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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N230, DE 2000

Aprova os atos que renovam as concessões outorgadas à "Fundação Metro
politana Paulista" para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda média e onda
curta na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 São aprovados os atos a que se referem os Decretos s/n2s, de 9 de fevereiro de 1998, que

renovam por dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, as concessões outorgadas por transformação à
"Fundação Metropolitana Paulista", para explorar, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sono-
ra em onda média e onda curta na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. '

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 31, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão à "Fundação Norte-Riograndense de
Pesquisa e Cultura - FUNPEC", para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n2 322, de 21 de dezembro de 1998, que outorga

permissão à "Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC", para executar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N232, DE 2000

Aprova o ato que outorga concessão à "Fundação Educacional de Ponta
Grossa" para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na locali
dade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n9., de 28 de maio de 1999, que outorga con

cessão à "Fundação Educacional de Ponta Grossa" para executar, por quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na localida
de de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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País ".............................................. 11884

PAULO ROCHA (PT - PA) - Transcurso do
Dia Mundial da Água - 22 de março. Alerta sobre
a crise no abastecimento de água doce. Poluição
de rios, mananciais e lençóis freáticos no País..... 11885

ARTHUR VIRGíLIO (Bloco/PSDB - AM) 
Melhora dos índices da economia brasileira, con
firmada pelo Boletim de Acompanhamento Ma
croeconômico divulgado pela Secretaria de Políti-
ca Econômica do Ministério da Fazenda. 11885

PEDRO WILSON (PT - GO) - "Carta de
Goiânia", resultante do I Fórum de Segurança
Pública do Brasil, realizado na capital do Estado

de Goiás. Propostas do orador para superação
da problemática da segurança pública no País.... 11886

FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB - TO) 
Contestação ao discurso do Deputado Darci Co
elho de rebate às acusações feitas pelo orador
de manobra política praticada pelo Senador Edu
ardo Siqueira Campos para favorecimento eleito
ral de seu genitor, o Governador Siqueira Cam
pos, em detrimento dos interesses do Estado do
Tocantins................................................................ 11888

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Descaso das autoridades competentes diante de
mortandade de peixes na lagoa Rodrigo de Frei
tas, Estado do Rio de Janeiro. Medidas anuncia
das para recuperação da lagoa carioca. Ocorrên
cia de situações análogas em outros sistemas la
custres estaduais em razão da ausência de polí
tica de desenvolvimento sustentável, assegura
dora do bem-estar humano e da preservação do
meio ambiente. 11889

NEUTON LIMA (PFL - SP) - Transcurso
do 6()ll aniversário de fundação da Casa Publica
dora das Assembléias de Deus - CPAD. Relevân
cia dos periódicos lançados pela editora evangé-
lica. 11890

ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB - RJ)
- Indícios de irregularidades praticadas pela
Construtora Andrade Gutierrez Ltda., nas obras
de construção da barragem do Castanhão e do
Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas, am-
bas no Estado do Ceará.. 11890

V - Grande Expediente
JOSÉ MACHADO (PT - SP) - Realização

de audiência pública pela Comissão Especial ins
tituída para exame da proposta de emenda à
Constituição sobre regulamentação do instituto da
medida provisória. Repúdio ao posicionamento
adotado pelo Governo Federal com relação ao re
ajuste do salário mínimo. Submissão do Governo
brasileiro aos ditames do Fundo Monetário Inter
nacional - FMI. Viabilidade da proposta de eleva
ção do valor do salário mínimo para 180 reais. De
legação de poderes, pelo Presidente da Repúbli
ca, ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan. Protesto
contra a indicação da Sri Teresa Grossi para a Di·
retoria de Fiscalização do Banco Central do Bra-
sil. 11891

DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pela or
dem.) - Excelência do trabalho desenvolvido
com crianças e adolescentes na Vila Olímpica de
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cria
ção no Distrito de Xerém, Município de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, de vila olímpi
ca destinada à recepção e orientação de aspiran-
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tes a atletas portadores de necessidades especi
ais. Expectativa de apoio do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso e do Ministro do Esporte e
Turismo, Rafael Greca, à implementação do pro
jeto. Convite aos parlamentares para conheci
mento de espaço destinado à realização de va-
quejadas no referido Distrito.. 11895

ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo Pela
ordem.) - Apresentação de projeto de lei sobre
regulamentação de atividade de curta duração
em propriedades rurais. 11896

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Gravidade da situação de doentes renais
crônicos no Estado da Bahia em razão da falta
de fornecimento de remédios pelo Ministério da
Saúde. 11897

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Nova
escalada da corrupção no Brasil. Considerações
acerca do combate ao problema no País. 11898

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO.
Pela ordem.) - Alerta às autoridades governa
mentais quanto ao risco de conflito agrário em
razão do rompimento do acordo para desapropri
ação da fazenda Urupá, no Município de Mirante
da Serra, Estado de Rondônia. 11903

DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) - Re
querimento de informações ao Ministério da Fa
zenda sobre a renegociação da dívida mobiliária
do Município de Campinas, Estado de São Paulo. 11904

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Pedido de esclarecimentos acerca de
advertência feita pela Presidência a respeito de
pronunciamento parlamentar. 11904

VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB 
SC. Pela ordem.) - Inauguração da Escola de Te
atro Bolshoi no Município de Joinville, Estado de
Santa Catarina................. 11904

EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO - Pela or
dem.) - Revisão da Medida Provisória n!l 2.015,
de 1999, sobre instituição da Taxa de Serviços
Administrativos e da Taxa de Fiscalização Ambi
entaI. Urgente adoção, pelo Ministério do Meio
Ambiente, de medidas em benefício da indústria
de base florestal. 11905

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.)
Requerimento de informações ao Ministério da
Justiça sobre as providências adotadas para in
denização dos ocupantes da área indígena Mon-
te Caseiros, no Estado do Rio Grande do SuL..... 11906

MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.) 
Questionamento à Presidência sobre existência
de expressões ofensivas em aparte proferido
pelo orador ,................................................ 11906

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Esclareci
mento ao Deputado Milton Temer sobre expres
sões contidas em aparte consideradas ofensivas
pela Presidência, a teor do art. 73, XII, do Regi-
mento Interno. 11906

MILTON TEMER - Apresentação de recur-
so contra a decisão da Presidência....................... 11906

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Acolhimento
do recurso do Deputado Milton Temer................... 11906

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem.) - Agressão física praticada por
agente de segurança da Assembléia Legislativa
do Estado do Ceará contra o Deputado Sérgio
Novais. Protesto contra a privatização de empre-
sas estatais cearenses. 11906

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Reação de setores da economia argenti
na contra a instalação no Brasil de empresas da
quele país. Elevado índice de aprovação popular
de administrações do Partido da Frente Liberal 
PFL, no Estado da Bahia, segundo a pesquisa
"Avaliação de Prefeitos" realizada pela revista
IstoÉ. 11907

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) - Pe
dido de explicação, por parte da Mesa Diretora,
sobre o pagamento de forma incompleta dos
vencimentos de servidores da Casa. Violência
praticada pela Polícia Militar em manifestação de
pescadores sem trabalho em razão do acidente
ocorrido na Baía de Guanabara, de responsabili
dade da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Indiferença elas autoridades governamentais em
relação à ocorrência de agressão ao meio ambi-
ente no Estado do Rio de Janeiro e no País. 11908

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos deputados a plenário para apreciação da
Ordem do Dia. Determinação de encerramento
dos trabalhos nas Comissões................................ 11912

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) 
Convite aos parlamentares para participação em
audiência pública da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio destinada à resolução de
contenda entre fabricantes de cerveja. 11912

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem.) - Urgente apreciação, pela Casa,
de projetos de lei complementar sobre a gestão
do setor de saneamento. 11912

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Transcurso do Dia Mundial da Água 
22 de março. Risco de privatização das reservas
hídricas nacionais na eventualidade da desestati
zação da Companhia Hidro Elétrica do São Fran
cisco - CHESF e de Furnas Centrais Elétricas,
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com previsível encarecimento do abastecimento
de água para a população brasileira. 11913

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

requerimento para apreciação em regime de ur
gência do Projeto de Resolução nll 72, de 2000,
sobre criação de Comissão Parlamentar de Inqué
rito para investigação de fatos contidos nas de
núncias da S~ Nicéa Pitta sobre ilícitos penais co-
metidos na utilização de recursos públicos. 11917

MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem so
bre conveniência do adiamento da votação do re
querimento de urgência em face da continuação
de depoimento do Ministro da Fazenda, Pedro
Malan, em Comissão da Casa. 11917

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem do Sr. Deputado MIRO
TEIXEIRA " 11918

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados LUIZA ERUNDINA,
JOSÉ CARLOS AL.ELUIA...................................... 11918

JOÃO HERRMANN NETO (Como Líder.)
Apoio do Partido Popular Socialista - PPS, ao re
querimento de urgência para apreciação da pro
posta de criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada à investigação das denúncias
formuladas pela Sr'l' Nicéa Pitta com relação ao
uso ilícito de recursos públicos. 11919

Usou a palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MIRO TEiXEIRA.............. 11920

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, RUBENS FURLAN, BISPO RODRI
GUES, ALEXANDRE CARDOSO, FERNANDO
CORUJA, ODELMO LEÃO, ALOIZIO MERCA
DANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GEDDEL VIEIRA
LIMA, AÉCIO NEVES. 11921

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA. 11925

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO
TEIXEIRA, PROFESSOR LUIZINHO.................... 11925

JOSÉ DIRCEU (Pela ordem.) - Reconside
ração, pelo orador, de declaração sobre envolvi
mento do Partido da Frente Liberal - PFL, com o
narcotráfico. 11925

NELSON OTOCH (Pela ordem.) -Improce
dência de denúncia apresentada pelo Deputado
Alexandre Cardoso sobre prática de ato de
agressão contra o Deputado Sérgio Novais por
agentes de segurança da Assembléia Legislativa
do Estado do Ceará 11926

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALOIZIO MERCADANTE. .

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Solidariedade ao Deputado Sérgio Novais, víti
ma, segundo o orador, de agressão durante visi
ta à Assembléia Legislativa do Estado do Ceará. .

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Criação do
MDB - Movimento Democrático de Base, grupo
parlamentar vinculado ao Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB .

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem.) - Solicita
ção à Presidência de encerramento dos traba-
lhos das Comissões ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ARY KARA. ........

ADÃO PRETTO (Pela or~em.) - Solicita
ção à Presidência de encerramento dos traba-
lhos nas Comissões ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. _Deputados DA.
HÉLIO, PROFESSOR LUIZINHO .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ALOIZIO MERCADANTE, ARY KARA,
ALEXANDRE CARDOSO, VALDIR GANZER,
NELSON PELLEGRINO ..

VIVALDO BARBOSA - Questão de ordem
sobre encerramento da votação somente após o
exercício do voto pelos deputados integrantes da
Comissão do Salário Mínimo .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Vivaldo Barbosa..

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado ALOIZIO MERCA-
DANTE .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JORGE TADEU MUDALEN ..

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

Rejeição do requerimento .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência do Projeto de Lei n!! 2.445, de 2000,
que "introduz parágrafo no art. 22 da Lei n9 8.212,
de 24 de julho de 1991, dispensando as institui
ções religiosas do recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre o valor pago aos
ministros de confissão religiosa, e dá outras pro-
vidências" .

JOSÉ CARLOS ALELUIA - Pedido de vo-
tação nominal. .

11926

11927

11927

11928

11928

11928

11928

11929

11931

11931

11931

11932

11932

11932

11943

11943
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
de pauta do requerimento..................... 11943

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n2 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 11943

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
n2 145, para supressão da alínea f do inciso 11, §
52, do art. 128, constante do art. 37 do Substitu-
tivo. 11943

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, AYRTON XERÊZ, BISPO RODRIGUES,
ALEXANDRE CARDOSO, FERNANDO CORUJA,
ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS BISCAIA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO
FILHO. 11944

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO.. 11945

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AECIO
NEVES, ROBERTO ARGENTA. 11945

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados NARCIO RODRI-
GUES, HELENILDO RIBEIRO............................... 11945

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio de
realização de sessão extraordinária matutina, dia
23, com votação nominal. 11945

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DA. HELENO. 11946

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem.) - Nota da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -
CNBB, sobre proposta de reforma do Judiciário. .... 11946

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALOíZIO SANTOS. ...•.....•.. 11947

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem.) - Seriedade
da proposta de reforma do Judiciário....................... 11947

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) 
Natureza democrática da manifestação promovida
pela Oposição no plenário da Casa. 11948

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem.) 
Reiteração das razões do voto do PMDB favorável
à manutenção do texto constante do Substitutivo. ... 11949

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ANTONIO GERALDO,
HERCULANO ANGHINETII, AIRTON
CASCAVEL. 11949

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados RICARDO BARROS, ROBERTO JEF-
FERSON, ALOIZIO MERCADANTE. 11949

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ÁTILA LINS. 11950

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem.) -
Razões do voto contrário do orador à inclusão da
matéria em votação no texto constitucional. 11950

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) - Re
presentatividade do resultado das votações realiza
das na Casa. Reconhecimento, pela Câmara dos
Deputados, do pleno exercíCio da cidadania com a
concessão do direito à vida privada aos brasileiros. 11951

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ABELARDO LUPION. ........ 11951

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 11951

Supressão do dispositivo. 11951

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da
Emenda Aglutinativa nll. 4, que dá nova redação ao
inciso VI do § 12 do art. 95 da Constituição Federal,
constante do art. 912 do Substitutivo.......................... 11963

Usou da palavra a Sfl Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 11963

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA. 11963

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CUSTÓDIO MATTOS. ..... 11964

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MENDES RIBEIRO
FILHO, JOSE ROBERTO BATOCHIO, RICARDO
FIUZA. 11964

Usou da palavra a Sfl Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 11966

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO
ARGENTA, FERNANDO GABEIRA, AYRTON
XERÊZ, BISPO RODRIGUES, JOSE ANTONIO
ALMEIDA, FERNANDO CORUJA, ODELMO
LEÃO, MARCELO DEDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR,
MARCELO DEDA, MENDES RIBEIRO FILHO,
JOSE ANTONIO ALMEIDA, MENDES RIBEIRO
FILHO..................................................................... 11966

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SERGIO CARVALHO. ..... 11968

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado OSVALDO
BIOLCHI. 11968
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado YVONILTON GONÇALVES. 11969

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MARIA
ELVIRA, PROFESSOR LUIZINHO........................ 11969

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MORONI TORGAN. 11969

CARLOS MOSCONI (Pela ordem.) - Ofí
cio enviado pelos Deputados Estaduais Se
bastião Navarro Vieira e Hely Tarquínio, res
pectivamente LIderes do PFL e do PSDB na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, sobre pedido de garantia de vida aos
Deputados Estaduais Alberto Bejani, Miguel
Martini e João Leite. 11969

ANTÔNIO GERALDO (Pela ordem.) 
Transcurso do Dia Internacional das Águas - 22
de março................. 11969

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
JUNIOR. 11970

RONALDO VASCONCELOS (Pela ordem.)
- Anúncio da apresentação de projeto de lei de
incentivo ao esporte. 11970

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO. 11970

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NILO COELHO. 11971

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO. .• 11971

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Trans
curso do Dia Internacional das Águas - 22 de
março. Continuidade dos debates do Grupo de
Trabalho de Transposição de Águas do Rio São
Francisco. 11971

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramen-
to da votação. 11971

Aprovação da emenda Aglutinativa nJl4. 11971

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem.) - Faleci·
mento do funcionário da Companhia de Água e
Esgotos do Ceará - CAGECE - Antônio Carlos
Tigre, vítima de infarto após recebimento da notí-
cia de sua inclusão em programa de demissão
voluntária. 11983

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO PAIM, DE
VELASCO, BABÁ. . 11983

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque nJl45-A, para votação em se-

parado do § 32 do art. 96, constante do art. 22 da
Emenda n2 36-CE, de 1999. 11983

Usou da palavra a SrA Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 11983

Usaram da paJavra para encaminhamento da
~ os Srs. Deputados JOSÉ ANTONIO
ALMEIIlt\ JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, MARCELO
DÉDA. 11984

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do requerimento. 11986

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do dispositivo destacado. 11986

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO
ARGENTA, FERNANDO GABEIRA, AYRTON
XERÊZ, BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, FERNANDO CORUJA, ~ERSON PERES,
ANTONIO CARLOS BISCAIA, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY
JUNIOR. 11986

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JÚLIO DELGADO. 11989

IBRAHIM ABI-ACKEL (Pela ordem.) - Ra-
zões do posicionamento contrário do orador à
emenda do Deputado Jutahy Júnior. 11989

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JORGE WILSON,
FRANCISCO COELHO. 11990

Usou da palavra pela ordem, para registro
de presença, o Sr. Deputado ROBSON TUMA. .... 11990

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ROLAND
LAVIGNE, GONZAGA PATRIOTA. 11990

JUTAHY JUNIOR (Pela ordem.) - Convo-
cação dos Srs. Parlamentares ao plenário. Orien-
tação da bancada. 11990

Usaram da palavra pela ordem, para registro
ele voto, os Srs. Deputados WILSON SANTOS,
ANTONIO PALOCCI................................................ 11991

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem.) - Esclareci
mentos sobre a posição da Relatora na presente
votação, contrária ao voto da Liderança do
PSDB..................................................................... 11991

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS... 11991

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados MENDES
RIBEIRO FILHO, PROFESSOR LUIZINHO. 11991

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JUTAHY JUNIOR. 11992
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JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Pela oro
dem.) - Anúncio da apresentação de emenda de
redação, acolhida pelo autor da emenda. 11992

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA..... 11992

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO. 11992

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO CALDAS. 11992

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramen·
to da votação. 11992

Aprovação do dispositivo. 11992

Apresentação de proposições: LÉO
ALCÂN- TARA; RONAI,.DO VASCONCELLOS;
ANTONIO JOSÉ MOTA; ]II1ARÇAL FILHO; NEIVA
MOREIRA; LUIZ BITTENCOURT; GUSTAVO
FRUET; ALEX CANZIANI; RUBENS FURLAN;
RICARDO BER- ZOINI; DA. HÉLIO; ALOIZIO
MERCADANTE; ADÃO PRETTO; ZENALDO
COUTINHO; VANESSA GRAZZIOTIN; DA.
BENEDITO DIAS E OUTROS; JOSÉ CARLOS
COUTINHO; MARINHA RAUPP; EDUARDO
CAMPOS; PEDRO CELSO; SÉRGIO REIS E
OUTROS; IRIS SIMÕES; CARLOS BATATA E
OUTROS; PAULO JOSÉ GOUVÊA; LUIZ
CARLOS HAULY E OUTROS; REGIS CAVAL-
CANTE; MARCOS AFONSO; INÁCIO ARRUDA
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Ata da 30ª Sessão, em 22 de março de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Jaques Wagner, 3D Secretário;

Mendes Ribeiro Filho, Enio Bacci, José Thomaz Nonô, § 2!l do art. 18 do Regimento Intemo

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Luís Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 2

Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gérson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic P. Franco
Presentes do Pará: 12

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Partido Bloco

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PSDB
PFL

MARANHÃO

PMDB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMOB
PSB
POT
PFL

Albérico Filho
Antonio J. Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Nice Lobão

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre:6

TOCANTINS

Antonio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMOB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 7

Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 6

RONDÔNIA

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

AMAPÁ

PST
PSDB
PPB
PMDB
PFL

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL

Arthur Virgílio
Euler Ribeiro
Francisco Garcia

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 5

PARÁ

PSDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
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Adauto Pereira
Armando Abilio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano

AtUá Ura
B.Sá
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

SERGIPE

PSC
PSOB
PPB
PMOB
PSOB
PT
PSB
PSDB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sergio Reis
Presentes de Sergipe: 8

PERNAMBUCO

Antonio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joao Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL
Marcos de Jesus PSDS
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Correa PPB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Sergio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Alberico Cordeiro PTS
Augusto Farias PPB
Joaquim Brito PT
Jose Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

Domiciano Cabral PMDS
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 10

Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSOB
Presentes do Maranhão: 15

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
Antonio José Mata PMDB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Leo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 14

PIAuí

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PMOB

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Mucio Sá PMOB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
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Alcione Athayde
Aldir Cabral

EspíRITO SANTO

Aloizio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Presentes do Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

PPB
PSDB

Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Helio Costa PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarela PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Julio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Mareio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria Elvira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmario Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sergio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perella PFL
Presentes de Minas Gerais: 40

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB

Aecio Neves
Antonio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Julio
Carlos Mel/es
Cleuber Carneiro
Custodio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Felix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos AlellUia
José Lourenço
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mario Negromonte
Nelson Pellegrin()
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães.
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 34
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Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Osvaldo Sobrinho

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerez PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Dino Fernandes PSOB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
ledio Rosa PMDB
Jair-Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMOB
Jose Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Sergio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid POT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Feijó PSDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes de Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
Andre Benassi PSDB
Antonio Carlos Pannunzjo PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB

Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr.Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTB
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
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMOB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Uma PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMOB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Sampaio Daria PSDB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 54

MATO GROSSO

PFL
PSOB
PSOB
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Ricarte de Fre~tas PSDB Flavio Ams PSDB
Tete Bezerra PMDB Gustavo Fruet PMDB
Welinton Fagundes PSDB Hermes Parcianello PMDB
Wilson Santos PMDB Iris Simões PTB
Presentes de Mato Grosso: 7 Ivanio Guerra PFL

DISTRITO FEDERAL José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB

Agnelo Queiroz PCdoB José Janene PPB
Alberto Fraga PMDB Luciano Pizzatto PFL
Geraldo Magela PT Luiz Carlos Hauly PSDB
Jorge Pinheiro PMDB Mareio Matos PT
Maria Abadia PSDB Max Rosenmann PSDB
Paulo Octavío PFL Nelson Meurer PPB
Pedro Celso PT Odilio Balbinotti PSDB
Ricardo Noronha PMDB Osmar Serraglio PMDB
Presentes de Distrito Federal: 8 Padre Roque PT

GOIÁS Renato Silva PSDB

Barbosa Neto PMDB Ricardo Barros PPB

Euler Morais PMDB Rubens Bueno PPS

Geovan Freitas PMDB Santos Filho PFL

Juquinha PSDB Werner Wanderer PFL

Lidía Quínan PSDB Presentes do Paraná: 25

Lucia Vania PSDB SANTA CATARINA
Luiz Bittencourt PMDB Antonio Carlos Konder Reis PFL
Nair Xavier Lobo PMDB Edinho Bez PMDB
Norberto Teixeira PMDB Edison Andrino PMDB
Pedro Canedo PSDB Fernando Coruja PDT
Pedro Chaves PMDB Gervasio Silva PFL
Pedro Wilson PT Hugo Biehl PPB
Roberto Balestra PPB João Matos PMDB
Ronaldo Caiado PFL João Pizzolatti PPB
Vilmar Rocha PFL Luci Choinacki PT
Presentes de Goiás: 15 Raimundo Colombo PFL

MATO GROSSO DO SUL Renato Vianna PMDB
Ben-Hur Ferreira PT Vicente Caropreso PSOB
Flavio Derzi PMDB Presentes de Santa Catarina: 12
João Grandão PT RIO GRANDE DO SUL
Marçal Filho PMDB Adão Pretto PT
Marisa Serrano PSDB Airton Dipp POT
Pedro Pedrossian PFL Alceu Collares PDT
Waldemir Moka PMDB Caio Riela PTB
Presentes de Malto Grosso do Sul: 7 Cezar Schirmer PMDB

PARANÁ Darcisio Perondi PMDB
Abelardo Lupion PFL Enio Bacei PDT
Affonso Camargo PFL Esther Grossi PT
Airton Roveda PSDB Fetter Junior PPB

Alex Canziani PSOB Germano Rigotto PMDB
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Henrique Fontana PT
Julio Redecker PPB
Luiz Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvea PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 28

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A lista
de presença registra o comparecimento de 412 Se
nhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. CAIO RIELA, servindo como 2.!! Secre

tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ENIO BACCI, servindo como 1.!! Secre
tário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes termos:

OF. PSDBII/N.!! 12000

Brasília, março de 2000

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Marcos

Jesus pelo Deputado João Almeida, como membro
titular, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática.

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, nos se·
guintes termos:

OF/GAB/I/N.!! 120

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Paulo Rocha, do Partido dos Trabalhadores - PT,
passa a integrar, na qualidade de Titular, a Comis
são Trabalho, de Administração e Serviço Público,
em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/I/N.!! 121

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Armando Monteiro passa a integrar, na qualidade de
suplente, a Comissão de Finanças e Tributação, em
vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N.!! 122

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Carlos Dunga passa a integrar, na qualidade de suplen
te, a Comissão de Viação e Transportes, em vaga exis
tente.
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Filho, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidentEl.

OF/GAB/I/N.e 1:23

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jorge Costa passa a participar, na qualidade de titu
lar, da Comissão de Seguridade Social e Família, em
substituição ao Deputado Glycon Terra Pinto, que
passa à qualidade de suplente, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N.e 124

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pedro Irujo passa a inteQrar, na qualidade de suplen
te, a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GAB/l/N.e 125

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados

Freire Júnior e Silas Brasileiro passam a integrar, na qua
lidade de suplentes, a Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, em vagas existentes.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N.e 126

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados

Edison Andrino, Gessivaldo Isaías e Jorge Pinheiro pas
sam a integrar, na qualidade de suplentes, a Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em vagas
existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged~

dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GAB/l/N.e 127

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Gastão Vieira passa a integrar, na qualidade de su
plente, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GABIIIN.e 128

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Euler Morais passa a integrar, na qualidade de su
plente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GAB/I/NJa 129

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados

Nela Rodolfo e Ricardo Izar passam a integrar, na qua-
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Iidade de suplentes, a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, em vagas existentes.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N2 130

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados

Hélio Costa e Jorge Costa passam a integrar, na quali
dade de suplentes, a Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, em vagas existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração.~ Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/I/N2 131

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Alberto Fraga passa a integrar, na qualidade de suplen
te, a Comissão de Agricultura e Política Rural, em vaga
existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OFíCIO N2 0437-L-C-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Santos Fi

lho para o cargo de Presidente da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 0438-L-PFU2000

Brasília, 16 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Manoel

Castro para o cargo de Presidente da Comissão de Fi
nanças e Tributação.

Atenciosamente, Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFíCIO N2 0450-L-PFU2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José

Carlos Aleluia como Vice-Líder do Partido da Frente
Liberal, em substituição ao Deputado Pedro Fernan
des.

Atenciosamente, Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL. '

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

Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre
sidente.

OFíCIO NQ. 0451-L-PFU2000

Brasília, 21 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ursicino

Queiroz como Vice-Líder do Partido da Frente Liberal,
em substituição ao Deputado Manoel de Castro.

Atenciosamente, Inocêncio Oliveim, Líderdo PFL.

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

Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre
sidente.

OFíCIO NQ. 0458-L-C-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paes

Landim, como membro titular da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, em
substituição ao Deputado Luiz Moreira.

Atenciosamente, Inocêncio Oliveira, Líder.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.
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OFfclO N.2 0460-L-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luiz Moreira,

como membro titular, da Comíssão de Finanças eTributa
ção, em substituição ao Deputado Paes Landim.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFfclO NE 0461-L-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

Francisco Garcia deixa de integrar, como membro su
plente, a Comissão de Ciência eTecnologia, Comuni
cação e Informática.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFfclO N2 0462-L-C-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado Rai

mundo Santos deixa de integrar, como membro suplen
te, a Comissão de Constituição eJustiça ede Redação.

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

Defiro. Publique-se.
Em,. 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFfclO N.2 0463-L-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Deputado
IIdefonço Cordeiro deixa de integrar, como membro
suplente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFfclO N2 464-L-C-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Rai
mundo Santos para integrar, como membro suplen
te, a Comissão de Educação, Cultura e Desportos,
em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFfclO Ng 465-L-C-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Dr. Bene

dito Dias (PPB - AP) para integrar, como membro titu
lar, a Comissão de Seguridade Social e Família, em
vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se
Em, 22-3-00. - Michel Temer, Presidente.

OFfclO N2 466-L-C-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado IIdefonço

Cordeiro para integrar, como suplente, a Comissão de
Seguridade Social e Família, em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se
Em, 22-3-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OFfclO N2 468-L-PFU2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Euler Ri

beiro para integrar, como membro suplente, a Comis
são da Amazônia e Desenvolvimento Regional, em
vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

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

OFíCIO N2 164/PT

BrasOia, 22 de março de 2000

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

a fim de indicar o Deputado Marcos de Jesus (PSDB
PE), como titular, na Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, em substituição ao
Deputado Fernando Marroni (PT - RS).

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadante,
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFíCIO N'º 165/PT

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar o Deputado Fernando Marroni
(PT - RS), como titular, na Comissão de Viação e
Transportes, em substituição à Deputada Angela
Guadagnin (PT - SP).

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadante,
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.
Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder

do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:

OFIAlPSB/145/00

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado José Antônio Almeida/PSB, como Tercei
ro Vice-Presidente da Comissão de Direitos Huma
nos, em substituição ao Deputado Agnelo Quei
roz/PCdoB.

Atenciosamente, Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OF1AlPSB/146/00

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado Philemon Rodrigues/PL, como suplente 'na
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
substituição ao Deputado Luciano Bivar/PSL.

Atenciosamente, Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

OFIAlPSB/147/00

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado Djalma Paes, como suplente na Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público.

Atenciosamente, Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

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

OF/L1D/N2 110/2000

Brasília, 22 de março de 2000

Senhor Presidente,
Em aditamento ao nosso Ofício nQ 69/2000,

indico também para compor, como titular, a Comis
são de Seguridade Social e Família, em vaga do
PPS, o nome da Deputada Angela Guadagnin (PT
- SP), para esta 2ª Sessão Legislativa, da 51!! Le
gislatura.

Solicito, outrossim, que o quadro de indicações
correspondente ao referido ofício seja atualizado em
conformidade com a presente alteração.

c Atenciosamente, Deputado João Herrmann
Neto, Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em, 22-3-2000. - Michel Temer, Pre

sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Bispo Wanderval.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!'as. e Srs. Deputados, mais uma vez ocupo a tribuna
desta Casa para denunciar o descaso, a insensibilida
de e a irresponsabilidade que a atual administração
do INSS no Estado de São Paulo tem promovido con
tra o povo.

Não se pode admitir que as pessoas, após tanto
tempo contribuindo para esse famigerado instituto,
venham agora" no final da vida, sujeitar se a acordar
nas madrugadas frias de São Paulo e enfrentar as
longas filas que crescem a cada dia.

Infelizmente, os corações insensíveis - ou seria
inservíveis - teimam em empurrar goela abaixo do
povo a sua forma de globalização dos serviços de se
guridade social. Não é possível que homens que pre
sidem, que administram, que gerenciam órgãos públi
cos neste País não possam ser bem informados por
suas qualificadas assessorias.

Sugiro ao Governo a criação de um cargo de as
:3essor, recebendo o salário com que são remunera
dos boa parte cios aposentados do Brasil, que tenha
contato direto com o povo, ou seja, que durma nas fi
las, que enfrente os bandidos nas madrugadas, que
morra procurando ser atendido nas filas do INSS.
Essa é a grande proposta que faço desta tribuna.

O que pode ocorrer, meus nobres colegas, é
que o representante do INSS de São Paulo não en
contre em seus liderados alguém que queira assumir
tal missão. Mas tenho uma solução para isso: que o
Presidente do INSS de São Paulo saia do seu gabine
te e venha para as filas, nas madrugadas, para as
ruas despovoadas e converse com quem está sofren
do diante dos postos do INSS.

Lembro me agora, Sr. Presidente, de uma atitu
de - à época considerada irresponsável por boa par
te da imprensa vendida às oligarquias - do Sr. Jânio
Quadros, Presidente da República, que, disfarçado
de usuário do sistema de saúde, enfrentou uma fila,
com o fito de moralizar o serviço, que era péssimo, e
continua ainda.

Não quero deste plenário fazer proselitismo ba
rato, ainda mais porque os usuários do sistema não
têm mais condições de esperar, uma vez que morrem
à míngua e desfalecem todos os dias.

Poder-se-ia dizer, como muitas vezes acontece,
que o problema é advindo dos funcionários que pres
tam seus serviços à sociedade. Concordo em parte

com essa afirmativa, já que, estando mal preparados,
mal orientados, mal pagos e, no presente caso, mal
dirigidos, não poderiam, de forma nenhuma, oferecer
um serviço de qualidade, à altura do que merece
aqueles que, portada a vida, contribuíram para os co
fres do INSS.

A TV Record, a TV Globo e outros importantes
meios de comunicação do nosso País, nos últimos
dias, têm se preocupado com as mazelas que man
cham o bom nome da Previdência Social, mostrando
como as pessoas são tratadas, como verdadeiros ani
mais. É caso de submundo. E o Poder Público, res
ponsável por essa situação, não move sequer uma
palha para aliviar esse já tão conhecido sofrimento.

Lembro-me de que, por duas vezes, em meus
pronunciamentos, citei os "gabinetes refrigerados de
Brasília", como se fosse um privilégio especial do
planalto central. Vejo que agora me enganei. Em São
Paulo, há seguidores.

Amanhã volto ao tema.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito

obrigado.
O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, queremos parabenizar a Federação da
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
FARSUL, pela recondução ao cargo de Presidente do
Médico Veterinário Carlos Rivaci Sperotto para mais
um triênio no comando da Federação que representa
129 sindicatos do Rio Grande do Sul.

Conforme afirmou o próprio Presidente Carlos
Sperotto, a principal preocupação da Farsul para este
triênio continuará sendo a renda para o produtor rural.
A entidade pretende implantar um seguro completo
para seus associados, cobrindo previdência, saúde e
lavouras. Na parte relacionada com o setor de even
tos um dos projetos mais badalados é o portal batiza
do de Agropecuária On Line (AGROL), que vai ofere
cer informações e serviços relacionados à agrope
cuária, via Internet.

Relacionando as principais atividades dos últi
mos três anos, ressaltamos a criação de 26 comis
sões, a maior centralização das associações de cria
dores, por meio da Casa Rural, a reformulação do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR, e
maior assistência aos sindicatos, que foram totalmen
te informatizados. Como seu ponto de maior força ci
tamos a imensa mobilização de produtores jamais
vista, que foi o "caminhonaço" a Brasma; mesmo que
suas reivindicações não tenham sido totalmente acei
tas, eles mostraram ao Governo Federal que é preci-
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so olhar com mais atenção para esta classe que vem
sendo prejudicada desde a instalação do Plano Real.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero falar sobre uma nova ameaça ao
Estado do Rio de Janeiro. Refiro me à tentativa de
transferência da sede da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais, empresa pública que funciona
como serviço geológico do Brasil há vinte e sete anos,
na cidade do Rio de Janeiro. Não há justificativa plau
sível para a transferência dessa empresa para Brasí
lia, o que será extremamente oneroso ao País, tanto
do ponto de vista econômico como do técnico e cientí
fico.

