 dias a partir



11802 Quarta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

de 16-2-2000; Chiquinho Feitosa-02 dias a partir de
-8-2-2000; Cleonâncio Fonseca-03 dias a partir de
22-2-2000-02 dias a partir de 29-2-2000; Elcione Bar
balho-29-02, 12 e 2-3-2000; Fátima Pelaes-15 a
17-2-2000; Fernando Gonçalves-12 dias a partir de
7-2-2000; Flávio Derzi-06 dias a partir de 25-11-99;
Helenildo Ribeiro-5 dias a partir de 28-2-2000; Jair
Meneguelli-8 dias a partir de 23-2-2000; João
Leão-15 a 17-2-2000; João Tota-04 dias a partir de
29-2-2000; Jorge Khoury-16 a 18-2-2000; José
Chaves-28-2 a 12-3-2000; José Indio-2-9-1999;
Lael Varella-4 dias a partir de 15-2-2000; Lamartine
Posella-03 dias a partir de 20-2-2000; Luis Barbo
sa-09 e 10-2-2000; Luis Eduardo-22-2-2000; Luiz
Dantas-lO dias a partir de 16-2-2000; Luiz Feman
do-13-1-2000; Maluly Netto-24 e 25-11-1999; Maria
de Lourdes Abadia-5 dias a partir de 21-2-2000;
Mário Negromonte-15 a 17-2-2000; Mattos Nasci
mento-15 dias a partir de 18-2-2000; Nice Lobão-02
dias a partir de 29-2-2000; Nicias Ribei
1'0-29-2-2000; Olavo Calheiros-10 dias a partir de
21-2 a 2-3-2000; Remi Trinta-20 dias a partir de
14-2-2000; Ricardo Fiuza-04 dias a partir de
21-2-2000; Roberto Rocha-2-12-99; Sérgio Bar
ros-10 dias a partir de 28-2-2000; Wilson Braga-03
dias a partir de 15-2-2000. b) Justificativas de Fal
tas - Missão Oficial. De acordo com o DL n2 7/95,
art. 49., § 42 e do art. 226, inciso 4 do Regimento
Interno, com ressarcimento financeiro: (DEPU
TADO-PER/ODO) Clementino Coelho-29-2-2000;
Max Rosenmann-22 a 24-2-2000 - 29-02 a 12 -03,
16-3-2000. c) Afastamento do País - Em atendi
mento ao art. 228 do Regimento Interno:
(DEPUTADO-PERíODO) César Bandeira-11 a
16-3-2000; José Roberto Batochio-4 a í i -3-2000.
Nada mais havendo a tratar, às 12h15min, o Senhor
Presidente declara encerrada a presente reunião.
E, para constar., eu, Mozart Vianna de Paiva, Se
cretário-GeraI da Mesa, lavrei a presente ata que,
após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

OFíCIO NQ 28-GAB.l2000

Brasília, 24 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Venho a Vossa Excelência solicitar o cancela
mento do Requerimento de Informação nfl 1.675, de
minha autoria, endereçado ao Ministério da Fa
zenda.

Recentes esclarecimentos que tive a respeito
das questões ali levantadas motivam a retirada des
te requerimento.

Confiante em contar com a vossa atenção,
desde já agradeço.

Atenciosamente, - Giovanni Queiroz, Deputado
Federal.

Relatório

O nobre autor, em 24-2-2000, solicitou a reti
rada de tramitação deste Requerimento de Infor
mação.

Voto

O pedido possui amparo regimental (art. 104).
Voto pelo deferimento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum, da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1g Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.719, DE 2000

(Do Sr. Sérgio Novais)

Solicita informações ao Sr. Minis
tro das Comunicações sobre os assen
tamentos funcionais dos radialistas
fundadores da Rádio e TV Nacional de
Brasília, bem como sobre os registros
da instalação dessa emissora em maio
de 1958.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, e § 29., e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex.!! seja enca
minhado ao Sr. Ministro das Comunicações o seguin
te pedido de informações:

No início de 1958, um grupo de pioneiros entre
os quais alguns radialistas e jornalistas que atuavam
na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, recrutados pela
extinta Superintendência das Empresas Incorpora
das ao Patrimônio da União, tomou o rumo da futura
capital do País. Estes pioneiros fundaram a Rádio Na
cional, que teve atuação importante, difundindo ao
Brasil e ao mundo, através de uma onda média e três
ondas curtas, a epopéia da nova capital.
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A emissora foi ao ar, pela primeira vez, no dia 30
de maio de 1958, em festividade presidida pelo então
Presidente JK, e seu primeiro diretor foi o jornalista
Leony Mesquita. A partir daí, o interesse por BrasRia foi
maior em todas as partes, inaugurando-se, com o mes
mo grupo pioneiro, a TV Nacional, em abril de 1960.

Hoje, com Brasília plenamente consolidada, dis
pondo dos mais modernos meios de comunicação com
o Brasil e o mundo e do trabalho de centenas de comu
nicadores, aquele grupo pioneiro que deixou o Rio de
Janeiro não teria assentamentos funcionais na emisso
ra, o que é inconcebível. Muitos deles foram demitidos
arbitrariamente por motivo de greve justa. São homens
e mulheres denodados, que sacrificaram o seu
bem-estar, rumando para o canteiro de obras da futura
capital em 1958, morando em acampamentos, em rústi
cas pensões, engolindo, como todos os pioneiros de
Brasília, a poeira vermelha do chão do Planalto Central.
Aqui, muitos constituíram famRia.

A história das comunicações em nosso País
tem que apagar esta triste lacuna, restaurando o
preito de gratidão a estes pioneiros da radiofonia
em Brasília. Muitos deles já morreram, outros estão
desempregados ou mal aposentados. Não importa
como estejam, o que importa é tributar a estes de
nodados radialistas e jornalistas de 1958 a gratidão
e o reconhecimento de Brasília, ao fim do milênio
em que, aliados a um Presidente imortalizado pelas
grandezas que erigiu, lançaram a voz de Brasília
bem alto, para a sua plena consolidação. Não exis
tindo mais a Superintendência das Empresas Incor
poradas ao Patrimônio da União e em seu lugar
sendo criada a Radiobrás, entendemos que a esta
caberá promover a reparação desta injustiça. Não
se pode aceitar que uma empresa oficial ou oficiosa
como a Rádio Nacional de Brasília não saiba quais
foram os seus primeiros servidores, ao contrário de
sua congênere do Rio de Janeiro, que presta per
manente homenagem aos seus iniciadores.

Em razão disso, solicitamos as seguintes infor
mações:

a) quais os nomes dos radialistas fun
dadores da emissora, em maio de 1958;

b) se existe, na emissora, pelo menos
uma placa alusiva à sua instalação, com a
relação dos nomes dos seus primeiros tra
balhadores.

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2000. 
Deputado Sérgio Novais, PSB/CE.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Sérgio Novais)

Requer retirada de Requerimento de
sua autoria.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, V, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, solicito a retirada de tramitação
do Requerimento nº 1.719/2000 de minha autoria.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Sérgio Novais.

Relatório
O nobre autor, em 23 de fevereiro de 2000, soli

citou a retirada de tramitação deste Requerimento de
Informações.

Voto
O pedido possui amparo regimental (art. 104).

Voto pelo deferimento.
Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - De

putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO NQ ,DE 2000
(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita a retirada de tramitação do Re
querimento de Informações n!! 1.72212000.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, solicito a retirada de

tramitação do Requerimento de Informações nQ

1.722/2000, dirigido ao Senhor Ministro da Fazenda,
no âmbito do Banco Central do Brasil, onde solicita in
formações com relação ao processo de federalização
do Banco do Estado do Piauí S/A - BEP.

Sala das Sessões, 1Q de março de 2000. - Wel
Iington Dias, Deputado Federal- PT/PI.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.722, DE 2000

(Do Sr. Wellington Dias)

Requer informações ao Senhor Pre
sidente do Banco Central do Brar,i! acer
ca do Processo de Federalização do Ban
co do Estado do PiauíS/A.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, com base no §~do art. 50 da Constitu

ição Federal, combinado com o art. 116 do Regimento
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Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicita
das ao Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil as seguintes informações, com relação ao Pro
cesso de federalização do Banco do Estado do Piauí
S/A-BEP:

a) quando se dará a execução do processo de
federalização e início do processo de saneamento do
Banco do Estado do Piauí S/A (dia, mês e ano)?

b) serão designados diretores do Banco Central
do Brasil somente ou haverá a presença de represen
tação do Estado do Piauí neste processo?

c) está previsto, no caso de privatização do Ban
co do Estado do Piauí S/A, a criação de uma agência
de fomento? O que é necessário para isto?

d) a dotação prevista é suficiente? Haverá al
gum mecanismo de reajuste no valor autorizado pelo
Senado Federal?

e) desta dotação prevista, quanto será destina
do para gastos com indenizações trabalhistas, encar
gos sociais, capitalização etc.?

f) qual o montante que será assumido como dívi
da do Estado do Piauí após este processo concluído?

Justificação

A Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, no
final do ano de 1998, aprovou Projeto de Lei que trata
da autorização para federalização do Banco do Esta
do do Piauí S/A, para fins de saneamento e outras
providências.