Se tal fato ocorrer, haverá um distanciamento da
CPRM do mais importante centro de geociências bra
sileira, exatamente no ano em que o Rio de Janeiro
terá a honra de sediar o 31 2 Congresso Internacional
de Geologia, que ocorrerá pela primeira vez na Amé
rica Latina. Nesse congresso estarão nove mil geoci
entistas estrangeiros na nossa cidade, colaborando
entre tantos outros eventos que realizamos com o tu
rismo.

A transferência do escritório central do Rio de
Janeiro para Brasília está inserida na concepção de
serviço geológico que coloca a geologia apenas no
desenvolvimento da mineração e no estudo hidrológi
co, abandonando todos os demais segmentos do de
senvolvimento brasileiro onde a geologia pode e deve
dar a sua fundamental colaboração, tais como o meio
ambiente, o planejamento urbano, a agricultura, solu
ção do fornecimento de água para as regiõe:;; áridas e
semi-áridas.

Sr. Presidente, há um movimento no sentido de
evitar essa transferência, que não convém aos inte
resse~ qo país, e um abaixo-assinado será assinado
por toda bancada do Estado do Rio de Janeiro.

O segundo assunto que me traz à tribuna é a
questão do aumento do salário mínimo. Fiquei estar
recido ao saber que o Governo pretende forçar a base
de sustentação política do Governo a fixar o salário
mínimo em 150 reais. Na presença de nosso grande
companheiro Paulo Paim, esse batalhador do salário
mínimo, quero dizer que isso é um escárnio à popula
ção brasileira.-é-imolerável que se busque o subterfú
gio de se transferir os aumentos para o âmbito esta
dual.lsso é um engodo. Na realidade, não há justifica
tiva para essa pretensão de aumentar o salário míni
mo em apenas 14 reais.

Quero ver, neste momento, como ficarão ós
partidos que integram a base de sustentação política

do Governo, que levantan~m bandeiras diversas, que
propuseram um salário de, no mínimo, 100 dólares ou
180 reais. É importante que assumam efetivamente o
compromisso de união com o Partido dos Trabalha
dores e que não seja apenas uma proposta de caráter
eleitoreiro ou para enganar a opinião pública.

É importante que todos se aliem ao Partido dos
Trabalhadores na proposta da aprovação de um salá
rio mínimo, que, embora muito aquém da realidade,
possa representar alguma solução para a sofrida
classe trabalhadora brasileira.

Confio em todos os parlamentares. Nosso Líder
nessa questão, Deputado Paulo Paim, prosseguirá
sua luta. Não é possível que, mais uma vez, aqueles
que necessitam de um salário ao menos condigno
para a sua subsistência, para prover a cesta básica,
sejam usurpados nesse seu direito. A sobrevivência é
uma garantia constitucional.

Não se trata de questão exclusivamente partidá
ria, de uma bandeira sempre levantada pelo Partido
dos Trabalhadores. Neste momento, estamos abertos
à adesão de todos aqueles parlamentares compro
metidos efetivamente com a transformação e a justiça
social pelas quais tanto luta nossa Nação.

São essas minhas observações, Sr. Presidente.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, com a alegada disposição do
Executivo de anunciar, antecipadamente, o novo salá
rio mínimo para todo o País, voltam as especulações
em torno da ruptura do princípio da unificação, consi
derado como uma das maiores conquistas do Nor
deste e do Norte, no campo social, em todos os tem
pos.

Quando exerci o mandato senatorial, consegui
extinguir, dentro de uma gradualidade que perdurou
por quatro anos, as sub-regiões em que estava dividi
do o território nacional, o que deu lugar, em 12 de
maio de 1984, na gestão João Baptista Figueiredo, a
que se chegasse àquele nobre objetivo, saudado, na
época, com justificada euforia pelas entidades sindi
cais.

Quando da elaboração constitucional, em
1987/88, empenhei-me para erigir à condição de dis
positivo integrante do texto da nova Carta Magna a
norma pertinente à unificação, o que foi obtido, inclu
sive com o apoio das mais expressivas lideranças
parlamentares, entre os quais o então Senador Fer
nando Henrique Cardoso, já dando demonstrações
positivas de sua visão de estadista.
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Agora, Sr. Presidente, dentro de uma elucubra
ção engenhosa, tenta-se subverter a vontade expres
sa do Constituinte, derrogando-se, implicitamente,
aquela prerrogativa, o que tem gerado, nas últimas
horas, profunda inquietação entre o operariado da
quelas duas faixas geográficas do País.

Ao Deputado Eduardo Paes, da Comissão
Especial, já fiz chegar a minha apreensão, relatan
do-lhe a longa jornada que percorremos para chegar
à atual redação do art. 79. (Dos Direitos Sociais) de
nossa Carta Cidadã.

Na esfera da Coordenação de Política Econômi
ca, confiada ao ex-Ministro Edward Amadeo e a ou
tros setores oficiais competentes, o tema já foi alvo de
apreciação. Em todas as instâncias oficiais che
gou-se à inelutável constatação de que a unificação,
para ser suprimida, exigirá uma Proposta de Emenda
Constitucional, impossível, porém, de ser admitida
pelo Congresso Nacional, que certamente a rejeitará
in Iimine, preservando o texto vigorante, do qual me
honro de ser o segundo signatário, antecedido, ape
nas, pelo grande Presidente Ulysses Guimarães.

Acredito, por isso, que serão infrutíferas - impa
trióticas mesmo - as articulações procedidas com
aquele propósito de péssima inspiração, mantendo
as características de dois brasis, um rico e um pobre,
com o estabelecimento da remuneração diversificada
de seus trabalhadores.

Diante, portanto, das últimas versões sobre a fi
xação do salário mínimo, entendi de meu dever vir,
uma vez mais, a esta tribuna para expressar o meu
protesto veemente e conclamar as nossas lideranças
mais responsáveis no sentido de que desestimulem
qualquer investida com tão iníqua finalidade!

O retrocesso de que se cogita, no início deste
milênio, avilta os brios daqueles que se situam no
Norte e Nordeste, perplexos em razão desta hipótese
absurda, arquitetada por técnicos sem nenhuma sen
sibilidade para entender a realidade nacional.

A unificação do salário mínimo, inserta em nos
sa Lei Magna, não pode ficar ao alvedrio daqueles
que teimam por acentuar as desigualdades regionais,
contra as quais S~ tem lutado, ao longo do tempo, en
frentando-se as incompreensões e adversidades de
cada época. Não seria pois agora que esse intento
haveria de prosperar, restabelecendo, com maior pro
fundidade, o fosso entre o país rico e o país pobre.

Que atente para isso o próprio Chefe da Nação,
trazendo para o âmbito de sua decisão pessoal um
assunto de tamanha relevância para a Cidadania!

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, já manifestamos nesta tribuna nosso en
tendimento de que o Congresso Nacional não poderá
aceitar nenhuma atitude despótica do Executivo, que
anuncia editar medida provisória sobre o salário míni
mo, atropelando a Comissão Especial do Salário Mí
nimo e o próprio Congresso.

Sras. e Srs. Parlamentares, medidas como essa
eram adotadas pelos imperadores da Antiguidade, e
foram repetidas pelos reis absolutistas no período
que antecedeu à Queda da Bastilha.

Infelizmente, a história poderá repetir-se. Esta
mos assistindo ao Governo anunciar mais uma medi
da de força, determinando um reajuste de 14 reais
para o salário mínimo, o que corresponde exatamente
a meio litro de leite por dia para uma família de três
pessoas - isso 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. Os trabalhadores, os aposen
tados, pensionistas e os desempregados, que estão
sendo marginalizados, haverão de protestar nos dias
de hoje como protestaram no passado.

Estamos perplexos com os que defendem que
um salário de 8 mil reais tenha um reajuste de 4 mil e
600 reais, totalizando 12 mil e 600 reais, ainda com
efeito duplex. Dizem que é demagogia elevar o salário
mínimo - assusta-nos a avareza da elite do passado
e do presente, que, de forma hipócrita, adota posi
ções desumanas, desconhecendo a realidade do
povo. A população haverá de se indignar, se o salário
mínimo não chegar, pelo menos, a 180 reais.

Quanto à proposta anunciada pelo Executivo da
regionalização do salário mínimo, entendemos que
ela é equivocada, absurda e depende de emenda
constitucional. O salário mínimo regional já existiu no
passado, na década de 70, e não deu certo. Só contri
buiu para o êxodo dos trabalhadores, que migraram
de um estado para outro, aumentando o cinturão de
miséria, o desemprego e a violência, na esperança
frustrada de um salário maior.

O piso das categorias, Sr. Presidente, já existe
na Constituição e é fruto da livre negociação. Os go
vernadores e as Assembléias Legislativas poderão
definir em lei o piso dos servidores estaduais; o mes
mo pode ocorrer nos municípios.

Gostaríamos de finalizar este pronunciamento
dizendo que o Governo, sabendo que o salário míni-
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mo regional é totalmente inviável, aposta na confusão
porque lhe interessa.

Sr. Presidente, definir o salário mínimo no reces
so do Congresso e nas férias da maioria das categori
as profissionais, trocando a sua data-base, é um des
propósito. A desculpa do Orçamento é descabida, o
salário mínimo não se resume apenas a uma questão
fiscal. Ele é responsável pela distribuição de renda,
pelo aumento do consumo e pelo incremento da eco
nomia.

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

O SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há cinco anos o PMDB vive um conflito
em seu interior, entre um grupo que apóia o Governo
Fernando Henrique Cardoso e o projeto neoliberal e
um grupo que não concorda com isso. Essa divisão
acontece desde o Congresso Nacional até as bases,
onde se encontram os nossos militantes.

Vou ler, agora, um manifesto de um grupo inde
pendente dentro do PMDB, que lança o Movimento
Democrático de Base:

Manifesto

Movimento Democrático de Base

O MDB - Movimento Democrático de
Base - reúne companheiros determinados a
discutir de forma aberta e democrática o
PMD~ e contribuir no processo de renova
ção das práticas do partido. O nosso movi
mento surge no momento em que o País as
siste ao aprofundamento das contradições
de seu processo de desenvolvimento.

O Brasil enfrenta um grave quadro de
crise social e econômica. Os indicadores co
locam o País em situação desconfortável no
contexto internacional, revelando as grandes
diferenças existentes no tecido social brasile
iro. Problemas de graves dimensões podem
ser facilmente detectados nas áreas básicas
da cidadania. O desemprego é recorde e a
concentração de renda desponta entre as
mais perversas do Planeta.

O Governo de inspiração neoliberal
desnacionalizou a economia, congelou os
salários e aprofundou as contradições do
País. Nunca as diferenças entre as regiões
foram tão acentuadas, o que abala os prin
cípios federativos e permite um negativo

confronto tributário entre os estados, materi
alizando a chamada guerra fiscal. Não bas
tasse tudo isso, os investimentos sociais fo
ram drasticamente cortados.

Observa-se, também, nos diversos
ambientes nacionais, um crescente desen
canto com o desenrolar do processo políti
co, cujo curso cada vez mais se distancia
das aspirações populares. Os partidos políti
cos, em geral, vêm perdendo consistência
ideológica e assumindo feições fisiológicas
e demagógicas. Em conseqüência, igua
lam-se em equívocos políticos e acentuam o
sentimento de desesperança da sociedade
brasileira.

O PMDB sempre se caracterizou por
um perfil político plural e democrático. A le
genda conduziu a luta do povo brasileiro
pela redemocratização e transformou-se na
principal referência política do País. O PMDB
combativo de Ulysses Guimarães construiu
sua história com ética e coerência. Foi este
PMDB, que ousou, que discordou, que en
frentou e foi a legenda vibrante que conquis
tou o respeito popular, lotou as praças públi
cas e levantou a bandeira da liberdade.

O PMDB deve retornar às ruas e às
suas origens, sem descaracterizar-se e sem
tornar-se coadjuvante de governos dissocia
dos dos interesses da Nação. Neste senti
do, o MDB - Movimento Democrático de
Base - nasce com a proposta de resgatar a
história do partido, firmando posição em fa
vor da retomada do desenvolvimento com
justiça social e do fortalecimento da cidada
nia do povo brasileiro. Declara-se, assim,
contrário ao projeto neoliberal, que liquida o
patrimônio nacional, que sufoca os trabalha
dores, que não prioriza a agricultura, que
pune os empresários nacionais, que perse
gue os aposentados e empobrece a classe
média, comprometendo, desta forma, o futu
ro do País.

O MDB não tem a pretensão de ser
uma força política hegemônica. Surge para
afirmar, não para enganar; para buscar a
verdade, não para mascará-Ia; debatendo,
sob o signo da renovação, da independên
cia e da responsabilidade, um projeto alter
nativo para o Brasil.
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Repito: um projeto alternativo para o Brasil.
Por fim, diz o manifesto:

A vontade livre e soberana das bases
falará mais alto.

Esta é a comunicação que trago aos parlamen
tares. Esse movimento foi iniciado na Casa e vai es
tender-se aos Srs. Senadores, aos Deputados Esta
duais, aos prefeitos, aos vereadores e a todos os mili
tantes.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (pal
mas.)

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PMOB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é importante dizer que não temos inten
ção de inventar nada de novo. Formalizamos oficial
mente, no âmbito desta Casa, o MDB - Movimento
Democrático de Base, que se define como o movi
mento que quer estar sintonizado com as bases do
nosso partido em todos os rincões do País.

Esse grupo é composto por cerca de 20% de
Deputados da bancada do partido, representantes
dos mais diversos Estados do País. Nesta Casa legis
lativa há Deputados do PMDB que querem estar sin
tonizados com suas bases partidárias. Não estamos
formando um grupo para ser a favor ou contra nin
guém, mas para que nos sintonizemos com a vontade
popular que, mesmo com resistências do regime mili
tar, criou o PMDB. Esse grupo estará atento à vonta
de popular, à desnacionalização da nossa economia,
ao modelo neoliberal utilizado hoje pelo estado.

Queremos dizer aos membros do PMDB, que
não se sentem confortáveis com a situação de
coadjuvantes nesse processo, que já fomos atores
principais em vários processos decisivos na vida do
País. Infelizmente, o nosso partido tem exercido um
papel de coadjuvante e aceitado muito comodamente
essa situação. Esse grupo do partido que forma o Mo
vimento Democrático de Base quer tornar a ter papel
principal no processo político nacional, quer voltar a
ser ator principal nas várias decisões que são toma
das no Parlamento e nos Estados. Com esse objetivo,
formamos um grupo que pretende discutir as matéri
as em tramitação, para trazê-Ias a este plenário.

Atualmente, estamos discutindo nesta Casa o
salário mínimo. Ê interessante observar que a Oposi
ção concorda com o valor proposto por um dos parti
dos da base de sustentação do Governo. E qual é a
posição do nosso partido? O PMDB ainda não se po
Jicionou nessa discussão. Estamos integrando a Co
missão Especial do Salário Mínimo sem ter recebido

uma orientação sobre qual o valor que o partido con
sidera digno para o salário mínimo do trabalhador.

Esse grupo do PMDB, como disse, quer justa
mente estar sintonizado com o trabalhador, para, des
sa forma, decidir qual o salário condizente com as ne
cessidades de cada cidadão. Já estamos discutindo
essa matéria na Comissão Especial do Salário Míni
mo, mas queremos fazer isso calcados nas posições
do partido. Depois de todo este mês de trabalho da
Comissão Especial, esta Casa e a base de sustenta
ção do Governo, da qual faz parte o PMDB, não po
dem aceitar que o salário mínimo seja fixado por me
dida provisória.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que
remos discutir essas questões. O salário mínimo é pri
mordial para o nosso trabalhador, assim como outras
questões que estão sendo votadas nesta Casa tam
bém são fundamentais para a sociedade brasileira.

A partir deste momento, o grupo representativo
do PMDB estará atento e sintonizado com a vontade
popular. Também estaremos afinados com o pensa
mento dos membros do partido nos estados e municí
pios, para, assim, estabelecer a posição hegemônica
que o PMDB deve ocupar.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presi
dente. (Palmas.)

O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que me traz hoje à tribuna
da Câmara é a satisfação em poder participar da his
tória da Universidade de Fortaleza, como formando
do curso de Direito. Há 27 anos, a Unifor vem cum
prindo seu papel de centro gerador de pesquisa e
educação em nosso Ceará. Fruto das boas idéias do
saudoso vanguardista Edson Queiroz, a Universida
de de Fortaleza, hoje moderna e mais capacitada, já
realizou durante esse tempo o sonho de mais de 30
mil profissionais que optaram por seus cursos para
construir uma carreira. São 798 professores - entre
graduados, especialistas, mestres e doutores - e um
total de 15 mil e 200 alunos integrados num campus
em busca de um objetivo único: um aprendizado de
qualidade.

Com 105 laboratórios e um acervo de mais de
35 mil títulos na Biblioteca Central - sendo mais de
100 mil livros e 1.147 periódicos -, a Unifor possibili
ta aos seus alunos a realização de estudos e pesqui
sas. Esses investimentos comprovam a importância
do aluno para a instituição, que sabe o valor da apren
dizagem e do ensino prático.
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o corpo docente da Universidade de Fortaleza
também é valorizado com a promoção de cursos de
especialização destinados a profissionais graduados,
professores efetivos e convidados de outras institui
ções. A política da Universidade de Fortaleza é inves
tir na capacitação do corpo docente para mestrado e
doutorado. Dos 798 professores, somente treze con
tam apenas com a graduação; 458 têm especializa
ção, 256 são mestres e 62 doutores. Atualmente, 133
professores da Unifor estão cursando pós-graduação
no Brasil ou em outros países.

Além da realização sistemática de cursos de es
pecialização, a formação de recursos humanos de
alto nível também se dá pela oferta de diferentes cur
sos de mestrado, com áreas de concentração em Di
reito, Administração, Contabilidade, Psicologia, Enge
nharia, Informática e Educação em Saúde, bem como
em Engenharia de Produção. No grau de especializa
ção lato sensu, mais de sessenta cursos estão sen
do desenvolvidos.

Mas a Unifor não restringe suas ações ao cam
pus. Pelo contrário, está bem integrada à sociedade,
não esquecendo da carência que atinge grande parte
da comunidade próxima ao campus. Por meio do Nú
cleo de Prestação de Serviços de Psicologia Aplicada
- NUSPA, do Núcleo de Assistência Médica Integrada
- NAMI, e da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, a
universidade abre as oportunidades de estágio para
alunos de diversos cursos, ao mesmo tempo em que
proporciona serviços básicos e condições de aprendi
zado aos moradores de comunidades menos favore
cidas.

Na Escola Yolanda Queiroz, por exemplo, cerca
de seiscentas crianças recebem educação gratuita,
incluindo material escolar, fardamento e alimentação,
do jardim à primeira série do ensino fundamental. No
Nami, são oferecidos atendimento médico e odonto
lógico, exames laboratoriais, fisioterapia, fonoaudiolo
gia e terapia ocupacional. Já o Nuspa presta atendi
mento psicológico a adolescentes e adultos, além de
servir ao treinamento e estágio aos alunos do curso
de Psicologia.

Exemplos como esses nos mostram a importân
cia das universidades na interação com a sociedade,
onde o ensino, a pesquisa e a extensão são atingidos
em toda a sua plenitude.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
comunicar que dei entrada em projeto de lei que dis
põe sobre as ouvidorias do Sistema Único de Saúde.

Por último, peço a V. Exa., Sr. Presidente, que
autorize a divulgação deste pronunciamento no pro
grama A Voz do Brasil. Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr~.
Deputados, creio que ninguém aqui discorda das
enormes vantagens que poderiam advir de um subs
tancial aumento do salário-mínimo, reajuste grande o
bastante para que ele passasse a atender as necessi
dades vitais básicas do trabalhador e de sua família,
como moradia, alimentação: educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social,
conforme determina a Constituição.

A questão, porém, é complexa e delicada, uma
vez que o aumento do salário-mínimo guarda estreita
conexão com importantes itens das contas públicas.

Qualquer ponto percentual de aumento no salá
rio-mínimo tem uma enorme repercussão no montan
te dos benefícios pagos pela Previdência Social, as
sim como nas folhas de pagamento de estados e mu
nicípios. Tanto a Previdência quanto os estados e mu
nicípios dificilmente conseguem equilibrar suas con
tas, e esse gasto extra comprometeria o frágil equilí
brio fiscal conquistado nos últimos anos.

Um mínimo de 100 dólares, bandeira levantada
por diversos partidos, provocaria um aumento de 19
bilhões de reais nas contas da Previdência, valor
equivalente a 2% do PIB e a mais da metade do supe
rávit fiscal compromissado com o FMI.

A verdade é que o País não tem como gerar uma
receita de tal monta. Criar uma tributação dessa or
dem é inviável. A sugestão de cortes nos investimen
tos e nas emendas dos parlamentares revela-se
igualmente impraticável, pois, como a despesa criada
é permanente, esses cortes também teriam que sê-lo,
e o Brasil não pode prescindir indefinidamente de sua
capacidade de investir.

No último ano, o País cumpriu com eficiência
suas metas fiscais e conquistou credibilidade entre os
investidores internacionais, o que desempenhou pa
pei decisivo na recuperação da nossa economia.

Um aumento irresponsável do salário mínimo
neste momento apresenta o risco de desequilibrar
gravemente as contas nacionais. E se o real perder a
estabilidade em relação ao dólar, todo o ganho no po
der aquisitivo representado pelo aumento do salário
mínimo será rapidamente corroído.

Em tal hipótese, o aumento do salário mínimo e
o conseqüente retrocesso na estabilidade econômic,a
não resultarão em qualquer benefício para a popula
ção menos favorecida. Ao contrário, o assalariado de
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menor poder aquisitivo acaba sendo o mais prejudi
cado pelos altos índices inflacionários.

O aumento do salário-mínimo é uma questão
extremamente complicada, que s6 pode ser tratada a
médio e longo prazos, por meio da reorganização sis
têmica da economia nacional.

A vinculação dos benefícios de pensionistas e
aposentados ao salário-mínimo, por exemplo, sempre
apontada como o principal entrave para a concessão
de reajustes mais generosos ao mínimo, é um compli
cador que precisa ser contornado, e isso pode ser fei
to de diferentes formas.

Uma, que considero a mais fácil, mais rápida e
pior, é a mera desvinculação dos benefícios previden
ciários do valor do salário-mínimo. Reputo essa a pior
alternativa, porque favorece os trabalhadores na ati
va, em detrimento de aposentados e pensionistas, a
mais vulnerável parcela da população a medidas que
impliquem queda no poder de compra de seus rendi
mentos.

A outra forma de tratar o problema, mais demo
rada e complexa, porém mais eficaz, é pôr ordem no
nosso ca6tico sistema de previdência e assistência
social, de modo que ele se torne capacitado a pagar
maiores valores de benefícios sem que isso desequi
libre suas contas.

Uma importante providência nesse sentido é
desenvolver um método eficiente para cobrar as dívi
das ao sistema, que hoje somam quase 500 bilhões
de reais. Os maiores devedores da Previdência são
os estados e os municípios, com débito que chegam a
400 bilhões de reais. A iniciativa privada deve cerca
de 70 bilhões de reais.

Como o estado brasileiro comprometeu-se com
o FMI a atingir um superávit primário de cerca de 30
bilhões de d6lares, essa dívida com a Previdência
tem sido sistematicamente ignorada. Isso é um absur
do, uma irresponsabilidade inadmissível por parte da
queles encarregados da administração das contas
públicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, n6s não
somos um País pobre, somos um País injusto. O salá
rio-mínimo é um fantástico instrumento de distribui
ção de renda, e seus reajustes não devem continuar a
ser tratados atabalhoadamente a cada ano, fixados a
partir de cálculos simplistas, a mercê de interesses
extremamente conjunturais.

É certo que devemos preservar o esforço de es
tabilização econômica, evitando reajustes exagera
dos e irresponsáveis. Temos, porém, o dever de criar
as bases estruturais que permitam, num futuro breve,

conceder ao salário-mínimo aumentos significativa
mente superiores à inflação, promovendo o acrésci
mo no poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros
e, conseqüentemente, uma efetiva distribuição de
renda.

Com isso ganharão não apenas os assalaria
dos, aposentados e pensionistas que dependem do
mínimo para sobreviver, mas todo o País.

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado.
A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
fio e a rede do equilibrista é a metáfora que ajuda a
concretizar, justificar e embasar projeto por mim apre
sentado sobre reuniões semanais de estudo nas es
colas brasileiras.

Trata-se do Projeto de Lei nll 1.636, de 1999, já
aprovado na Comissão de Educação, com substituti
vo da Deputada Celeita Pinheiro, e que agora tramita
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Este é um dos três projetos prioritários para o Partido
dos Trabalhadores na área da educação.

Uma reunião semanal de estudos representa
uma oportunidade de resgate das riquezas e das difi
culdades da prática dos professores. A prática, na
comparação com o fio e a rede do equilibrista, é asso
ciada ao equilibrista no fio. Isto é, a prática é uma ex~

periência pessoal e intransferível, s6 possível na radi
calidade da concretude de uma vivência individual.
Entretanto, ela precisa ser amparada e apoiada pela
presença de uma rede sob o fio, que apare o equili
brista nas suas inevitáveis quedas ao tentar a aventu
ra de andar sobre ele.

E o que é uma rede? Nada mais nada menos,
uma rede é uma reunião articulada de fios e a ela nós
associamos, na metáfora, com a qual estamos labo
rando, a teoria. Teoria é, portanto, concebida como
uma reunião estruturada de práticas. Ela não é um
meio, um mero aglomerado de práticas. Ela resulta da
socialização e do aprofundamento das reflexões so
bre as ações, constituindo-se em saberes e conheci
mentos.

O Projeto rf! 1.636, de 1999, garantindo um es~

paço de reunião semanal de estudos aos professores
lotados em escolas, prevê que todo professor, mesmo
com apenas 20 horas/aula por semana, tenha oportu
nidade de se encontrar com colegas para fazer feed
back e um planejamento participativo das atividades
a propor em suas salas de aula na semana subse
qüente.

Pretendemos dar sustentação legal a uma práti
ca presente em alguns estabelecimentos de ensino e
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que se faz extremamente urgente, necessária e ade
quada ao se levar em consideração as atuais circuns
tâncias educacionais. A primeira das razões para isso
é que tal ação otimizará a preparação dos trabalhos
didáticos, mediante o intercâmbio articulado entre co
legas que desempenham tarefas semelhantes e mul
tiplicando em muito seus potenciais comparativamen
te aos esforços individllais e solitários de milhares de
profissionais da educação. Diuturnamente essas pes
soas têm a responsabilidade pesada e grave de con
duzir o processo de aprendizado de uma ou mais tur
mas de alunos durante o ano letivo.

Aquele que tem a batata quente nas mãos de
uma turma de alunos e que coordena suas tarefas du
rante uma semana sabe o quanto urgem alterações
profundas no que se refere ao funcionamento da vida
escolar. Uma delas é a de assegurar horário definido
para trocas e intercâmbios pedagógicos. Certamente
essas reuniões podem responder parte da pergunta
feita por Moreira Sales, em sessão realizada no Con
gresso Nacional, qual seja, por que os alunos prefe
rem um revólver às atividades didáticas em sala de
aula? Se a sala de aula não ensinar aos alunos a
agressividade necessária para aprender os conteú
dos da escola, ela será utilizada para aprender outros
conteúdos que também dão prazer e que estarão re
lacionados com a droga, com a violência e com o as
salto à serenidade da sociedade.

Desta tribuna, em decorrência dessas razões,
chamo a atenção das consciências para a necessida
de de modificar a estrutura de funcionamento das es
colas, mediante a inclusão de reuniões semanais
obrigatórias de estudo em todas elas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PST - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é muito bom quando nosso País é bem
representado no exterior e mais gratificante ainda
quando essa representação é feita por uma institui
ção pública.

No último dia 9 deste mês, ocorreu mais uma
vez no Canadá o maior congresso mundial de minera
ção e investidores da área do setor mineiro, o Pros
pectors Development Association of Canada - PDAC.
Esse evento reúne as maiores empresas e os maio
res investidores do setor minero-metalúrgico do mun
do, e lá uma representação do Ministério de Minas e
Energia, capitaneada pelo Departamento Nacional
da Produção Mineral, deu um show de competência,
de organização e principalmente de eficiência da má-
quina pública. .

o DNPM apresentou o controle de áreas, o
acompanhamento e o licenciamento de alvarás, os
pedidos de pesquisa e o decreto de lavra feitos via
Internet. Para se ter idéia do avanço que isso repre
senta, raríssimos são os países que têm esse tipo de
serviço à disposição de todos os lares de sua nação e
do mundo.

Parabenizo, portanto, o Ministério de Minas e
Energia, representado pelo Ministro Rodolpho Touri
nho, e em especial os funcionários do Departamento
Nacional da Produção Mineral, que não somente
trouxeram eficiência, tecnologia e rapidez ao proces
so de acompanhamento de pesquisa e licenciamento
de áreas para mineração, mas também implantaram,
em caráter experimental, a partir de hoje, no Estado
de Goiás, o primeiro sistema burocrático de avaliação
para o licenciamento de pedidos de pesquisa, que
tornará possível para o cidadão, do escritório de sua
mineração, fazer solicitação de pesquisa e ser res
pondido imediatamente, on Une, via Internet, pela
instituição, que decidirá se autoriza ou não, mediante
os dados e a capacidade técnica enviados. Tal pro
posta significa um avanço que trará credibilidade e
maiores investimentos para o Brasil.

O segundo item, Sr. Presidente, diz respeito ao
passo importante que a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL - e o Ministério da Reforma Agrária,
por intermédio da Superintendência do Inera do Ama
pá, deram nessa semana em Brasília. Pela primeira
vez a própria Aneel tomou a atitude de levar aos as
sentamentos a manutenção para a geração de ener·
gia termoelétrica, segundo o acordo realizado entre a
Eletrobrás e as cooperativas agroextrativistas.

A Aneel, como agência reguladora, dá a de
monstração cabal de que, quando a iniciativa privada
não consegue ou não quer dar energia a uma peque
na comunidade, por se tratar de um trabalho oneroso
ou de uma ação de serviço antieconômico, é o Estado
que deve entrar, não com uma ação econômica ou fi
nanceira, mas como um instrumento social que venha
a equacionar as diferenças regionais e combater prin
cipalmente as desigualdades econômicas e sociais.

Parabenizo o Ministro da Reforma Agrária, Raul
Jungmann, que conseguiu recursos para que os as
sentamentos pudessem ter geração de energia ter
moelétrica, toda equipe e o Dr. José Mário Abdo, Dire
tor-Presidente da Agência Nacional de Energia Elétri
ca, que, com coragem, junto aos técnicos do Incra e a
sua superintendente que aqui estiveram, tomaram a
decisão inédita no sentido de que a Eletrobrás forne-
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cesse combustfvel diretamente para as associações
agroextrativistas do Estado do Amapá.

Sr. Presidente, com esta ação sim pode-se di
zer, finalmente, ao pobre, ao homem do interior que o
Brasil avança. (::lue continue avançando.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem foi publicado nos jornais notícias sobre a situa
ção dos pescadores do Rio de Janeiro. Nós, que esta
mos acompanhando os fatos desde o acidente ocorri
da na Reduc, em Duque de Caxias, verificamos que 
e já falavam isso naquele momento - não havia sido
estabelecido prazo e que o dinheiro que seria repas
sado aos pescadores tinha valor irrisório. Hoje esta
mos vendo isso na prática.

Na segunda-feira, vimos os companheiros em
frente à Petrobras pedindo que continuem pagando
esse dinheiro. Ontem vimos no Jornal Nacional o Pre
sidente da Petrobras dizer que o óleo havia descido, e
algumas pessoas fizeram chacota, porque era infor
mação de um pescador. Onde estão os técnicos, os
ambientalistas? Na hora, disseram: "Não, não des
ceu, não tem nada". Mas ontem a Rede Globo mos
trou, na prática, que o óleo está lá, que o peixe daque
le local não pode ser consumido, que os caranguejei
ros não têm mais condições de trabalhar, as famílias
estão desesperadas. E está aí, acabou, não é mais
notícia, ninguém quer saber mais dos pescadores,
dos caranguejeiras. Hoje todo mundo sabe que só se
pode consumir peixe de alto mar, porque é loucura co
mer peixe da baía.

O Ibama fez uma pesquisa com meia dúzia de
peixes e ontem disse: "Ah! só foi em meia dúzia que
verificamos a situação, por isso demos autorização
para pescarem de novo".

É essa a realidade que a gente vive? É essa a
realidade que estamos vendo a cada momento?

Sempre defendemos a Petrobras, a melhor em·
presa estatal deste País, mas não podemos ficar de
cócoras assistindo ao que está acontecendo com os
pescadores e com a população de vários municípios,
que passam por dificuldades. Estou pedindo aos
deputados que assinem um abaixo-assinado para
depois entregá-lo ao Presidente da Petrobras e ao Mi
nistro de Minas e Energia, para discutirmos a situa
ção dos pescadores, que não pode ficar como está.

Não podemos ver aqueles companheiros com
seus barquinhos parados, sem condição de sobrevi
vência, e ficar discutindo outros temas, enquanto mui
tos pescadores estão morrendo de fome porque não
têm o que pescar'. Se fosse em outro país, já estariam

fazendo grandes movimentos, mas aqui todo mundo
acorda no outro dia e nada muda.

O que aconteceu na baía de Guanabara e com
os trens de Minas Gerais representa falta de seguran
ça na área ecológica. Portanto, é fundamental resol
vermos a situação dos pescadores do Rio de Janeiro,
porque milhares deles vão estar no meio da rua brio
gando para poder botar o que comer dentro de casa.

O SR. LUIZ BITIENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, saúdo o Movimento Democrático de
Base, criado por companheiros de diversas correntes
do PMDB esparramadas por este Brasil afora, que
exigem, neste momento, discussão mais profunda so
bre a ação do partido no que se refere aos grandes te
mas nacionais.

Estamos assistindo a uma verdadeira desagre
gação da nossa economia: o País é retalhado e entre
gue aos grandes grupos empresariais. Hoje mesmo os
jornais estampam manchetes sobre a prese'lça das
empresas estrangeiras no ambicionado negócio das
águas. Vamos entregar o controle das nossas distribui
doras de água às multinacionais do setor. Como se
não bastasse a polêmica em torno do salário mínimo.

Se fôssemos comparar o Brasil aos países mais
desenvolvidos - Estados Unidos, Canadá, França,
Inglaterra -, poderíamos até dizer que o País ainda
está passando por uma fase de ajustes internos e
precisa fortalecer a economia, para dividir o bolo.
Entretanto, não é para esses países que o Brasil está
perdendo descaradamente, mas para a Argentina, o
Paraguai, o Chile, a Venezuela, ou seja, para os paí
ses da América do Sul. E não tenho a pretensão de
menosprezar esses países irmãos do Cone Sul, mas
podemos dizer que a economia brasileira é muito
mais pujante; que o País é muito mais rico; que tem
muito mais potencialidades a serem exploradas em
todos os diversos setores da sua atividade econômi
ca. Soçobrando a cada dia, os agricultores ficam mui
to angustiados com os variados planos econômicos.

Recentemente, a Câmara dos Deputados
acompanhou a discussão extraordinária sobre a re
negociação da dívida, que já se alonga por Governos
e mais Governos. As pessoas que adquiriram deter
minado produto industrializado - um trator, uma parti
lha de adubo - ou investiram recursos na sua ativida
de agrícola hoje estão devendo milhões e milhões de
reais, sem o menor controle no cálculo da dívida.

Portanto, venho aqui saudar esse movimento e
dizer qlJe sinto muito orgulho em integrar essa ala do
PMDB que quer discutir os temas, que quer se posi-
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cionar a favor de um salário digno para o trabalhador,
que quer propostas fortes para os nossos empre
sários, que quer atender às exigências do setor co
merciai, reduzindo os juros, e que quer fazer com
que o Brasil volte a ser soberano, a exemplo das
principais nações do mundo, por meio do esforço e
da luta da população.

É com esse Movimento Democrático de Base
que esperamos resgatar a força desse partido, que
tem ampla penetração popular, milhares de vereado
res e prefeitos, centenas de Deputados Estaduais e
Federais, inúmeros Senadores - é a maior bancada
do Senado -, além de governadores, mas que não
pode ser coadjuvante nessa grande discussão que se
instala hoje no País, para a construção de um novo
projeto que, acima de tudo, garanta a cidadania e a
democracia interna, fortaleça a liberdade do cidadão,
reforce os caminhos econômicos e principalmente
crie mecanismos simples, singelos, que assegurem o
direito à vida, à felicidade, àquilo que é mais impor
tante para as pessoas: construir a sua família e so
nhar com um futuro cada vez melhor.

É este MDB, é este movimento de base que se
fortalece no partido. Lançado hoje por companheiros
nossos, já conta com a participação de inúmeros de
putados. Vários Senadores já começam a integrá-lo
também. E daqui a alguns dias, tenho certeza, vai co
meçar a empolgar as ruas, a contagiar as nossas ba
ses, a atrair para o Congresso Nacional vereadores,
prefeitos e lideranças municipais. Poderemos, as?im,
estabelecer um novo decálogo de luta. Esse grupo
entende que o PMDB tem papel importante na cons
trução do Brasil moderno, contemporâneo, que pode
ser igualado às nações mais soberanas deste Plane
ta, em virtude do grande debate político que se instala
aqui neste século.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mais uma vez saúdo o Movimento Democrático de
Base, que será, sem sombra de dúvidas, a bandeira
com a qual o PMDB voltará ao leito das discussões
dos temas nacionais m'ais importantes.

Passo agora, Sr. Presidente, a tratar de outro as
sunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao enviar
para o Congresso Nacional a Proposta de Emenda à
Constituição n2 136, de 1999, o Governo Fernando
Henrique, ainda uma vez exibe seu descompromisso
com as questões sociais e seu servilismo à causa dos
agiotas internacionais, para quem entregou o País em
meio a sorrisos e genuflexões.

Obediente aos ucasses dos beleguins de plan
tão do Fundo Monetário Internacional, elegeu o servi
dor público como bode expiatório para as tropelias ca
usadas por sua política econômica deletéria e antina
cional, direcionada exclusivamente para a transferên
cia de nossa escassa poupança para os rentistas
transnacionais.

Assim, a Emenda Constitucional nQ 20, que im
plantou a reforma previdenciária, apesar de haver
atingido o universo de trabalhadores brasileiros, ful
minando décadas de conquistas sociais, revelou-se
ainda mais implacável em relação ao servidor público
do que em relação ao restante da população.

De semelhante vale registrar a quebra da estabi
lidade do servidor público e a fixação em sessenta
anos como idade mínima para a obtenção de aposen
tadoria - e a concomitante criação de bizarra regra de
transição - como deploráveis façanhas desse subser
viente e patético Governo que, em interessante exercÍ
cio do grotesco, qualifica-se moderno e progressista.

E mais. Obstinado no desmonte do serviço pú
blico, nega-se, há cinco anos, a conceder reajuste sa
larial para a categoria, mesmo diante de inflação anu
al de 20% em 1999, conforme índice apurado pela in
suspeita Fundação Getúlio Vargas - FGV, em inequí
voca afronta ao dispositivo constitucional que asse
gura "a revisão geral anual" da remuneração dos ser
vidores públicos, caracterizando o crime de respon
sabilidade na forma definida no art. 85, inciso VII, da
Constituição Federal.

Todavia, a mais explícita demonstração do âni
mo idiossincrásico desse Governo em relação ao ser
vidor público é dado pela ominosa intenção de exigir
contribuição previdenciária do servidor aposentado,
em claro desrespeito ao mandamento constitucional
que veda a redução de vencimentos (art. 37, XV, da
Constituição Federal). A proposta em questão provo
cou o repúdio unânime da sociedade, redundando em
aplastante decisão unânime do Colendo Supremo Tri
bunal Federal, em sua composição plena, que consi
derou inconstitucional a medida aprovada por este
Congresso.

Ocorre que, a registrar ainda uma vez o descaso
do atual Executivo não só com a opinião pública naci
onal, mas também com os demais Poderes do Esta
do, com as instituições e com o ordenamento legal, foi
enviado para o Congresso Nacional a referida Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 136, de 1999, re
petindo, em linhas gerais, a anterior, já tida como in
constitucional pela Alta Corte.
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Sras. e Sl's. Parlamentares, este Congresso não
pode repetir o Elquívoco passado, sob pena de mergu
lhar no absoluto descrédito diante da sociedade bra
sileira e constrangido assistir ao Supremo Tribunal
Federal reiteralr a inconstitucionalidade da norma em
questão.

Por fim, não nos façamos de surdos ao clamor
popular e não aviltemos aqueles que doaram seu tra
balho e talento para a construção deste País. Não ol
videmos o milenar apelo dos Salmos (71-9): "Não me
rejeites no tempo da velhice; não me olvides quando
se for acabando a minha força".

Muito obngado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
saúdo desta tribuna o Governador de Minas Gerais,
Itamar Franco, por ter tomado mais uma providência
eficiente, que garantirá a transparência dos seus
atos, especialmente na área da saúde.

O Governador nomeou o Deputado Estadual
Adelmo Carneim Leão, companheiro do Partido dos
Trabalhadores, para a Secretaria de Saúde. E fez uma
feliz escolha, porque além da competência e do co
nhecimento profundo da área, com certeza, o novo
Secretário garantirá a política que o Estado realmente
precisa no setor.

Sr. Presidente, as epidemias se espalham pelo
País. Ao mesmo tempo, os baixos salários não incen
tivam os trabalhadores da área de saúde a desenvol
ver um trabalho mais amplo. Por isso, certamente
Adelmo Carneiro Leão terá uma grande tarefa: orga
nizar da melhor forma possível o combate à epidemia
de dengue que assola o vale do Aço, especialmente o
baixo rio Doce.

Na cidade de Ipatinga, lamentavelmente foram
registrados mais de 70 mil casos de dengue. Oficial
mente são 45 mil casos, mas na realidade há muito
mais. Em quase todas as casas há uma ou duas pes
soas contaminadas.

Portanto, faço um apelo ao companheiro Adel
mo Carneiro Leão, para que nesse caso das epidemi
as organize a Secretaria de Saúde de forma ainda
mais ofensiva, a fim de erradicar de vez o sedes
aegypti, que hoje causa verdadeiro pânico na comu
nidade do vale do Aço.

Sr. Presidente, aproveito também esta oportuni
dade para anunciar a decisão da Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias de soli
citar, por requerimento, a realização de uma visita à
cidade de Belo Horizonte, ao local onde ocorreu o
descarrilamento dos trens e que causou um desastre

ecológico, para verificar in loco a situação, exigir pro
vidências e a punição dos culpados.

Nesse acidente, mais de 100 mil litros de óleo
combustível foram lançados num afluente do rio das
Velhas. Tragédias como a da lagoa Rodrigo de Frei
tas, da Baía da Guanabara e agora do rio das Velhas
não podem ocorrer. E esta Casa precisa tomar provi
dências mais incisivas.

Hoje se comemora o Dia Mundial das Águas,
mas o desrespeito às águas do nosso País tem-se
tornado um costume. É necessário barrar esse des
respeito enquanto há tempo. Essa política de privati
zação do Governo Fernando Henrique Cardoso é im
praticável. Tanto na área das telecomunicações quan
to nas áreas de energia elétrica e transportes os de
sastres começam a aparecer, a partir dessas privati
zações nefastas.

Os incidentes ocorridos na região Metropolitana
de Belo Horizonte, com o descarrilamento de treze
vagões e um incêndio sem precedente naquela re
gião, quase ocasionando a morte de várias famílias,
foram causados por falta de investimento e de traba
lho sério em relação à manutenção das linhas e dos
trens, e a empresa nega isso.

Sr. Presidente, estamos a todo momento denun
ciando desta tribuna abusos contra a população, con
tra o Erário e contra a Nação. Os responsáveis por
esse descarrilamento devem ser punidos, principal
mente o Presidente da República, que só sabe privati
zar i entregar o nosso patrimônio.

Lamentavelmente esta Casa não teve a dignida
de de levar este assunto até às últimas conseqüênci
as, por meio de uma CPI que requeremos pela banca
da do PT, a fim de apurar esse processo corrupto. A
cada dia o povo sofre com os "apagões", com os "ca
ladões" e, agora, com graves acidentes que inundam
os rios, o que sem dúvida vai acabar prejudicando um
dos maiores rios brasileiros e que tem função socioe
conômica para muitas famílias: o rio São Francisco.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, no dia 6 de abril de 1999, na sessão plená
ria desta Casa, encaminhei requerimento sobre a
transformação de uma sessão ordinária da Câmara
em Comissão Geral para discutirmos os efeitos na sa
úde humana do consumo de alimentos contaminados
por produtos químicos e biológicos e daqueles deriva
dos de modificações genéticas. Infelizmente, até hoje,
quase um ano depois, ainda não obtivemos uma posi
ção sobre nosso pleito.
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Porém, Sr. Presidente, os problemas em relação
à qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos
brasileiros continuam tão ou mais graves do que há
um ano.

Em grande parte dos casos, empresas e produ
tores utilizam-se de forma abusiva desses produtos
sem medir as conseqüências e desdobramentos des
sas substâncias sobre a saúde humana e sobre o
meio ambiente.

De outra parte, temos os chamados produtos
geneticamente modificados, ou transgênicos, que
mesmo não regulamentados no País estão presentes
na dieta dos brasileiros de forma indiscriminada. Pro
dutos como soja, batata, frutas e carnes chegam aos
supermercados sem qualquer controle ou fiscaliza
ção.

Ainda ontem, Sr. Presidente, matéria publicada
no jornal O Globo, que tenho em minhas mãos, de
nunciava pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor - IDEC, dando conta de
que algumas marcas de arroz e feijão, dois alimentos
básicos na mesa dos brasileiros, apresentam resídu
os de agrotóxicos. Dentre as substâncias encontra
dos estão a trifluralina, em quantidade três vezes mai
or que o permitido, e o folpet, cujo uso é proibido na
cultura de arroz.

Não bastasse os milhões de brasileiros que pas
sam fome neste País, há os que têm acesso à alimen
tação, mas comem alimentos contaminados sem
qualquer controle nem fiscalização.

Diante desses fatos, Sr. Presidente, faço um
apelo à Mesa Diretora desta Casa, aos Líderes parti
dários e aos nobres pares para que efetivamente ins
talemos essa Comissão Geral no sentido de debater
mos com pesquisadores, representantes do Governo,
agricultores e consumidores esse problema e, princi
palmente, apontar saídas para a questão.

Sr. Presidente, entendo que esta Casa do Poder
Legislativo não pode deixar que requerimento enca
minhado à Mesa, assinado por dezenas de deputados,
pedindo para que se t~ansforme uma sessão da Câ
mara dos Deputados em Comissão Geral, para deba
te sobre a qualidade dos alimentos, tema que vem pa
utando o debate nacional, não receba a necessária
atenção.

Muitas vezes este poder se desgasta perante a
opinião pública porque questões relevantes como a
saúde humana e o meio ambiente são relegadas a
terceiro ou quarto planos no debate do dia-a-dia des
ta Casa. Quantas matérias menos importantes,.mas
de interesse de grupos econômicos, de alguns seto-

res, atropelam o Regimento e são aprovadas a qual
quer hora, a qualquer momento, sem nenhum debate!

Por isso, companheiro Jaques Wagner, que ora
preside esta sessão, gostaríamos de ressaltar a nos
sa preocupação com esse fato e o nosso desejo de
que antes do dia 6 de abril, data em que esse requeri
mento completa um ano, que não trata de qualquer
assunto, mas da saúde humana, do meio ambiente,
do alimento do povo, possamos receber a atenção
desta Casa, com a instalação de uma Comissão Ge
rai para discutirmos o assunto. Se essa Comissão
Geral não for realizada até o dia 6 de abril, vamos tra
zer um bolo de produtos extremamente nocivos à po
pulação, de agrotóxicos, como a farinha e outros, e
uma vela para comemorar o aniversário de um ano do
desrespeito aos direitos humanos, principalmente à
saúde do povo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhoras e senhores que acompanham a
sessão da Câmara dos Deputados, hoje provavel
mente está sendo iniciada a votação definitiva do
Orçamento da União na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Venho a esta tribuna para chamar a atenção
para três ou quatro questões fundamentais na área
de saúde pública, tão debatidas e defendidas por mui
tos de nós em diversos discursos e ações nos nossos
estados.

Ao se iniciar hoje a definição do Orçamento, ve·
remos se a vontade política se transformará em ato
concreto, porque sem recursos, sem dinheiro, não se
garante atendimento à saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano
de 1999, quando enfrentamos uma crise brutal no sis
tema público de saúde brasileira, o Orçamento do
nosso País para essa área foi de 19 bilhões e 500 mi
lhões de reais, em termos de valores empenhados.
Para o ano 2000, se quiséssemos manter os mesmos
valores, deveríamos agregar pelo menos 10% ao va
lor de 1999, elevando-o a 22 bilhões e 500 milhões de
reais. Mas recebemos do Poder Executivo um Orça
mento que destina a mesma quantia de 1999 para o
ano de 2000. Ou seja, cortam-se 2 bilhões de reais da
área de saúde, o que agravará a crise dos hospitais,
das unidades de saúde, refletindo na falta de medica
mentos, na falta de exames, enfim, o quadro da saú-

,de, que é um direito da população, será afetado como
um todo.
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Há uma agravante, além do corte de 2 bilhões
de reais, que aprofundará a crise de um sistema que
praticamente vive à beira do colapso ou já está des
cendo o precipício pela situação que vivemos. Há um
movimento pOI' parte de alguns setores que procura
criar uma nova forma de distribuição dos tetos finan
ceiros que remuneram os hospitais e os serviços de
saúde do nosso País.

Como todos sabem, temos hoje capacidades
instaladas diferenciadamente entre os estados brasi
leiros. Devemos perseguir uma equalização, uma si
militude desta capacidade instalada, mas não se
pode cometer a irresponsabilidade, que alguns seto
res estão defendendo, de distribuir os 8 bilhões e 600
milhões de reais que remuneram toda a estrutura
hospitalar do País, com base em uma per capita
igualitário em todo o País. Ou seja, se um estado tem
10 milhões de habitantes, vai receber 10 milhões ve
zes 49 reais; se um outro tem 8 milhões, vai receber 8
milhões vezes 49 reais. E com isso, Sras. e Srs. Depu
tados, os estados que hoje têm capacidade instalada
vão ter que provavelmente fechar hospitais, vão ter
que provavelmente diminuir o número de transplantes
que são feitos muitas vezes em pacientes oriundos de
outros estados.

Se for preeiso, por exemplo, qualificar o sistema
de saúde do Acre -li uma matéria há 30 dias dizendo
que lá ainda não há nem uma UTI neonatal adequa
da, talvez já tenhamos hoje -, é evidente que precisa
mos de recursCi novo para poder implementar uma
UTI neonatal nCi Acre, ou numa cidade da Bahia, ou
em outro estado que tenha menor eapacidade instala
da. No entanto, não podemos cometer a verdadeira
loucura de dizer o seguinte: se São Paulo, no ano pas
sado, por exemplo, recebeu 2 bilhões e 331 milhões
de reais, passará a receber, por esse critério, um bi
lhão 967 milhões.

O estado que represento, o Rio Grande do Sul,
recebeu 618 milhões no ano passado, terminou gas
tando 629 milhões, porque o recurso recebido não foi
suficiente para pagar toda a capacidade instalada e o
volume de serviço produzido. Receberia, por esse
novo critério, 580 milhões, ou seja, teríamos uma di
minuição, em comparação com o ano passado, bem
perto de 50 milhões.

Pergunto ao povo deste País, do Rio Grande do
Sul, de São Paulo e de outros estados: podemos dimi
nuir o atendimento nesses estados? É evidente que
não.

Então, precisamos lutar para atualizar, no míni
mo com base na correção monetária e na inflação do

ano, os valores destinados aos estados que têm ca
pacidade instalada, para que não se fechem hospitais
em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Precisa
mos, ainda, buscar recurso novo, com a parceria e o
combate político de todos os deputados, para esta
dos com menos capacidade instalada.

Porém, o que está nessa proposta vai falir o sis
tema público brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Sem revisão do

orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, jor
nais e revistas desta e da semana passada registra
ram, com muito destaque, um encontro acontecido
em São Paulo, em que produtores, distribuidores e
sindicatos ligados à indústria do automóvel reuni
ram-se com o Governador daquele estado para discu
tir o plano, já muito badalado, de renovação da frota
tida como sucateada, com mais de quinze anos de
uso. Para tal, o Governo Federal entraria com uma
parte de incentivos, na forma de renúncia do IPI, o
que alcançaria cerca de 100 milhões de reais, abran
gendo também as montadoras.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
é mais uma matéria extremamente controversa. Se é
para dar incentivos, se é para reduzir e facilitar o sur
gimento de empregos, por que isso não acontece
também na indústria de alimentos, de remédios e na
construção de casas populares?

As questões de economia são uma matéria ex
tremamente movediça, mas existem regras elementa
res. Sempre que se tira recurso de um ponto, com cer
teza haverá repercussão em outro ponto, dentro do
sistema de vasos comunicantes. Toda vez que se re
duz ou retira a cobrança de IPI ou ICMS - neste caso
será para incentivar a venda de carros no extremo da
cadeia -, naturalmente reduzem-se os recursos que
irão formar o bolo do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Fundo de Participação dos Municípios, que
se alimentam da fonte gerada pelo IPI. Haverá, con
seqüentemente, diminuição de eventuais investimen
tos que estados e municípios fazem para beneficiar
outros setores mais carentes da economia que estão
situados na outra extremidade.

O jornalista Celso Ming cunhou uma frase de
efeito na sua coluna, afirmando que se a intenção,
com esses planos de incentivo, é gerar empregos,
empregos mais duradouros e em maior quantidade,
que se fizesse um plano de renovação de roupas, por
que a indústria têxtil, se aquecida, gera muito mais
empregos do que esse setor de automóveis, que, por
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ser de curta duração, funciona como uma bolha de
consumo.

Para tudo isso, Sr. Presidente, quero alertar e
desejo estar mais uma vez do lado dos que fazem o
Governo, que está reticente em acatar esse plano. Há
reuniões previstas para todo o mês de abril, mas o
Governo precisa ficar atento, porque mais esse lobby
corporativo terminará tendo um resultado pífio, é mais
uma emenda que será pior do que o soneto.

Afinal de contas, o que está bem claro é que o
lençol é curto e se cobrir os pés, descobre a cabeça.
De nada adianta na economia de médio e longo pra
zos, para a valorização e estabilização da moeda e o
reencontro futuro que todos almejamos - já há sinais
evidentes na economia neste sentido, do processo de
desenvolvimento sustentado no País -, cobrir um
santo e deixar o outro descoberto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero entregar à Mesa
projeto de resolução que institui o Prêmio Nacional de
Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho.

Este prêmio será anualmente concedido aos au
tores das três melhores reportagens de cunho político
relacionadas com a defesa da democracia, os interes
ses da Nação, a sua soberania e a liberdade de im
prensa, publicadas em jornais, revistas e periódicos
de circulação nacional.

A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá as
normas necessárias para a realização do prêmio no
prazo de sessenta dias, contados da publicação des
sa resolução.

Sr. Presidente, esse prêmio valoriza o papel do
jornalismo político, seu esforço, seu trabalho e sua
colaboração extraordinária para a consolidação do
Estado Democrático de Direito.

Sobre a personalrdade do Dr. Barbosa Lima So
brinho não necessito falar. Trata-se de homem admi
rável, uma das maiores, se não a maior, figuras do sé
culo no nosso País.

Quero deixar con~ignada conceituação admirá
vel do Dr. Evandro Lins e Silva: de Barbosa Lima So
brinho pode dizer-se que ele é hoje um homem sím
bolo do Brasil, por sua dignidade, por sua intrepidez,
por sua cultura, por sua autonomia e por sua coerên
cia. É uma figura emblemática, com padrão de honra
dez. Escritor, decano da Academia Brasileira de Le
tras, do Penn Club, jurista eminente, jornalista que há
setenta anos escreve artigo para a edição de domin
go do Jornal do Brasil, sempre familiarizado com os
problemas da atualidade, Presidente da Associação

Brasileira de Imprensa, paladino defensor das rique
zas nacionais, detentor da Medalha Rui Barbosa, da
Medalha Teixeira de Freitas e do Instituto dos Advo
gados Brasileiros.

Sr. Presidente, sendo a Câmara parte integrante
do Poder constituído de maior representatividade po
pular, nada mais justo e oportuno que seja ela a ins
tância de incentivo e defesa da liberdade de expres
são, com a instituição do Prêmio Nacional de Jornalis
mo Barbosa Lima Sobrinho.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em boa hora, por iniciativa do
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Pratini de
Moraes, começou a ser discutida a volta do Programa
Nacional do Álcool - PROÁLCOOL, que já teve os
seus tempos de glória e depois, sem uma explicação
lógica, foi desativado, prejudicando inclusive milhares
de pessoas que à época acreditaram no Governo e
adquiriram carros motivos a álcool.

Numa época em que cada vez mais se procura
diminuir o índice de poluição, principalmente nas
grandes cidades, e os países produtores de petróleo
voltam a fazer chantagem com o aumento dos preços
do combustível, parece ter chegado novamente a
hora do álcool combustível no Brasil.

Esse programa, lembramos muito bem, promo
veu a criação de muitos empregos e poderia estar em
vigor até hoje se os governos tivessem mais interesse
no assunto. Houve, também, como ocorre em quase
tudo nesta País, muitas falcatruas e financiamentos a
empresas que não estavam abalizadas.

Hoje, quando se propõe o retorno do Proálcool,
o Governo, já sabedor do que aconteceu anterior
mente, deve corrigir as falhas e procurar estruturá-Ia
para que futuramente não ocorra o dissabor de ver
mais um programa que tem tudo para dar certo ser
extinto.

Esta semana, governadores do Sul, Cen
tro-Oeste e Nordeste do País reuniram-se com direto
res das empresas montadoras de veículos e os Minis
tros da Agricultura e do Abastecimento e do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior para discu
tir a volta do Programa do Álcool.

Alguns Governadores, como o de São Paulo,
Mário Covas, chegam a propor que os próprios esta
dos banquem a reativação do Proálcool, independen
temente da ação governamental. É uma medida que
não deixa de ser boa para quem jápossu; estrutura na
produção de álcool. Mas precisamos ver o Brasil
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como um todo. Caso o Proálcool seja reativado, o
Norte não poderá ficar de fora. É aí que se necessita
da presença do Governo. Temos áreas de terras fér
teis para o plantio tanto de cana-de-açúcar quanto de
mandioca, produtos dos quais se faz álcool.

O grande problema é que, embora existam em
presários interessados em ativar lavouras para o culti
vo da matéria-prima e a conseqüente instalação de
destilaria, é necessário que sejam abertas linhas de
financiamento.

Só com () apoio do Governo poderemos ver es
tados como Roraima, Amapá e muitos outros do Nor
te do País produzindo o seu próprio combustível. E o
que é mais importante, gerando empregos que ve
nham minimizar um grave problema da região.

Concordamos também com a posição do Minis
tro Pratini de Moraes quando defende a criação de in
centivos regionais para carros movidos a álcool. Essa
medida proporcionará um aumento de 3 milhões e
200 mil para 5 milhões de unidades até o ano 2007,
podendo a frota nacional de veículos a álcool chegar
a 30%.

Concluindo, Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados,
vejo como uma necessidade a reativação do Progra
ma Nacional do Álcool. Mas que ele retorne para be
neficiar não apenas produtores e empresários do Sul,
Sudeste e Centro-Oeste brasileiros, mas também do
Norte, ou seja, o Brasil como um todo.

OSR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o jornal Gazeta Mercantil, em sua edição
de 1Ede março do corrente, publicou a seguinte ma
téria: R$3 bi do FGTS para comprar ações.

A matéria afirma que os trabalhadores terão 3
bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço para comprar ações da Petrobrase que pes
soa física pode usar até 50% da conta individual do
fundo para adquirir esses papéis.

Sr. Presidente, anunciada pelo Governo no final
de fevereiro, a operação pretende envolver 8 bilhões
de reais em ações e está prevista para ser realizada
em julho próximo, com os papéis que excedem o con
trole acionário do Governo na estatal.

A operação vem sendo chamada de pulveriza
ção de ações e deve também ser estendida às ações
da Companhia Vale do Rio Doce, que ainda perten
cem à União.

Segundo técnicos do Governo, o FGTS tem um
saldo de 80 bilhões de reais, sendo 67 bilhões desti
nados a projetos de moradia popular e saneamento
básico.

Os 3 bilhões de reais sairão dos 13 bilhões do
fundo que estão aplicados em títulos públicos federais,
do Fundo de Compensação de Variações Salariais 
FCVS, que cobre os resíduos que surgem ao final de
cada contrato de compra de imóveis financiados pelo
Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Sr. Presidente, em janeiro de 1999 o lote de mil
ações da Petrobras no mercado podia ser adquirido
por 86 reais. Mas, em fevereiro do corrente ano, o re
ferido lote já estava na casa dos 480 reais e está cus
tando hoje no mercado 460 reais.

Nesse sentido, Sras. e Srs. Parlamentares, gos~
taria de fazer a seguinte pergunta a esta Casa: por
que o Governo não desejou vender suas ações da Pe
trobras aos trabalhadores quando o lote de mil ações
podia ser adquirido por 86 reais?

Ora, Sr. Presidente, vender agora, quando o
preço está elevado, com o mercado esticado como
está, pode se chamar de tudo, menos de pulverização
das ações aos trabalhadores.

Essa Casa não se pode furtar a esse debate.
O FGTS é dos trabalhadores, e não é com essa

conversa mole, com essa manobra do Governo que va
mos permitir que os trabalhadores paguem preços avil
tados por ações das quais o Governo tenciona se desfa
zer, seja da Petrobras, seja lá de que empresa for.

Além do que, todo mundo sabe que quando se
anuncia a venda de um grande lote de ações de qual
quer empresa, os preços caem no mercado.

Assim, em face do anúncio do Governo.,-oJ!reçe
1as--~-cIa Petrobras-sé--nãe ~déu porquanto o
Governo anunciou simultaneamente a venda e o
comprador, no caso, o FGTS.

Além do mais, todo investidor que pretende
comprar ações, prefere fazê-lo com o mercado em
baixa. Não é o que ocorre agora.

Para encerrar, desejo dizer que o Governo pode
ir tirando o cavalo da chuva, porque caso o FGTS de
cida mesmo adquirir ações para os trabalhadores, o
momento de comprar, o preço e os riscos serão devi
damente avaliados e debatidos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocorreu, aqui mesmo em Brasília, nos
dias 13 e 14 passados, seminário organizado pela
secção brasileira da Marcha Global pela Erradicação
do Trabalho Infantil, onde entidades de diversos esta
dos que a compõem se detiveram em elaborar uma
nova estratégia - Mobilização Nacional Permanente
pela Erradicação do trabalho Infantil e a definição do
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seu Papel Social na Implementação e Fiscalização
das Políticas Sociais -, frente ao novo ordenamento
jurídico estabelecido no Brasil pela ratificação das
Convenções da Organização Internacional do Traba
lho (a 138, que trata da idade mínima de admissão ao
emprego, e a 182, que trata das formas mais intole
rantes do trabalho infantil.

As atividades desenvolvidas pela marcha global
contra o trabalho infantil obtiveram resultados muito
positivos, entre eles a ratificação da Convenção 138.
No entanto, a eliminação do trabalho infantil é uma ta
refa global, cujo êxito depende de amplo acordo inter
nacional realizado sobre bases éticas de respeito à
condição peculiar da criança como pessoa em desen
volvimento e portadora de direitos que devem ser so
cialmente garantidos.

Entretanto, a proibição do trabalho infantil não
se deve limitar às piores formas. A proibição deve ser
ampla como determina a Convenção 138. Essa é a
simbologia da votação concomitante das duas Con
venções, que devem estar inseridas num contexto de
garantia de emprego aos trabalhadores adultos e no
respaldo social, para que possa assegurar a satisfa
ção das necessidades de sua família.

Ratificando os seus princípios gerais baseados
no reconhecimento de que crianças e adolescentes
são sujeitos de direito, pessoas em condição peculiar
de desenvolvimento e que devem ter seus direitos as
segurados com prioridade absoluta; de que cabe à fa
mília, à sociedade e ao Estado assegurar as condi
ções necessárias para o seu pleno desenvolvimento
integral; de que as atividades desenvolvidas pela cri
ança e pelo adolescente no interior da família são im
portantes como forma de responsabilização e trans
missão da cultura, desde que não prejudiquem a fre
qüência, a permanênci~ e o sucesso na escola e que
não a privem do seu tempo livre para o desenvolvi
mento de atividades lúdicas, recreativas e culturais.

Todas as atividad~s desenvolvidas por crianças
e adolescentes devem respeitar sua condição de pes
soa em formação e serem adequadas em relação ao
tempo e ao esforço. Não devem ser perigosas, peno
sas, noturnas e insalubres. A Marcha considera que
toda atividade fora do contexto familiar, ou no próprio,
que envolva a produção de bens ou serviços que seja
apropriada por outra pessoa, grupo ou empresa é en
tendida como trabalho infantil, o que não pode ser to
lerado sob nenhuma forma ou pretexto. Não se deve,
conseqüentemente, fazer referência tão-somente "às
formas mais intolerantes de trabalho infantil".

A marcha brasileira assume como estratégias
para o alcance de seu objetivo: o instrumento da mo
bilização social que resulte na consolidação de uma
cultura de respeito aos direitos da criança; a produção
de conhecimento para tratar das informações e defini
ções de caráter conceitual acerca do trabalho infantil;
e a produção de políticas públicas. Somente esse
conjunto integrado, discutido democrática e harmoni
osamente com toda a sociedade e o Poder público,
poderá apresentar alternativas viáveis para a elimina
ção dessa chaga social, respeitadas as diferentes
concepções e estratégias, desde que não se contra
ponham aos princípios acima descritos.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - FiJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não restam dúvidas de que registramos,
na última década, um grande avanço na área educa
cional do País, tanto no ensino básico como no supe
rior, graças à política de "prioridade ao ensino" desen
volvida pelo Governo Federal.

Há alguns anos eram 2,5 milhões de alunos no 2º
grau. Hoje, estão matriculados no ensino médio - que
é considerado estratégico pelo Governo - 8 milhões de
alunos e espera-se que em breve sejam 15 milhões,
boa parte oriunda da classe média baixa, posto que
seus filhos já encontram maiores facilidades para cur
sar o ensino fundamental que o antecede.

Esses dados são alvissareiros. Mas como ga
rantir que as classes menos abastadas mandem seus
filhos para a faculdade?

Ora, sabemos todos que o ensino superior é
longo e dispendioso, e que nem sempre o Governo
poderá investir maciçamente nas universidades públi
cas. Tampouco desconhecemos que o custo de uma
faculdade particular dificilmente - para não dizer nun
ca - pode ser suportado pelas classes menos favore
cidas. O que fazer, então, para assegurar acesso do
pobre às faculdades? A possibilidade, por ora, pare
ce-me, é o financiamento do estudante, que se não
lhe abre totalmente o campo de ação, pelo menos
concede-lhe a chance de progresso profissional e de
redução das diferenças sociais que a vida infelizmen
te lhe impõe.

Os governos vêm, ao longo dos últimos tempos,
criando programas de financiamento estudantil.

O Programa de Crédito Educativo - CREDUC,
criado em 1976, foi um deles. A ajuda podia represen
tar parte significativa das mensalidades e deveria ser
reembolsada ao Governo a partir de um ano após a
formatura. Mas os juros e a correção monetária torna
ram a devolução impraticável para a grande maioria
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dos tomadores do empréstimo, o que causou inadim
plência e o conseqüente rombo de 1,2 bilhão de reais
nos cofres públicos, impondo a substituição do pro
grama.

Surgiu, assim, o novo programa Financiamento
Estudantil- FIES, com novas regras, no ano de 1999.

Dele podem participar estudantes universitári
os, regularmente matriculados em instituições de en
sino superior pagas, excluídos aqueles já beneficia
dos pelo Credue:. Todos os candidatos devem possuir
bom desempenho acadêmico; o percentual de finan
ciamento é até '70% da mensalidade; as instituições
privadas devem ter avaliação positiva junto ao Minis
tério da Educação para o curso pretendido; o estu
dante interessado deve se dirigir à Comissão de Sele
ção e Acompanhamento da instituição de ensino de
sejada, preencher o formulário de inscrição e apre
sentar os documentos solicitados; serão cobrados ju
ros de até 50 reais no trimestre independentemente
do percentual cobrado; o financiamento será pago a
partir da conclusão do curso e, finalmente, para parti
cipar o estudantel deve possuir idoneidade cadastral e
apresentar fiador com renda mínima de duas vezes o
valor da mensalidade.

Há poucos dias terminou a seleção de 82 mil
universitários que utilizarão o programa, e o Ministro
Paulo Renato Souza anunciará em breve a abertura
de novas 50 mil vagas neste semestre.

O Ministério da Educação, que planeja abrir
mais vagas no segundo semestre, possivelmente
para outros 50 mil estudantes, anunciou, de acordo
com matéria do jornal OGlobo de ontem, que são as
seguintes mudanças no programa:

1) Fiadores - o candidato tinha que apresentar
dois fiadores que somassem renda equivalente a
duas vezes o valor da mensalidade. Agora, o estudan
te vai poder apresentar até quatro pessoas que reú
nam essa renda.

A mudança parece visar a facilitar o crédito aos
estudantes que não possuem parentes/amigos com
renda próxima do valor da prestação, pois aumentan
do o número de fiadores suas rendas podem ser me
nores.

Abro aqui um parêntesis para manifestar minha
posição contrária à exigência de fiadores. Educação é
matéria nobre que não tem preço, e cabe ao Governo,
caso ocorram eventuais inadimplências, garantir o
mercado de trabalho para que esses contratados, re
cém-formados, possam resgatar suas dívidas; pois
tenho a convicção de que eles visam cumprir o pactu-

ado e não tendo ocupação, torna-se impossível o pa
gamento das prestações.