Ainda no primeiro semestre de 1999 o Senado
Federal aprovou as condições acertadas neste pro
cesso com o Governo do Estado do Piauí, destinando
R$112 milhões de reais para este objetivo.

Os contratos foram firmados entre o Governo
Federal e o Governo do Estado do Piauí, pelo que so
licitamos, considerando a falta de execução das con
dições contratadas, as informações referidas.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal- PT/PI.

Relatório

O nobre autor, em 1.2-3-2000, solicitou a retirada
de tramitação Ú _dte Requerimento de Informações.

Voto

O pedido possui amparo regimental (art. 104).
Voto pelo deferimento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.739, DE 2000

(Do Senhor Gilberto Kassab)

Solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia sobre atividades rela
cionadas à distribuição de gás natural li
quefeito.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex'!, nos termos regimentais, enca

minhar o presente requerimento de informações ao Mi
nistro de Estado de Minas e Energia, DI'. Rodolpho Tou
rinho Neto, solicitando esclarecimentos sobre atos re
gulamentares expedidos pela Agência Nacional do Pe
tróleo - ANp, e ainda submetidos a sua consulta, dis
pondo sobre a atividade de distribuição de gás natural Ii
quefeito (GNL) e suas instalações, em especial, com
ênfase nos critérios que estabelecem a necessidade de
prévia autorização aos agentes econômicos que dese
jarem exercer a referida atividade.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado Gilberto Kassab, PFUSP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.787, DE 2000

(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda, no âmbito
da Caixa Econômica Federal, sobre o
contrato de prestação de serviços técni
cos especializados de informática firma
do entre a CEF e a empresa Lellis Pro
cessamento de Dados Ltda.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e na forma do art. 115, I, do Regimento
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Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência que seja encaminhado ao Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, no âmbito da Caixa Econômi
ca Federal, o seguinte pedido de informações:

A Caixa Econômica Federal firmou contrato com
a empresa Lellis Processamento de Dados Ltda., no
valor global de R$7.740.000,00 (sete milhões, sete
centos e quarenta mil reais), tendo por objeto a presta
ção de serviços técnicos especializados de informática
para implementar na CEF a automação da operação
do Penhor, atigindo-se a todos os seus argumentos, o
qual inclui as atividades consideradas necessárias
para a manutenção e sustentação do sistema.

Não obstante a necessária racionalização de
processos exigida pela sociedade, bem como a me
lhoria do atendimento ao público da Caixa, alguns
pontos precisam ser esclarecidos para que este Par
lamentar possa dar seguimento a ações legislativas
de interesse social.

Em face do exposto, requeremos as seguintes
informações:

- há, na CEF, aplicativos desenvolvi
dos por empregados que atendiam as ne
cessidades do penhor?

- esses aplicativos poderiam ser me
lhorados para atender toda a CEF?

- há, na CEF, empregados com conheci
mento das operações de penhor, capacitados
a desenvolverem uma aplicação com qualida
de e abrangência que atenda ao penhor e que
seja "amigável" com outros sistemas?

- se a CEF havia firmado contrato para o
desenvolvimento de uma aplicação única
(SIAPV), por que não incluiu o penhor também?

- por que contratar uma empresa para
o desenvolvimento de um sistema que vai
operar paralelo a outro, com atendimento
separado dos demais serviços da CEF?

- um cliente que penhora urna jóia tem
que entrar em outra fila para pagar uma
conta de energia elétrica?

- o cliente tem que entrar em uma fila
para fazer uma renovação e em outra para
fazer um depósito?

- em quantas agências foi implantado
o sistema contratado e quanto já foi pago ao
fornecedor?

- se o treinamento é responsabilidade
de Lellis Processamento de Dados Ltda.,
quem pagou as despesas de viagem e hos
pedagem dos treinandos?

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal- PT/PI.Voto

. Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do egimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N5! 1.788, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente referente a construção
da barragem em Salto da DivisalMG.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 22 , da Cons

tituição Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2a, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. EXª seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Meio Ambiente o se
guinte pedido de informações:

Salto da Divisa é um pequeno município minei
ro, que corre o risco de desaparecer. A construção
de uma barragem para alimentar a hidrelétrica de
Itapebi, na Bahia, causará o desalojamento de mais
de 100 famílias. Grande número de moradores que
vivem da extração de areia e pedras, da pesca, não
poderá mais exercer essas atividades. Além disso, a
barragem irá destruir a cachoeira do ''Tombo da Fu
maça", patrimônio Histórico Municipal. O Governa
dor Itamar Franco sancionou a Lei na 13.370
(30-11-99), que declara a área em questão patrimô
nio paisagístico e turístico do estado, ficando portan
to proibida a realização de qualquer obra que altere
a paisagem natural. A criação do lago vai provocar
danos no meio ambiente: desaparecimento de pei
xes por dificultar a piracema, mudanças no clima e
na vegetação. Com isso solicito as seguintes infor
mações:

a) que medidas serão tomadas para
que seja respeitada a Lei Estadual n2 13.370;

b) como serão garantidos os direitos dos
atingidos, especialmente a preservação das ca
choeiras e a garantia de indenização de todos
os danos que a barragem venha a provocar.

Sala das Sessões, 3 de março de 2000. 
Deputado Marcos Afonso.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.789, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda referente a Fusão do Banco
da Amazônia S.A. (BASA) com a Superin
tendência de Desenvolvimento da Ama
zônia (SUDAM).

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 2º, da Cons

tituição Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª- seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informações:

O Governo Federal pretende transformar ban
cos de desenvolvimento regional em agências de fo
mento. Já é objeto de estudo, por uma equipe técnica
do Governo, a fusão do Banco da Amazônia (BASA)
com a Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM). ~ de suma importância que a
classe política e as entidades interessadas na discussão
tenham acesso a esse estudo. Com a intenção de demo
cratizar a discussão, solicito a seguinte informação:

a) Cópia do documento que pretende
"reformatar' todo o sistema dos bancos pú
blicos.

Sala das Sessões, 3 de março de 2000. - Depu
tado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q
, da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 2'1-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1ºVice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.790, DE 2000

(Do Sr. Paes Landim)

Requer informações ao Ministro da
Defesa, por meio da Infraero.

Senhor Presidente,

Nos termos do § 22 do art. 50 da Constituição
Federal e dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro da Defesa as seguintes informa
ções, considerando antes o que segue:

Tem-se especulado ultimamente a possibilidade
de criação da Agência Nacional de Aviação Civil, a
exemplo do que já aconteceu em outras áreas como
as telecomunicações, retirando a aviação civil do con
trole militar.

Igualmente, tem-se examinado a possibilidade
de privatizar os aeroportos brasileiros, tendo em vista
que apenas cerca de 10% dos aeroportos brasileiros
têm dado lucro. Argumenta-se que a transferência do
controle das unidades aeroportuárias brasileiras para
o setor privado possibilitaria ao Governo Federal con
centrar investimentos em áreas de maior relevância e
abrangência social.

Destarte, a fim de fornecer maiores subsídios
para os estudos e discussões a respeito do tema, soli
cito as seguintes informações:

- o gasto anual para a conservação
dos aeroportos brasileiros;

- a arrecadação, desde a criação até
hoje, mês a mês, das tarifas agraciadas pe
las Leis n2s 7.929/89 e 8.399/92, aos cofres
da Infraero, e qual a parcela destinada ao
Programa Federal de Auxílio a Aeroportos 
PROFAA;

- os valores mensais correspondentes
aos recolhimentos do PRPFAA que foram
aplicados no mercado (Banco do Brasil, BC,
exterior ou outros destinos), o resultado
dessas aplicações e seus destinos;

- os valores transferidos a cada
Estado, ano a ano, desde a criação do
PROFAA;

- os convênios assinados com o Esta
do do Piauí, destacando os executados
com êxito, os em execução, os revogados
e os planejados para o próximo biênio e as
razões da não-execução, quando for o
caso;
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presa Solpart, constituída apenas 16 dias antes do
leilão por pessoas ligadas ao Grupo Opportunity, e
com capital total de apenas mil reais, capital este
que não foi aumentado até a data do leilão do Siste
ma Telebrás.

A indagação que se faz é: como é possível que
uma empresa com capital tão irrisório participe de um
leilão cujo lance vencedor (do consórcio do qual parti
cipava) foi de mais de dois bilhões de reais?

Justificação
A privatização do Sistema Telebrás contou com

negociações e acertos entre grupos privados e insti
tuições governamentais até hoje não perfeitamente
esclarecidos

Entre os fatos que ainda necessitam de expli
cações está a obtenção, peJa empresa Solpart,
constituída por pessoas ligadas ao Grupo Opportu
nity, com capital de apenas mil reais e que, mesmo
assim, conseguiu junto ao Banco do Brasil uma carta
de fiança de 874 milhões de reais e, com ela e com
seu reduzido capital, fez parte do consórcio que arre~

matou a Tele Centro Sul.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Marcos Cintra.