2) Critérios - um ajuste na fórmula de classifica
ção privilegia os candidatos que não tenham casa
própria.

Concordo. Na mesma forma, parece o Governo
desejar privilegiar as classes menos favorecidas,
pois, a priori, quem possui casa própria pressu
põe-se dispor de melhores condições de vida.

3) Estágio - o Ministério da Educação está ne
gociando com organizações não-governamentais e
institutos para que os participantes do Fies tenham
preferência nas vagas para estágios.

Parece-me boa idéia, apesar de não entender
por que não foram incluídas as empresas públicas,
ampliando-se o campo de atividade à disposição do
estudante.

4) Inscrições - os candidatos poderão fazer a
pré-inscrição pela Internet, confirmando depois com
a instituição onde estudam.

Concordo, desde que a ordem de inscrição não
represente prioridade na concessão do empréstimo
uma vez que o acesso à Internet é mais fácil para as
classes mais favorecidas.

5) Licenciatura - os cursos que formam profes
sores terão um incentivo. As vagas são distribuídas
pela demanda, mas esses cursos terão 15% a mais
de vagas.

Parece-me justa a mudança, pois, com as alte
rações introduzidas pelo Ministério da Educação na
Lei de Diretrizes e Bases os professores terão gastos
extras em face das novas exigências de licenciatura a
partir do 12 grau, pois terão que completar seus estu
dos.

o plano governamental é, em dez anos, colocar
30% dos jovens entre 18 e 24 anos na faculdade, que
hoje recebe menos de 10%, o que representar~ notá
vel salto quantitativo numa área em que sempre esti
vemos vergonhosamente atrasados.

Por fim, estou solicitando, por meio de indicação
ao Ministério da Educação, que o tratamento - como
dever do Estado - dado aos estudantes do ensino
fundamental seja estendido aos do ensino médio,
pois ambos compõem a educação básica que, de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, ''tem por fina
lidade desenvolver o aluno, assegurar-lhe formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores". Nada mais justo, portanto, que
idênticos programas complementares de material di-
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dático-escolar sejam criados nos ensinos fundamen
taI e médio.

É gratificante reconhecer a magnífica atuação
do Ministério da Educação - na pessoa de seu titular,
Ministro Paulo Renato Souza -, pois a "revolução
muda" que se processa na área de ensino represen
tará passo gigantesco para que as gerações futuras
possam, de uma vez por todas, conduzir o País ao
porto seguro que o destino lhe reserva, onde as desi
gualdades sociais nada mais serão que vagas lem
branças do passado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

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

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

O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos encaminhando uma indicação ao Ministério
da Justiça, sugerindo a adoção de medidas para impe
dir o uso indevido das vagas destinadas aos portado
res de deficiência física nos estacionamentos públicos.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Com a
palavra o Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, 91 anos de poesia e história, com
pletou nesse domingo, Antônio Gonçalves da Silva, o
Patativa do Assaré, maior gênero da poesia matuta
nordestina. Nascido e criado na modesta e pacata
Assaré, cidade de vinte mil habitantes, situada na ser
ra do Araripe, distante quilômetros do Juazeiro do Pa
dre Padim Cícero Romão, Patativa do Assaré foi ca
sado com Belinha, morta em 1994, com quem teve 14
filhos. Foram 60 anos de casamento, dos sete filhos
vivos, vieram 29 netos e sete bisnetos.

Nosso País só tardiamente descobriu a grande
za da obra de Patativa do Assaré. Autor de "A triste
partida", um clássico do cancioneiro popular, gravado
pelo inesquecível Luiz Gonzaga, e outras grandes
obras, como os livros Inspiração Nordestina, de
1906, Cante lá que canto cá, de 1978, Ispinho e
fulô, de 1988, Baleeiro, Patativa e outros poetas de
Assará, de 1991 , e Cordéis/Patativa de Assaré, de
1999.

Com a saúde debilitada, perdeu o olho direito
quando tinha 4 anos e só enxerga vultos com o es
querdo, além de problemas de audição. Mesmo assim
o poeta não interrompe a sua produção. Preocupado
com a possível privatização do Banco do Brasil escre-

veu os seguintes versos para o Presidente Fernando
Henrique Cardoso:

Excelentíssimo Doutor da República, o
Presidente:

confiando no senhor é que lhe peço
humildemente

pelo bem de Dona Ruth, jóia do seu
coração,

Doutor Fernando me escute esta soli
citação:

cheio de esperança e fé lhe peço, e
lhe fico obrigado,

que o Banco do Brasil, aqui no Assa
rá, não seja privatizado.

Imbuído da simplicidade dos grandes gênios
populares, Patativa do Assará não se incomoda
com o assédio de turistas, jornalistas e curiosos que
chegam a sua cidade natal. Vive de uma aposenta
doria concedida pela Câmara Municipal de Assaré,
no valor de dois salários mínimos e de alguns troca
dos conseguidos com seus direitos autorais. Não re
clama da vida, afirma:

Não fui de fazer profissão da minha lira
para ganhar dinheiro nem de trabalhar para
políticos que pagam artistas nos comícios.
Para mim a principal riqueza é a fraternida
de, éo amor.

A história desse homem que orgulha não só o
Ceará mas todo o Nordeste brasileiro, encontra-se na
revista Época, em reportagem de 6 de março, produ
zida pelo jornalista Ricardo Kotscho, a qual peço
transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE
O ORADOR:

PATATIVA DO ASSARÉ

Viagem ao mundo do poeta passari
nho, que chega aos 91 anos sem ver nem
ouvir direito, mas continua a cantar a terra
natal e sua gente.

Ricardo Kotscho, em Assaré.

Ouça a entrevista de Patativa e conheça sua
música aqui.

Nunca um apelido foi tão certeiro. Metro e meio
de altura, chapéu de feltro preto, camisa azul de man
gas compridas e calça meio cor-de-rosa, sempre de
óculos escuros. Lenda viva que não vê nem ouve. Pa
rece mesmo uma patativa, o pássaro sertanejo de mil
e um sons. Às vésperas da festa de 91 anos, que
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completa neste domingo, Antônio Gonçalves da Sil
va, o Patativa do Assaré, passa os dias cantando e
declamando pelo longo corredor da casa amarela de
fachada estreita transformada em atração turística de
uns anos para cá.

O Brasil demorou a descobrir a grandeza da
obra de Patativa do Assará. Por isso, agora, ele não
se queixa do assédio diário dos turistas. Depois da vi
sita ao Memorial Patativa do Assaré, inaugurado há
um ano na frente de sua casa, do outro lado da Praça
da Matriz, todos querem conhecê-lo. Autor de "A Tris
te Partida", um clássico na gravação do pernambuca
no Luiz Gonza~la, o maior poeta popular vivo brasilei
ro recusa-se a sair do lugar onde nasceu - Assaré,
cidade de 19.600 habitantes a 585 quilômetros de
Fortaleza.

É fácil encontrá-lo. A rua em que mora, Coronel
Onofre, começa onde acaba a estrada que vem de
Juazeiro do Nor1e, a terra do Padre Cícero, passando
por Crato e Nova Olinda. A paisagem física e humana
empobrece à medida que se avança pelo Cariri em di
reção ao Sertão dos Inhamuns. Assaré, termo tu
pi-guarani que significa atalho, fica no meio do cami
nho. "Aqui ando para lá e para cá feito papagaio na
gaiola, mas não me queixo. Não sou o primeiro cego
do mundo", vai se apresentando, a fala cantada e rou
quenha. Os achaques da saúde que lhe tomaram a
vista e a audição, obrígando-o a andar com uma mu
leta, não o abatelm. Perdeu o olho direito quando tinha
4 anos e só enxerga vultos com o esquerdo.

"Ninguém no mundo é mais feliz do que eu", ga
rante, ao acender outro cigarro barato, companheiro
inseparável desde os 10 anos. Só perde o bom humor
quando os parentes tentam impedi-lo de fumar por
causa da tosse crônica. Uma tragada, uma pigarrea
da e uma cuspida no chão vão pontuando os versos
que brotam da fantástica memória. Patativa não se
entrega. "Sei que isto é tóxico, estraga o pulmão, mas
depois que se está familiarizado é difícil deixar. É a
mesma coisa do maconheiro: quer largar e não pode".

No cômodo que serve ao mesmo tempo de sala
de estar, de jantar e biblioteca, o trono fica junto à por
ta que dá para o quintal. É uma cadeira de balanço,
daquelas em forma de oito, que ganhou de presente
do Governador Tasso Jereissati quando chegou aos
88 anos. Dali comanda a família como os antigos pa
triarcas. Teve 14 filhos com Belinha, morta em 1994.
Foram 60 anos de casamento. Os sete vivos, 29 netos
e sete bisnetos o chamam de Sinhozinho. Quando
fala sobre o futuro, Patativa fica sé-ia, pensativo. "Não
dá para falar nada sobre o futuro do Brasil!" (Por quê?)

"Porque o presente é um cao~ de miséria, de violên
cia, de corrupção, tudo uma coisa desagradável".
(Por quê?) "Não posso dizer. Todo mundo sabe que o
Brasil não está sendo bem conduzido pelos gover
nantes". (Quais?) "Não preciso dizer, não posso",
desconversa.

Eclético, Patativa é amigo de Tasso, para quem
já fez campanha, eleitor de Lula e crítico do Governo
de Fernando Henrique Cardoso. Mas só fala de políti
ca quando está entre amigos. No final do ano passa
do, enviou ao Presidente uma carta em forma de ver
sos com um apelo contra a privatização do Banco do
Brasil. Declama-a de memória: "Excelentíssimo Dou
tor da República, o Presídente:/Confiando no Senhor
é que lhe peço, humildemente,/Pelo bem de Dona
Ruth, jóia do seu coração,/Doutor Fernando, me es
cute esta solicitação,/Cheio de esperança e fé lhe
peço e lhe fico obrigado,/Que o Banco do Brasil aqui
no Assaré não seja privatizado:' O presidente não res
pondeu ao poeta. "Mas a privatização também não
saiu", alegra-se Patativa.

Ele não gosta de saber que a conversa não está
sendo gravada. "Você não está gravando?", estra
nhou, habituado a repórteres mais modernos. "Sou
muito zeloso com as palavras que digo". Os cuidados
de Patativa têm razão: ele nunca foi de escrever can
ções e poemas, mas de dizê-los, cantá-los, decla
má-Ias, geralmente de improviso. Vêm em forma de
repentes e cordéis. A oralidade é uma característica
de sua produção. No Memorial Patativa do Assaré, há
apenas dois cadernos de manuscritos. O gravador
tornou-se importante instrumento para preservar a
obra do poeta em permanente criação.

"Sou o poeta da justiça e da verdade", autodefi
ne-se. "A bagagem que tenho trago da roça. Diferen
temente de outros que escrevem, minha poesia trago
retida na memória. Sou o poeta do social, da realida
de, sou o poeta do povo". Seu tema principal é Deus.
"Ele não passou a escritura da Terra para ninguém.
Por isso, cada camponês deveria possuir um pedaço
de chão. Não há maior padecer do que ver um cabo
clo sem terra para trabalhar". Patativa empolga-se,
sobe o tom de voz e declama um trecho do poema
"Eu Quero": "A bem do nosso progresso,lQuero o
apoio do Congresso/Sobre uma Reforma Agrá
ria/Que venha por sua vez/Libertar o camponês/Da
situação precária".

O poeta alterna improvisos com lembranças
sem perder o ritmo. É só falar alto que ele entende,
embora, se lhe for conveniente, possa fazer de conta
que não. Não gosta de tratar de assuntos menores,
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como suas preferências. "Não faço muita escolha de
comida. Só não gosto de comer carne. Tendo arroz,
feijão e pão de milho, para mim está muito bom".
Antes de se agravar o problema de audição, costu
mava ouvir o noticiário no rádio e na TV. Garante, po
rém, que não sente falta de informação para produzir
a poesia calcada na realidade social. "Crio na minha
mente o quadro que quero com o pensamento pene
trante que tenho das coisas".

Esse pensamento vira e mexe toma o rumo da
Serra de Santana, a 3 léguas - ou 19 quilômetros - de
Assaré. Ali nasceu e começou a trabalhar nas terras
da família, logo após a morte do pai, Pedro Gonçalves
da Silva. Tinha 8 anos. Até os 60, mesmo depois de
fazer fama como poeta e cantador, continuou tocando
a roça. Conseguiu a aposentadoria de um salário mí
nimo. Quando já passava dos 80, a Câmara Munipal
de Assaré concedeu-lhe uma aposentadoria especial
no valor de dois salários mínimos. É com isso que
vive, mais alguns caraminguás de direitos autorais
que eventualmente lhe pagam. "E tá muito bom as
sim", diz, querendo mudar de assunto. "Não fui de fa
zer profissão da minha lira para ganhar dinheiro nem
de trabalhar para políticos que pagam artistas nos co
mícios. Para mim a principal riqueza é a fraternidade,
é o amor'.

Patativa nunca pensou em sair de Assaré, quan
to mais do Brasil. Bem que uma parente, Violeta, irmã
do ex-Governador Miguel Arraes, insistiu, mas não
houve jeito de levá-lo para a Europa. "Não fui porque
nunca tive vontade". Sinhozinho gosta mesmo de ver
a casa cheia de gente. Mora com uma das filhas, Lú
cia, o genro Romualdo e as netas Fátima e Helena.

"Aqui é assim, toda hora chega gente de toda
parte", conta Lúcia. Ela se desdobra para fazer as von
tades do poeta e zelar pela saúde dele. Desde a inau
guração, há 12 meses, o Memorial Patativa do Assaré
registra mais de 7.500 visitas. "Veio gente aqui até da
Hungria", orgulha-se Isabel Cristina da Silva, de 22
anos, a neta mais próxima do poeta. Ela administra a
instituição e ainda cuida de datilografar os versos do
avô todo fim de tarde. Uma agência de turismo especi
alizada em excursão "ecológica e cultural" incluiu no
roteiro a casa de Patativa. Ao contrário de outros artis
tas, ele até gosta do assédio de turistas, jornalistas e
curiosos. Levou tanto para ser reconhecido que sabe
não lhe restar muito tempo para usufruir a fama tempo
rã. Estudou pouco - aos 12 anos, passou apenas qua
tro meses na escola. Apesar disso, sua obra virou obje
to de estudo e tema de teses em universidades. Como
no curso de literatura popular universal, chefiado por

Raymond Cantei, na Sorbonne, em Paris. Tudo isso
envaidece o poeta, apesar da aparente humildade,
mas nada o deixa mais feliz que visitar a parte da famí
lia que ficou na Serra de Santana.

Basta entrar no carro e ele começa a cantar,
contar histórias do tempo em que saía a cavalo do sí
tio de manhã bem cedo, a tempo de pegar o almoço
na cidade. Na estrada de terra esburacada pelas chu
vas, o carro sacoleja e logo estanca diante de um con
gestionamento de bois e vacas. "Êh, êh, êh, vaca es
trela, ôh, ôh, ôh, meu boi fubá", cantarola ao ouvir o ti
lintar dos sinos no balanço da boiada. E emenda com
os versos preferidos de "A Triste Partida": "Assim vão
deixando/Com choro e gemido/Seu norte querido/Um
céu lindo azul/O pai de família/Nos filhos pensando/O
carro rodando/Na estrada do sul./O carro embala
do/No topo da serra/Olhando pra terra/Seu berço, seu
lar/Aquele nortista/Partido de pena/De longe ace
na/Adeus, Ceará".

Patativa gosta de contar a história. "A letra e a
música são minhas. Pouca gente sabe disso. O Luiz
Gonzaga ouviu pela primeira vez esta música tocada
na Rádio Borborema, de Campina Grande, na Paraí
ba", recorda. "Queria saber de quem era e veio atrás
de mim com uma proposta que me deixou ofendido. O
Gonzagão queria porque queria comprar minha músi
ca para depois dizer que era dele". Depois da revela
ção, conclui: "Como é que vou vender os versos que
fiz com tanto amor e deixar tocar com nome de outro?"

A viagem avança até o alto da serra, de onde se
pode avistar a Chapada do Araripe. Um cenário todo
verde a perder de vista, em contraste com a imagem
estereotipada da terra sertaneja. "Tem um pé de cas
tanhola aqui? Então é aqui mesmo", festeja Patativa ao
descer do carro. "Aqui foi meu paraíso. Ainda é!" Ouve
a voz da filha Inês e pergunta pelo genro Mundinho.
"Tá na roça". Quer saber se choveu. "Não, esta noite
passou em branco". Logo corre a notícia de que Sinho
zinho chegou. Aos poucos se reúnem na varanda poe
tas, repentistas e cantadores - Geraldo e Francisco
Gonçalves, sobrinhos de Patativa, os violeiros Misseno
Pereira da Silva e Anacleto Dias Oliveira, o sanfoneiro
Antonio Moreira Paes. É uma alegria só.

"Aqui é o antigo poleiro dos cantadores. A gente
é capaz de passar o dia e a noite cantando. É só dar
uma frase interessante", diz Geraldo, de 54 anos,
apresentado como o principal seguidor de Sinhozi
nho. Anacleto, de 76, puxa uma "sextilha de sauda
ção" a Patativa e a festa tem início. Inês e as filhas pre
param uma galinha capoeira para o almoço. Mundi
nho vai buscar a garrafa de pinga temperada com
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caju. Patativa bate palmas a cada estrofe do improvi
so e resolve entrar no jogo. Dá o mote: "Velhice é fo
lha caída do jardim da mocidade". Com ânimo reno
vado pela cantoria, convida as visitas para um passe
io até a casa em que nasceu. Construção de taipe re
sistente como Sinhozinho, que fez os primeiros ver
sos com 13 anos. Com 16, vendeu uma ovelha para
comprar a primeira viola. Começou a cantar em festas
na roça. De lá para cá, nunca mais parou.

A ASSARÉ DE PATATIVA

Com ruas de paralelepfpedos, o cená
rio do poeta guarda o tempo e os sonhos da
riqueza do ouro.

Os versos de Patativa contêm uma intensa e an
tiga relação de amor. O poeta, sua terra e sua gente
se confundem como se escrevessem uma única obra.
E não apenas no canto e na poesia, mas na vida real.
Se hoje a área urbana de Assaré tem água encanada,
muito da conquista se deve ao poeta que a adotou no
nome. Foi o presente que recebeu do governo estadu
al no ano passado. A enorme caixa d'água acabou
plantada bem no meio da Praça da Matriz, na frente
da casa de Patativa.

Até o início do ano passado, o símbolo de Assa
ré era um tambor. Como em outras cidades da região,
os moradores penavam com a falta de água. Para en
cher os tambores de 200 litros colocados diante das
casas, os caminhões-pipa cobravam R$5 - uma fortu
na na terra onde quem ganha um salário mínimo já
faz parte da elite.

Fundada há 134 anos por garimpeiros que não
encontravam ouro, Assaré vive da lavoura. Dois ter
ços da população moram na zona rural. O próprio Pa
tativa só se transferiu para a área urbana depois dos
70 anos. Prefeito pela segunda vez e candidato à ree
leição, o engenheiro agrônomo Antonio Benjamim de
Oliveira Filho, do PSDB, mal pode sair às ruas. Logo é
cercado por moradores que pedem de tudo: emprego,
dinheiro, passagens, remédios. Benjamim nem presta
atenção nas histórias tristes. Vai logo distribuindo no
tas de R$5.

Em Assaré tudo é pobre, a vida segue lenta.
Não se vê a miséria das grandes cidades para onde
muitos dos personagens da obra de Patativa migra
ram. Na terra do poeta, não há livrarias nem bancas
de jornal. Os 6.027 alunos freqüentam as 56 escolas
do município. Sem ter o que fazer, o povo passa os
dias conversando diante das casas e bodegas. Haja
assunto.

R.K., em Assará.

MEMORIAL VIVO

Casarão guarda relíquias da vida e da
obra do repentista.

O sobradão amarelo ao lado da Igreja da Matriz
já acolheu famílias de coronéis, serviu de cadeia pú
blica, foi escola, hotel e sede do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Assaré. Cpmo os visitantes inte
ressados na obra de Patativa não cabiam na modesta
casa, o prédio foi restaurado para abrigar o Memorial
Patativa do Assaré. É um m~derno conjunto de mu
seu, auditório, sala de exposição, equipamento de
som e vídeo, biblioteca e loja, onde se pode comprar
livros e discos do poeta.

Está tudo lá. Há fotos da casa em que nasceu,
chapéus, escova de cabelo, bacia d'água para fazer a
barba, óculos escuros de todo tipo, a segunda viola,
dois cadernos de manuscritos, matrizes de xilogravu
ras utilizadas nos cordéis. E mais diplomas de home
nagem, troféus, placas, medalhas, velhos aparelhos
de rádio, livros já esgotados, fotos da participação na
novela Renascer, da Rede Globo.

Quem cuida de tudo é Francisco Eugênio de
Oliveira, presidente da Fundação Memorial Patativa
do Assará e secretário municipal de Educação, e
Isabel Cristina da Silva, neta do poeta. Ela acorP.pa
nha cada visitante e conta histórias. O memorial fica
na Rua Coronel Francisco Gomes s/n, Praça da Ma
triz (CEP 63140-000). Telefone (88) 535-1160. Fax:
535-1164.

LIVROS E DISCOS

Registros de uma obra marcada pelo
improviso.

Bibliografia

-Inspiração Nordestina - Borsoi Editor, 1956
- Cante lá Que Eu Canto cá - Vozes, 1978
- Ispinho e Fulô - lace, 1988
- Baleeiro, Patativa e outros Poetas de Assará - Se-
cultlloce, 1991
- Cordéis/Patativa do Assaré - Edições UFC, 1999

Discografia

- Poemas e Canções, 1979
- A Terra É Naturá, 1981
- Patativa do Assará, 1985
- Canto Nordestino, 1989
- 85 Anos de Poesia, 1994
- 88 Anos de Poesia, 1997

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls
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e Srs. Deputados, mais uma vez a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - põe o
dedo na ferida com o tema da 37ª Campanha da
Fraternidade: "Dignidade Humana e Paz - Um
Novo Milênio sem Exclusões".

Mais que a uma reflexão, o tema leva toda a so
ciedade, e não apenasos católicos, a um grande de
safio, já que pela primeira vez, em 37 anos, a Campa
nha da Fraternidade nos traz algo de extraordinário: o
seu caráter ecumênico, reunindo outras igrejas que
compõem o Conselho _Nacional das Igrejas Cristãs 
a Católica, a Ortodoxa Síria Brasileira, a Cristã Refor
mada do Brasil, a Episcopal Anglicana, a Evangélica
Luterana, a Metodista e a Presbiteriana Unida.

Sr. Presidente, o nosso quadro de miséria, de
pobreza, de caos social e de violência, tantas vezes
denunciado nesta tribuna, envergonha a todos nós,
brasileiros, que precisamos, luntos e diuturnamente,
combatê-lo com propostas e ações, seja aqui no Par
lamento nacional, seja em nossas comunidades, nos
bairros, nas associações comunitárias ou de classe,
nas igrejas, no lar ou no trabalho.

E o que as igrejas que assumiram a Campanha
deste ano propõe é que o clamor de toda a sociedade
civil seja ouvido pelas autoridades governamentais,
muitas delas insensíveis e a quem cabe a execução
da maioria das ações para extinguir nossos mais gra
ves problemas sociais, como a dura realidade das fa
mílias que moram embaixo das pontes e viadutos em
todas as nossas capitais, com as casas de papelão,
com muitas exclusões, com o racismo, com as crian
ças que trabalham e que estão fora da escola, com o
esgoto a céu aberto, com o desempregado faminto
que não pode garantir o prato de comida aos seus fi
lhos, com a vergonhosa prática do trabalho escravo.

Oxalá, Sr. Presidente, a Campanha da Fraterni
dade deste ano possa romper a inércia e contribuir
significativamente, a exemplo de anos anteriores,
para tirar do Brasil o título de campeão mundial em
desigualdade social e nos colocar na disputa pelo tí
tulo de país da justiça e da equidade social!

Registro, Sr. Presidente, de pé, os meus aplau
sos à iniciativa das igrejas que mencionei por nos in
centivar à reflexão e nos levar às discussões neces
sárias.

Que as orações dos padres, pastores e bispos
brasileiros nos iluminem no encontro e na apresenta
ção de propostas concretas ao combate de tanta in
justiça social, minimizando o sofrimento de tanta gen
te e levando-as a uma melhor qualidade de vida, res
gatando a dignidade e a justiça social.

Como parlamentares, como legítimos represen
tantes do povo brasileiro, somos escolhidos a sermos,
em parceria com as pessoas de boa vontade, os ver
dadeiros promotores e promotoras da dignidade hu
mana, dos direitos humanos, construtores da paz em
toda a sua plenitude.

Que toda pessoa humana, criada à imagem e
semelhança de Deus, conforme está escrito em "Gê
nesis", passe a estar no centro, conforme narrou o
evangelista Marcos, e não à margem, jogada na sar
jeta da exclusão social.

Ao encerrar, Sr. Presidente, desejo ainda desta
car a importância do ato do Papa João Paulo 11 em pe
dir perdão, no último dia 12, pelos pecados e faltas
que a Igreja cometeu no decorrer de seus 2 mil anos
de história, num mea culpa sem precedente na reli
gião católica.

Muito obrigado.
O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, este ano, pelo segundo mês consecutivo
Goiás registra crescimento da oferta de emprego em
diversos setores da economia, o que revela a tendên
cia de recuperação do nível de ocupação de
mão-de-obra depois de um ano de péssimo desem
penho em todos os setores.

O acumulado nos últimos doze meses ainda
apresenta um saldo negativo de 498 vagas se compa
radas às 2"' 4.005 contratações com as 214.503 dis
pensas, segundo dados do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a tendência de crescimento da oferta de
emprego repetiu-se em fevereiro, segundo levanta
mento do Sistema Nacional de Emprego - SINE.

Se janeiro já apresentou uma oferta positiva de
826 vagas entre contratações e dispensas, no mês
passado o Sine apurou um aumento de 7,9% na ofer
ta de vagas em relação ao mês anterior, sendo que no
mercado de Goiânia o crescimento foi superior a
43%.

De acordo com dados do Cadastro Geral do Mi
nistério do Trabalho, os setores que mais contribuem
para a ampliação da oferta de emprego são o da in
dústria de transformação, da agricultura, comércio e
serviços. O pior desempenho é o da indústria da
construção civil, com uma perda de 278 vagas em ja
neiro. E os setores que mais cresceram foram o da in
dústria de transformação e a agricultura, com uma
oferta de 945 vagas.

Apesar do desempenho negativo da construção
civil, o setor está otimista e espera uma recuperação
a partir de agora, com a perspectiva de recuperação
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da economia dos investimentos nesse segmento e o
lançamento de novos empreendimentos, além da re
tomada das obras públicas previstas pelo Governo de
Goiás e pelo Governo Federal.

Como se espera também uma safra recorde no
Estado, é possível que com a colheita de grãos a eco
nomia de Goiás se prepare para o ingresso de um
apreciável volume de recursos, estimado pelo setor
em 4,3 bilhões de reais. Essa injeção de recursos na
economia proporcionada pelo setor agropecuário re
vela que há espaço para o setor crescer, ampliando
não apenas a d,mensão desse valor, como também
gerando mais receita para o Estado, emprego e renda
para os trabalhadores.

A soja, por exemplo, deve produzir este ano uma
renda superior a 1 bilhão de reais. O arroz, cuja safra
apresentou uma expressiva queda, deve proporcio
nar pouco mais de 70 milhões de reais. Trata-se de
um cultivo tradicional, que perdeu muito ímpeto nos
últimos anos, exigindo novos investimentos para res
tabelecer a importância dessa cultura para a econo
mia goiana. Com novos estímulos a rizicultura pode
voltar a crescer, ampliando sua contribuição para o
reaquecimento da economia.

Diante do imenso potencial agroindustrial do
Estado, temos que buscar novos mecanismos de fi
nanciamento e de estímulo a esses setores, seja jun
to ao Poder Público, seja junto à própria iniciativa pri
vada, para que Goiás possa dar um novo salto rumo
ao futuro e criar as condições básicas para consolidar
o projeto do Governo Marconi Perillo de elevar a pro
dução de grãos, fortalecer a agroindústria goiana e
preparar o Estado para o desafios do crescimento e
de uma maior inserção de sua economia no mercado
nacional e internacional.

Só assim será possível criar as condições ideais
para um crescimento sustentável da economia goia
na, gerando riqueza, bem-estar e melhores condi
ções de vida para todos os trabalhadores que contri
buem para o desenvolvimento do Estado.

Muito obrigado.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o turismo no nosso País basicamen
te explora os recursos naturais, havendo a necessida
de de maiores investimentos. Um perfeito entrosa
mento entre o Governo e a iniciativa privada é essen
cial para que tenhamos uma infra-estrutura adequada
para aumento do nosso potencial turístico.

Um caminho natural, muito bem explorado por
outros países, é a divulgação de suas culturas e de

suas histórias. Atualmente os pacotes existentes per
mitem aos turistas conhecerem nossas praias, o
Amazonas e o Pantanal, pouco ou nada acrescenta
do na divulgação do nosso passado como Nação.

Os números existentes de turistas, sejam eles
internos ou estrangeiros, são insignificantes à vista
do potencial que o País possui. Temos urgência de
mudar nossa mentalidade e abrir novos campos.

Tomei conhecimento de um projeto em estudo
para a minha região, onde será aproveitado o canal
Macaé/Campos, construído por escravos em 1800.

•Ao longo de seus 100 quilômetros, o canal corta o
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e possui
às suas margens algumas das construções históricas
mais importantes do Estado do Rio de Janeiro.

Um estudo sobre o aproveitamento do canal de
Macaé/Campos, prevendo visitas às centenárias edi
ficações, a exploração do ecoturismo do Parque Naci
onal, com um plano de manejo que não afete o meio
ambiente, a construção de parques temáticos, todos
apoiados por uma infra-estrutura hoteleira e de trans
portes permitirá resgatar parte da história do Brasil e
do Rio de Janeiro.

Os acessos à região deverão ser cuidadosa
mente analisados. No meu entender, o modal rodoviá
rio deverá ser preterido a favor de uma interligação do
ferroviário-fluvial, ecologicamente mais limpo e com
maiores possibilidades de conforto para os turistas.

Em um momento de dificuldades econômicas
como o que vivemos não podemos prescindir desse
ramo importante na economia de qualquer País. Nos
sas condições climáticas permitem um fluxo turístico
contínuo. Devemos deixar de explorar somente o tu
rismo sazonal e investir fortemente em empreendi
mentos duradouros.

Para o norte e noroeste fluminenses e, principal
mente, para os Municípios de Campos, Macaé, Quis
samã e Carapebus o investimento significará cente
nas de empregos diretos e outros tantos indiretos,
melhorando a qualidade de vida do seu povo.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
no dia-a-dia, vários deputados têm-se manifestado a fa
vor do pequeno e microempresário. E com muita razão,
pois é nessas empresas que estão 60% da mão-de-obra
e são elas responsáveis por quase 50% do PIB.

Santa Catarina é o estado considerado como o
berço dos microempresários. O razoável equilíbrio so
cioeconômico está relacionado a esta característica.

Os nossos produtos agrícolas são na grande
maioria de pequenos agricultores.
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Quero comentar aqui a Lei n2 9.832, de 14 de
setembro de 1999, que proíbe o uso de embalagens
metálicas soldadas com liga de chumbo e estanho
para acondicionar gêneros alimentícios. Essa passa a
ter tal proibição após dois anos.

O Ministério da Agricultura criou norma técnica
exigindo que a partir d~ setembro de 2001 os produto
res de leite serão obrigados a modificar a forma de re
frigeramento do produto.

No momento o agricultor acondiciona o leite em
latões. A empresa de laticínios diariamente faz a coleta.
A partir de setembro de 2001 vai ter que transferir o leite
da ordenhadeira direto para um resfriador a granel. É
um sistema caro se levado em conta o volume de leite
que esses pequenos agricultores produzem por dia.

A portaria ministerial pode ser razoável do ponto
de vista sanitário, mas no lado prático vai gerar um pro
blema sério para todos os pequenos produtores de leite,
porque requer um investimento relativamente grande.

A Lei nQ 9.832 não prevê como deve ser o acon
dicionamento. Apenas impõe a proibição de material
de chumbo e estanho.

O regulamento técnico de produção para cada
tipo de leite (A, B ou C) prevê:

1) classificação e características do estabeleci-
mento;

2) instalação e equipamentos;
3) sanidade do rebanho;
4) higiene na produção;
5) controle de produção;
6) controle de qualidade da matéria-prima no

estabelecimento beneficiador;
7) composição e requisitos físicos, químicos e

biológicos;
8) higiene no beneficiamento;
9) pesos e medidas;
10) rotulagem;
11) acondicionamento; e
12) expedição e transporte.
A produção higiênica da matéria-prima deve

atender ao regulamento técnico sobre as condições
higiênico-sanitárias e às boas práticas de fabricação
para estabelecimentos elaboradores de alimentos,
conforme previsto na Portaria n2 368/97-MA, de 4 de
setembro de 1997.

Assim sendo, quero conclamar os nobres pares,
bem como os técnicos dos Ministérios da Agricultura
e do Abastecimento e da Saúde para que encontre
mos uma forma prática e viável financeiramente que
venha atender às expectativas sanitárias.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB 
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srãs e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
fazer um registro sobre o esforço pessoal do Go
vernador José Ignácio, que vem buscando, em
conjunto com a bancada federal, meios de melho
rar a vida dos capixabas, seja através de projetos,
seja na captação de recursos.

É um trabalho incansável do Sr. Governador,
que a despeito de todas as notícias negativas do
Estado, tem respondido com ações e - por que não
dizer? - até com uma certa dose de audácia que vai
gerando aos poucos, um desenvolvimento econômi
co e social do Espírito Santo.

No dia 13 de março, próximo passado, o Go~

vernador José Ignácio assinou um convênio que vai
beneficiar 45 municípios na área de saúde.

São recursos da ordem de 13 milhões de re
ais para investimentos em obras de saneamento
básico, captação de água e coleta de tratamento
de esgotos.

Compartilhamos da satisfação do Governador
José Ignácio por esse convênio que vai beneficiar
centenas de famílias e por alguns municípios que já
caminham para 100% de saneamento básico.

Outro destaque é para a implantação do Pro
grama de Erradicação do Trabalho Infantil, que
aconteceu dia 21 próximo.

Esse programa vai beneficiar 1.500 crianças e
adolescentes que deixarão suas atividades preco
ces e insalubres e voltarão à escola.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infan
til é desenvolvido pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social e assiste também às famílias que
recebem bolsa-escola por cada filho na escola, me
lhorando assim a renda familiar e conseqüentemen
te suas condições de vida.

Esses dois registros eu os faço, senhoras e se
nhores, porque penso que ações dessa natureza é
que precisam ser mostradas, é que precisam estar na
mídia para que o povo conheça.