- O montante de investimentos em aeroportos
realizados nos últimos 5 anos e em que aeroportos
foram feitos esses investimentos;

- a relação de aeroportos do País que dão lu
cro, e qual o valor desse lucro;

- o número de funcionários de seu próprio
quadro que a Infraero possui;

- a relação das empresas que prestam serviços
à Infraero e qual a natureza desses serviços;

- o custo dessas empresas, por região, nos
aeroportos brasileiros;

- quantas viagens o atual presidente da
Infraero realizou durante sua gestão e para que
locais;

- os critérios de escolha dos superintendentes
dos aeroportos e se são funcionários de carreira da
Infraero.

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. 
Deputado Paes Landim, PFL - PI.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29., da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 19. Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
, N9.1.791, DE 2000
(Do Sr. Marcos Cintra)

Solicita informações a respeito da
participação da empresa Solpart no leilão
de privatização do Sistema Telebrás.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 29.,
da Constituição Federal, e no art. 116, inciso 11, do
Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, no sentido de esclarecer esta
Casa quanto a fatos ocorridos quando da privatiza
ção do Sistema Telebrás.

Entre as empresas que formaram o consórcio
que adquiriu a Tele Centro Sul se encontrava a em-
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.792, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado do Desenvolvimento Agrário.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, e § 22 , e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja enca
minhado ao Sr.. Ministro de Estado do Desenvolvi
mento Agrário (I seguinte pedido de informações:

Assim, feitas essas considerações, so
licitamos o encaminhamento ao Sr. Ministro
dos seguintes questionamentos:

1) informar se existe fiscalização con
junta dC) Incra com a Receita Federal e o
Ibama, e se são cruzadas, em todo território
nacional, as informações declaradas a cada
órgão, tais como: valor do imóvel, valor da
terra nua, área de preservação ambiental,
reserva ecológica;

2) relacionar os imóveis adquiridos
pelo Incra, para desapropriação com objeti
vo de Reforma Agrária, com o valor de aqui
sição de cada um, número do CPF/CGC e
código de cadastramento (do Incra e SRF),
informando se os dados desses imóveis fo
ram objE:to de cruzamento das informações
do ITR e do IRPF/IRPJ.

Justificação

Sr. Presidente,
O principal argumento contrário à elevação do

salário mínimo é o desequilíbrio que o mesmo geraria
nas contas públicas em decorrência do suposto défi
cit previdenciário. Urge, portanto, apresentar alterna
tivas para a elevação da Receita Tributária, respeitan
do o princípio da justiça fiscal e a necessidade de
desconcentração da renda.

Com o objetivo mencionado acima, e tratando
de identificar fontes de recursos, consideramos que a

arrecadação do ITR (Impo~to Territorial Rural) se en
contra muito aquém de seu.potencial, uma vez que o
lançamento do ITR/96 foi em torno de R$1,8 bilhão,
quando a SRF usava o parâmetro VTNm (Valor da
Terra Nua mínimo), com base na Lei nQ 8.847/94.

Após a edição da Lei nll 9.393/96, quando o
VTNm foi extinto, a arrecadação registrou o valor de
R$273,0 milhões em 1999, quando o previsto pelo pró
prio Presidente da República, em declarações à im
prensa, foi que a arrecaqação saltaria, com a nova lei,
para R$1,6 bilhão em seu primeiro ano de vigência, o
que revelaria o êxito da dimensão fiscal do tributo.

Neste sentido, consideramos fundamental con
frontar os dados do ITR com os do Incra, para garantir
a arrecadação esperada, inclusive pelo Sr. Presidente
da República.

Sala das Sessões, março de 2000. - Deputado
Paulo Paim.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q
, da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, 'ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Na 1.793, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Solici~ ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda informações relativas a impos
tos e contribuições e sobre as contas
CCS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.2, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, e § 22 , e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex'! seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda o se
guinte pedido de informações:

Ébastante conhecida por toda a sociedade bra
sileira a cruzada que temos empreendido no sentido
de viabilizar o aumento do salário mínimo para o equi
valente a US$100,OO. Entretanto, em que pese a im
portância e o mérito de tal medida, notadamente num
país como o Brasil- campeão mundial de concentra
ção de renda -, temos enfrentado toda a sorte de críti
cas e objeções, amparadas em dados técnicos e es-
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tatísticos, suficientemente fortes para rechaçar as ini
ciativas em prol de um salário mínimo menos aviltante
e, curiosamente, omissas quando se trata de impor li
mites à sangria causada pelas despesas com juros
que, em dezembro de 1999, superaram a marca de
US$127 bilhões.

O principal argumento contrário à elevação do
salário mínimo é o desequilíbrio que gerará nas con
tas públicas em decorrência da elevação do suposto
déficit previdenciário. Cabe'ria, portanto, apresentar
alternativas de elevação da receita, sem agravar as
distorções do sistema tributário nacional e sem des
respeitar os princípios de justiça fiscal e a necessida
de de desconcentração da ,renda. Entendemos que
essa seria a base concreta que tornaria possível via
bilizar a recuperação do salário mínimo e assegurar
que efetivamente atenda às necessidades básicas
enumeradas na Constituição Federal.

Com esses pressupostos, estamos estudando
algumas propostas que visam garantir recursos, a se
rem extraídos primordialmente daqueles que têm
conseguido se evadir de suas obrigações tributárias.
Assim, pretendemos buscar soluções que não ape
nas elevem a arrecadação, mas que também corrijam
distorções dá política tributária em curso. Para formu
lar propostas com tais características, é de suma im
portância a obtenção de informações junto à Secreta·
ria da Receita Federal e ao Banco Central do Brasil,
na forma dos questionamentos enumerados a seguir:

1) especificar o valor total, em reais, de débitos
declarados em DCTF, referentes aos anos de 1997,
1998 e 1999;

2) especificar o montante dos débitos decorren
tes de auto de infração, em cobrança, discriminando o
principal, multa e juros, em reais;

3) especificar o valor acumulado de prejuízos
fiscais, até a presente data;

4) informar o saldo acumulado da base de cálcu
lo negativa da contribuição social sobre o lucro líqui
do;

5) no que tange aos itens 3 e 4, desdobrar as in
formações, discriminando por setor econômico;

6) informar o valor recolhido do imposto de ren
da da pessoa jurídica, nos anos de 1997, 1998 e
1999, discriminando as instituições financeiras e de
mais empresas;

7) com respeito ao item 6, especificar o valor do
lucro real declarado e do imposto de renda recolhido
por faixa de lucro real (até R$180 mil, de R$180 mil
até R$240 mil, de R$240 mil até R$780 mil eacima de
R$780 mil);

8) com respeito ao imposto de renda da pessoa
física e do imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos do trabalho, especificar o número de
contribuintes, o valor do rendimento tributável, o valor
do rendimento total e o valor do il1"nnsto recolhido,
nas seguintes faixas de renda: de R$ ;Omil até R$12
mil, de R$12 mil até R$14 mil, de R$i 4 mil até R$20
mil, de R$20 mil até R$50 mil e acima de R$50 mil;

9) especificar ovalor mensal remetido para o ex
terior, através nas contas CC5, nos anos de 1997,
i 998 e i 999, em dólares norte-Rmericanos;

10) informar o número de imóveis rurais imunes
e isentos à incidência do ITR;

i 1) no que tange aos imóveis sujeitos ao reco
lhimento do ITR, informar:

- o valor recolhido, por ano (96 a 99), e o núme
ro de imóveis, pelas seguintes faixas de área: até 100
ha; de 100 ha até 200 ha, de 200 ha até 500 ha, de
500 ha até 1.000 ha, de 1.000 ha até 5.000 ha e acima
de 5.000 ha;

. - o valor da terra nua médio declarado por faixa
de hectare, por município, por ano (96 a 99);

- grau de utilização da terra, por ano (96 a 99)
pelas faixas de área acima especificadas;

12) número de imóveis fiscalizados, por faixa de
hectare e valor arrecadado resultante da cobrança
dos valores lançados e não recolhidos ITR nos anos
acima especificados;

13) informar se existe fiscalização conjunta do
ITR com o Incra e o Ibama e quais os valores apura
dos por cada órgão, relativos a: valor do imóvel, valor
da terra nua, área de preservação ambiental, reserva
ecológica;

14) informar se houve fiscalização do ITR dos
imóveis adquiridos pelo Incra para desapropriação
nos últimos 3 anos e quais os resultados obtidos des
sa ação fiscal (crédito tributário apurado), por estado
e por tamanho de imóvel (ha);

15) informar o número de contribuintes detento
res de imóveis acima de 10.000 ha, que não apresen
taram declaração de IRPF e IRPJ, e respectivos pe
ríodos, bem como as providências adotadas pela
SRF em relação a essas omissões;

16) informar os valores arrecadado€: de ITR pe
los imóveis acima de 50.000 ha, por grau de utilização
da terra nos últimos 4 anos;

17) especificar o valor dos débitos atuais a título
de ITR devido e não pago.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000.
Deputado Paulo Paim.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 1.794, DE 2000
(Do Sr. Eber Silva)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado dos Transportes acerca dos
postos de pesagem de vefculos existen~

tes nas rodovias federais.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, e § 22, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado dos
Transportes o seguinte pedido de informações:

Sabe-se que a precária situação de boa parte
das estradas brasileiras decorre, principalmente, das
limitações de natureza orçamentária, circunstâncias
que há muito vêm dificultando a realização de traba
lhos regulares de manutenção e conservação das ro
dovias. Há, no entanto, outro fator que concorre cada
vez mais fortemente para a degradação dos pavimen
tos: o excesso de peso dos veículos de transporte de
carga. Tal irregularidade, parece-nos, tem como fun
damentos a contínua redução dos valores de frete - o
que estimula o emprego da máxima capacidade de
carga dos caminhões - e a deficiente fiscalização
exercida nas rodovias federais no que diz respeito à
aferição do peso dos veículos. Para que se possa ava
liar objetivamente esse segundo aspecto, gostaría
mos de contar com os seguintes esclarecimentos:

a) quantos são os postos de pesagem
de veículos construídos ou que tiveram sua
construção iniciada no âmbito da rede rodo
viária federal?

b) qual a localização desses postos?

c) quais os postos de pesagem que se
encontram plenamente operativos?

d) que postos estão funcionando de
forma deficiente ou não estão funcionando 
quais as razões?

e) que postos tiveram sua construção
interrompida ou abandonada - quais as ra
2.Jes?

f) qual o montante destinado, nos últi
mos cinco exercícios, a investimentos nos
postos de pesagem?

g) qual o valor aproximado do patrimô
nio formado pelo conjunto de postos de pe
sagem, operativos ou não, existentes nas
rodovias federais?

h) há planos ou projetos específicos
do órgão executivo rodoviário para amplia
ção, restauração e modernização do conjun
to de postos de pesagem?

i) foi ordenada a suspensão da pesa
gem de veículos após a greve dos caminho
neiros, em meados do ano passado? Em
caso positivo, por quanto tempo durou essa
determinação?

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Eber Silva.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For~

tes, 12 Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 1.795, DE 2000

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer informações ao Excelen
tíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional em relação aos projetos de irri
gação que a Companhia de Desenvolvi
mento do Vale do São Francisco 
CODEVASF, desenvolve na região.

Sr. Presidente,

Nos termos do artigo 50 da Constituição Fede
ral e dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno,
requeiro ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Inte
gração Nacional as seguintes informações:

1) Quais os projetos de irrigação em funciona
mento, instalados na região, em que local, qual a
área total irrigável, qual a vazão demandada, qual a
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energia demandada, quanto custou, quais as fontes
desses recursos e quais são os beneficiários?

2) Quais os projetos de irrigação paralisados
instalados na região, em que local, qual a área total ir
rigável, qual a vazão demandada, qual a energia de
mandada, quanto custou, quais as fontes desses re
cursos, quais seriam os possíveis beneficiários, em
que nível o projeto foi paralisado (iniciado, concluído)
e o motivo da paralisação?

3) Quais os projetos de irrigação planejados para
a região, em que local, qual a área total irrigável, qual a
vazão demandada, qual a energia demandada, quanto
custará, quais as fontes desses recursos, quais são os
possíveis beneficiários, em que nível o projeto está
neste momento (projeto início de construção)?

4) Quais os pedidos de outorga de irrigação
existentes para a região, em que local, qual a área to
tal irrigável, qual a vazão demandada, quais são os
beneficiários?

5) Quais as ações desenvolvidas pela empresa
até hoje para recuperação do equilíbrio ambiental do
vale, onde foram desenvolvidas essas ações, quanto
custou e qual a fonte de recursos.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Inácio Arruda, PCdoS - CE.

Voto

Estando tle-ãCorôõ com o art. 50 9 22 da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

1!! Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 1.796, DE 2000

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Minas e Energia
sobre a atuação da Companhia Hidroelé
trica do São Francisco - CHESF, na re
gião do vale do São Francisco.

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 50 da Constituição Federal

e dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno, requei
ro ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia as seguintes informações:

1) Quais as ações desenvolvidas pela
Companhia Hidroelétrica do São Francisco
até hoje para recuperação do equilíbrio am
bientai do vale, onde foram desenvolvidas
essas ações, quanto custou e qual a fonte
de recursos?

2) Quanto a empresa pagou de royal
ties para as comunidades afetadas por sua
inteNenção. Para quais cidades e estados
pagou e continua pagando, quanto, quando
e como?

3) O que a empresa fez e tem feito
para minimizar os efeitos da regulariza
ção das vazões do rio no baixo São Fran
cisco?

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Inácio Arruda, PCdoS - CE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1g Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.797, DE 2000

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre os recursos arrecada
dos com a privatização da Companhia de
Eletricidade do Estado do Ceará (COELCE).

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 50 da Constituição Federal

e dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno, requei
ro ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda as seguintes informações:

1) Qual o valor da dívida do Estado do
Ceará com a União?

2) Quais os critérios adotados para a
renegociação da dívida do Estado do Ceará
com a União?

3) Qual o montante arrecadado pelo
Estado do Ceará com a privatização da
Coelce?



11812 Quarta-fe:ira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

4) Onde estão aplicados os recursos
arrecadados com a venda da Coelce?

5) Quais as limitações impostas pelo
Ministério da Fazenda na destinação dos re
cursos arrecadados com a privatização da
Coelce~?

6) Quais as recomendações contidas
no acordo assinado pelo Brasil e o Fundo
Monetário Internacional com relação a apli
cação dos recursos oriundos das privatiza
ções H particularmente da Companhia de
Eletricidade do Ceará?

7) Quais as implicações para o Estado
do Ceará se os recursos obtidos com a pri
vatização da CoeIce forem aplicados em de
sacordo com o Ministério da Fazenda e o
Fundo Monetário Internacional?

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Inácio Arruda, PCdoB - CE.

Voto

Estando ele acordo com o art. 50 § 212 da Consti
tuição Federal H com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.798, DE 2000

(Do Sr. Deputado Fernando Ferro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações, Sr. João Pimenta da
Veiga Filho, a respeito da relação, no
Estado de Pernambuco, de pedidos de
autorização para prestação do serviço de
Rádiodifusão Comunitária com suas res
pectivas Instituições e os nomes de seus
responsáveis.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exi\, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que ouvida a Mesa, seja solicitada
ao Sr. Ministro das Comunicações, o Sr. João Pimenta
da Veiga Filho, a relação dos pedidos de autorização
da prestação do serviço de Rádiodifusão Comunitá
ria, no Estado de Pernambuco, e as instituições a que

estão vinculadas bem como o nome dos titulares res
ponsáveis por estas rádios.

Justificação

Houve, nos últimos meses, intensos debates a
cerca da questão de rádios comunitárias nos mais di
versos meios de comunicações no País.

Particularmente no Estado de Pernambuco há
grande demanda por parte da sociedade dos pedi
dos, protocolados junto ao Minicom, das autorizações
para prestação do serviço de rádiodifusão comunitá
ria.

Isto posto solicito ao Ministério das Comuni
cações a relação dos pedidos de rádios comunitá
rias, do Estado de Pernambuco, protocolados jun
to ao Minicom com as respectivas Instituições e os
nomes dos responsáveis por estas rádios comuni
tárias.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Fernando Ferro, PT - PE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.799, DE 2000

(Do Sr. José Dirceu)

Solicita informações ao Presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Social - BNDES, por intermédio do Minis
tro de Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior, sobre financiamentos
concedidos ao BFC Banco S/A.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExJl, com base no art. 50 da Constitui

ção Federal e na forma dos arts. 115 e 116do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa
ções ao Presidente do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Social - BNDES, por intermédio do Ministro de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sobre
as operações de créditos concedidos ao BFC Banco
S/A, esélarecendo os seguintes quesitos:
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I - Consta do relatório da Comissão de
Inquérito instituída pelo Banco Central para
apurar as causas da liquidação extrajudicial
do BFC Banco S/A que "(...) a carteira de tí
tulos de renda variável (do BFC Banco S/A)
é formada por,ações preferenciais da Salge
ma Indústria Química S/A e da Companhia
Petroquímica de Camaçari, adquiridas em
leilão de 5 de outubro de 1995. A referida
aquisição foi liquidada com recursos prove
nientes do Contrato de Reserva de Moedas
de Privatização nE 95/1.083 ADT, de 27 de
setembro de 1995, celebrado com o BNDES
(...)". Considerando que o balancete de 30
de julho de 1995 do BFC Banco S/A, já
apresentava um patrimônio líquido a desco
berto de R$7,090 milhões, vindo a fixar-se
em R$23,166 milhões no balancete de 30
de setembro de 1995; julgo necessário que
seja esclarecido quais as normas e procedi
mentos adotados pelo BNDES para conce
der empréstimos à uma instituição financei
ra em situação falimentar?

" - A evolução do passivo a descoberto
do BFC Banco S/A, nos termos do relatório
da Comissão de Inquérito do Banco Central já
referida, atingiu os níveis, em milhões, de
R$?,090 (30-6-95), R$23,166 (30-9-95),
R$31 ,600 (30-11-95) e R$66,619 (4-12-95).
Considerando que em 17 de outubro de 1995
o BFC Banco S/A, na condição de agente fi
nanceiro do BNDES, repassou recursos pro
venientes da linha de financiamento denomi
nada 'BNDES Automático' à indústria têxtil
Green S/A, na ordem de R$3,2 milhões, peJos
quais o BFC Banco S/A tornou-se o respon
sável pelo crédito perante o BNDES, julgo ne
cessário que seja esclarecido quais as nor
mas e procedimentos adotados pelo BNDES
para credenciar uma instituição financeira em
situação falimentar como operadora de suas
linhas de crédito?