Parabéns ao Governador José Ignácio, que
quer fazer do Espírito Santo um grande Estado. Para
béns pela assinatura desses convênios.

Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo

co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, comemoramos,
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hoje, o Dia Mundial da Água. É uma data para refle
xão porque a água, vista até agora como uma dádiva
divina, tende a ser tratada como insumo de alto preço.
A irracionalidade e os abusos no uso da água estão
fazendo a fonte secar. Daqui a pouco, as águas não
vão rolar. As estatrsticas mundiais já são bastante
alarmantes: cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo
não têm água potável disponível e a falta de água é a
razão principal da pobreza de dezenas de regiões e
países. Se o abastecimento de petróleo foi a grande
crise do século XX, a escassez de água será, inevita
velmente, o principal conflito do próximo século.

A água és inegavelmente, um bem da maior im
portância em todos os aspectos da vida. Todas as ati
vidades econômicas e sociais dependem do supri
mento e da qualidade da água. Durante muito tempo,
a água foi vista como dádiva, como um bem infinito e
inesgotável. E esta maneira de ver estimulava o des
perdício e a poluição desenfreada. O Brasil é hoje
considerado um país rico em recursos hídricos, de
tendo entre 8 a 12% de toda a água doce disponível
do planeta. Mas sua distribuição no território nacional
é bastante irregular: 80% da água se concentram na
região Norte que abriga, tão-somente, 5% da popula
ção brasileira. Enquanto isso, no Nordeste, onde resi
dem em torno de 30% da população, a escassez de
água, em função das estiagens prolongadas, tem pro
vocado, nos últimos anos, a redução de 9% do produ
to agropecuário e de 4,5% do PIS regional. A falta de
água atinge, naquela região, 12 milhões de pessoas.

Hoje praticamente todas as regiões brasileiras
presenciam crises esporádicas ou permanentes de
escassez de água de boa qualidade. Na região Su
deste, estiagens prolongadas chegaram a ameaçar
até o fornecimento de energia elétrica da região mais
industrializada do País. Parte do Rio Grande do Sul e
do noroeste catarinense permanecem em alerta por
causa da seca. Já se observou um período de longa
estiagem, inclusive, no Pantanal de Mato Grosso. Na
Grande São Paulo e região de Cubatão, onde se en
contram em torno de 20% do PIB brasileiro, o proble
ma é grave em função dos altos índices de poluição
das bacias responsáveis pelo abastecimento de água
para consumo humano e industrial.

Gostaria, aqui, de direcionar a atenção para um
programa que considero da maior importância: o sanea
mento básico. A oferta de água em quantidade equalida
de para o saneamento básico é vital para a melhoria da
qualidade de vida da população. Segundo a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvi
mento, "estima-se que 80% de todas as moléstias e mais

de um terço dos óbitos, nos países em desenvolvimento,
sejam causados pelo consumo de água contaminada e,
em média, até um décimo do tempo produtivo de cada
pessoa se perde devido a doenças relacionadas com a
água". Daí a importância da implementação e sustenta
ção de um programa massivo de saneamento e abas
tecimento de água. Em função das restrições orçamentá
rias, uma estratégia realista seria o desenvolvimento de
serviços de baixo custo ecom o estabelecimento de prio
ridade máxima para os segmentos marginalizados das
periferias urbanas e para as populações rurais.

Um dos grandes desafios que se nos apresenta,
Sr. Presidente, Sfls e Srs. Deputados, e que merecem
uma reflexão, neste Dia Mundial da Água é a imple
mentação de um sistema de gestão de recursos hídri
cos. Problemas sérios advirão se o País não souber
implementar um sistema eficiente de gerenciamento
integrado dos seus recursos hídricos.

Alguns princípios básicos têm que ser levados
em consideração na definição da política de gerencia
mento de recursos hídricos:

- a prioridade máxima na utilização dos recur
sos hídricos é o abastecimento da população;

- a unidade básica do sistema é a bacia hidrográ
fica, garantindo, assim a presença dos Comitês de Ba
cia Hidrográficas no processo de gestão dos recursos
hídricos e viabilizando a efetiva participação de qual·
quer cidadão e de entidades da sociedade civil organi
zada. A bacia hidrográfica é a unidade territorial básica
da administração das águas. É aqui onde se estabele
ce a relação entre disponibilidade e demanda;

- multiplicidade de uso - todos os usuários têm
direitos iguais de acesso á água. Este princípio rompe
com a hegemonia do setor elétrico que prevaleceu
durante muito tempo. Para se ter a idéia da prevalên
cia deste setor sobre os demais, a Companhia Hidre
létrica do São Francisco - CHESF - detém hoje nada
menos que 80% da vazão média daquele rio para
suas atividades. Isto tem prejudicado outros usos não
menos importantes, como a irrigação e o abasteci
mento dos núcleos urbanos, bem como a implanta
ção de projetos da maior relevância para o semi-árido
como a transposição do Rio São Francisco;

- a água como recurso limitado impõe custos
para sua obtenção, daí a necessidade da cobrança
pelo seu uso, afim de gerar recursos que viabilizem o
seu gerenciamento. O preço final do produto deve es
tar, porém, sempre associado à capacidade de paga
mento do usuário. É de fundamental importância,
também, a definição do destino do dinheiro arrecada
do. O retorno do produto da arrecadação para as baci-
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as hidrográficas garantirá uma melhor destinação a
estes recursos. Como a água é considerada um bem
(art. 20, inciso 111, da Constituição Federal), a remune
ração pelo seu uso não deve ser considerada um im
posto (neste caso, o produto da arrecadação seria
transferido diretamente para o Tesouro), mas uma re
ceita patrimonial (o produto da arrecadação retornaria
para as bacias hidrográficas).

Por último, gostaríamos de salientar a importân
cia do Projeto de Lei nQ 1.617, de 1999, que cria a
Agência Nacional de Águas - ANA, órgão regulador e
responsável pela implementação da política nacional
de recursos hídricos, em parceria com os Comitês
das Bacias Hidrográficas. Com o surgimento desta
agência, cria-se uma base legal e institucional para a
formulação e implementação de um sistema nacional
de gerenciamento de recursos hídricos.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncía o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com muita alegria que venho a esta tri
buna para registrar o lançamento, por parte do Gover
no do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de
Transportes, do Plano de Obras Rodoviárias 2000,
onde consta o detalhamento de todos os investimen
tos previstos para o Estado do Rio Grande do Sul,
neste ano, obra por obra, com um total de 280 milhões
a serem investidos, em 81 frentes de obras, 131 muni
cípios beneficiados e 15 mil empregos.

Quero salientar deste Plano, os investimentos a
serem realizados nas vias de acesso aos assentamen
tos, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, antiga
reivindicação dos assentados, que precisam das estra
das para transportar a produção e mesmo para facilitar
o acesso das pessoas aos serviços que estão na cida
de e dos serviços que vão até os assentamentos.

Mas o Plano em si não é importante, porque isto
qualquer Governo de boa-vontade pode fazer. O que
queremos destacar aqui é o processo de construção
deste Plano, que foi feito por meio do Orçamento Par
ticipativo Estadual, implementado pelo nosso Gover
no Democrático Popular. Um processo que teve a par
ticipação de mais de 190 mil gaúchos, em Assembléi
as Municipais, Regionais e depois Assembléias Esta
duais. Um processo transparente, sem a intromissão
de interesses de políticos, de Deputados, embora a
Assembléia Legislativa e até alguns deputados tives
sem feito e continuem fazendo de tudo para impedir o
avanço deste processo.

Portanto, Sr. Presidente, quero congratular-me
com o Governo e o povo gaúcho por esta construção,

por esta obra, a obra do Orçamento Participativo, que
apesar das trovoadas, não há tempestade que possa
destruir, porque está sendo construído na cabeça e no
coração dos homens e das mulheres do Rio Grande.

Sr. Presidente, peço a V. Exª faça publicar meu
pronunciamento no Jornal da Câmara e divulgar no
programa A Voz do Brasil.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna expor meu total
repúdio à série de ataques, de caráter meramente po
litiqueiro, desferida contra o Prefeito do Município de
Duque de Caxias, José Camilo Zito dos Santos, e que
tem como objetivo ligar a figura de um dos mais im
portantes administradores do País ao escândalo do
narcotráfico, sob investigação de CPI instaurada por
esta nobre Casa de leis.

Os ataques aos quais me refiro, Sr. Presidente,
partem de veículos de comunicação do Estado do Rio
de Janeiro e buscam promover o desgaste de um dos
mais populares Prefeitos do País, que tem sido o
mentor e executor de amplo processo de resgate da
cidadania no Município de Duque de Caxias, levan
do-o ao desenvolvimento, ao progresso.

A publicação de matérias, que envolvem denún
cias sustentadas em argumentos vazios ou tolos, tem
sido sistematicamente orquestrada, no sentido de se
forçar, de se impor, junto à opinião pública, uma ima
gem negativa para o Prefeito Zito. As intenções vis e
mesquinhas são originárias, e isto é nítido, de grupos
políticos descontentes com a correta e honesta admi
nistração do Prefeito Zito, que não têm como derro
tá-lo com argumentos contra seu governo, aprovado
por 92% dos cidadãos de Duque de Caxias.

É revoltante, Sr. Presidente, que em pleno regi
me democrático percebamos ainda, arraigadas no
seio de nossa sociedade, práticas tão típicas do regi
me de supressão de direitos, como foi o militar. Como
pensar diferente se segue, em paralelo ao descabido
ataque proferido pelos veículos que tentam macular o
nome do Prefeito Zito, o bloqueio deste ao direito de
defesa, à possibilidade de apresentar sua versão
para os deturpados fatos apresentados ao público?

Estou-me colocando inteiramente ao lado de
meu partido, o PSDB, na defesa do nosso colega, o
Prefeito Zito, e levanto minha voz contra esta farsa
que se monta neste instante e que visa apenas aufe
rir, como se fosse possível, ganhos eleitorais a grupos
políticos que se encontram isolados pela população
de Duque de Caxias. Isolados, sim, na medida em
que a população de Caxias reconhece a trajetória hu-
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milde, mas honesta, do homem público que é Zito,
que como Vereador, Deputado Estadual e Prefeito,
deu imensas contribuições ao seu povo, e que deste
não se afastará, em momento algum, por saber de
suas demandas, de suas necessidades.

Fazendo coro com o presidente do diretório regi
onal do PSDB do Rio de Janeiro, Deputado Estadual
Paulo Melo, quero citar que este movimento, esta série
de denúncias tem somente a finalidade de tentar des
moralizar a figura do Prefeito Zito, que tem sido apon
tado, em diferentes pesquisas, como favorito nas próxi
mas eleições municipais de Duque de Caxias.

Refuto com veemência estes ataques, por conhe
cer o Prefeito Zito, por saber de sua história de dedica
ção ao povo de seu município, tendo, em nome deste e
para este promovido, com rigor, com empenho, uma
ampla reforma, recolocando-o no patamar de expressi
vidade e relevância que a ele sempre foi devido.

O Prefeito Zito, pelo governo que realiza em Du
que de Caxias, desponta como uma das principais lide
ranças emergentes, incomodando, por isto, segmentos
sectários da política de Caxias. O trabalho efetuado por
Zito o credenciou a assumir a presidência da Associa
ção de Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, onde pro
cura, ao lado de seus pares, mobilizar os Municípios flu
minenses, de forma organizada e séria, na defesa dos
interesses de seLJS habitantes.

Esta minha exposição, Sr. Presidente, tem por
objetivo somar-se às dezenas de outras que surgem,
em todo Estado do Rio de Janeiro, na defesa do nome
do Prefeito Zito. Quero enfatizar, mais uma vez, que
esta minha atitude não se deve apenas ao fato de ser
o Prefeito de Duque de Caxias membro de meu parti
do. Ela é provocada muito mais pela ciência que tenho
do comportamento correto, de toda a história do ho
mem público José Camilo Zito dos Santos Filho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, são, de fato, oportunas e louváveis as
providências determinadas pelo Governador Anthony
Garotinho para resolver os problemas de poluição da
Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio rl8 Janeiro. Conforme
anunciou o Secretário Estadual de Meio Ambiente,
André Correia, o Governo se propõe a assumir inte
gralmente os custos - cerca de 40 milhões de reais 
necessários para a execução das obras de alargamen
to do Canal do Jardim de Alah, de modo a revitalizar a
Lagoa e acabar com a mortandade de peixes.

O assunto será discutido ainda com o Prefeito
Luiz Paulo Conde, mas independentemente do que fi-

car acertado entre as duas partes, o Estado vai dar
logo início aos serviços para desassoreamento de um
trecho da Lagoa.

Ocorre que, efetuado durante muitos anos se
guidos, o lançamento de esgoto criou bolsões de lodo
no fundo da Lagoa, o que concorre para diminuir a
quantidade de oxigênio para os peixes. Outro fato que
deve ter influído na mortandade dos peixes refere-se
à obstrução do canal do Jardim de Alah, impedindo a
entrada de água do mar na Lagoa.

Cumpre esclarecer, no entanto, que o início das
obras para alargamento do canal não deve se verifi
car antes de dezembro, já que este é o prazo para que
o Laboratório de Engenharia Oceânica de Lisboa
conclua a análise do projeto proposto em 1992 pela
Coppe/UFRJ. Além disso, é necessário ainda que
seja feita a licitação e preparado o projeto executivo.

Outra proposta para melhorar as condições da
água consiste no monitoramento permanente dos ní
veis de acidez e de oxigênio. O trabalho, segundo o
Presidente da Cedae será feito por técnicos da UERJ,
que vão monitorar também as saídas de esgoto. Já os
técnicos da Vigilância Sanitária Municipal têm recolhi
do amostras de peixes para saber se o pescado pode
ser consumido sem riscos para a saúde.

No domingo, dia 19 de março, o Movimento Viva
Rio promoveu um grande ato público, no qual milha
res de pessoas se uniram e abraçaram a Lagoa Ro
drigo de Freitas em protesto contra a poluição, recla
mando a adoção de medidas para resolver, com a
máxima urgência, essa grave situação que prejudica
a Lagoa, tem causado a elevada mortandade de pei
xes e afeta também os pescadores. Segundo os pes
cadores, a Lagoa levará um ano para recuperar os pe
ixes. Vale observar que quanto maior for a demora na
implementação dos serviços maior será o prejuízo
das 34 famílias que vivem da pesca na Lagoa.

O abraço à Lagoa foi também um gesto de espe
rança da população, esperança de que a Lagoa, em
vez de cemitério de peixes, volte a apresentar as con
dições que a tornaram conhecida como um dos mais
belos cartões-postais da cidade.

É preciso, sobretudo, seguir o exemplo de união, de
solidariedade e de consciência proporcionado pela popu
lação. Que as autoridades responsáveis, os órgãos com
petentes, o GovernadorAnthony Garotinho, o Prefeito Luiz
Paulo Conde, a UFRJ, a Feema, a Cedae, a Comlurb
unam esforços em benefício da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Ao anunciar as obras para revitalizar a Lagoa, o
Goverl'Jador do Rio de Janeiro reconhece a gravidade
do problema, bem como revela firme disposição para



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 11871

proceder a todas as medidas necessárias para dar
cumprimento a esse compromisso da maior importân
cia que assumiu com a população.

Dirigimos, portanto, nesta oportunidade, as me
recidas congratulações ao Governador, ao qual pres
tamos integral apoio, confiando no acerto, no êxito e
no amplo proveito da decisão de empreender as
obras exigidas para revitalização da Lagoa.

Muito obrigado.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, hoje comemoramos o
Dia Mundial da Água. A distribuição de água no Plane
ta, os aspectos relativos aos fundamentos da correta
administração desse bem e os sinais de crise que a es
cassez de água está trazendo para o mundo estão
contidos em uma matéria que peço seja inserida nos
Anais da Casa, assim o resultado do 22 Fórum Mundial
de Água, que foi realizado no dia 17 de março, em
Haia, na Holanda. "

Obrigado.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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E StIII-A1lIDOS

UaUIDO PRECIOSO

Segundo estudos da Organização das Nações
Unidas (ONU), se os problemas de abastecimento de
água não forem resolvidos em tempo hábil, a escas
sez poderá atingir 3 bilhões de pessoas no ano 2025,
em 52 países.

A escassez de água já é uma realidade para 26
países. Hoje, o fraque troca com a Bulgária cinco bar
ris de petróleo por um de água mineral.

Desperdício
Cerca de 16% da água do mundo está concen

trada no Brasil: "O país não tem escassez nenhuma, o
problema é só de gerenciamento", afirma o Professor
Titular do Instituto de Geociência da USp, Aldo Re
bouças.

Apesar de todos os alertas, o Brasil é campeão
em desperdícios. Pelo menos 40% da água captada no
País é perdida em vazamentos. A poluição já atingiu
quase todos os rios que passam por centros urbanos.

Fundamentos para correta administração da
água

I - A água é um bem de domínio público.
11- A água é um recurso natural limitado, dotado

de valor econômico.
111- Em situações de escassez, o uso prioritário

dos recursos hídricos é o consumo humano e a des
sedentação de animais.

IV - A gestão de recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas.

V - A bacia hidrográfica é a unidade territorial
para implementação da política nacional de recursos
hídricos e atuação do sistema nacional de gerencia
mento de recursos hídricos.

VI - A gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a participação do poder
público, dos usuários e das comunidades.

SINAIS DA CRISE

A escassez de água será a maior crise do sé
culoXXI.

- Nos primeiros 50 anos, todas as pessoas se
rão afetadas de alguma forma: ou por escassez ou
por conflitos ou por poluição.

- Neste momento mais de 5 milhões de pessoas
morrem por ano por doenças veiculadas pela água.

- O consumo de água neste século multipli
cou-se por 7, mais do dobro da taxa de crescimento
da população. (Dados da Unesco).

- Hoje no mundo 1,2 bilhões de pessoas não
têm acesso a água de boa qualidade.
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- Existem no mundo 38 mil barragens acima de
15 m. de altura, acumulando 7 mil Km3 de água.

- 60% das cidades européias com população
acima de 100.000 habitantes retiram dos aquíferos
mais água do que é reposta.

Onde já existem conflitos sérios pela água:
- Israel/Ubano/JordânialSíria
- Turquiallraque/Síria
- fndialPaquistão
- Egito e outros países do Nilo
- Ruanda/BurundilUgandalZaire
830m3/hab/840ffi3/hab/3.500m3/hab/25.000ffi3/

hab.

ESPECIALISTAS DISCUTEM FUTURO DA
ÁGUA POTÁVEL

Da água existente no planeta 97,5% é salgada.
Dos 2,5% da á~7ua doce, menos de 1% é utilizável e
de fácil acesso

Haia (Holanda) - O Segundo Fórum Mundial da
Água teve ontem uma inauguração agitada e que aca
bou interrompida por causa de uma manifestação de
ecologistas que denunciavam a construção de uma
represa no País Basco espanhol. O Fórum é destina
do a sensibilizar a opinião pública e os dirigentes de
todo o mundo quanto à escassez de água potável no
planeta, que se agravará no século XXI.

Contrariamente a primeira edição, realizada em
março de 1997 em Marrakech (Marrocos), que reuniu
500 especialistas, o Fórum de Haia está aberto a toda
pessoa que tenha pago uma entrada de US$ 500.

Reúne 3 mil participantes, agentes públicos e
privados do setor, governos, agências da Organiza
ção das Nações Unidas (ONU), provedores de fundos
e organizações não-governamentais (ONGs) de todo
tipo, que debaterão durante seis dias em 87 me
sas-redondas e oficinas.

A reunião tl~rminará com dois dias de uma con
ferência ministerial na qual participam 130 países e
158 delegações.

Em entrevistas a vários jornalistas, o presidente
da comissão mundial da água (encarregada de pre
parar o Fórum), Ct egípcio Ismail Serageldin, recordou
que 97,5% da água do mundo é salgada, e que de
2,5% da água doce, menos de 1% é utilizável e de fá
cil acesso.

Ademais, a água está muito desigualmente re
partida (10 mil metros cubicos por ano para cada nor
te-americano, contra 1.100 para cada egípcio e 260
para cada habitante da Jordãnia).

A questão é tão delicada que 1,2 bilhão de ho
mens, ou seja, um habitante de cada cinco do mundo
carece de água potável suficiente. Essa cifra pode do
brar em 2025 se não se alterar a gestão atual da água.

Para toda a humanidade, em 2025 serão neces
sários pelo menos 17% a mais de água que hoje é
usada somente para a agricultura. E se os métodos
atuais de irrigação não se alterarem, esse objetivo
não será conseguido, afirmou Serageldin. Nesse
caso, os mais pobres sofrerão imensamente e se cor
rerá o risco de uma catástrofe ecológica posto que o
desmatamento ganhará cada vez mais terreno.

A solução é tríplice, segundo Serageldin. É pre
ciso delegar missões de serviço público a firmas pri
vadas que investirão as somas necessárias (US$180
bilhões, contra US$80 bilhões atualmente) para mo
dernizar os serviços de distribuição e de saneamento,
em particular no Terceiro Mundo. Essa delegação não
é sinônimo de privatização, afirmou Serageldin.

Depois, é preciso pagar o serviço de água ao
seu preço de custo, recorrendo quando necessário a
dar subvenções aos mais necessitados. Finalmente,
acrescentou, é preciso agrupar os diversos órgãos
que administram atualmente a água em um só que
atue como bacia e que agrupe o Estado, o setor priva
do e os consumidores.

Mais da metade dos maiores rios do mundo es
tão ameaçados de desaparecer. Os principais moti
vos variam entre seca e poluição. A sujeira nas mar
gens das águas e das nascentes contribuiu para o
êxodo de 25 milhões de pessoas que, no ano passa
do, tiveram de migrar em busca de águas mais limpas.
Pela primeira vez, o número desses chamados "refugia
dos ambientais" superou o dos que migram por causa
de guerras, que atingiu 21 milhões em 1998.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as maiores autoridades de
segurança pública de todos os Estados estiveram re
unidas na última semana em Goiânia, Capital de Goiás.
Foram todos a Goiânia preocupados com a violência e
os ataques à vida, ao patrimônio e à cidadania que
estão ocorrendo, em volume cada vez maior, em to
das as regiões do País.

Um grupo de Deputados está junto com essas
autoridades de segurança, aqui na Câmara, visando
apoiá-Ias em suas reivindicações por mais recursos,
por melhores condições de trabalho e pelo direito de
servir mais e melhor às populações.

Creio que estamos avançando, Sr. Presidente.
Em duas oportunidades já estivemos reunidos, nos
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últimos 30 dias, com o ilustre Deputado Renato Vian
na, Relator-Geral do Plano Plurianual- PPA. A con
versa evoluiu. Os argumentos são inquestionáveis. O
quadro de violência está no dia-a-dia da imprensa. O
Deputado Renato Vianna está analisando as reivindi
cações, os argumentos, as estatísticas e a realidade
que os Secretários de Segurança Pública estão lhe
fornecendo.

Do encontro da Capital de Goiás, as autorida
des de segurança tiraram um documento intitulado
"Carta de Goiânia", que leio para conhecimento da
Casa e da Nação.

Diz o seguinte:

Os Secretários de Segurança Pública,
os Comandantes-Gerais das Polícias Milita
res e Corpos de Bombeiros Militares e os
Diretores Gerais de Polícia Civil, reunidos
em Goiânia no período de 15 a 18 de março
de 2000, por ocasião da realização do "1 Q

Fórum Nacional de Segurança Pública e Ci
dadania", diante do preocupante quadro de
violência e criminalidade que ameaça o
País, esperam maior participação da União
no trato da Segurança Pública, hoje a maior
aspiração da sociedade brasileira, que não
tem merecido a prioridade política e corres
pondentes investimentos, propondo a ado
ção urgente das seguintes medidas:

1) inserção no Plano Plurianual- PPA,
da União, de ações de implementação ime
diata que permitam a estruturação da Segu
rança Pública nos eixos nacionais de desen
volvimento, redirecionando recursos orça
mentários já previstos e corrigindo-se omis
são existente;

2) instituição do "Fundo Nacional de Se
gurança Pública", a ser mantido com recursos
orçamentários e extra-orçamentários, com o
objetivo de modernizar, reequipar e capacitar
os órgãos de segurança pública;

3) criação de um "piso nacional" de
vencimentos para os integrantes dos órgãos
da segurança pública, com a complementa
ção da remuneração por meio do "Fundo
Nacional de Segurança Pública", nos mol
des adotados no setor educacional;

4) Captação de recursos externos.jun
to a órgãos de fomento e investimento inter
nacionais, que dispõem desses recursos e
têm interesse em investir na segurança pú-

blica, como instrumento eficaz de melhoria
da qualidade de vida do cidadão;

5) proposição de emenda à Constitui
ção Federal, estipulando percentual míni
mo obrigatório de aplicação de recursos
em segurança pública pela União, Estados
e Municípios;

6) revisão dos convênios não onerosos
à União e por ela impostos aos Estados,
para o combate ao tráfico e uso indevido de
drogas, de forma a estabelecer novos ter
mos como obrigações e direitos justos e
eqüitativos entre as partes;

7) mudanças nas leis penais e proces
suais, objetivando à agilização na apuração
das infrações penas e aplicação da repri
menda respectiva, com a conseqüente dimi
nuição da impunidade;

8) regulamentação do preceito consti
tucional previsto no § 7Q do art. 144, respei
tando-se a autonomia dos Estados Federa
dos e estabelecendo as diretrizes básicas
para as atividades da área;

9) incremento de mecanismos para a
indispensável participação dos profissionais
da área e da sociedade na formulação de
políticas de segurança pública, e na preven
ção e fiscalização de suas atividades;

10) integração dos órgãos de seguran
ça, do Ministério Público, do Poder Judiciá
rio, da Defensoria Pública e do sistema pri
sional, como partícipes e co-responsáveis
pelo sistema de segurança pública, encarre
gado de proteger o cidadão e assegurar o
exercício da cidadania;

11) criação inadiável de infra-estrutura
prisional, federal e estadual, com capacida
de para assegurar a execução penal, dimi
nuir a impunidade, garantir os direitos hu
manos e a ressocialização.

Goiânia, 18 de março de 2000.
Demóstenes Lázaro Xavier Torres 

SESP/GOIÁS - Paulo Sette Câmara 
SESP/PARÁ - José de Arimatéia V. Caval
cante - SESP/AMAPÁ - Djalma Moura Pas
sos - SESP/MARANHÃO - Cel. Leopoldo
Silva Freire - Cmt. Geral PM/Goiás - Cel.
Napoleão de Jesus Sobrinho - SESPITO 
CEL. Valdir Marques de Souza -Cmt. Geral
CBM/Goiás - Cel Mauro Lúcio Gontijo 
Cmt. Geral PMlMinas Gerais - Cel. Goaraci
Moraes Barros - Cmt. Geral PM/Paraná -
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Cel. César Augusto Sena Matos - Repres.
Cmt. Geral PM/Amapá - Cel. Napoleão de
Souza L.uz Sobrinho - Cmt. Geral PMrro
cantins .- Cel. Almir Balieiro - Repres. Cmt.
Geral PM/Rio de Janeiro - Bel. Marcos Mar
tias Machado - Diretor Geral PC/Goiás 
Bel. Nilton Ribeiro de Carvalho - Diretor Ge
rai PClMinas Gerais - Bel. Milton Watanabe
Tocikazu - Diretor Geral PC/Mato Grosso
do Sul - Kátia Maria Alves Santos 
SSPlBahia - Min. José de Jesus Filho 
SSP/Distrito Federal - Cel. José Almendra
Filho - Repres. Cmt. Geral PM/Pará - Bel.
Celso Augusto Pacheco de Sousa - Diretor
Geral PC/Amapá - Cel. José Cupertino Cor
rea - Cmt. Geral CBM/Pará - Cel. Gilvan de
Oliveira Vasconcelos - Cmt. Geral PM/Acre
- Cel. Benjamim Ferreira Bispo - Cmt. Ge
rai PMlMaranhão - Cel. Manoel de Jesus
Moreira Bastos - Cmt. Geral PMlMaranhão 
Cel. Roberto Allegretti - Repres. Cmt. Geral
PMlSão Paulo - Cel. Juraci Alves de Souza 
Bel. Altamirando Alves Rodrigues - Diretor
Geral PClBahia - Bel. Sebastião Ribeiro da
Silva Filho - Diretor Geral PCI Mato Grosso 
Cel. lran Pereira dos Santos - SDS/Pemam
buco - Cel. Ramilton Sobral Cordeiro de Mo
rais - Cmt. Geral PM/Parafba - Edmilson de
Oliveira Miranda - SEDS/Alagoas - Maria de
Salete da Costa Maia - SESP/Acre

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
OSR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, apresento a esta Casa um projeto de lei
com a dupla finalidade de definir as condições para re
gularizar emissoras de radiodifusão sonora que se en
contram em funcionamento em desacordo com a legis
lação vigente, mormente as designadas rádios comu
nitárias, e anistiar as pessoas físicas responsáveis por
essas rádios que foram multadas.

O referido projeto vem ao encontro de uma reali
dade que envolve um número considerável de brasile
iros que ingressaram na área da radiodifusão, embora
por meios não convencionais. Entretanto, eram essas
rádios que atendiam aos anseios imediatos de comu
nidades pouco ou nada beneficiadas pelos progra
mas estéreis das emissoras estabelecidas.

As comunidades carentes, público alvo das cha
madas rádios comunitárias, não dispõem, ou dis
põem minimamente, de hospitais, saneamento bási
co e de segurança.

o Estado passa ao largo e as emissoras legais
direcionam suas ondas para freqüências mais abas
tadas, embora naveguem no Ibope o número dos ca
rentes. Na carência diversa surgem as rádios piratas
com sua mensagem contextualizada, atendendo dire
tamente aos reclames da população.

O maior obstáculo não fica por conta da interfe
rência das comunitárias, mas motivado pelas redes de
comunicação AM e FM, amedrontadas pela concorrên
cia. Neste caso específico, mesmo os mais liberais, não
entendem o fortalecimento das rádios piratas como
uma concorrência globalizada em que os mais fracos
são engolidos. Diga-se, a propósito, que as emissoras
estabelecidas não costumam investir em programas de
qualidade que atenda à sociedade não apenas com en
tretenimento. A parcela mais carente da sociedade tem
outros interesses mais urgentes.

O surgimento das FM também foram motivo de
polêmicas. Foram perseguidas e acusadas de desne
cessárias, perigosas e prejudiciais às comunicações
estabelecidas. Hoje integram redes de comunicação di
rigidas pelos principais críticos. As FM ganharam status
de contemporaneidade e ganharam audiência.

Agora as FM encaram a chamada concorrência
das piratas. Mas defendem-se evocando uma mal ex
plicada prestação de serviço público: a defesa dos
vôos, das ondas de rádios da polícia e de ambulâncias
e de som de melhor qualidade nos seus programas.

Proponho, portanto, uma anistia criteriosa para to
dos os donos de rádio pirata que não usaram suas on
das para cometer crimes. Devemos considerar os servi
ços por eles prestados as suas comunidades, e já é tra
dicional a benevolência das autoridades brasileiras de
perdoar dívidas. Sabemos que a localização de algu
mas rádios piratas pode prejudicá-Ias, daí evocarmos a
interferência reguladora dos órgãos competentes.

Há pouco tempo o perdão de dívidas atingiu a
todos os infratores de trânsito, mesmo subentenden
do imperícia, imprudência e risco de trazer, embutido,
crime de morte.

Neste contexto, sem excelência programacio
nal, surge espaço fértil para emissoras locais que res
pondam aos interesses imediatos das comunidades,
mormente as mais carentes.

Devemos, por conseguinte, olhar para frente e
abrir espaço à discussão da matéria. Talvez as comu
nitárias de hoje estejam, guardadas as devidas pro
porções, no estágio primeiro das FM de ontem.

Muito obrigado.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, no momento em que esta
Casa cria a Comissão Especial para discutir e apre
sentar uma proposta viável para o salário mínimo,
quero trazer aqui algumas reflexões sobre este que,
para 32 milhões de brasileiros, é o valor máximo rece
bido pelo trabalho que prestam ou do benefício que
lhes dá sobrevivência.

Depois de vários anos - desde que se iniciou o
Plano Real - a Câmara dos Deputados retoma sua
prerrogativa legal para determinar o valor do salário
mínimo que, nos últimos anos, justificado pela política
errônea do Governo Federal e de acordo com parte
da classe empresarial, vinha sendo fixado por medida
provisória.

Sr. Presidente, uma recente pesquisa do
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos, aponta que o salário míni
mo pago ao trabalhador brasileiro pelas duzentas ho
ras de trabalho mensal não é suficiente sequer para a
aquisição da cesta básica de alimentos, na capital
paulista, que custa R$137,29. O drama se repete
nas demais capitais brasileiras e, por conseguinte, na
grande maioria das cidades de grande e médio porte
dessa Nação, já que o custo da cesta básica de ali
mentos representa poucos reais menos. Não é de
surpreender, no entanto, se em cidades de menor
porte, onde a concorrência de preços e as ofertas de
trabalho ocorrem em menor proporção, o trabalhador
brasileiro tenha que ampliar significativamente sua
carga horária para garantir, na mesa, a comida para si
e sua família.

Mesmo sendo verificado este acinte, sob as
mais diversas justificativas - como a de que o salário
é inflacionário ou o Custo Brasil não é competitivo no
mercado internacional ou o mercado globalizado exi
ge mais especialização, coisa que dizem não ter nos
sos operários - chegamos ao sonho de todo capitalis
ta, desde a Revolução Industrial: o trabalhador em
pregado custa o mesmo, se não menos, do que o cus
taria ao senhor de engenho um escravo, no século
XVII. Em pouco mais de seis anos, a base governista
do Congresso Nacional conseguiu andar na contra
mão de todo um século de luta trabalhista, contrarian
do toda a trajetória histórica de cidadania vivida pelos
brasileiros e que, no âmbito da legislação do trabalho,
nem durante a ditadura militar sofreu tais afrontas.

Chegamos a um estágio semelhante ao do feu
dalismo, semelhante ao colonialismo escravocrata
brasileiro, com a diferença de que o trabalhador não
tem garantidos um teto para dormir e um prato de fei
jão com arroz para comer. O patrão lavou suas mãos

quanto aos direitos mínimos do trabalhador de, com
sua labuta, morar, alimentar e vestir. Ainda faltariam,
para atingir a concepção mínima de civilidade e cida
dania, a educação, a saúde e a previdência, outrora
garantidas pelo Estado. Lazer e higiene, apontados
como direitos no art. 72 da Constituição, ficam para
quando for possível.

Coerente com a política do Governo Federal, a
concentração de renda se agrava dramaticamente no
Brasil, que, anualmente, galga novas posições no
ranking da desigualdade social. Isso se explica, em
parte, pelo fato de o salário não superar os setenta
dólares e, nos últimos cinco anos, ter perdido cerca
de 30% de seu poder de compra. Se comparado com
a década de 60, o salário mínimo eqüivale a um quin
to do valor.

Em outras palavras, enquanto o Governo diz
não aumentar o salário porque ele seria inflacionário
ou porque nos tornaria menos competitivos, aqueles
que detém o poder econômico no País e que têm mui
to mais capacidade de inflacionar ou reduzir o custo
da produção nacional continuam arrebanhando o di
nheiro que falta para comprar o pão e o leite do café
da manhã de milhões de crianças desnutridas, ban
guelas e que não vão à escola porque não têm um
calção ou um chinelo havaiana para vestir ou calçar.

Abdicamos, Sr. PresidentE~, durante anos, do
nosso poder nato - o de legislar. E não se trata ape
nas de criar leis em amontoados de papel. Trata~se de
legislar para garantir a uma grande parcela da popu
lação brasileira o direito ao feijão com arroz, à salada
verde, ao bife, ao pão e ao café com leite.

O salário mínimo brasileiro, senhores, se man
tém como um dos menores da América Latina, per
dendo feio para o Paraguai, onde o mínimo é quase o
dobro do brasileiro (eqüivale a R$263,00); para o Uru
guai, onde o mínimo eqüivaJe a R$338,40 e Argenti~

na, onde o salário mínimo é quase três vezes maior
que o brasileiro (R$376,OO).

O Governo, da sua parte, acena com mais um
aumento fictício, ilusório e mentiroso, semelhante aos
que ocorreram em anos anteriores. Se depender dos
executores do neoliberalismo brasileiro, o salário mí
nimo não passará muito dos R$140,OO.

A se cumprir as previsões, o salário mínimo não
vai ter reposto sequer o volume inflacionário dos últi
mos doze meses, que pode variar de 9,57% pelo
ICV-Dieese, o que elevaria o salário para R$149,OO;
até 19,83% pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Var
gas, dando um fôlego maior ao salário para que che
gue até os R$162,97.
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De qualquer forma, abaixo, em ambos os cálcu
los, dos patamares salariais de países subdesenvol
vidos vizinhos e mais distante ainda de um valor que
garanta o cumprimento do art. 7S1 da Constituição bra
sileira.

O mesmo Dieese, que pesquisou o valor da ces
ta básica de alimentos, aponta que para atender aos
direitos básicos de uma família, conforme reza a
Constituição Federal, o salário mínimo deveria ter um
valor sete vezes maior do que o atual, ou seja,
R$940,16.

O atual valor do salário mínimo, senhores, seria
apenas inconstitucional- se é que se pode tornar me
nos significante um crime contra a Carta Magna da
Nação - se as eonseqOências disso tudo não fossem
pessoas famintas, desnutridas e que reviram as latas
das lixeiras e as montanhas dos lixões em busca de
algo que lhe sacie a fome.

E ao aceitarmos, durante esses anos todos, a fi
xação do valor do salário mínimo por meio de medida
provisória, fomos coniventes com o crime contra a
Constituição, com o crime da fome, da desnutrição e
do velado escravismo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a Co
missão criada neste Casa tem um papel maior do que
definir o valor constitucional do salário mínimo. Tem a
tarefa de resgatar a cidadania dos trabalhadores. Tem
a tarefa de banir com a hipocrisia legislativa. Tem o
dever de tratar os brasileiros como brasileiros que o
são, com o direito, ao menos, de repetir o prato de fei
jão e arroz.

O SR. JOAQUIM BRITO (PT - AL Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os muitos gritos de alerta, as tentativas
de convencimento, os debates promovidos nos Parla
mentos em todos os níveis, o chamamento para pro
vocar o despertamento da opinião pública, este con
junto de ações, de atividades, produzidas pelo movi
mento sindical, partidos políticos, Associação Brasile
ira de Imprensa, Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil e tantos outros segmentos organizadas da so
ciedade, de idoneidade inquestionável e verdadeiros
formadores de opinião, esta peregrinação para impe
dir a privatização de empresas públicas que prestam
serviços essenciais e indispensáveis à população,
que são estratégicas para o Brasil, todo este esforço,
Sr. Presidente, 8ras. e Srs. Deputados, de nada vale,
nenhum respeito obteve. As empresas foram entre
gues a poderosos grupos econômicos internacionais,
por preço muito inferior aos seus valores e, na maioria
dos casos, com dinheiro emprestado pelo próprio Go-

vemo Federal em condições espetacularmente van
tajosas.

O resultado está visível para todos: desemprego
em massa, aumento alterado das tarifas, inquestioná
vel queda da qualidade dos serviços, aumento do ín
dice de acidentes de trabalho - em muitos casos com
mortes.

Todos nós, os que combatíamos e continuamos
combatendo a privatização de empresas e serviços
públicos estratégicos, advertimos que estes seriam
os frutos da entrega do patrimônio.

Hoje, como todos sentimos de forma constante,
rotineira, a esculhambação que predomina nestes
serviços, é comum Deputados usarem a palavra para
fazer reclamações das empresas privatizadas, sos
prejuízos e constrangimentos experimentados, pedin
do providências do Poder Público. Chorar o leite der
ramado é o consolo que resta aos que, indiferentes,
não acreditaram que privatizar é piorar.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
esta Câmara dos Deputados tem a obrigação de agir
de forma mais digna em outros processos de privati
zação em curso neste País.

Desde o dia de ontem, trabalhadores da Empre
sa de Correios e Telégrafos estão acampados em
frente ao Congresso Nacional. Hoje fizeram um ato
nas dependências desta Casa. São esforços, ativida
des do calendário de lutas daqueles companheiros
para chamar à atenção do Governo Federal, dos de
mais níveis de governo, dos Deputados Federais, Se
nadores, do Parlamento em geral, para convencer à
opinião pública, os usuários, dos graves prejuízos que
advirão com a privatização do setor postal brasileiro,
que hoje, sendo público, funciona muito bem; se for
privatizado, funcionará muito mal, a exemplo da tele
fonia, energia, gás etc.

O mercado postal brasileiro deverá movimentar
em 2000, R$10 bilhões de reais. A Empresa de Corre
io e Telégrafos vem prestando um serviço de ótima
qualidade à população brasileira. Produz lucro; garan
te a universalização dos serviços; atende às camadas
pobres, exclufdas da sociedade; assume o engaja
mento em campanhas de alcance social como o in
centivo ao aleitamento materno, doação de sangue,
etc. Os Correios hoje desempenham uma variedade
de tarefas, assegurando à população serviços bancá
rios, acesso à concursos dos mais diversos ramos
profissionais e outros.

A dedicação, responsabilidade, idoneidade dos
carteiros - que mantêm mais contato com a popula
ção - mais também dos demais trabalhadores dos
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Correios é uma realidade palpável e uma preocupa
ção das próprias entidades que representam a cate
goria.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ao tempo em que manifesto todo o meu apoio aos tra·
balhadores do setor postal brasileiro nesta luta contra
à privatização da Empresa de Correios e Telégrafos,
requeiro da Câmara Federal uma posição de grande·
za, assumindo a bandeira de não-privatização daque
la Empresa, pois o mercado postal é estratégico para
o País e o povo brasileiro, que não pode sofrer as
mesmas irresponsabilidades, constrangimentos, des
caso e conseqüências produzidas, de forma especial,
pelos setores elétrico e telefônico após privatizados.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro o envio de
cópias do meu pronunciamento para a Federação Na
cional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e
Telégrafos e similares, aos sindicatos de base, bem
como aos Exmos. Srs. Mini~tro das Comunicações e
Presidente da Empresa de Correios e Telégrafos.

Se privatizar vai ficar ruim.
Muito obrigado.
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, cumpre-me enaltecer a administração do
Prefeito João Carlos Lorenzoni, em Marechal Floria
no. São notórias, entre suas qualidades, a competên
cia, o dinamismo e a seriedade. Ao verificar as obras
já realizadas confirma-se, além dessa avaliação so
bre o Prefeito, a certeza de que sua gestão vem mes
mo apresentando-se como uma das mais efetivas e
organizadas da história do Espírito Santo.

Conhecida como uma região eminentemente
agrícola, Marechal Floriano vem crescendo, gerando
novas expectativas e tornando-se, de fato, uma cida
de melhor, cada vez mais bonita e acolhedora. Nesse
sentido, o papel desempenhado pelo Prefeito João
Carlos Lorenzoni tem sido decisivo e, sem dúvida, a
sua administração revela-se como um exemplo de ca
pacidade para implementar as políticas públicas es
senciais e realizar obras de relevante interesse para a
comunidade.

Nas realizações da Prefeitura Municipal inclu·
em-se mais de 100 mil metros quadrados de calça
mento e pavimentação asfáltica, construção de pos
tos de saúde, dez pontes, dois ginásios de esportes,
galerias e áreas de lazer, reabertura de estradas, ilu
minação pública e instalação de orelhões.

Demonstrando a prioridade que confere à área
da educação, o Prefeito promoveu uma série de me
lhorias nas escolas da rede municipal de ensino, re-

formou seis escolas de 1ºgrau, construiu três e ampli
ou a Escola Victor Hugo.

Em que pesem as dificu1dades enfrentadas devi
do à falta de recursos financeiros, prevalece, em Mare
chal Floriano, a responsabilidade social aliada à criativi
dade. Mesmo com pouca disponibilidade de recursos e
com a situação financeira da municipalidade indicando
a necessidade de reduzir os quadros de funcionários,
foram encontradas outras alternativas, como a fusão de
secretarias, o remanejamento de funcionários e demais
providências, de modo a evitar demissões e o conse
qüente agravamento dos problemas sociais.

Conta o Prefeito João Carlos Lorenzoni com
uma equipe de auxiliares eficientes, resiJonsáveis e
afinados entre si. Dentre os integrantes dessa equipe,
cabe destacar, por exemplo, o Vice-Prefeito, Tarcísio
Antônio Borgo; a Secretária de Administração e Fi·
nanças, Thaís das Graças Romam das Chagas; a Se
cretária de Educação, Cultura e Turismo, Sandra He
lena Delboni Venturini; o Secretário de Agricultura e
Meio Ambiente, Antônio Lidinei Gobi; a Secretária de
Ação Social, Maria Helena Ferreira; e ainda a Presi
dente do Conselho Municipal de Assistência Social, a
primeira-dama Eliane Paes Lorenzoni.

Essa área, prestando ênfase principalmente ao
atendimento a crianças e idosos, envolve, dentre suas
ações, fornecimento de medicamentos a pessoas ca
rentes, distribuição de leite e apoio com cestas básicas.
Conforme levantamento da administração, são forneci
das mensalmente 280 cestas básicas a famílias caren
tes. Especial atenção merece a Divisão Municipal de
Ação Social pela dedicação, competência e seriedade
com que vem cumprindo suas relevantes funções.

Não obstante todo o êxito do trabalho já empre
endido por essa administração, há o desejo e a ne
cessidade de incrementar as políticas públicas, o que
requer, sobretudo, maior apoio por parte do Governo
Federal e do Governo Estadual. Uma das principais
frentes de atuação da Prefeitura, vale dizer, consiste
em garantir melhores condições para a prestação de
serviços médicos e odontológicos à população caren
te do interiordo município. E, com efeito, apesarde to
das as dificuldades, tem sido grandioso e de muito
proveito o esforço da administração para, da melhor
maneira possível, atender a essa demanda.

Ressalte-se, em especial, ainda o reconheci
mento da própria população de Marechal Floriano à
boa administração do Prefeito João Carlos Lorenzoni.

Como outro dado bastante positivo e importante
para garantir a governabilidade indispensável na
bem-sucedida administração do Município decorre do
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estreito relacionamento entre o Executivo e o Legisla
tivo, de forma que a Câmara Municipal tem prestado
contribuição significativa, com os vereadores traba
lhando em parceria com a Prefeitura, buscando e al
cançando os mesmos objetivos.

Em conclusão, resta-nos também apoiar a
administração do Prefeito João Carlos Lorenzoni, re
conhecendo seus méritos e o empenho no atendi
mento às crescentes exigências do município, princi
palmente nas áreas da educação, da saúde e do tu
rismo. Assim, confirmamos ainda, nesta oportunida
de, o compromisso de lutar pela destinação dos re
cursos financeil'Os necessários ao desenvolvimento
de Marechal Floriano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Deputados, determinadas entidades, em
função do trabalho que realizam e da conseqüente
credibilidade que conquistam junto a diferentes seg
mentos da sociedade, passam a ter maior participa
ção na comunidade em que se inserem.

Assim acontece com a Câmara de Dirigentes
Lojistas - CDL - de Nova Iguaçu, cada vez mais atu
ante não apenas no exercício de sua missão de con
gregar essa laboriosa categoria de empreendedores,
como também na própria vida do Município, mediante
a participação e a promoção de eventos de interesse
bastante amplo e diversificado.

Graças a um bem organizado sistema de comu
nicação com seus associados, que inclui a circulação
periódica de uma revista de excelente qualidade,
além de um site na Internet, que permite a inclusão
de páginas de estabelecimentos comerciais, a CDL
de Nova Iguaçu mantém contato permanente com os
dirigentes lojistas, a fim de prestar assistência e ori
entação a respeito das inovações que se processam
celeremente nos dias atuais.

É fundamental, Sr. Presidente, que os comercian
tes, assim como os que se dedicam a qualquer outro
setor da economia, possam acompanhar as inúmeras
mudanças que hoje se processam, seja na área tecno
lógica, de produtos, seja nos processos de comerciali
zação ou ainda n1S respectivas legislações, para que
se mantenham ajustados a essas transformações e não
sofram perdas, inclusive de competitividade, por desco
nhecimento ou falta de orientação.

Dentre os tantos exemplos, menciono a recente
exigência legal de instalação do ECF - Ensino de
Cupom Fiscal, pelos lojistas, assunto abordado em
palestra proferida, no auditório da CDF, pelo diretor

comercial da Data Fix, Benildo Pieroni. No mesmo
evento, Sr. Presidente, promovido durante as come
morações do 1679. aniversário de Nova Iguaçu, no
mês de janeiro último, o diretor da empresa Automa
con, Antônio Galvão, responsável pela primeira loja
de automação, em 1973, e fundador da Associação
do Código de Barra, em 1983, e o diretor administrati
vo da Credsul, Fabrício Rocha Donalto, discorreram
sobre cooperativa de crédito e o importante papel de
sempenhado pela CDL.

Outro objetivo importante que marcou aquela
reunião da CDL foi o lançamento do Seminário e da
Feira de Informática Empresarial, que serão realiza
dos no período de 4 a 6 de abril próximo, contando
com a participação de 35 expositores.

Trata-se de uma iniciativa de grande significa
ção, especialmente pelo momento em que se encon
tra Nova Iguaçu, de muito esforço e criatividade em
busca de um novo padrão de qualidade de vida, inclu
indo-se os projetos que visam à modernização de sua
estrutura urbana.

Lançado ainda durante o aniversário de Nova
Iguaçu, pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambi
ente, o Projeto Centro das Cores trará a requalifica
ção urbana do principal centro comercial da cidade,
mediante a recuperação e a valorização das fachadas
de edificações ali localiza.das.

Há um forte incentivo por parte da administra
ção municipal, com redução e isenção de impostos
para os proprietários de imóveis que aderirem ao pro
jeto. E a adesão tem sido muito grande, Sr. Presiden
te, não só porque há uma enorme consciência de ne
cessária parceria entre Poder Público e iniciativa pri
vada, mas sobretudo pela participação da Câmara de
Dirigentes Lojistas na orientação ao seus afiliados.

Portanto, quero expressar nesse instante o meu
mais profundo reconhecimento, que sintetiza - tenho
certeza - o de toda a comunidade de Nova Iguaçu, ao
trabalho da Câmara de Dirigentes Lojistas em benefício
de nossa cidade e da região da Baixada Fluminense.

Registro os cumprimentos a todos os que parti
cipam dessa entidade, particularmente a sua operosa
diretoria, na pessoa do presidente Walter Jordão Bos
carino, na certeza de que continuará, aquela institui
ção, a contribuir cada vez mais com o desenvolvimen
to de Nova Iguaçu e de nossa gente.

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

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"'s e Srs. Deputados, recebi recentemente em meu
gabinete, um exemplar do Relatório de Gestão 1999,
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do Laboratório Regional de Apoio Animal- LARA, de
Campinas, Estado de São Paulo.

Ao tomar conhecimento do elenco de metas e re
alizações, com gráficos do ano de 1999 e comparati
vos de 1995 a 1999, pude constatar que o Lara/Campi
nas tem cumprido com sua missão institucional de
atendimento aos seus clientes, apoiando as atividades
de defesa sanitária animal, inspeção de produtos de
origem animal e serviço de fiscalização e fomento ani
mai destinados ao consumo humano e animal, ao
mesmo tempo em que se prepara estruturalmente
para atingir parâmetros de qualidade que facilitem a
sua inclusão como unidade de negócio na aguardada
Agência Executiva de Defesa Agropecuária.

O Lara/Campinas surgiu da idéia de se construir
um laboratório de referência na área de defesa sani
tária animal, que teve origem quase que simultanea
mente com o próprio estabelecimento do Programa
de Febre Aftosa, em agosto de 1963.

A sua construção foi concluída em 1978, absor
vendo o Laboratório de Febre Aftosa de Barretos 
LAFAB. E, ao ser inaugurado em 1979, iniciou suas
primeiras atividades laboratoriais com a implantação
do diagnóstico de doenças vesiculares, atendendo,
de imediato, ao Estado de São Paulo, em seguida, ou
tros Estados, como Minas Gerais e Ceará.

Hoje o País vem conquistando mercados cada
vez mais sofisticados para as carnes suína, de frango
e bovina, e há uma expectativa muito grande quanto à
ampliação do mercado para o ano 2000.

As nossas exportações de carne estão aumen
tando, graças ao apoio laboratorial e ao trabalho no
campo em todos os níveis de Governo.

A nossa expectativa é que no ano 2000, o Go
verno reforce a sua estrutura, tanto na área de traba
lho junto às propriedades, com colheita de amostras
para monitoramento de rebanhos, estudos epidemio
lógicos e de apoio laboratorial, para que as vitórias
até aqui alcançadas se consolidem e possa continuar
avançando na ampliação das áreas controladas sani
tariamente.

O Lara, por seu quadro de especialistas, instala
ções e equipamentos laboratoriais, é atualmente,
além de suporte operacional e referencial ao Progra
ma de Sanidade Avícola - PNSA, referência para o
Mercosul, para as enfermidades de newcastle e sal
monela.

Sua missão precípua é o apoio à manutenção
da saúde animal e humana, através do 'respaldo labo
ratorial à defesa sanitária e inspeção de produtos de
origem animal para alimentação humana e animal.

O principal objetivo é garantir a qualidade do ali
mento em todas as etapas, do pasto ao prato do çon
sumidor, participando do processo de manutenção da
saúde animal e humana, garantindo a produção de
animais hígidos e alimentos saudáveis.

Quero nesta oportunidade, Srs. Deputadosj pa
rabenizar todo o corpo diretivo do Laboratório Regio
nal de Apoio Animal- LARA, de Campinas, pelo com
petente trabalho que vem desenvolvendo à frente
desta instituição pois, apesar de todos os obstáculos,
vêm trabalhando para que os consumidores naciona
is e internacionais continuem a receber em suas me
sas, produtos provenientes de rebanhos que foram
assistidos, monitorados, alimentados e vacinados
com o apoio ímpar da rede laboratorial do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento.

Muito obrigado.

O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s
e Srs. Deputados, esta é uma semana de muita come
moração e festa na minha região, com o aniversário
de emancipação dos Municípios de Cabreúva, Cam
po Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista
e Francisco Morato.

Não obstante as naturais características de
cada um desses municípios, que os diferenciam e
lhes atribuem identidade própria, há traços bastante
comuns entre eles, quais sejam, o espírito empreen
dedor, o sentimento de realizar e desenvolver as co
munidades sob o princípio da solidariedade, da hospi
talidade, de ampla participação e de justiça social.

Há os que constroem o seu projeto de cresci
mento com base na industrialização, de que são
exemplos Várzea Paulista, para onde convergem
grandes empresas atraídas pela excelente posição
geográfica, e Campo Limpo Paulista, cuja tradição no
setor remonta à década de 50, com a chegada da
Krupp Metalúrgica, orgulho do seu povo e de toda a
região. Desde essa época, ainda como integrante do
território de Jundiaí, Campo Limpo Paulista sempre
demonstrou capacidade e pujança para se transfor
mar em município próspero e de ótima qualidade de
vida.

Outros dedicam-se predominantemente ao se
tor primário da economia e ao aproveitamento do
imenso potencial turístico, como é o caso de Louveira,
grande produtor de frutas e responsável pelo extraor
dinário crescimento do turismo regional, sem dúvida,
um segmento altamente promissor porque gera ri
quezas e abre postos de trabalho em amplo leque de
atividades. A Festa da Uva de louveira, que se realiza
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nos próximos dias 25 e 26 de março e no primeiro fim
de semana de abril, em sua 34ª edição, consolida-se
como um dos eventos de maior tradição, atraindo visi
tantes de municípios vizinhos e de outras regiões.

Itupeva, Sr. Presidente, a nossa "cascata peque
na", que também completa 35 anos neste 21 de mar
ço, registra forte expansão no comércio, na indústria e
na prestação de serviços, sobretudo na chamada in
dústria do entretenimento, aproveitando-se das facili
dades de sua integração àquela macrorregião de São
Paulo com tantas possibilidades de desenvolvimento
econômico.

Mas Itupeva consegue preservar-se, na sua tra
dição, de grande número de propriedades rurais e
como lugar de excelente qualidade de vida, razão de
muito orgulho do seu povo e satisfação também dos
que a visitam em busca de lazer em seus parques te
máticos.

Francisco Morato possui outras características,
desde sua origem na antiga sede da Fazenda Belém,
associada à então companhia de transporte ferroviá
rio São Paulo Hailway. O pequeno povoado ali criado
a partir do acampamento de operários que instalavam
a ferrovia e construíam os túneis ao longo da estrada
de ferro Santos/Jundiaí foi crescendo graças ao incre
mento do comé rcio entre a capital, o interior, o litoral e
o sul de Minas Gerais. Daí o predomínio da atividade
comercial e a importância que o transporte ferroviário
ainda hoje exerce para os atuais cerca de 200 mil ha
bitantes de Francisco Morato.

Outra aniversariante da semana, mas no próxi
mo dia 24 de março, é a cidade de Cabreúva, com
uma história bastante rica em seus 140 anos de exis
tência, desde que se desmembrou de Itu e passou a
destacar-se entre os grandes produtores de ca
na-de-açúcar do Estado. Hoje, mesmo dispondo de
área específica. para instalação de parque industrial,
contando com as vantagens de fácil acesso através
da sua ligação com a Via Anhanguera, Cabreúva
mantém-se corno área de proteção ambiental, esti
mulando, com isso, o turismo ecológico e rural, igual
mente, um novo e atraente segmento do setor.

Com todas essas comunidades, Sr. Presidente,
tenho estreitos vínculos afetivos de verdadeiro com
panheirismo e, acima de tudo, de compromissos de
trabalho conjunto na defesa dos seus elevados inte
resses. São relações nascidas na própria identifica
ção que tais municípios historicamente mantêm com
Jundiaí, eis que muitos deles de Jundiaífizeram parte
e cujo desmembramento representou tão-somente

uma separação física, nunca de ordem afetiva com o
município-mãe.

Por isso, o meu apreço e a minha profunda ad
miração aos Municípios de Cabreúva, Campo Limpo
Paulista, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Francis
co Morato, e a minha redobrada alegria por homena
gear, nesta Casa, aquelas comunidades que ora co
memoram o aniversário de suas emancipações.

Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o Estado de Rondônia assistiu
ontem, triste e estarrecido, a uma decisão do Tribunal
de Justiça do Estado que surpreendeu a todos. Por 10
votos a zero, os desembargadores deram ganho de
causa ao Governo do Estado, no caso da demissão
de mais de 9.600 servidores. Foi surpreendente, na
essência, porque o Tribunal de Justiça não conside
rou os demitidos como estatutários, inclusive, por ila
ção, tornando nulo concurso interno realizado pelo
próprio Governo rondoniense, vários anos atrás.

Obviamente a decisão ontem anunciada, que
deixou em desespero milhares de famílias que ainda
tinham esperança de a Justiça do Estado corrigir o
erro praticado pelo Governo, precisa ser contestada
em todos os níveis legais possíveis. Contudo, o cami
nho mais lógico para os representantes dos servido
res demitidos, ao que parece, é recorrer à Justiça do
Trabalho, para que os 9.600 trabalhadores postos na
rua sem direito algum ao menos recebam seus direi
tos trabalhistas. Ora, ao afirmar que os demitidos não
eram estatutários, o Tribunal de Justiça logicamente
os considerou celetistas. Sendo celetistas, todos eles
têm direito à respectiva indenização, o que se calcula
que representará um valor próximo a 100 milhões de
reais a ser pago pelo Governo do Estado.

O que não é possível, Sr. Presidente, é que essa
gente que tanto trabalhou pelo Estado de Rondônia,
algumas pessoas com 10, 15 anos de serviços pres
tados, não seja considerada, nem estatutários, nem
celetistas. Como a decisão da Justiça do Estado os
considerou não estatutários, logicamente os colocou
como celetistas, garantindo-lhes ao menos os direitos
mínimos. O problema é que o Governo de Rondônia
tentou apenas se livrar dos 9.600 servidores demiti
dos, não dando a eles nenhuma esperança de rece
ber qualquer indenização. É injustiça sobre injustiça,
o que, esperamos, seja corrigido dentro dos próximos
passos a serem dados pelos representantes legais
dos servidores jogados à rua sem direito algum.
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É importante agora, Sr. Presidente, que o caso
seja encaminhado com urgência para a área da Justi
ça Trabalhista, já que, como os demitidos devem ser
considerados amparados pela Consolidação da Leis
do Trabalho, têm direito a toda a indenização como
qualquer empregado tem, quando demitido. Mais ain
da: tal indenização a todos os 9.600 desempregados
deveria ter sido paga no prazo máximo de dez dias
após a demissão, o que obviamente o Governo do
Estado de Rondônia não o fez.

Queremos, portanto, em primeiro lugar, nos soli
darizarmos com os funcionários públicos estaduais
colocados abrupta e injustamente no desemprego
pelo Governo rondoniense. Ao mesmo tempo, quere
mos unir nossa voz de protesto peja forma como a
questão foi decidida até agora, não tendo dado aos
prejudicados um centavo sequer de indenização.
Também apelamos para que os representantes da
categoria recorram da sentença emitida ontem, indo a
todos os tribunais, recorrendo e lutando para que es
tes servidores que tão bons serviços prestaram ao
nosso Estado não sejam jogados na rua como se ne
nhuma utilidade tivessem ou como se nada de bom ti
vessem feito pela nossa terra. A luta dos demitidos
continua. Perdeu-se apenas uma batalha, mas a
guerra contra as demissões injustas em Rondônia
certamente ainda deve ir muito longe!

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. AlOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, neste momento em que a desco
berta de combustíveis fósseis no mar do Espírito San
to aparece como uma das maiores perspectivas para
o desenvolvimento do meu Estado, torna-se impor
tante conhecer e extrair lições da história recente. Até
o início dos anos 70, as atividades de exploração e
produção da Petrobras estavam concentradas em ter
ra, principalmente nos Estados da Bahia e Sergipe.
Com a intensificação da busca de jazidas no mar para
fazer frente ao choque do petróleo de 1973, a empre
sa começou a trazer técnicos desses dois Estados
para Vitória, local escolhido como o ideal para dar o
apoio off-shore a todo o Espírito Santo e norte flumi
nense.

Assim, a Bacia de Campos foi descoberta em
1974, com o apoio de rebocadores, helicópteros, técni
cos e especialistas sediados em Vitória. Dois anos
depois a Petrobras inaugurava seu escritório local,
uma casa na Praia do Canto, com cerca de quinze
empregados, entre eles dois jovens engenheiros que

viriam a ter sucesso na carreira: o ex-Presidente da
Petrobras, Alfeu Valença, e o atual Presidente da
Repsol-YPF no Brasil, João Carlos de Luca. Mas a
promissora presença da empresa iria durar pouco,
devido à falta de entendimento em relação ao uso dos
portos capixabas: em 1979, a empresa resolveu
abandonar Vitória e construir um porto em Macaé,
com dedicação integral.

Muita coisa mudou ao longo desses últimos vin
te anos. Aquele pequeno escritório iria se transformar
na Petrobras/Bacia de Campos, sediada em Macaé,
que hoje produz cerca de 1 milhão de barris/dia e
gera mais de 21 mil empregos diretos, inclusive para
quinhentas pessoas que mantêm residência em cida
des capixabas.

Nessas duas décadas, operando a partir de Ma
caé, suas atividades ficaram concentradas na porção
sul da Bacia de Campos, que, por curiosa coincidên
cia, fica em águas fluminenses. A porção norte da ba
cia de Campos, toda ela em águas capixabas, e a
chamada Bacia do Espírito Santo ficaram inexplora
das até meados do ano passado, quando passaram a
ter uma atividade mais significativa. Hoje, torna-se
evidente que a prioridade concedida ao Rio de Janei
ro não foi definida pela falta de perspectivas. Pelo con
trário, o prêmio perseguido no litoral capixaba é muito
alto: para se ter uma ordem de grandeza, pode signifi
car dobrar as atuais reservas e a produção brasileira
de petróleo e gás ao longo das próximas duas déca
das. Após a flexibilização do monopólio estatal, o
Espírito Santo é o Estado onde há mais competição
na área de exploração de petróleo e gás no Brasil,
com atuação de sete grandes operadores: Petrobras,
Unocal, Shell, Texaco, Agip, Exxon-Mobile Rep
sol-YPE Trata-se do único lugar do mundo onde as
grandes empresas que disputam a liderança mundial
na produção de petróleo em águas profundas E~stão

lado a lado cooperando e competindo.

O ponto ideal de apoio para esse novo boom
exploratório, com muito mais razões do que em 1979,
é Vitória: o Porto de Imbetiba, em Macaé, está prati
cameme saturado com as atuais atividades e com o
crescimento ainda esperado naquela região; a distân
cia de todos os blocos exploratórios no litoral capixa
ba é significativamente menor quando comparada a
Macaé, configurando menor custo logístico, com eco
nomia anual na casa das dezenas de milhões de dóla
res. Reforçando a escolha de Vitória devido à sua lo
calização privilegiada, a empresa de consultoria
Arthur Andersen aponta o Espírito Santo como o
Estado que oferece melhores condições fiscais para a
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instalação das companhias de petróleo e de suas
prestadoras dE~ serviços. Outro argumento a favor de
Vitória é sua eficiente ligação aérea com o Rio de Ja
neiro, onde estão a Agência Nacional de Petróleo e a
sede da Petrobras.

A correção dessa análise logística e financeira
vai sendo comprovada na prática. A Repsol-YPF já
decidiu operar a partir de Vitória, em um porto com
partilhado com a Petrobras. A Agip está trazendo
seu braço de serviços, a Saipem, para operar em
todo o litoral da região Sudeste, a partir de Vitória. A
Shell estuda alternativas de operar a partir de Ubu
ou da Grande Vitória, devendo definir sua posição
nos próximos dias, já que será a primeira empresa
estrangeira a perfurar no litoral capixaba. A Texaco
deseja operar os dois blocos de que é responsável
em cima da divisa marítima ES-RJ, a partir de Vitó
ria; a Unocal ,e a Exxon-Mobil também sinalizam
uma decisão nesse sentido. A Halliburton, um dos
gigantes mundiais na área de serviços técnicos es
pecializados em petróleo, busca instalar-se com um
escritório em Vitória, ainda no primeiro semestre,
enquanto sua maior concorrente direta, a Schlum
berger, já está em São Mateus e cogita de nova
base em Vitória.

Mas não E~xistem apenas oportunidades nessa
corrida ao petróleo e gás no Espírito Santo. Existem
também as ameaças, de natureza política e adminis
trativa. A ação da Petrobras está dividida no Espírito
Santo. A Bacia do Espírito Santo está subordinada a
uma unidade da empresa sediada em São Mateus, a
220 quilômetros da capital, enquanto que a porção
norte da Bacia de Campos se subordina a uma unida
de sediada em Macaé, que hoje dá apoio às perfura
ções de poços realizadas em todo o litoral capixaba, a
despeito da distância.

A mobilização das lideranças dos diversos
segmentos políticos, econômicos e sociais deve asse
gurar que os legítimos interesses do Espírito Santo es
tejam contemplados no desenvolvimento dos negócios
de petróleo e gás. A instalação em Vitória de uma uni
dade da Petrobras que tenha como jurisdição todo o li
toral capixaba, além das atividades terrestres opera
das a partir da base de São Mateus, será um importan
te passo nesse sentido. Sua instalação em Vitória de
verá ser decisiva para agilizar negócios entre o setor
petróleo/gás e os consagrados setores de logística, si
derurgia e comércio internacional, gerando empregos,
receitas locais, tributos e desenvolvimento social.

Para concluir, Sr. Presidente, peço a divulgação
deste pronunciamento em todos os meios de comuni
cação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELO ROOOLFO (Bloco/PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4s
e Srs. Deputados, embora com um atraso injustifica
do, não poderia deixar de ocupar esta tribuna para
elogiar a diretoria e os funcionários da Tigre, líder ab
soluta do mercado brasileiro de tubos e conexões,
pelo trabalho sério que vem realizando.

É forçoso reconhecer que esse breve discurso
traz embutido uma motivação extra, que transcende a
inegável capacidade empreendedora do grupo: a Tigre,
que já dispunha de unidades industriais em Joinville,
Santa Catarina, Camaçari, Bahia, na capital paulista,
no Chile, na Argentina e no Paraguai, inaugurou, no
dia 17 de fevereiro, mais uma fábrica em Rio Claro, no
interior do Estado de São Paulo, gerando novos em
pregos diretos e indiretos, numa cidade e região pelas
quais tenho enorme apreço e sólido vínculo político.

A nova unidade industrial da Tigre em Rio Claro
terá sua produção voltada para a fabricação de dutos
especiais de polietileno para fibras óticas, o que per
mitirá ao grupo concorrer, em melhores condições, no
promissor e já disputado mercado das telecomunica
ções.

Na unidade de Rio Claro serão produzidas anu
almente 12 mil toneladas de dutos. Dentro de seis
meses, no entanto, a empresa espera ampliar sua ca
pacidade produtiva, a fim de que, em breve, possa
atingir a meta de 32 mil toneladas/ano. A nova fábrica
também está projetada para produzir, simultanea
mente, tubos para saneamento básico e gás, duas
áreas que, a exemplo das telecomunicações, deverão
crescer de maneira significativa, em função de inves
timentos públicos e privados.

O crescimento da Tigre nos últimos anos é ine
gável. Fundada em 1949, ela obteve um faturamento
de 597 milhões de dólares em 1997. No ano passado,
sua receita bruta saltou para 720 milhões de reais. A
expectativa é de que, em 2000, atinja a cifra de 1 bi
lhão de reais. O objetivo do grupo, agora, é tornar-se
líder do mercado em toda a América Latina.