11I - Qual o montante total dos recur
sos emprestados pelo BNDES ao BFC Ban
co S/A, e quais as medidas adotadas para o
recebimento da dívida?

Requeiro por fim, que as informações presta
das se façam acompanhar de toda a documentação
comprovatória.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado José Dirceu

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2Q da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1E Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.800, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento Agrário referente a
grilagem de terras no Pará.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 2º da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro do Desenvolvimento Agrário.

De acordo com o que foi divulgado pela revista
Veja, na reportagem "O Fantasma da Amazônia",
Carlos Medeiros é um fantasma que possui registros
de 120.000 quilômetros quadrados de terra espalha
dos pelo Pará. O Ministério Público Federal, o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), o Instituto de Terras do Pará
(ITERPA) e a Polícia Civil acreditam ser a maior qua
drilha de grilagem de terra em atividade no País. O
procurador Carlos Lamarão, após levantamento mi
nucioso das propriedades em nome desse senhor,
descobriu, então, que a quadrilha trabalha com a aju
da de advogados que se apresentam como procura
dores de Medeiros. Um desses procuradores se cha
ma Flávio Augusto Titan Viegas que tem 72 anos. Ti
tan Viegas possui uma procuração de Carlos Medei
ros devidamente registrada em cartório, datada de
1981. De acordo com dados da polícia, Viegas res
pondeu a quatro processos por estelionato. Diante do
exposto, solicito as seguintes informações:

a) Quais providências estão sendo to
madas para impedir a comercialização de
terras da União ou do Governo do Estado,
que estão em nome de Carlos Medeiros?

b) O que está sendo feito para acabar
com essa quadrilha? e
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c) Quais as medidas a serem tomadas
contra o cartório de São Félix do Xingu, no
Pará, que permite o registro de escrituras e
procurações falsas.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 20. da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1!l. Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.801, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente referente ao desastre
ambiental ocorrido na Lagoa Rodrigo de
Freitas/RJ.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 22 da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja en
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro do Meio Ambiente.

De acordo com o que foi divulgado pela im
prensa, no Ricl de Janeiro, o pior desastre ambien
taI dos últimos sete anos aconteceu na lagoa Ro
drigo de Freitas, deixando como saldo a morte de
136 toneladas de peixe no período em que as
águas servem de berçário para a reprodução das
espécies. Diante do exposto, solicito as seguintes
informações:

a) Quais as providências que serão to
madas para resolver o problema da poluição
na lagoa Rodrigo de Freitas?

b) Quem são os responsáveis pelo de
sastre ambiental e que medidas serão toma
das para puni-los?

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Marcos Afonso

Voto

Estando do acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator

l

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, i.!! Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.803, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa referente a ocupação de deten
tos nos quartéis militares.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 22 da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso " do Regimento Interno, solicito a V. ExA seja en
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro da Defesa.

A situação do Sistema Penitenciário Nacional
enfrenta muitas dificuldades. Com a intenção de bus
car solução para o problema da super lotação dos
presídios brasileiros, solicito a seguinte informação:

a) Existe algum interesse do ministério
ou projeto para colocar presos de baixa pe
riculosidade dentro dos quartéis militares,
onde desempenhariam os serviços de lim
peza, jardinagem, cozinha, carpintaria e ma
nutenção?

Sala das Sessões 14 de março de 2000. 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 20. da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.804, DE 2000

(Do Sr. AntQnio Carlos Biscaia)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa, relativas a transações, movi
mentação, ingresso e saída de armas, do
território nacional.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso Ve § 2Q

, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, requeiro a V. Ex!! seja en
caminhado ao Sr. Ministro de Estado de Defesa o se
guinte pedido de informações:

1) O Departamento de Material Bélico do Exér
cito, ou qualquer outro órgão integrante da estrutura
do Ministério da Defesa, dispõe de informações acer
ca do rastreamento da origem das armas apreendi
das pelas polícias federal e estaduais?

2) Em caso afirmativo, qual a origem e quantida
de das que foram apreendidas nos últimos cinco
anos, no território nacional e especificamente no
Estado do Rio de Janeiro?

3) Qual o volume, marca, tipo e destinatários
das armas de fabricação nacional, exportados nos úl
timos dez anos para o Paraguai, Argentina e Bolívia?

4) Quem são os compradores e quais os res
pectivos quantitativos das armas vendidas no Brasil
nos últimos dez anos?

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Antonio Carlos Biscaia, PT - RJ.

Voto "

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.805, DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro do Meio Ambi
ente informações sobre crimes ambientais
cometidos, na bacia do rio São Francisco.

Slenhor Presidente:
Requeiro a V. Ex!!, com base no art. 24, inciso XI

e XIV do Regimento Interno que sejam solicitadas ao

Sr. Ministro do Meio Ambiente informações sobre cri
mes ambientais cometidos na bacia do rio São Fran
cisco.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Clementino Coelho

Justificação

Na Câmara dos Deputados, o Grupo de Traba
lho da Transposição do rio São Francisco tem discuti
do com especialistas e autoridades públicas a viabili
dade técnica, ambiental e financeira da transposição
das águas do São Francisco para bacias de estados
do Nordeste, que sofrem com a escassez de águas,
seja para consumo humano ou para demais usos.

Nessa discussão, começa ganhar relevo os im
pactos ambientais da execução de uma obra desse
porte, sobretudo avaliando-se a "saúde" do Velho Chi
co, como pressuposto necessário à viabilidade da
obra, não só em seu curso principal, mas também em
relação a seus afluentes.

Para melhor subsidiar as discussões sobre o
tema, requeiro a V. Ex!!, as seguintes informações:

a) a relação das pessoas jurídicas e fí
sicas notificadas, nos últimos 10 anos, por
órgãos federais, que tenham cometido cri
mes ambientais na bacia do rio São Francis
co, contendo o valor das multas e explicitan
do demais sanções administrativas aplica
das aos infratores;

b) o valor total arrecadado, oriundo
. d~s multas aplicadas referidas na questão
"a", e sua destinação;

c) o quantitativo de agentes (servido
res públicos federais) envolvidos, efetiva
mente, na fiscalização ambiental da bacia
do São Francisco e como se dá essa fiscali
zação (equipamentos, postos, etc.);

d) Há algum diagnóstico, atualizado ou
não, sobre as condições ambientais da ba
cia do São Francisco? Caso positivo nos en
viar cópia.

Sala das Sessões, março de 2000. - Deputa
do Clementino Coelho.

Voto

Estando'de acordo com o art. 50 § 2.2 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Bala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
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Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1.2 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.807, DE 2000

(Do Senhor Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro do Desenvol
vimento, Indústria e Comércio Exterior
informações sobre a definição de índices
de correção de tarifas públicas nos pro
cessos de privatização.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exll, com base no art. 24, inciso, XI

e XIV do Regimento Interno que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior informações sobre a definição de índices
de correção de tarifas públicas nos processos de pri
vatização.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. 
Deputado Clementino Coelho.

Justificação

Tendo em vista o exercício das prerrogativas
parlamentares na função fiscalizadora de políticas
públicas, solicito a seguinte informação junto ao Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
-BNDES.

• Quais foram os critérios pelo BNDES, quando
da formulação do modelo de venda das empresas do
setor elétrico (empresas distribuidoras), que enseja
ram a escolha do índice Geral de Preços - IGP-M,
apurado pela Fundação Getúlio Vargas, para corre
ção das tarifas públicas nos contratos de concessão?

Sala das Sessões 14 de março de 2000. 
Deputado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 211 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões 21 de março de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes 1.1! Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.808, DE 2000

(Do Sr. Osvaldo Reis)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação, acerca de recursos do Fun
do de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF, repassados a Mu
nicípios do Estado de Tocantins.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Educação as
seguintes informações:

1) Quais os valores recebidos do Fundefrrocan-
tins pelos Municípios de:

a) Axixá do Tocantins
b) Esperantina
c) Carrasco Bonito
d) Buriti do Tocantins
e) São Sebastião do Tocantins
f) Augustinópolis
g) Praia Norte
h) Sítio Novo do Tocantins
i) São Bento do Tocantins
j) Filadélfia
k) Carmolândia
I) Goiatins
m) Santa Fé do Araguaia
n) Muricilândia
o) Aragominas
p) Itacajá

2) Qual o número de alunos, matriculados em
cada um dos municípios mencionados no item 1?

3) O MEC realizou auditoria referente ao Fundef
em algum dos municípios mencionados? Em caso
afirmativo, quais as conclusões?

4) Há alguma denúncia de irregularidade na
aplicação de recursos do Fundef envolvendo algum
dos municípios mencionados? Qual o conteúdo? Qu
ais os valores envolvidos?

5) Quais as irregularidades mais comuns cons
tatadas pelo MEC?