Tal crescimento deve ser creditado aos investi
mentos feitos pelo grupo na ampliação de suas fábri
cas, na aquisição de equipamentos (injetoras, mol
des, extrusoras automatizadas) de última geração e
às mudanças na economia brasileira e mundial, o que
lhe permitiu obter ganhos consideráveis de produtivi-

. dade e competitividade.
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Há de se destacar ainda o seu empenho na bus
ca da normatização técnica, no desenvolvimento de
soluções sistêmicas e na propaganda de alto nível.

Todas essas preocupações, sabe-se, fazem
parte da estratégia das empresas modernas. Mas a
Tigre tem investido de forma sistemática no ser huma
no, no profissional que nela atua. E talvez aí resida o
segredo maior de seu 'sucesso. Por meio de progra
mas específicos, erradicou o analfabetismo entre
seus funcionários. Tem possibilitado a todos, inde
pendentemente do cargo que ocupam, um maior de
senvolvimento cultural, contribuindo assim para a for
mação da cidadania.

Os trabalhadores de todas as suas unidades
dispõem de entidades recreativas, transporte especi
al, atendimento médico-odontológico de qualidade,
seguro de vida e plano âe previdência privada. Con
tam, enfim, com uma série de benefícios que contri
buem para que eles tenham sucesso no presente e a
garantia de um futuro tranqüilo.

Em outras palavras, a Tigre, enquanto grupo
empresarial, não gera apenas empregos, o que, con
venhamos, não é pouco nos dias de hoje. Ela contri
bui de maneira objetiva para o desenvolvimento dos
cidadãos que nela trabalham e para a melhoria da
qualidade de vida de toda a comunidade que vive ao
seu redor.

É por essa razão, como já disse, que fico extre
mamente feliz por ela ter ampliado suas instalações
em Rio Claro.

Para finalizar, gostaria de registrar a dedicação,
a seriedade, a competência e a visão estratégica dos
seus Diretoref:! Almir Neves Leite, Mauro Bastos, Mar
cos Zampin. Parabéns a todos pelo belo trabalho que
vêm realizando.

Era o que tinha a dizer.'

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO ZUPPO (POT - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, o PresiClente da República assinou, em 23 de
dezembro de 1999, decreto determinando que a par
ticipação do capital estrangeiro na privatização do
Banespa poderia ser de até 100%. Um verdadeiro
"Papai Noel" para a banqueirada internacional.

Apesar de recentemente pesquisa da DataFo
lha ter revelado que 48% da opinião pública é contrá
ria à privatização do Banespa e 71 % rejeita a partici
pação do capital estrangeiro na sua privatização, o
Presidente da República tem-se demonstrado irredu
tível na defesa da participação do capital estrangeiro.

Em pronunciamentos anteriores tivemos a opor
tunidade de denunciar a esdrúxula intervenção do
Banco Central no Banespa e a fraqueza do Governa
dor Mário Covas, que demonstrou ser incapaz de de
fender o Banespa com seus 25 bilhões de reais em
ativos, mais de 3 milhões de cliente.:;, quinhentas
agências, oitocentos postos de atenuunento e mais
de 20 mil funcionários.

Em 1999, o Banespa deu um lucro de 1,1 bi
lhões de reais e hoje em dia tem um imenso potencial
para crescer na área de crédito, alavancado a retoma
da do desenvolvimento econômico não só no meu
Estado, como em outras regiões do País.

Na sua política de desmonte da Nação - entre
gar em cinco anos um patrimônio nacional construído
em cinqüenta -, para o Governo Fernando Henrique
Cardoso a desnacionalização do Banespa é estraté
gica, pois se consumada, como é a "firme determina
ção" do Presidente da República, está aberto o cami
nho para a privatização do Banco do Brasil (com ati
vos de 140 bilhões de reais) e da Caixa Econômica
Federal (com ativos de 120 bilhões de reais).

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a reação
da opinião pública contrária à entrega do Banespa e a
manifestação no mesmo sentido de importantes per
sonalidades políticas, algumas pertencentes a esta
Casa, é um dado novo no quadro de um país que tem
assistido passivamente ao processo de aniquilamen
to do Brasil, patrocinado pelo atual Governo.

Tenho defendido, e o faço novamente desta tri
buna, que deveríamos adotar a mesma posição naci
onalista dos empresários e governantes do Estados
Unidos, que defendem com intransigência os seus
interesses. Essa é a razão pela qual o novo Embai
xador dos Estados Unidos no Brasil. Sr. Anthony
Harryngton, deixou claro, conforme noticiou a Gazeta
Mercantil, edição de 31 de janeiro de 2000, que o seu
objetivo é o de assegurar "um maior apoio para as em
presas norte-americanas que operam no Brasil".

Nossas elites, ao contrário, intoxicadas pelos
meios de comunicação, defendem o capital estrangei
ro e as multinacionais, repetindo acriticamente que
nos tempos de globalização as empresas perderam
seu caráter nacional. Paradoxalmente, a propriedade
dos meios de comunicação em nosso País é reserva
da tão-somente a brasileiros natos ou naturalizados
há mais de dez anos.

Felizmente, parece que agora, com a pretendi
da desnacionalização do Banespa, começa a surgir
ainda que timidamente nas nossa elites uma postura
muito semelhante àquela adotada pelos empresários
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e governantes dos Estados Unidos da América. A
mesma postura que coloca em primeiro lugar a defe
sa das empresas norte-americanas, impedindo ou li
mitando a participação do capital estrangeiro nos vá
rios setores da economia, sobretudo no seu sistema
bancário. Aliás, a existência de um sistema bancário
própriv é condição para manutenção da soberania
nacional.

Essas elitels começaram a compreender, como
escreveu o ex-Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira no
artigo "Banespa e o Interesse Nacional" (Folha de S.
Paulo, edição de 16 de janeiro de 2000), que

Os franceses defendem suas empre
sas, os alemães defendem sua empresas,
os ingleses defendem suas empresas, os
italianos defendem suas empresas, até os
americanos, que em princípios não precisa
riam, defendem suas empresas. Não impe
dem, sistematicamente, que estrangeiros as
comprem, mas também não abrem as por
tas.

Quando se trata de uma empresa es
tratégica, como é um grande banco de va
rejo, simplesmente não permitem que a
transação se complete. Enquanto isso, nós
permitimos a desnacionalização das gran
des empresas brasileiras e grandes ban
cos. Decididamente, enlouquecemos." (gri
fo nosso)

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, decidi
damente vamos passar o atestado de débeis menta
is se não sustarmos o decreto presidencial, porque
o Banespa nas mãos do capital estrangeiro signifi
cará que mais de 50% do sistema financeiro nacio
nal estará sob o controle de bancos alienígenas.

Perdemos o controle da política monetária e, se
gundo a análise de conceituados economistas, como
os Srs. Paulo Nogueira Batista, Aloysio Biondi e ou
tros, daremos o primeiro passo para dolarizar a moe
da e o País readquirir o estatuto de colônia em sua
plenitude.

Quero, finalmente, invocar aqui a posição do
Presidente desta Casa, o Deputado Michel Temer,
que também se manifestou contra a desnacionali
zação do Banespa. Mas quero principalmente apelar
para a consciência de defesa dos interesses nacionais
que tem a maioria esmagadora dos membros desta
Casa e dizer que chegou a hora de dar um basta a um
Governo irresponsável, que destrói sistematicamente
a Nação e, para dizer o menos, deve ter enlouquecido.

Muito obrigado.

o SR. MÁRIO NEGROMONTE (Blo·
colPE, w·BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemoramos
hoje o Dia Mundial da Água. Dada a importância que
esse precioso líquido representa para toda a raça hu·
mana e, em particular, para os habitantes do se
mi-árido nordestino, os quais eu represento, pelo
Estado da Bahia, estou aqui agora nesta tribuna para
tecer os comentários que a minha consciência impõe
e alertar meus pares sobre a atuação criminosa de al
guns brasileiros em relação aos mananciais e reser
vatórios de água do nosso País.

Rios como o Tietê, em São Paulo, ou o meu que
rido São Francisco, razão de ser de minha luta como
Deputado Federal, estão sendo tratados com desca
so, com perversidade e com indiferença, construindo
as bases de futuros desastres ecológicos, pois sabe
mos todos que a natureza se vinga brutalmente dos
ataques que ela sofre.

Sabemos todos que a água é a fonte de vida. Ela
é a garantia da própria continuidade da vida.

Se, por um lado, 97,5% da superfície terrestre es
tão cobertos pela água, por outro, menos de 1% de
água existente no planeta é utilizável e de fácil acesso.

O desperdício, a exploração excessiva e preda
tória e a poluição dos rios e mananciais estão pondo
em risco a existência de água utilizável pela raça hu
mana, pois a saúde dos ecossistemas determina a
existência dos mananciais, em quantidade e em qua
lidade.

Eis por que os projetos e estudos que envolvem
os recursos hídricos, como o da transposição de
águas do rio São Francisco, têm de ser exaustiva e
cautelosamente analisados, a fim de evitar futuras ca
tástrofes ecológicas e ambientais.

O Rio São Francisco está sendo levado a uma
UTI, por força de um desmatamento irresponsável
das suas margens e de seus afluentes, pela poluição
e pelo uso indiscriminado de suas águas. É um rio
moribundo, e, se não nos conscientizarmos disso,
será difícil retirá-lo dessa UTI e resgatar o verde de
suas margens, a piscosidade de suas águas e o re
nascimento de seus afluentes.

Assim, nobres Deputados, no Dia Mundial da
Água, nada há a comemorar e, sim, a lamentar tantos
crimes contra a ecologia, contra o meio ambiente, que
estão pondo em perigo a existência desta fonte de
vida, a água.

É necessário, urgentemente, delegar as mis
sões de serviço público de distribuição de água nos
centros urbanos à iniciativa privada, que investirá as
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somas necessárias para a modernização dos servi
ços de saneamento e distribuição.

É necessário, enfim, que Governo e iniciativa
privada atuem em conjunto, tanto no estudo quanto
na execução da administração dos recursos hídricos
de que dispomos.

O semi-árido nordestino, réu e vítima de secular
indiferença quanto aos recursos hídricos, reclama por
uma solução imediata desta calamidade que é a ine
xistência da água para consumo e para a agricultura.

Não basta sorver do subsolo a água que é con
sumida, pois, como o petróleo, essa água não tem
condições de renovação. Na proteção, revivificação e
detalhado manejo dos mananciais estão as soluções
para o problema.

Mas minha consciência e meus princípios man
dam que eu me dirija a este Plenário para elevar um
brado de alerta, um libelo de acusação contra essas
agressões de que lhes falei anteriormente, que nos
trarão, tenho certeza, grandes prejuízos, imensos dis
sabores e até, talvez, a própria extinção da raça hu
mana.

Cumpro assim o meu dever ao deixar aqui con
signada a minha posição de não aceitar essas ações
predatórias contra nossos recursos hídricos.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, creio que no dia de hoje, 22 de março, Dia
Mundial da Água, nunca é demais alertarmos as auto
ridades, ambientalistas e sociedade em geral para
que reflitam sobre uma das maiores crises do próxi
mo século, que é a de abastecimento de água, consi
derando o aumento da população, que resulta numa
demanda cada vez mais difícil de ser atendida.

Além disso, o uso e o abuso, o desperdício, a
agressão ao meio ambiente e o crescimento vertigi
noso das contaminações de mananciais e de rios e
lençóis freáticos são outros fatores que sem dúvida
contribuem para que as futuras gerações sobrevivam
com sérias dificuldades.

Triste é constatarmos que muita gente ainda
não acordou para o grave problema que se avizinha.
O rio Amazonas, por exemplo, sofre com o lixo que as
embarcações jogam em seu leito. Toneladas de detri
tos são despejadas diariamente das embarcações
que transportam passageiros e cargas, o que mostra
falta de conscientização e desconhecimento da popu
lação sobre os danos provocados por esse tipo de
ação.

A poluição dos lençóis freáticos advém princi
palmente de lixos e cemitérios, postos e fossas, agro
tóxicos e fertilizantes, rejeitos e aterros industriais; ci
te-se ainda o rebaixamento do lençol freático. Mas,
em vez de o Governo preocupar-se em colocar em
execução programas que recuperem nossos manan
ciais, fecha os olhos para os problemas existentes.

Segundo dados da OMS, das 68.400 toneladas
de lixo lançadas a céu aberto diariamente no Brasil,
aproximadamente 43.092 toneladas são jogadas em
corpos d'água superficiais, e mais de 62% da popula
ção não possuem sequer esgotamento sanitário, o
que explica o aberrante número de pessoas interna
das por doenças como a cólera e a diarréia. Hoje no
Brasil 40 milhões de pessoas não têm sequer acesso
à rede de água.

As crescentes necessidades de água, a limita
ção dos recursos hídricos, os prejuízos causados
pelo excesso exigem que tanto o planejamento quan
to a gestão da utilização e do domínio da água se fa
çam em termos racionais e otimizados, integrando-se
a uma política de desenvolvimento econômico-social
dos territórios.

Assegurar a quantidade de água necessária
para o consumo de nossa população não basta. Não
queremos nossos rios virando esgotos, os lagos vi
rando fossas, nossos peixes sendo envenenados por
óleos e metais despejados no oceano e pessoas mor
rendo pelo consumo de água contaminada. É preciso
manter a água com qualidade e quantidade suficien
tes para a sobrevivência de nossa população.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARTHUR VIRGílIO (PSDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os números disponíveis sobre o com
portamento da economia brasileira demonstram sen
sível melhora de perspectivas em relação ao início do
ano passado, quando ocorreu a desvalorização cam
biaI. É o que confirmam os dados publicados pelo Bo
letim de Acompanhamento Macroeconômico, divul
gado pela Secretaria de Política Econômica do Minis
tério da Fazenda.

A análise dos últimos boletins, especialmente o
referente a fevereiro, leva à conclusão de que a eco
nomia conseguiu superar excepcionalmente bem as
perturbações introduzidas pelo choque cambial.
Ultrapassando as expectativas mais otimistas, o ano
passado não foi marcado por forte contração do PIB
nem se verificou um salto inflacionário significativo. A
retomada do crescimento no final do ano permitiu que
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a indústria apn~sentasse, em dezembro, crescimento
de 8,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Na virada. do ano, o Governo obteve sucesso ao
abastecer o mercado de dólares, evitando qualquer
tendência de descontrole. Mais do que isso: conse
guiu enfrentar a instabilidade herdada dos choques
externos passados e sustentou uma trajetória decli
nante da cotação daquela moeda, que se situa, hoje,
num patamar capaz de estimular as exportações com
estabilidade.

No lado dos preços, Sr. Presidente, os movi
mentos altistas do ano passado confirmaram seu as
pecto conjuntural, advindo de choques de oferta loca
lizados. Os dados de fevereiro mostram que aqueles
choques não se transmitiram para o resto da econo
mia e que os índices confirmaram sua tendência de
queda. O IGPM caiu de 1,24, em janeiro, para 0,35,
em fevereiro, enquanto o IPC variou de 1,17 para 0,05
no mesmo período. Não se confirmou também a ex
pectativa de alguns analistas de que o aumento de
preços no atacado se transmitiria aos preços ao con
sumidor.

No setor Elxterno, Sras. e Srs. Deputados, a me
lhora também foi significativa. O déficit em transações
correntes foi dEI US$929 milhões, em janeiro, contra
2,3 bilhões no mesmo mês do ano anterior. A balança
comercial apresentou superávit de US$78 milhões,
em fevereiro, indicando, sobretudo, um significativo
aumento no quantum exportado. Com isso, logo que
se recuperem os preços internacionais das commo
dities, os resultados em dólares crescerão conforme
esperado. Estima-se que o volume de manufaturados
cresceu 25% no primeiro bimestre do ano sobre o
mesmo período de 1999.

Tudo indica, portanto, que as exportações estão
reagindo muito bem ao estímulo da desvalorização
cambial e que não há qualquer dúvida quanto à ten
dência de fortalecimento da posição externa do País,
o que, aliás, vem sendo confirmado pela melhoria da
percepção dos investidores externos em relação à
evolução do balanço de pagamentos.

No aspecto das contas públicas, os resultados
foram, também, extremamente positivos. Em 1999, o
Governo registrou superávit primário de US$21,5 bi
lhões contra US$5,4 bilhões, em 1998. A relação dívi
da/PIS, que chegou a 51 %, declinou para 46,9%, re
velando uma performance superior ao inicialmente
programado.

Em resumo, o ano começou com um cenário
amplamente favorável à retomada do crescimento
econômico, potencializado pela percepção geral de

que a economia se ajustou à nova realidade dos pre
ços relativos, sem que o estímulo às exportações te
nha resultado em qualquer impacto mais significativo
sobre os preços.

Temos queda dos índices de inflação, retomada
do nível de atividade e melhora nas contas externas,
com fortalecimento do movimento exportador. As
contas públicas estão sob controle e o mercado de
trabalho já começa a reagir positivamente.

No geral, existe um cenário marcado por maior
estabilidade e maior previsibilidade, com indicações
de que o choque cambial foi plenamente superado e
que temos, já, amplas condições de ingressar num
novo ciclo expansionista, agora com a economia mais
aberta e mais bem preparada para enfrentar os desa
fios da eficiência e da competitividade.

A Secretaria de Política Econômica tem presta
do um grande serviço ao País, com a divulgação de
seus boletins, que são excelénte instrumento para a
análise da realidade nacional. Não temos dúvida de
que os próximos números daquela publicação trarão
dados ainda melhores, relativamente ao futuro da
economia brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje ocupamos a tribuna para trazer a
V. Exas. um documento crucial para a superação dos
sérios problemas que afligem uma das principais polí
ticas públicas em nosso País, ou seja, a segurança
pública. Refiro-me à "Carta de Goiânia", resultado do I
Fórum de Segurança Pública do Brasil, realizado em
Goiânia, de 15 a 17 de março.

Em primeiro lugar, gostaria de saudar a iniciati
va das diversas autoridades responsáveis pela se
gurança pública, cumprimentar a Secretaria de Se
gurança Pública do Estado de Goiás e dizer que nos
alegra ver o empenho, a busca efetiva e sincera de
mecanismos de superação de alguns entraves que
permeiam tal setor, a exemplo daqueles que estão
presentes no Entorno do Distrito Federal, com as
suas faces e crimes hediondos, perversos e, sobre
tudo, explicitadores de uma realidade de abandono e
descaso.

A realidade de violência, descaso e desrespeito
à vida, vivenciada no Entorno de Brasília, como em
todo o território nacional, não possui como único ele
mento propulsor a ação violenta, conivente ou omissi
va dos agentes policiais. Outros fatores corroboram
este triste quadro, a exemplo da ausência de políticas
públicas continuadas de saúde, educação, moradia,
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transporte, saneamento básico e todas as demais
que asseguram a cidadania.

A "Carta de Goiânia" é um índice de idéias que
objetivam reverter recursos para a área de segurança
pública. A verdade é que com a falta de um piso míni
mo existem disparidades no salário percebido pelos
agentes de segurança nos diversos estados brasilei
ros. E isso, a Carta quer mudar imediatamente. Além
disso, existem diversas propostas, em geral, centra
das na capitação de recursos internos e externos
para um melhor aparelhamento das categorias de po
liciais civis e militares.

Existem outras questões de igual importância,
que são as relacionadas à formação e reciclagem dos
homens e mulheres responsáveis pela segurança pú
blica. Preocupa-nos a quantidade de crimes cometi
dos por policiais civis e militares e o envolvimento
com grupos de extermínio, narcotráfico, corrupção e
extorsão amplamente divulgados na imprensa brasi
leira. Essas questões não foram discutidas no I Fórum
de Segurança Pública, como também não estão no
rol das preocupações da "Carta de Goiânia". Espera
mos que no 11 Fórum, previsto para ser realizado na
Bahia, possam ser elencadas essas e outras preocu
pações que permeiam o imaginário e sobretudo o co
tidiano do povo brasileiro.

No entanto, como primeiro momento de busca
de saídas e alternativas capazes de assegurar uma
política de segurança pública, de desenvolver ações
preventivas e repressivas que tenham como único li
mite as regras democráticas estabelecidas em lei, for
jada em princípios éticos e humanitários. Não resta
dúvida sobre a importância desse I Fórum de Segu
rança Pública do Brasil; a justeza das reivindicações
que nele foram levantadas; o avanço de discussões
tão preponderantes para a sociedade brasileira em
geral.

Gostaríamos de fazer constar nos Anais da
Casa o documento final deste encontro, a "Carta de
Goiânia".

CARTA DE GOIÂNIA:
l-Inserção no Plano Plurianual (PPA)

da União de ações de implementação imedi
ata que permitam a estruturação da segu
rança pública nos eixos nacionais de desen
volvimento redirecionando recursos orça
mentários já previstos e corrigindo-se omis
são existente.

11 - Instituição do Fundo Nacional de
Segurança Pública, a ser mantido com recur
sos orçamentários e extra-orçamentários,

com o objetivo de modernizar, reequipar e
capacitar os órgãos de segurança pública.

111 - Criação de um piso nacional de
vencimento para os integrantes dos órgãos
da segurança pública, com a complementa
ção da remuneração por meio do Fundo Na
cional de Segurança Pública, nos moldes
adotados no setor educacional.

IV - Captação de recursos externos
junto a órgãos de fomento e investimentos
internacionais, que dispõem desses recur
sos e têm interesse em investir na seguran
ça pública, como instrumento eficaz de me
lhoria da qualidade de vida do cidadão.

V - Proposição de emenda à Constitui
ção Federal, estipulando percentual mínimo
obrigatório de aplicação de recursos em se
gurança pública pela União, estados e muni
cípios.

VI - Revisão dos convênios não-onerosos
à União e por eles impostos aos estados, para
o combate ao tráfico e uso indevido de drogas,
de forma a estabelecer novos termos com
obrigações e direitos justos e eqüitativos en
tre as partes.

VII - Mudanças nas leis penais e pro
cessuais, objetivando a agilização na apura
ção das infrações penais e aplicação da re
primenda respectiva, com a conseqüente di
minuição da impunidade.

VIII - Regulamentação do preceito
constitucional previsto no parágrafo 7Q do
artigo 144, respeitando-se a autonomia dos
Estados federados e estabelecendo as dire
trizes básicas para as atividades da área.

IX - Incremento de mecanismos para
a indispensável participação dos profissio
nais da área e da sociedade na formulação
de políticas de segurança pública e na pre
venção e fiscalização de suas atividades.

X - Integração dos órgãos da seguran
ça, do Ministério Público, do Poder Judiciá
rio, da Defensoria Pública e do sistema pri
sional, como partícipes e co-responsáveis
pelo sistema de segurança pública encarre
gado de proteger o cidadão e assegurar o
exercício da cidadania.

XI Criação inadiável de in-
fra-estrutura prisional, federal e estadual,
com capacidade para assegurar a execução
penal, diminuir a impunidade, garantir os di
reitos humanos e a ressocialização.
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Não podE~ríamos deixar de destacar, Sr. Presi
dente, que as políticas de segurança pública devem,
a exemplo do referido evento, ser discutidas pelos
agentes envolvidos em sua formulação e execução.
No entanto, torna-se necessário chamar a socieda
de civil para o debate. A luta pela paz e segurança
deve ser compartilhada.

Por fim, gostaríamos de sugerir o encaminha
mento de alguns pontos fundamentais para a demo
cratização da segurança pública em nosso País, que
inclusive estão inclusos na agenda nacional de luta:

1 - federalização dos crimes contra os direitos
humanos, contribuindo para a superação do conheci
do problema da impunidade;

2 - criação de programas de proteção a vítimas
e testemunhas em todo o território nacional;

3 - efetivação da leis que punem o crime de tor
tura e de racismo;

4 - criação de conselhos de segurança pública,
com a participação da sociedade civil organizada, em
todo o território nacional;

5 - unificação das Polícias Civil e Militar;
6 - criação de ouvidorias de Polícia em todo o

território nacional;
7 - criação> de um sistema de dados nacional so

bre a violência;
8 - criação em todo o País do serviço dis

que-denúncia;
9 - criação de programas de prevenção à vio

lência contra grupos em situação mais vulnerável,
como crianças e adolescentes, idosos, mulheres, ne
gros, indígenas, migrantes, trabalhadores sem terra e
homossexuais;

10 - criação de programa de desarmamento da
população;

11 - criação de programas de seguro de vida e
de saúde para os policiais;

12 - criação de programas de capacitação ma
terial e humana dos policiais;

13 - assegurar nos orçamentos públicos, verbas
para o desenvolvimento de políticas preventivas e de
controle da violência.

Estas e outras tantas propostas, forjadas no pro
cesso de busca de saídas exeqüíveis para a proble
mática da segurança pública em nosso País, devem
ser objeto de discussões e sobretudo de ações con
cretas das autoridades públicas em nosso querido
Brasil. Sem isso, dificilmente poderemos superar a vi
olência e o abandono de nossa população.

Muito obrigado.

o SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para con
testar o discurso do deputado Darci Coelho - assumi
do porta-voz do governo Siqueira Campos - feito na
semana passada, neste plenário. Na última quin
ta-feira, o Deputado rebateu acusações que trouxe
mos a esta Casa, revelando que o senador Eduardo
Siqueira Campos, do PFL de Tocantins, está prestes
a licenciar-se de seu cargo no Senado Federal para
ocupar, durante o período eleitoral, a Secretaria do
Interior e Justiça do Estado do Tocantins, numa indis
cutível manobra para favorecer eleitoralmente o Go
verno do seu pai, Siqueira Campos, e o partido de
ambos, o PFL, em detrimento dos interesses do nos
so estado. Em palavras mais claras, é o uso da máqui
na política voltada para a compra das lideranças parti
dárias, prática usual do governador.

A trama ardilosa montada pela família Siqueira
e que ainda levaria Teima Siqueira Campos, primei
ro-suplente de Senador, a assumir a vaga do seu ir
mão no Senado Federal - é clara e incontestável até
para o nobre Deputado Darci Coelho.

S. Exa. não deveria perder tempo para tentar de
fender o indefensável. Os fatos por nós denunciados
são por si sós muito fortes e graves para serem trata
dos como uma estratégia normal dentro de uma ad
ministração pública. Não, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados! A artimanha encenada pela família Si
queira Campos não resiste à mínima confrontação
ética e moral. Aliás, o nobre Deputado Darci Coelho,
no lugar de revolver-se nessa argila movediça, faria
muito mais para a imagem pessoal de S. Exa. esclare
cer o eleitor de Tocantins sobre as verdadeiras razões
e intenções da família Siqueira Campos ao urdir tal
manobra.

O nobre Deputado Darci Coelho classificou o
pronunciamento em que denuncio as manobras elei
toreiras de Siqueira, Eduardo e sua irmã Teima de "in
verídico" e "deselegante". Talvez, S. Exa. prefira assim
tentar desqualificar as graves acusações e lamentá
veis artimanhas do chefe do Executivo de Tocantins, o
que é mais fácil do que tentar justificá-Ias. "Inverídico",
Sr. Presidente, se a imprensa do Estado vem notician
do a decisão de Siqueira de tirar seu filho do Senado
Federal para atuar numa pasta política justamente no
período que coincide com o início do processo eleito
ral em Palmas. "Deselegante", Sras. e Srs. Deputa
dos, é a forma como o governador vem-se compor
tando 1J0 cargo que ocupa, que deveria ser mais de
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magistrado do que a nos lembrar os ataques de uma
ave de rapina.

Na sua defesa da nefasta política da família Si
queira Campos, o referido parlamentar diz que justifi
ca o afastamento do Senador Eduardo Siqueira do
Senado Federal para assumir a Secretaria da Justiça
como uma prática de toda a história republicana do
País. Ele cita, então, os casos recentes do atuais Mi
nistros da Saúde, José Serra, e dos Transportes, EIi
seu Padilha. O nobre Deputado faz questão de lem
brar que este último é do mesmo partido a que per
tenço, o PMDB.

Ora, Sr. Presidente, a comparação com os dois
ministros e a maquinação feita por Siqueira Campos
buscando estritos interesses eleitorais e politiqueiros
é grosseira e fere a inteligência do cidadão do Tocan
tins. Serra e Padilha foram convocados para trabalhar
em favor dos interesses da saúde e do desenvolvi
mento do Brasil. Não nos consta que seus suplentes
são consangüíneos diretos, como irmão, ou que os
dois ministros tenham como função precípua defen
der interesses próprios e eleitorais de seu grupo polí
tico com prática ilícita. Além do mais, Sr. Presidente, o
Ministro Eliseu Padilha nem Deputado é, desde o final
da legislatura passada, quando, aceitando convoca
ção do PMDB e do presidente Fernando Henrique
Cardoso, deixou de disputar sua reeleição para ficar
no Ministério dos Transportes, a serviço do Brasil e do
Governo que ajudamos a eleger. Já em relação ao
que está acontecendo no Tocantins, não se pode afir
mar o mesmo, infelizmente.

Ainda no seu pronunciamento, o Deputado Dar
ci Coelho quer estabelecer um paralelo entre a minha
carreira política e a de meu pai, José Freire, que teve
seis mandatos de Deputado Federal, com essa ver
dadeira imposição ao eleitorado do Tocantins de no
mes e mais nomes dos Siqueiras aos cargos públi
cos, mediante o voto ou não.

É fato que eu disputei uma eleição para Deputado
Federal na mesma chapa em que meu pai disputou o
Governo do Estado. Mas o que aconteceu com TeIma
Siqueira Campos e Eduardo Siqueira Campos, eleito
em 1998, justamente com o Governador Siqueira Cam
pos é completamente diferente! Também é certo que
segui os exemplos de meu pai no que se refere à vida
pública, pois considero sua passagem por esta Casa,
como pela administração pública, digna de ser imitada.

Mas o que tratamos no nosso discurso, onde se
denuncia um conluio entre pai e irmãos buscando,
unicamente, vantagens materiais, não é nada digno
de ser seguido como exemplo, nobre Deputado Darci

Coelho. É uma outra coisa, e todos nós sabemos o
que é! É maracutaia! É a prática da familiocracia e da
panelinha!

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

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, depois do desastre registrado
em janeiro deste ano, com vazamento de milhões de
litros de óleo de uma tubulação da Petrobras na Baía
de Guanabara, vimos agora um novo acidente ecoló
gico que vem chocar, indignar e assustar os cidadãos
do Rio de Janeiro. Refiro-me à pior mortandade de
peixes dos últimos sete anos na Lagoa Rodrigo de
Freitas, um dos cartões postais da capital fluminense,
cujos problemas remontam há anos, sem que solu
ções eficazes tenham sido tomadas pelas autorida
des competentes. Foi sem dúvida mais uma tragédia
anunciada, destas que poderíamos ter evitado não
fosse o descaso daqueles a quem cabe promover a
constante melhoria da qualidade de vida de nosso
povo, o que inclui certamente a preservação do meio
ambiente.

A Presidência da Cedae anunciou esta semana
os projetos para salvar a Lagoa Rodrigo de Freitas.
Entre as medidas adotadas estão a drenagem do ca
nal da Avenida General Garzon, a inspeção das redes
pluviais com microcâmera para descobrir ligações de
esgoto; e se está importando o mais moderno apare
lho de mapeamento do subsolo (o geo-radar), que
mapeará não só as ligações clandestinas da capital,
mas de todos os municípios do Estado do Rio de Ja
neiro.

Sr. Presidente, tenho certeza de que a respon
sabilidade maior não é da Cedae, que é uma compa
nhia estadual de responsabilidade e um modelo pa
drão de qualidade e desenvolvimento. Não adianta a
Prefeitura acusar o Governo Estadual como respon
sável pelo esgoto indevidamente lançado na Lagoa;
ou, de outro lado, o Estado atribuindo culpa à Prefei
tura, que teria deixado de operar uma draga no canal
que promove a aeração de suas águas. É preciso dei
xar de lado as vaidades pessoais, é preciso agir com
coragem, com decência, com sabedoria, assumindo
cada qual sua responsabilidade na parcela que lhe
cabe, como fez a Presidência da Cedae, pelo
bem-estar da população.

Não nos alongaremos, Sr. Presidente, neste pro
nunciamento, que teve como objetivo externar nossa
indignação pelos fatos acima mencionados. Mas volta
remos a abordar o assunto, lembrando inclusive que
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situações semelhantes vivem outros importantes
sistemas lacustres do nosso estado, iminentemente
ameaçados por graves desastres ecológicos tão gran
des quanto o da Lagoa Rodrigo de Freitas, em razão
da ocupação irracional, da poluição, da falta de fiscali
zação por parte dos poderes públicos, o que pode ser
resumido na ausência de uma política de desenvolvi
mento sustentável capaz de conciliar o bem-estar do
homem e a preservação do meio ambiente.

Era o que tinha a dizer.

SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, como membro e presbítero da Igreja Evangéli
ca Assembléia de Deus, é com grande satisfação que
venho a esta tribuna homenagear a Casa Publicadora
das Assembléias de Deus - CPAD, pelos seus 60
anos de existência.

A principal missão da Igreja Assembléia de
Deus é evangelizar, ou seja, levar a palavra de Deus e
a doutrina pentecostal a todos os homens e mulheres
do planeta. E as publicações da Cpad estão entre os
mais eficazes instrumentos de que a comunidade
pentecostal braSileira dispõe para o cumprimento
desta missão. O Mensageiro da Paz, órgão oficial
das Assembléias de Deus no nosso País, tem sido
responsável por centenas de milhares de conversões
ao longo das últimas décadas. É difícil precisar o nú
mero exato de pessoas aflitas e desorientadas que
encontraram nas páginas de Mensageiro da Paz
uma valiosa fonte de esperança e de conforto; pesso
as que lograram, por meio das páginas desse periódi
co, paz de espírito e um novo sentido para suas exis
tências.

Antes do lançamento de Mensageiro da Paz,
em 1930, os líderes das Assembléias de Deus divul
gavam seus artigos e notícias na coluna "Na Seara do
Senhor", publicada no jornal paraense A Voz da Ver
dade, bem como nos periódicos Boa Semente e O
Som Alegre. Estes primeiros veículos de divulgação
da doutrina pentecostal tiveram vida efêmera, mas
desempenharam papel de enorme relevância na con
solidação da Assembléia de Deus no nosso País.

É motivo de grande regozijo para mim, nobres
colegas, constatar que as primeiras modestas tentati
vas da nossa Igreja de ampliar sua área de influência
com o uso de veiculas impressos renderam muitos e
valiosos frutos graças ao empenho e à perseverança
da comunidade pentecostal. Logo que a Cpad foi fun
dada, a sua manutenção dependia da ajuda financei
ra das igrejas. Conscientes da importância de uma
editora para a Assembléia de Deus, diversos pastores

lideraram uma mobilização nacional em favor da
Cpad, e durante anos milhares de fiéis enviaram re
gularmente à Casa Publicadora as contribuições que
permitiram a sua definitiva consolidação. Hoje a Cpad
é a maior editora evangélica da América Latina.

O periódico A Seara, fundado em 1956, é outra
prestigiosa publicação da Cpad. Desde que foi criada,
A Seara tem representado, para as Assembléias de
Deus, um importante veículo de renovação e de estí
mulo à cultura e à educação dos jovens da comunida
de evangélica. Numa época em que os pentecostais
eram rotulados de incultos e obscurantistas, A Seara
enfatizava a importância dos deveres de cidadania,
da participação na vida social do País e o inestimável
valor da cultura para o desenvolvimento individual.