6) Há, nos municípios mencionados:

a) Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do Fundef constituídos e em
funcionamento?

b) Contas únicas e específicas do Fun
def?
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c) Planos de Carreira e Remuneração
do Magistério? ,

Sala das Sessões, 5 de março de 2000. 
Deputado Osvaldo Reis.

lVoto

Estando de acordê com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.809, DE 2000

(Do Sr. Osvaldo Reis)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre a fiscalização e
auditoria realizada pela ANEEL - Agência
Nacional de Energia Elétrica, nas empre
sas concessionárias de energia elétrica
privatizadas.

Senhor Presidente,

Com fulcro no art. 50, § 22 , da Constituição Fe
deral, e nos termos dos arts. 115, I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, reaueiro
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e
Energia as seguintes informações:

1) foi realizada pela Aneel fiscalização e audi
toria na empresa Celtins, Concessionária de Energia
Elétrica do Estado do Tocantins?

2) cópia do Relatório de Fiscalização e Audito
ria realizado pela Annel na Cletins.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado Osvaldo Reis.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito For

<tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.810, DE 2000

(Do Senhor de Velasco)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Previdência e Assis
tência Social, Doutor Waldeck Vieir~

Ornelas, sobre o patrimônio do Instituto
Nacional do Seguro Social- INSS.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal e na forma dos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Senhor
Waldeck Vieira ameias, Ministro de Estado da Pre
vidência e Assistência Social, referentes ao patrimô
nio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
especificamente no Estado de São Paulo, esclare
cendo e esta Casa os seguintes pontos:

1) quantos imóveis possui o Instituto
Nacional do Seguro Social no Estado de
São Paulo? Enviar relação com endereço;

2) quantos desses imóveis se encon
tram alugados? Enviar relação com endere
ço;

3) qual o valor dos contratos desses
aluguéis? Enviar cópia dos Contratos de Lo
cação;

4) quantos e quais são os imóveis alu
gados-de .terceiros pelo Instituto? Enviar re
'Iação com endereço;

5) qual o valor desses aluguéis? Envi
ar cópia dos Contratos de Locação;

6) quantas e quais são as empresas
particulares, as de economia mista e as en
tidades públicas do Estado de São Paulo
que se encontram devedoras desse Institu
to? Qual o montante dessas dívidas?

7) têm-se informações de que há
empresas e empresas, no Estado de São
Paulo, devedoras do Sistema, que, no en
tanto, possuem Certidões Negativas de Dí
vida, mantendo regalias, podendo inclusive
concorrer a licitações, cartas convites e ou
tros. Quantas e quais são e em que montan
te somam seus débitos?

Justificação

O Brasil, segundo se sabe, está entre os países
em desenvolvimento (queira Deus que assim seja).
Em contrapartida, passamos por momentos de real
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inconformidade da população com o sistema, com as
instituições, com o Governo, a rigor, com a toda a po
lítica. Um dos assuntos que mais tem ocupado espa
ço e tempo nos meios de comunicação social - de
que se tem falado, que se tem debatido e vem assus
tando - é o próximo salário mínimo e conseqüente
mente como ficarão as aposentadorias.

O Governo se explica, o Governo debate, mas
reajuste ou aumento ainda não se vê decidido. Os go
vernistas dizem que, após fazerem contas, juntarem
os números, () País quebraria; não podemos ainda
dar condições melhores de sobrevivência ao nosso
tão sofrido povo.

Em contrapartida, os financistas garantem exa
tamente o contrário. O reajuste ou aumento é possível
e há reservas financeiras para garanti-lo.

Ao estarmos submetidos a esse caos social pre
senciamos diariamente a fome, a miséria, a falta de
saúde e educação, num momento em que a econo
mia do País exige de cada brasileiro esforço ingente e
luta pela sobrevivência, necessários se fazem escla
recimentos com bases sólidas e visibilidade por parte
do Governo Federal a respeito desses imóveis, des
ses aluguéis, () montante arrecadado, onde aplicado
e principalmente quanto às dívidas que, não pagas, e
não respondendo por qualquer sanção, estimulam a
corrupção e a desídia administrativa. Se o povo pobre
paga seus impostos, anda em dia com suas obriga
ções, mesmo ganhando míseros salários, por que os
grandes devedores, d9_ qL!e seria o mais importante
Instituto do País, continuam- -concorrendo a cartas
convites, licitações etc., o próprio Instituto, que sem
pre se apresenta como vítima, vitima-se, segundo di
zem, a si mesmo administrando mal seu patrimônio e
a arrecadação mensal com quem se privilegia e o
nosso povo pagando pela falta de responsabilidade e
respeito de poucos?

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado De Velasco, PSUSP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal e com 05 arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1g Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES
N2 1.811, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Minas e Energia a respeito do contra
to celebrado entre a Petrorecôncavo SIA
e a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS,
cujo o número de registro na Petrobrás é
101.2.020.00-3.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex~, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações a respeito do contrato celebrado en
tre o Petrorecôncavo S/A e a Petróleo Brasileiro S/A
PETROBRAS, e, em especial o seguinte:

a) cópia integral do instrumento contra
tual registrado em cartório e na Petrobrás
sob o número 101.2.020.00-3, celebrado en
tre a Petrorecôncavo S/A e a Petróleo Brasi
leiro S/A - PETROBRAS, com todOG os adi
tamentos e anexos;

b) cópia do parecer, emitido pela
Assessoria Jurídica da Petrobras, relativo
ao contato acima mencionado;

c) cópia de toda documentação apre
sentada pela empresa Petrorecôncavo S/A,
por ocasião de celebração do contrato com
a Petrobras, em especial, contrato social e
comprovação do seu registro e arquivamen
to nos organismos de controle~ (Juceb,
DRT, Ministério da Justiça, Crea etc.).

Justificação

As informações acima solicitados visam permitir
ao signatário desta o exercício do seu mister constitu
cional de fiscalização e controle dos atos do Poder
Executivo e do uso de recursos público.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. - Nel
son pellegrino, Dep. Federal PT - BA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro ad referendum da Mesa
Em 21-3-2000. Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Na 1.812, DE 2000

(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Solicita informações ao Sr. Advoga
do-Gerai da União sobre Correção Extra
ordinária realizada na Procuradoria-Geral
do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe
deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, solicito a V. Exª que ouvida a Mesa, seja en
caminhado ao Sr. Advogado-Geral da União, o se
guinte requerimento:

1) No intuito de cumprir a contento
nossa missão institucional, em 28-1-00 pro
tocolei perante a Mesa' da Câmara dos De
putados o Requerimento de Informações nQ

1.627/2000, onde solicitava ao Sr. Advoga
do-Gerai da União cópia do inteiro teor do
Relatório Conclusivo da Correição Extraordi
nária realizada na Procuradoria-Geral do
Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem - DNER, em Brasília-DF, no período
de 4 a 12 de novembro de 1999, por deter
minação do Senhor Corregedor-Geral da
Advogacia da União, conforme Portaria nQ

66, de 3-11-99, publicada no Diário Oficial
da União nQ 211, de 4-11-99.

2) Decorrido o prazo constitucional de
30 (trinta) dias para a resposta, recebi em
meu Gabinete o Ofício nº 32/AGUlSG-CT,
datado de 29-2-2000, onde o Sr. Advoga
do-Gerai da União informa apenas que em
função do elevado volume de documentos
reunidos pela "Correição realizada", os mes
mos ''foram devolvidos à Corregedoria-Geral
da Advogacia da União para providências e
diligências complementares necessárias", e
ainda que ''tão logo concluídos os trabalhos,
terei a satisfação de enviar a V. Exª as infor
mações objeto de requerimento do Deputa
do Agnelo Queiroz".

3) Entretanto, esclareço que o objeto
de nossa solicitação é a cópia do relatório fi
nal da Correição que foi realizada no perío
do de 4 a 12 de novembro de 1999, inde
'pendentemente da finalização de qualquer
outra providência que porventura esteja

sendo adotada em relação ao referido as
sunto.

4) Desta forma, a justificativa encami
nhada peJa AGU não satisfaz nossa solicita
ção, podendo inclusive ser interpretada
como um artifício para burlar os prazos le
gais.

5 ) Ante o exposto, solicito que seja re
iterada ao Sr. Advogado-Geral da União, a
solicitação contida no Requerimento de
Informação nº 1.627/2000, de minha autoria,
bem como solicito a Mesa da Câmara dos
Deputados que em caso de insistência no
não-atendimento ou de recusa de prestar as
informações requeridas, sejam adotadas as
medidas pertinentes visando a imputação
por Crime de Responsabilidade à autorida
de competente, nos termos do art. 50 da
Constituição Federal.

Sala das Sessões 15 de março de 2000. 
Deputado Agnelo Queiroz (PCdoB - DF.)

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões 21 de março de 2000. - Deputado
Heráclito Fortes Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Na 1.813, DE 2000

(Do Sr. Wagner Salustiano)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre ocorrências no INSS

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 22 da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2ft, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assistên
cia Social, o seguinte pedido de informações:

1) Qual o nQ total de fiscais do INSS,
discrimando por estado?

2) Quantos estão na ativa?



11820 Quarta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

3) Qual o valor médio atual dos salári
os de um fiscal do INSS?

4) Recebem gratificações de qualquer
naturE~za?

6) Existem e quantos são os proces
sos administrativos atualmente em tramita
ção, E~nvolvendo servidores desse instituto,
por prática de suborno?

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado Wagner Salustiano.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.814, DE 2000

(Do Sr. Wagner Salustiano)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre atividades do INSS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 22 da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assistên
cia Social o seguinte pedido de informações:

1) Qual a arrecadação do INSS nos
meses de Janeiro e Fevereiro de 2000?

2) Quais os 100 maiores devedores do
INSS? Citar nomes e CGC das empresas
privadas.

3} Qual os 100 maiores devedores do
INSS por estados (empresas privadas)? Ci
tar nomes e CGC?

4) Quais os 100 maiores devedores entre
as empresas públicas? Citar nomes e CGC.

5) Quais os 100 maiores devedores entre
municípios e estados? Citar nomes e CGC?

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado Wagner Salustiano.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NIl1.815, DE 2000

(Do Sr. Wagner Salustiano)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre ocorrências no INSS.

Senhor Presidente:

Com fundamento no artigo 50, § 22 da Consti
tuição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 22 , e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.
Exa. seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdên
cia e Assistência Social o seguinte pedido de infor
mações:

1) Qual o montante de arrecadação do
INSS no ano de 1999? Discriminando mês a
mês.

2) Qual as 100 maiores empresas pri
vadas devedoras do INSS? Relacionar
nome, CGC e valores dos débitos.

3) Quais as empresas públicas que
têm débitos com o INSS? Discriminar todos
os nomes, CGC e o valor dos débitos.

4) Qual o total de débitos dos municí
pios junto ao INSS? Relacionar os 200
maiores por ordem.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado Wagner Salustiano

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 21 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 2-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.816, DE 2000

(Do Sr. Wagner Salustiano)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre ocorrências no INSS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 29, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social o seguinte pedido de informações:

1) qual o critério adotado pelas supe
rintendências regionais ou estaduais para es
colha das empresas a serem fiscalizadas?

2) qual o número de fiscalizações reali
zadas semestralmente por estado e área
econômica?

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado Wagner Salustiano.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito

Fortes, 19 Vice-Presidente,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 1.817, DE 2000

(Do Sr. Wagner Salustiano)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre atividades do INSS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 29, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 29 , e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex'! seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social o seguinte pedido de informações:

1) qual a qualificação civil dos Srs. Dr.
Valdir Moisés Simão, Superintendente do
INSS em São Paulo,

Dr. Crésio de Matos Rolim, Presidente do
INSS, Dr. Luiz Alberto Lazinho, Diretor de Arre
cadação e Fiscalização do INSS, Dr. Caio Gião
Bueno Franco, Coordenador de Arrecadação e
Fiscalização do INSS em São Paulo?

2) qual o critério adotado para escolha
dos servidores acima apontados?

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. 
Deputado Wagner Salustiano.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2.2, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 31 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 21-3-2000. - Dep. Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida ...............•. PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
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Luis Barbosa PFL
Robário Araújo .....•..••..•.•.•. PL

Amapá
Antonio Feijão PST
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evanciro Mi 1homEm ..............•. PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Babá , PT
Deusdeth Pantc,ja ....•........... PFL
Elcione Barbéllho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
.Josná Bengtson ....•.........•... PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo santos PFL
Renildo Leal ...............•.... PTB
Valdir Ganzer ..............•.... PT
Vic Pires Franco ..•............• PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade ...............•... PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordelro PFL
Joã.o 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
Joã.o Rlbeiro PFL
Osvaldo Reis .•.•....•....•...... PMDB
Pastor Amarildo ..•..••........•. PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
A11tonlo Joaqulm AraúJo PPB
Cesar Bandelra PFL
Costa Ferreira .....•.••......... PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira .....•............. PMDB
João Castelo PSDB
José Antonlo Almelda PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho ...•............... PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novaís PMDB
Remi Trínta ..•.........•.•..•..• PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Auibéi 1 Gomes ...................• PMDB
fultonio Carrmraia PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Euniclo Olivelra PMDB
Ináclo Arruda PCdoB
Jo~é Linhares ....•......•....... PPB
José pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feij ó .•..•.....•.•.•...•• PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar .•............... PSDB
Vicente Arruda ........•......•.• PSDB

Piauí
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
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Gessiva1do Isaias PMDB
Heráclito Fortes .......•....•.•• PFL
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Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
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Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Penüra PFL
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Carlos Dunçra ..••..•..•..•....... PMDB
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Marcondes Gadelha ...•........... PFL
Ricardo RiGue .•..••.......•.•..• PSDB
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Fernando Ferro PT
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Ricardo Fiuza .....••............ PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

Alagoas
Albérico Cordelro PTB
Auçrusto Farias .•................ PPB
Helenildo Ribeiro .•...........•. PSDB
João Ca Idas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros .......•..... , PMDB
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Mário de Oliveira PMDB
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OdeImo Leão PPB
Olimplo Pires ...............•... PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues ........•..•.. PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant. PFL
Romel Anizio •................... PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
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Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasilelro PMDB
Virgilio Guimarées ...••..•..•.•. PT
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Zezé Perrella PFL
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João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta .................•... PTB
Marcus Vlcente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano ...........•...•... PPB
Ricardo Ferraco PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alclone Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso ...........•.•. PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveíra PFL
Ayrton Xerez PPs
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana ...•.............. PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes ......•........... PSDB
Dr. Helena PSDB
Ebe r Si 1va .................••... PDT
Eduardo Paes .•..•......•....•.•. PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Sllva PST
Tédio Rosa ..........•........... PMDB
Jair Bolsonaro ....•.........•... PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutlnho ..........•. PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcia Fortes PSDB
Mattos Nasclmento PST
Milton Temer ................•.•. PT
Miriam Reid PDT
Miro Telxeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo Fel]ó PSDB
Roberto JE~fferson.•.......••.... PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medtna PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins ••...•..••...•. PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo RebeJo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Ben2lSS j ••••••••••••••••••• PSDB
Angela Guédagnin .•.•..••.....••. PT
Antonio Cerlos Pannunzio PSDB
Antonio Kendir ..........••....•• PSDB
Antonio Pa locci PT
Arlindo Ctinaglla PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira .......•..•..•... PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wancerval 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. HéllO PDT
Duilio Pisaneschi .•.•••...•••••. PTB
Edinho Araújo ...•..............•. PPS
Eduardo Jorge ..•................ PT
Emerson Kapaz ..•................ PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi ..•..........•..... PT
Jair Meneguelli ........•........ PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen .....•....... PMDB
José de Abreu ..•................ PTN
José Dirceu ...................•. PT
José Genoino ..••............•••• PT
José índio .....•................ PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghinl PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury•..••••..•••. PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Clntra .•................. PL
Medelros ......•................. PFL
Michel Temer ..•.....••.......... PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli ..•........... PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi ...•••.•••.•••..• PSDB
Paulo Lima ....•.....•..•......•. PMDB
Professor Luizinho ........•....• PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar .....•....•......... PMDB
Robson Tuma ...•................. PFL
Rubens Furlan .............•..•.. PPS
Salvador Zimbaldi ...•••••••••... PSDB
Sampaio Dória .............•..... PSDB
Silvio Torres ....••••....••....• PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes .........•.....•..... PPB
Valdemar Costa Neto .••....•..... PL
Wagner Salustiano ...•.....••..•. PPB
Xico Graziano .......•........... PSDB
Zulaiê Cobra ............•••....• PSDB

Mato Grosso
Celclta Pinhelro ....•........... PFL
Lino Rossi. PSDB
Osvaldo SobrinhO .•.......••..... PSDB
Pedro Henry...............•..... PSDB
Ricarte de Freitas 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 •...••.•••...•••.•• PFL
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
Nalr Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira ••.••••••••...• PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves ..............•..... PMDB
Pedro Wilson ........•........... PT



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho ..•••••.•••..••••••• PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abe lardo Lupion .••••...•...•.•.. PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda .•........•........ PSDB
Alex CanzianJ.••................. PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dllceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns ...•••••...•.••....•• PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões •••.••...•••..•..•••. PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos .••.•.....•.••.....• PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho ...•.....•........ PPB
Osmar Serraglio .............•... PMDB
Padre Roque PT
Renato Silva .•.•....•...••...... PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez .......•.............. PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos •.•.•.•.....•..•.....• PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki .....•......•..... PT

Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••....••....•.•.•••.. PT
Airton Dlpp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Baccl PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana•............... PT
JúllO Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Olíveira PT
Waldir Schmidt ••........•.•...•• PMDB
Waldorniro Fioravante PT
Yeda Crusius ........•.....•.•••• PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 175, DE: 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

PMDB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nela Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
lbrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Proposição: PEG 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Damas José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocci Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgílio Guimarães

PPB
Fattar Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Blocel PL • PST· PMN - PSO - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

PFL

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

{*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Morem Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N!! 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Bloco PSB - PCdoB

Suplentes

Suplentes

José Janene
Robéno Araújo (PL)

1 vaga

Iris Simões
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

POT

PPB

PSOB

PMOB

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1º Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Titulares

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB • PCdoB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2º Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

PFL
Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos FIlho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

José Antonio

Renildo Leal

Márcio Matos
Padre Roque

1 vaga

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PFL

POT

PTB

I?PB

PSOB

PMOB

Wanderley Martins

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Magno Malta

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Paulo Baltazar

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Aracely de Paula
Ciro Nogueira



José Roberto BatCiChio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

De Velasco Lincaln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NR 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivalde> Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDS)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB • PCdoB
Dja/ma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Bio/chi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOS
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. 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

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar SerragliCi
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Turna
Urslcino Queiroz
Wilson Braga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Ma/uly Neto
Pedro Femandes

Si/as 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

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Antônio Jorge (PTS)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice·Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Plzzatto
Paes Landim

1 vaga



PMOB Barbosa Neto Olavo Calheiros
Coriolano Sales Antônio do Valle Domiciano Cabral Pinheiro Landim
Edinho Bez Armando Monteiro Gustavo Fruet 3 vagas
Nelson Proença Euler Morais Philemon Rodngues (PL)
Paulo Lima Flávio Derzi 1 vaga
Pedro Chaves Freire Júnior PSOB
Salatiel Carvalho Milton Montl André Benassi Alexandre Santos

PSOB Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
Antonio Cambraia Jovalr Arantes João Castelo Zenaldo Coutinho
Antonio Kandir Luiz Carlos Hauly Nelson Otoch 3 vagas
Danilo de Castro Nilo Coelho Vicente Arruda
Manoel Salviano Xico Graziano Zulaiê Cobra
Veda Crusius 2 vagas PT
1 vaga Antonio Carlos Biscaia 4 vagas

PT Marcelo Déda
Geraldo Magela João Grandão 2 vagas
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mamardi PPB
Wellington Dias Milton Temer Ary Kara Arnaldo Faria de Sá

PPB Augusto Fanas Eurico Miranda
Edmar Moreira Delfim Netto Gerson Peres 1 vaga

José Janene Herculano Anghmetti 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 POT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)
POT

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 de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
111 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
29 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
311 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis,
Teté Bezerra

Suplentes

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Or. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro
Luis Barbosa

1 vaga

PFL

PSDB

PMOB
Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Titulares

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
19 Vice-PresIdente:
29 Vice-Presidente:
39 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson

Autor: Senado Federal

PMDB

PFL

Albérico Filho

Titulares

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Proposição: PEC 374/96



PDT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renlldo Leal
Max Mauro 1 vaga

PDT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPB

PTB

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l 89, DE 1995,
QUE uDÁ 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)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

Autor: Poder ExecutivoProposição: PL 634/75

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI Nl! 634, DE 1975, QUE

ulNSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

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 Sittencourt
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Wemer Wanderer

PMDB
Gustavo Fruet Philemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos André Senassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Sisoaia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edrnar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Suplentes

Evandro Milhomen

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

PT

PPB

PSDB

PMDB

Proposição: PEC 89/95

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Vanessa Grazziotín

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Cunha Bueno
João Pizzolattl

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezá Perrela
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João ~agalhães

José Indio
Norberto Teixeira



Bloco PSB - PCdoB

Bloco PL • PST • PMN - PSO - PSL

Linco)n Portela João Caldas

FlPS

José Roberto Batochio

José Antonio

Ayrton Xerêz

POT

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

Airton Cascavel

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

Enivaldo RIbeiro
Herculano Anguinetti
João Pizzolatti

José Carlos Elias
Josué Bengtson

1 vaga

PT

PPB

PTB

POT

Paulo Rocha
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões EspeCIais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Bloco PSB - PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL· PST - PMN - PSO - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1º Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões êspeciais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESpaCIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N!! 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDPlÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7!! E REVQGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N!! 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DllCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7!! DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÓES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
12 Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vice-Presídente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Fernando Gabeíra (PV) 1 vaga

PFL
Titulares

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

Feu Rosa
Nelccn otocl1
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Z~h;liê Cobra,

PMOB

PSOB

Suplentes

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTS)

Darcísio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themístocles Sampaio
2 vagas

Luciano Castro (PFL)
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Pauío Kobayashí

PFL

PMOB

PSOB

Suplentes

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schlrmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco PL - PST - PMN - PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI Nll 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Titulares

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

POT

PMOB

Dr. Hélio

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST - PMN - PSO· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furtan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nll 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, 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)
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3Q Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

João Henr'.,;ue
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Suplentes

Pedro Valadares

4 vagas

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redacker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

PTB

POT

PPB

Bloco PSB· PCdoB

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Proposição: Requerimento

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Fernando Gabeira

Haroldo Lima

PFL

Neiva Moreira

Presidente: Ary Kara (PPB)
1Q Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3Q Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Balatiel Carvalho

Chico da Princesa
ChiqUInho Feitosa
Coron'11 Garcia

PMOB

PSOB

Aldir Cabra (PSDB)
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

PT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pisaneschi

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PPB

PTB

POT

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga



Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB· PCdoS
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST - PMN J PSD· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318·6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Presidente: A/dir Cabral (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Rekator: Alberto Fraga (PMDB)

Titulares

PMOB

PFL

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Suplentes

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Uns
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSDB

PMDB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Titulares

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 639, DE 1n99,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5!! DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 59 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1Q Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Roberto Jefferson

Jair Bolsonaro
2 vagas

Wanderley Martins

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Philemon Rodrigues (PL)
Synval Guazelli

2 vagas

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PT

PTB

POT

PPB

PSDB

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Luiz Antonio F1eury

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Eurfpedes Miranda

Proposição: PEC 151/95

Coronel Garcia
Lmo Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Mareelo--Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo



POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • pedoB
Dr. Evilásio José Antonio

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PSOB

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 - PSO • PSL

Almeida de Jesus Cabo JIJlio Duílio 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"

POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária· Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 120-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Márcio Bittar

Proposição: PL 1.615/99

PPS

Regis Cavalcante

Autor: Poder Executivo

Jandira Feghalí
Bloco PSB - pedoB

1 vaga

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Cartas Mosconi (PSDB)
1Q Vice·Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3Q Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Presidente: João Henrique (PMDB)
1Q Vice·Presidente:
2Q Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Elíseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Suplentes

Aldir Cabrf\.l (PSDB)
Atila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavígne

PFL
Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMOB
Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

PMOB
Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



PFL

Femando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

Sérgio Novais

Robério Araújo

Fernando Zuppo
POT

Bloco PSB - PCdoB
Vanessa Grazziotin

Alceu Collares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Bloco PL - PST • PMN - PSO - PSL

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-8
Telefone: 318·7063

Bispo Wanderval

Proposição: PEC 137/99 Autor. Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (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 Nonê Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMOB
Cezar Schirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Uno Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias RibeIro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Vvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson MarquezeJli

André 8enassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

Jandira Feghali

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Uma Átila Uns
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Darcisio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSOB
Carlos Mosconi Luiz Ribeiro
Nelson Marchezan Max Rosenmann
Vicente Caropreso Raimundo Gomes de Matos

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
Iris Simões Renildo Leal

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares



PDT
Eurípedes Miranda 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318·7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAfs, 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

PFL

Presidente: Marcondes Gade,na (PFL)
1º Vice-Presidente: Roberto:1Qcha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

João Tota
2 vagas

4 vagas

6 vagas

Serafim Venzon

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PDT
Wanderley Martins

Bloco PSB • PCdoB

PPS
Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijã
Sérgio Reis

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST • PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrlno
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

1 vaga

Neiva Moreira

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

vaga

vaga

Suplentes

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

José Pimentel
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

PT

PPS

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga

Márcio Bittar

Alberto Mourão
João Golaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abl-Ackel

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

Luiz Antonio FleUiry
Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Bloco PSB - PCdoB
1 vaga



PPS

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Márcio Bittar' Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/ 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nl! 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Caio Riela
Silas Câmara

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandej'l

Wilson Braga

Fátima Pelae!!
Jovalr Arantes
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Eurípedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

Djalma Paes Jandira Feghalj
Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL

João Caldas De Velasco

Alceu Collares

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Eduardo Paes
Magno Malta

Pedro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/ 165-B
Telefone: 318-7056

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/ 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)
12 Vice·Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

PV

Dino Fernandes
Feu Rosa
lnaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

PV

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

1 vaga

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

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

PFL

PT

PTB

PDT

PPB

PSOB

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistânio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Titulares

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eber Silva

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius



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 ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou 05F slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou D5F cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =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 Econômica Federal - Agência 1386·2 PAB SEEP, conta na 920001·2. Banco do Brasil,
Agência 3602.1, conta na 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 Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLlCAÇÓES
PRAÇA DOS TR~S PODERES SINo - BRASfLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração EconOmica-FinanceiralControle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

IDOSOS: lEGISLAÇÃO (2.ED.)..---

_LI'< ilSI ,..\<,o:\<)

_"', l'

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

RS10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTe JE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

T !S1

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedl@camara.gov.br



:SENADO
[FEDERAL
l

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 256 PÁGINAS