A partir de 1977, a comunidade evangélica bra
sileira também passou a contar com uma revista, O
Obreiro, igualmente publicada pela Cpad. O Obreiro
é um periódico destinado aos ministros e oficiais das
Assembléias de Deus, e reúne estudos bíblicos, te
mas ligados à administração eclesiástica, artigos de
cunho doutrinário mais profundo e orientação biblio
gráfica, entre outros assuntos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
bem-aventurados são aqueles que, ao olharem para
trás, podem vislumbrar sua participação no estabeleci
mento dos sólidos alicerces de uma construção aben
çoada como a Casa Publicadora das Assembléias de
Deus, obra inspirada pelo Espírito Santo e dedicada à
constante glorificação do Senhor! Bem-aventurados
são, pois, os líderes e obreiros Lauro Soares, Arquime
des Pinto de Vasconcelos, Cícero Canuto de Lima, San
são Batista, Samuel Nystrôm, Francisco Leopoldo Coa
lho, J. P. Kolenda, Nels Nelson, Lawrence Olson, André
Hargrave, Thales Caldas, João Pereira de Andrade e
Silva, Gunnar Vingren, Joanyr de Oliveira e tantos ou
tros anônimos fiéis da Igreja Assembléia de Deus
que, com empenho, generosidade e dedicação, cons
truíram a maior editora evangélica da América Latina,
instituição que contribui incessantemente para a di
vulgação da palavra de Deus entre nós. A estes valo
rosos fiéis desejo manifestar a minha enorme grati
dão, em nome de toda a comunidade evangélica bra
sileira, e faço votos de que a Casa Publicadora das
Assembléias de Deus continue a trilhar este caminho
de sucesso, mantendo absoluta fidelidade à causa do
Senhor.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia 5 de dezembro de
1996, explodiu, em nível nacional, o chamado
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"Escândalo do Orçamento", que envolveu o Deputado
Pedrinho Abrão, então Líder do PTB e Relator da Sub
comissão de Recursos Hídricos da Comissão Mista
de Orçamento. O Deputado fora acusado pelo Minis
tro Gustavo Krause, pelo Secretário de Recursos Hí
dricos do Ministério do Meio Ambiente, Paulo Roma
no, por sua vez amigo íntimo do Sr. Alfredo Moreira
Filho, da Construtora Andrade Gutierrez Ltda., de ten
tar receber propina no importe imaginário de 4% para
manter no Orçamento Geral da União (OGU) propos
ta de verba destinada à obra dita Barragem do Casta
nhão, no Ceará. O escândalo atingiu proporções gi
gantescas, nocivas à imagem do Legislativo e, princi
palmente, à dignidade e honra do Deputado Pedrinho
Abrão, ferido do ponto de vista político, empresarial e
familiar. í

Após processo ético-disciplinar, restou compro
vada a conduta ilibada e proba do Parlamentar.

Hoje, passados ",ais de três anos do episódio, a
equação é nítida: ~

- de um lado, reinam provas sobre a idoneidade,
caráter e lisura do Deputado, no desempenho de
suas funções;

- de outro, presunções e indícios de irregulari
dades pesam sobre a conduta ética e empresarial da
Construtora Andrade Gutierrez não apenas quanto à
Barragem do Castanhão, como também em relação a
outras obras executadas pela Construtora, a exemplo
do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas, tam
bém no Ceará.

Explica-se e prova-se. Conforme elucida a Nota
Técnica Conjunta nE 10/99, da Comissão Mista de
Planos, Orçamento Público e Fiscalização do Con
gresso Nacional, recente Relatório do Tribunal de
Contas da União considera "com indícios de irregula
ridades graves" ambas as obras. Nos dois casos foi
constatado pelo TCU "superfaturamento" e "elevado
acréscimo indevido nos custos" - no correr dos me
ses e anos de obras inacabadas.

Em 1996, mais de 20 milhões de reais foram
destinados à Barragem do Castanhão; em 1997, per
to de 44 milhões de reais; em 1998, mais 33 milhões
de reais; em 1999, 45 milhões de reais; e agora, em
2000, estão previstos mais de 64 milhões de reais.

Neste período, mais de 207 milhões de reais fo
ram aplicados e alocados, ultrapassando em muito o
orçamento previsto, da ordem 116 milhões de reais.

Eis, aí, Sr. Presidente e nobres Deputados, o ou
tro lado da moeda do lamentável "Escândalo do Cas
tanhão", que envolve a Construtora Andrade Gutier
rez, até o momento não investigada devidamente.

o SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Machado.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, prezado Deputado Jaques
Wagner, de fato eu estava um pouco ansioso para ocu
par esta tribuna, não só porque as questões que vou
abordar são de muita relevância, mas também porque
neste momento está em curso uma audiência pública
na Comissão Especial que"examina a PEC que limita a
edição de medidas provisórias. Estão previstas as pre
senças do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello e do
Ministro do STF Nelson Jobim. V. Exa. sabe tanto
quanto muitos nesta Casa que a questão da edição de
medidas provisórias inquieta não apenas este Con
gresso, mas sobretudo toda a sociedade brasileira.
Estamos na iminência de ver o Presidente da Repúbli
ca baixar mais um pacote de medidas provisórias, en
tre elas uma que atropela o debate que se trava nesta
Casa sobre o salário mínimo.

Eu pretendia fazer hoje, Sr. Presidente, um pro
nunciamento abordando o tema Renovação da Frota
de Veículos. O ilustre Deputado B.Sá, que discursou
no Pequeno Expediente, falou sobre suas dúvidas a
respeito desse programa. As inquietações do Deputa
do são pertinentes. Afinal, é claro, não queremos apo
iar um programa que traga prejuízo ao desenvolvi
mento regional. Entretanto, essa é uma proposta de
política pública e industrial que não interessa apenas
aos estados onde estão sediadas as montadoras de
veículos; ela é importante para o amplo programa de
desenvolvimento econômico, urbano, ambiental e so
cial do País.

Sr. Presidente, antes de entrar no tema que es
colhi para abordar no Grande Expediente desta tarde,
quero lembrar à ex-Deputada Maria da Conceição Ta
vares, que, com sua maneira muito veemente de falar
e uma acuidade que lhe é particular, usava, para sin
tetizar determinada situação, uma palavra: patifaria.
Podemos dizer que a palavra patifaria para alguns
pode significar enganação, subserviência, covardia.
Gostaria de me deter nessa conceituação.

Este é um Governo patife! Não é capaz de cha
mar para si a responsabilidade e o pioneirismo de co
locar na agenda do País a elevação do salário mínimo
e a mudança nos padrões de distribuição de renda.

É inacreditável que o Governo fique na defensi
va numa questão tão óbvia como é a questão do salá
rio mínimo. O Governo está na defensiva, Deputado
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Jaques Wagner, que preside a Câmara dos Deputados
neste momento. O Governo não é capaz de encontrar
um meio de viabilizar a elevação do salário mínimo
para míseros 100 dólares!

Ficamos a pensar: é pura patifaria, covardia!
Mas podemos dizer que também é subserviência,
porque, se esse salário mínimo encontra resistência
nas contas públicas, o Governo está comprometido
com um superávit primário mais amplo do que o Con
selho Monetário precisa para baixar os juros.

O rebaixamento dos juros poderia ser uma alter
nativa viável para aliviar as próprias contas públicas
e, com isso, criar-se graus de liberdade para se mexer
no salário mínimo.

Portanto, podemos dizer, sim, que este é um
Governo subserviente por ser incapaz de colocar em
xeque a sua relação com o Fundo Monetário Interna
cional.

Pode parecer na minha fala que essa simples
menção ao Fundo Monetário Internacional represen
ta hoje quase que um discurso banalizado da vida pú
blica brasileira.

O Fundo Monetário Internacional tem sido sem
pre mencionado desde muito tempo atrás como um
grande adversário do desenvolvimento equilibrado e
sustentado do nosso País. E não é outra a argumenta
ção que podemos usar aqui, porque quem manda de
fato no Brasil é o Ministro Pedro Malan, que está agora
depondo na Comissão Especial do Salário Mínimo. Ele
é overdadeiro mandarim deste País, é o funcionário do
Fundo Monetário Internacional que ocupa ocasional
mente o Ministério da Fazenda. É exatamente ele
quem dá a última palavra para se elevar o salário, para
se adotar no País um programa de renovação da frota
de veículos. O Ministro é que dá a última palavra para
se dar uma dinâmica ao Programa Nacional do Álcool,
para dizer onde devem ser aplicados os recursos das
privatizações. É por ele que passam as determinações
sobre os investimentos na área de educação, na área
da saúde, e assim por diante.

Na verdade, Sr. Presidente, a ditadura do Minis
tério da Fazenda impede que este País busque uma
saída alternativa para o seu desenvolvimento.

Há de se ressaltar que também depende do Mi
nistro da Fazenda a renegociação da dívida dos pe
quenos agricultores do Brasil. Aliás, esse é um caso
que está sobre a mesa e nunca foi decidido. O Gover
no prometeu uma solução, mas esta nunca foi dada. A
dívida dos grandes proprietários rurais foi negociada,
mas os pequenos agricultores não receberam o mes
mo tratamento.

Quero crer que toda esta situação de verdadeira
patifaria e covardia do Governo diz respeito à política
econômica extremamente atrelada a um contrato ou
pacto com o Fundo Monetário Internacional, o que im
pede o surgimento de graus de liberdade e de espa
ços para se adotar medidas de relevância social.

O salário mínimo está sendo debatido aqui, Sr.
Presidente. Entretanto, a Casa será atropelada, mais
uma vez, por uma medida provisória, porque a MP
tem sido sempre brandida como instrumento de go
vernabilidade, como se o Presidente da República
não dispusesse de instrumentos constitucionais para
dialogar com o Poder Legislativo. Esse é o argumento
utilizado na Comissão Especial que examina o institu
to das medidas provisórias.

E é mediante a edição de medidas provisórias
que o Governo submete esta Casa, a exemplo do que
ocorre na discussão do salário mínimo. Na realidade,
o Governo decidiu, a priori, o quanto concederá de
salário mínimo, comunicará aos Líderes o quanto au
torizará para a alteração desse valor, e que se dane a
Comissão Especial que está discutindo, nesta Casa,
dentro das prerrogativas do Poder Legislativo, qual o
salário mínimo de que a Nação precisa, qual o salário
mínimo de que carecem os trabalhadores brasileiros!

Essa cantilena de que aumento de salário con
duz fatalmente a uma elevação da inflação vem da
época da ditadura. Na ditadura também era assim.
Toda vez que se tocava na questão do reajuste de sa
lário, sempre se procurava ancorar essa questão à
questão inflacionária. Hoje a inflação está contida, sa
be-se lá por quê, com base em que alicerce; talvez,
em troca do desenvolvimento do País.

Este é um Governo de uma nota só. Tudo resu
me-se à questão da estabilidade monetária. O Gover
no está em pleno gozo do segundo mandato, e essa
página não é virada nunca. A economia pode crescer
3%, 4% este ano, mas vai crescer por um impulso pró
prio das forças vivas econômicas que estão resistindo
a essa situação.

Mas nada garante que esse crescimento será
sustentado.

O ex-Ministro Antônio Kandir, em outro momen
to, também prometeu um crescimento de 7% da eco
nomia para o ano posterior - essa afirmação ele fez
em 1997 - e seu vaticínio não se cumpriu.

Estamos vivendo o chamado stop and go: cres
cemos 3% num ano; no outro ano crescemos 1%; no
outro chegamos a - 0,9%; depois crescemos 1%.
Mas, na média, o crescimento da economia brasileira
é medíocre porque não temos política agrícola, não
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temos política de comércio exterior, não temos políti
ca industrial.

O programa de renovação da frota, por exemplo,
que está sendo discutido por setores como a cadeia
automobilística e a cadeia produtora de álcool com
bustível, é uma proposta para gerar emprego, para in
troduzir maior dinamismo na economia.

Não adianta atacar a indústria automobilística,
que é dinâmica. Quando ela cresce, puxa o cresci
mento da economia.

Não se trata, portanto, de um problema mera
mente corporativo, como o Deputado B.Sá afirmou
em seu pronunciamento no Pequeno Expediente, até
porque não entendemos o programa de renovação da
frota como um programa restrito ao combustível ga
solina. Esse programa tem de assimilar necessaria
mente o Programa Nacional do Álcool, tem de dar
uma atenção específica ao carro a álcool. Somos o
maior produtor de álcool do mundo. O Brasil detém a
tecnologia do motor a álcool. Empregos são gerados
não apenas no campo, no plantio da cana-de-açúcar,
em sua colheita. Em seu processamento, há um im
pacto sobre os estados produtores que repercute na
cionalmente.

Portanto, trata-se de um foco de dinamismo que
o Programa de Renovação da Frota de Veículos pode
ria reintroduzir no País, porque nossa economia não
tem dinamismo. Este é o problema na nossa econo
mia: não tem dinamismo. Fala-se muito nos investi
mentos estrangeiros que nos chegaram em grande
profusão, mas foram feitos muito mais na área de su
permercados, de serviços, sendo meramente uma tro
ca de patrimônio. Não houve investimento novo, não
houve investimento em uma nova planta produtiva,
não houve expansão do investimento privado na fron
teira, ou seja, um plus de investimento capaz de trazer
a economia de volta ao crescimento sustentado.

Então, trata-se de situação típica de um governo
paralisado por uma luta ou batalha - e o Governo cha
ma de batalha -, antiinflacionária que parece não ter
fim. Esse foi o grande carro-chefe do primeiro manda
to do Presidente Fernando Henrique Cardoso. No se
gundo mandato, foi dito que iríamos crescer sustenta
damente, gerar emprego, navegar em mar alto, e es
tamos parados. Estamos parados porque as contas
estão piorando, as exportações não se recuperaram
na dimensão prometida e não se recuperaram porque
não há crédito para os exportadores. Se não há crédi
to para exportação, não haverá melhor desempenho
do segmento exportador. E hoje temos, na questão
das contas externas, um ponto de estrangulamento

da nossa economia que a impede de voltar a ter dina
mismo e de crescer sustentadamente.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Adão Pretto.

O Sr. Adão Pretto - Em primeiro lugar, quero
cumprimentar V. Exa. pelo brilhante discurso a respeito
de tema tão importante. V. Exa. diz que este Governo
está estacionado, paralisado. Permita-me discordar.
Do meu ponto de vista, este Governo está atuando, e
muito bem, a favor do lado de onde veio. Sou Deputado
há 16 anos. Tenho mais 8 anos de militância sindical.
Comecei na época da ditadura militar, e nunca vi, pre
zado colega José Machado, Governo que demons
trasse tão claramente de que lado está. Por exemplo,
a questão do salário, que V. Exa.levanta. O salário mí
nimo causa inflação; o aumento do combustível, não;
o aumento da tarifa telefônica, não; o aumento da tari
fa de luz, não; o aumento dos medicamentos, não.
Então, de que lado está este Governo? Ele está atu
ando muito bem para os do seu lado. Outro exemplo,
que V. Exa. também já citou, é a questão das medidas
provisórias e da agricultura. Os partidos aprovaram
unanimemente um projeto na Comissão de Agricultu
ra, e esse projeto ficou bonitaço! Houve até um depu
tado do PMDB que usou a tribuna e disse que, graças
às emendas do PT, ele podia defender o projeto, por
que ficou moralizado. O projeto, porém, foi rejeitado
nesta Casa, e o Presidente Fernando Henrique ten
tou resolver a questão. Aliás, resolveu do seu jeito,
mediante medida provisória, dando até 20 anos de
prazo aos grandes para pagarem suas contas, rebate
da dívida de 15% a 30% e dois anos de carência. E
para os pequenos, problema que ainda não foi resol
vido, a última proposta é de até 5 anos de prazo e 1
ano de carência, sem rebate. Em todos os países do
mundo existe política agrícola diferenciada para o
grande e o pequeno, sendo este mais beneficiado do
que o grande. No Brasil, é o contrário: o grande é be
neficiado e o pequeno fica de fora. Portanto, este Go
verno, do meu ponto de vista, não está estacionado;
está atuando do lado dos grandes, das multinaciona
is, dos banqueiros, eo PO'!'J brasileiro que se lasque!

O SR. JOSÉ MACHADO - Deputado Adão
Pretto, o aparte V. Exa. está carregado de razão. Os
pequenos neste País não têm vez. Não têm vez o pe
queno produtor agrícola, o pequeno empresário do
comércio, o pequeno empresário da indústria. As mi
cro e pequenas empresas não têm crédito, apoio tec
nológico, política de exportação. Quando digo que o
Governo está estacionado, é porque, ao mesmo tem
po em que ele sufoca os pequenos, sufoca a Nação
como tal. O País está sufocado!
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É claro que sempre estarei aqui, como V. Exil

está, na defes.a dos pequenos, mas também estou
tentando alargar meu horizonte para pensar na ação,
na sua globalidade. E, na sua globalidade, o Brasil
está cada vez mais enfraquecido pelo processo de
desnacionalização crescente da nossa economia,
pela fragilização, pela inserção subordinada de nosso
País no contexto internacional.

Não temos, no contexto internacional, postura
soberana, altiva; temos um funcionário internacional,
um funcionário das instituições internacionais que
ocupa o Ministério da Fazenda; temos um funcionário
das organizações financeiras internacionais na Presi
dência do Banco Central; temos um funcionário dos
banqueiros internacionais na Presidência do BNDES.

Pode parecer que isso seja algo menor. Afinal
de contas, são brasileiros, a certidão de nascimento
lhes dá cidadania brasileira. Quando o Senador Anto
nio Carlos Magalhães ironiza dizendo que o Sr. Pedro
Malan gosta de falar inglês em seu gabinete, é uma
questão meramente de simbologia. Ninguém é contra
alguém dominar o inglês; muito pelo contrário, acho
fundamental. Quisera eu dominá-lo. Mas o problema
é que essas pessoas, que têm muito poder e que re
presentam esses interesses, afinadas com esses in
teresses, convivendo com eles, hoje controlam o
País.

Quem o Presidente Fernando Henrique Cardo
so ouve para adotar suas medidas ou exercer seu
mandato de Presidente? Afinal, S. ExA foi quem rece
beu o voto popular, não o Sr. Pedro Malan. Mas quem,
na verdade, em última instância, detém o controle do
Governo é o Ministro Pedro Malan, que diz se pode ou
não. Mas quem tem de dizer se pode, se não pode é o
político que detém um mandato pela soberania do
voto. Ele é que deve decidir, que deve ouvir a Nação e
dizer ao Ministro que adapte a política econômica aos
anseios da sociedade.

Se precisamos de um salário mínimo de 100 dó
lares, é perfeitamente possível. Porque, senão, va
mos transformar nosso País em uma questão técnica,
meramente em uma equação. Ora, mas podemos
montar uma equação com R$180 como também po
demos montar uma equação com R$150. Aí, sim, é
preciso saber quem vai pagar a conta dos R$180. ~
preciso também que essa conta seja paga por quem
hoje detém as benesses do poder. Eles é que têm de
pagar essa conta! É evidente que se tem de mexer no
Orçamento para que eles paguem a conta; é neces
sário mexer nas taxas de juros pam que eles paguem
a conta, mexer nas relações do Brasil com o exterior

para que as multinacionais paguem a conta, e assim
por diante. Assim, pode-se dar um reajuste de R$180
ao salário mínimo.

Concedo a palavra ao ilustre amigo, colega e
companheiro Milton Temer.

O Sr. Milton Temer - Companheiro José Ma
chado, não poderia furtar-me a correr do gabinete
para cá a fim de parabenizá-lo por vários pontos de
seu pronunciamento. O primeiro, indiscutivelmente, é
recorrer à nossa guru comum, Maria da Conceição
Tavares. Em ato político, no dia 30 de abril, estaremos
comemorando, a bancada do PT juntamente com o
Conselho Federal de Economistas, o seu septuagési
mo aniversário no Rio de Janeiro. Tenho certeza de
que o Deputado estará lá. E nada mais perfeito do que
relembrar o caráter ofensivo e combativo de Maria da
Conceição para caracterizar este Governo. Exata
mente, tudo o que se passa em volta do Palácio do
Planalto cheira a patifaria. Queria apenas apresentar
um exemplo, Deputado José Machado, que talvez me
coloque na única linha de participação do seu debate,
talvez não tão generoso: a patifaria tem uma partici
pação ativa do Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Malan executa. Temos clareza disso. Ele não dirá
nunca à população...

O SR. JOSÉ MACHADO - Ele é o patife maior,
porque delega esse poder extraordinário ao Ministro
da Fazenda!

O Sr. Milton Temer - E mais: o episódio ocorri
do ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado, mostra que a patifaria parte do Executivo,
com os métodos atuais de gqverno autoritário, e es
tende-se à base do Governo dentro do Congresso.
Aquela Comissão aprovou a indicação da Sra. Tereza
Grossi, por unanimidade - com a retirada dos mem
bros do PT e da Oposição da discussão -, apesar de
fundadas denúncias feitas pelo Senador Eduardo Su
plicy contra essa funcionária, que atuou a favor dos
Bancos Marka e FonteCindam. Mais do que isso,
essa senhora declarou publicamente que não tinha,
como Diretora de Fiscalização, de fiscalizar o HSBC,
em Curitiba, para justificar o fechamento da agência
pelo Banco Central, porque ele já era fiscalizado pelo
FED norte-americano. Ou seja, V. Ex!! tem razão.
Quem comanda a patifaria maior é Fernando Henri
que, junto com os patifes que dirigem o Banco Cen
trai, impõem políticas para os funcionários de carreira
e estão hoje claramente a serviço de interesse dos
grandes grupos internacionais. E, evidentemente, en
tre discutir o aumento do salário mínimo e a diminui
ção, em milhões, do número de pobres no Brasil, eles
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preferem aumentar, em milhões, a quantidade de lu
cro, por minuto, que o sistema financeiro internacio
nal consegue em cima de nós, por conta da especula
ção. Obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento!

O SR. JOSÉ MACHADO - Agradeço-lhe, nobre
Deputado Milton Temer. V. Ex!! me dá a oportunidade
de aludir à última patifaria, à mais recente. Não é a úl
tima, porque o Governo patife vai continuar pratican
do patifaria até o final.

O Governo Fernando Henrique Cardoso não
tem salvação alguma. A última patifaria foi a aprova
ção, pelo Senado - por alguns patifes do Senado -,
do nome da Sra. Tereza Grossi para ocupar a Direto
ria de Fiscalização do Banco Central, uma mulher que
está sob suspeição, porque está sendo indiciada,
sendo objeto de inquérito. Isso é um escândalo,
Deputado Milton Temer! O Governo não precisava co
meter mais esse deslize. Elepoderia se poupar disso.
Não sei se a palavra patifaria poderia também signifi
car burrice - não sei se o "Aurélio" permite isso -,
mas devo dizer que, além de patife, o Governo é
burro. Não é possível que não exista outro funcioná
rio capaz de exercer a função para a qual a Sra. Te
reza Grossi foi indicada. Só porque ela é queridinha
do Sr. Arminio Fraga, tem de ir para esse posto, cus
te o que custar, inclusive a dignidade do Governo?!

Prezado amigo, Deputado Milton Temer, para
concluir, digo que é lamentável que o País esteja
nesta senda irresponsável, que não traz nenhuma
perspectiva, nenhum alento para o povo brasileiro.
Por isso, faço este desabafo da tribuna. Eu pensava
em falar sobre o Programa de Renovação da Frota
de Veículos, mas desisti, ao ler hoje o noticiário so
bre o salário mínimo e vendo como o Governo é pe
queno diante de questão tão simples de resolver. Se
quisesse, se tivesse vontade política, com uma sim
ples penada poderia equacionar a vida de milhões de
brasileiros.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. José Machado,
o Sr. Jaques Wagner, :JB Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mendes Ribeiro Filho, § 2!l do artigo 18
do Regimento Interno.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ribeiro Filho)
Tem V. Ex.!! a palavra.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, Duque de Caxias vem desenvolven
do um excelente trabalho junto a crianças e adoles
centes de 7 a 17 anos, oferecendo orientação para a
prática de diversos esportes. É uma forma de tirar
nossa juventude das ruas, livrá-Ias das drogas e ofe
recer a oportunidade para que surjam novos Pelés,
Romários e também novas estrelas do atletismo.

Com apoio do Governo Federal e o entusiasmo
de Pelé, quando Ministro dos Esportes, a Prefeitura
de Duque de Caxias construiu uma Vila Olímpica que
é motivo de orgulho não só para os caxienses, mas
também para os demais brasileiros. Pelé não se can
sa de destacar o importante papel que as vilas olímpi
cas deverão desempenhar na iniciação esportiva de
nossos futuros craques. Dotada de toda a estrutura
necessária para um bom aprendizado, a Vila Olímpi
ca de Duque de Caxias está revelando novas estrelas
para o esporte nacional, que já arrebataram troféus e
derrubaram recordes no lançamento de peso, nas
provas de velocidade e vêm levando sempre um gran
de público para as suas dependências na realização
de diversos torneios.

Não é por outro motivo que a Secretaria de
Esporte do Estado do Rio de Janeiro escolheu Duque
de Caxias para sediar os primeiros jogos das comuni·
dades solidárias, reunindo 1.500 jovens, todos partici
pantes dos projetos de iniciação esportiva desenvol
vidos em sete vilas olímpicas implantadas pelo Minis
tério do Esporte e Turismo na tão sofrida e necessita
da Baixada Fluminense. Os jovens atletas de Duque
de Caxias não decepcionaram a sua torcida, conquis
tando o primeiro lugar, com 154 pontos, vindo em se
gundo a equipe de Queimados, com 138. Nessa con
fraternização esportiva foram demonstradas as habi
lidades de nossos jovens em handebol, vôlei, basque
te, tênis de mesa, "futsal" e atletismo.

Os jogos das comunidades solidárias reuniram,
em Duque de Caxias, nada menos do que 1.500 cri
anças e jovens carentes, de 7 a 17 anos, que freqüen
tam as sete vilas olímpicas da Baixada Fluminense.

Foi uma prova cabal de que a política desenvol
vida pelo Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e executada pelo Ministério do Esporte e Tu
rismo, hoje confiado ao Ministro Rafael Greca, está
correta no sentido de tirar os nossos jovens do cami
nho das drogas e do crime, conduzindo-os pelas ala
medas do esporte, que levam ao sucesso e podem
garantir-lhes um futuro mais tranqüilo e feliz.

Ao ver o entusiasmo com que esses jovens se
aplicam ao esporte, a alegria com que vencem os de
safios das barreiras, das redes adversárias ou a força
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do vento e da .gravidade, saltando cada vez mais lon
ge e mais alto, temos que reconhecer que o Brasil
está no caminho certo.

A cada dia aumenta o número de jovens nas vi
las olímpicas, à procura de uma oportunidade de de
senvolver seu potencial, em busca de novos recordes
e de medalhas..

No ano passado, a Vila Olímpica de Duque de
Caxias, com o apoio de outras duas sedes menores,
atendeu a 1.500 crianças e jovens. Este ano, o Prefei
to Zito autorizou o aumento do número de vagas para
2.100, e todas foram preenchidas rapidamente.

Nas vilas olímpicas, as únicas exigências são de
que a criança e o jovem estejam matriculados na rede
regular de ensino, freqOentem as aulas e pertençam a
famílias carentes.

Nas vilas olímpicas nossos jovens recebem lan
che, todo o material esportivo necessário, assistência
médico-social Et a orientação de professores de Edu
cação Física, de instrutores e estagiários, que for
mam uma equipe homogênea e que entende o impor
tante papel que está desenvolvendo junto a esses jo
vens.

Um dado importante é que os participantes das
vilas, além dos excelentes índices técnicos que reve
lam em cada competição, também têm um admirável
desempenho nas salas de aula. Assim, temos um fu
turo atleta que não se afasta dos livros, que busca na
escola as informações necessárias para a sua vida
futura, seja dentro ou fora das quadras, piscinas e gi
násios esportivos.

Um apaixonado pela prática do esporte, o que
não pôde desfrutar na infância, pois precisava traba
lhar para ajudar seus pais no sustento dos irmãos, o
Prefeito Zito tem dado todo apoio aos nossos jovens
atletas, que já brilham em competições nacionais,
quer defendendo o município, quer os clubes de tradi
ção no esporte, como Vasco da Gama e Flamengo,
entre outros.

Agora Duque de Caxias parte para um desafio
ainda maior. O de criar uma Vila Olímpica destinada a
receber e orientar os portadores de necessidades es
peciais que, independentemente das limitações físi
cas, estão dispostos a conquistar o pódio e medalhas.

Para esse projeto, que o Prefeito Zito está mon
tando com todo o carinho, precisamos e já solicitamos
o apoio do Ministro Rafael Greca e do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

É um projeto ambicioso sim, mas quem não tem
ambição não chega a lugar algum. Nessa vila, que
pretendemos ver erguida no Distrito de Xerém, pre-

tendemos incentivar a prática de todas as modalida
des esportivas, inspirados no exemplo de muitos atle
tas do Rio de Janeiro, que superaram as adversida
des da vida e conquistaram títulos e medalhas em pa
raolimpíadas.

Queremos oferecer àqueles que têm limitações
de locomoção a oportunidade de praticar qualquer
modalidade esportiva, de maneira a que o Brasil dis
ponha de atletas devidamente qualificados para parti
cipar de novas paraolimpíadas.

Temos certeza de que, com o apoio do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e do Ministro Ra
fael Greca, a Vila Olímpica de Xerém será, muito em
breve, uma agradável realidade, proporcionando aos
portadores de necessidades especiais os meios ne
cessários para que pratiquem esportes e mostrem,
nas piscinas, nas pistas de atletismo, nos campos e
quadras, o resultado de tanto esforço.

Duque de Caxias, podemos garantir em nome
do Prefeito Zito, tudo fará para que a Vila Olímpica de
Xerém revele ao resto do Brasil e ao mundo novos
atletas, capazes de participar das próximas paraolim
píadas em nível igual ao dos outros países.

Por fim, Sr. Presidente, desejo comunicar que
em Xerém, Duque de Caxias, será realizado, nos dias
24, 25 e 26, a maior vaquejada do Rio de Janeiro. Lá,
temos o maior espaço do Brasil para esse tipo de ati
vidade. Por isso, todos os Par~amentares estão convi
dados a conhecer esse evento, principalmente os co
legas da Paraíba.

Muito obrigado.

O SR. ALEX CANZIANI'- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ribeiro Filho)
Tem V. Exª a palavra.

O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou apresentando a esta Casa projeto de lei que
dispõe sobre a atividade de curta duração em proprie
dades rurais. Acreditamos que, através deste projeto,
que inclusive é uma idéia de um Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, Almir Pazzianotto, estaremos
viabilizando novas oportunidades de trabalho no
campo e diminuindo os conflitos na área rural do nos
so País.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ribeiro Filho)
Tem V. Exil a palavra.
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o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, não é preciso ser especia
lista em saúde para constatar que a situação é dra
mática no País. Ao que parece estamos na Idade Mé
dia, tantas são as endemias que estão ocorrendo no
Brasil. As notícias dão conta de surtos de febre ama
rela, dengue, lepra, peste bubônica etc., o que nos faz
temer a volta da peste negra. Este é um dos efeitos do
projeto neoliberal aplicado ao setor de saúde.

Há outros. Há pessoas morrendo nas filas de
hospitais, há hospitais sem medicamentos, falta mé
dicos e sobra doença no serviço público. É intencio
nal. A estratégia do Governo é precarizar o serviço
público para que as pessoas procurem o privado.
Uma estratégia cruel.

Na Bahia, ontem, o jornal A Tarde publicou ma
téria sobre mais um problema gerado por essa políti
ca: a falta de medicamentos para pacientes crônicos.
Cerca de mil doentes renais crônicos estão há mais
de um mês sem receber a medicação do Governo. Há
três remédios em falta: Eritropoietina 2000, Hidróxido
de ferro EV e Calcitrol 0,25 mg. São remédios caros,
inacessíveis para a maioria da população brasileira,
mas fundamentais para que os pacientes consigam
conviver com a doença.

O Ministério da Saúde sabe disso? Sabe que
essas pessoas precisàm desses medicamentos para
não padecer de mal-estar, cãibra, cansaço físico e
não necessitar de transfusão? Claro que sim. Mas é o
desprezo à pessoa humana, a falta de respeito para
com o cidadão brasileiro que leva a Secretaria de Sa
úde do Estado a culpar a burocracia pela falta de re
médios. A Coordenação de Medicamentos da Secre
taria, que recebe recursos do Ministério da Saúde, in
forma que os medicamentos devem chegar nesta
sexta-feira.

Há coisas na vida pelas quais nenhum ser hu
mano deve passar. Uma delas é a dor inútil. Por que
senhoras, crianças, idosos e adultos têm que ficar em
filas que não andam, aguardando médicos que não
aparecem, esperando medicamentos que não estão
disponíveis? Por que são pessoas comuns, brasilei
ras, sem dinheiro para bancar seu tratamento? Os
custos desses medicamentos chega a 1 mil reais por
mês. Poucos neste País conseguem bancar. Portanto,
ao acusar a burocracia pelo crime de deixar essas
pessoas padecerem numa espera inútil, a Secretaria
de Saúde está, na verdade, brincando com a dor hu
mana. Nenhum ser humano merece isso. Não peço

isso nem para aqueles que são responsáveis por esta
omissão.

Sras. e Srs. Deputados, queremos deixar bem
claro que não se trata de um exagero deste Deputado
baiano. Infelizmente descasos como esse estão oc<;>r
rendo em âmbito nacional. A omissão, a negligência,
o desrespeito ao ser humano não acontecem só no
meu Estado.

Na minha humilde opinião, que é a opinião de
todo brasileiro, o Governo Federal deveria dar priori
dade à saúde. Basta de radicalismos. Se o Governo
FHC quer impor o projeto neoliberal, que estabelece a
entrega do patrimônio nacional aos grupos privados,
que pelo menos salve o que é prioritário para o ser hu
mano. Há coisas que não podem ser tratadas como
mercadoria. Uma delas é a saúde do ser humano.
Mas é isto o que o Governo está fazendo ao elaborar
legislação sobre planos de saúde e, enfim, estabele
cer uma política de saúde que privilegia o capital, os
negócios privados.

Esta Casa tem sido palco de vários debates no
sentido de valorizar a saúde. Há companheiros, e
mesmo Parlamentares de outros partidos, da área
médica, que reconhecem que essa pretensa moder
nização do Estado é um marketing que só tem preju
dicado a população. Já foi citado como a CPMF não
veio para resolver o problema de saúde; foi apenas
um caixa que permitiu ao Governo retirar os recursos
que colocava antes. Ou seja, coloca a CPMF de um
lado, mas tira do outro. De modo que fica tudo como
está.

Também já foi denunciado neste Casa, inclusive
por Parlamentares da situação, que a tabela de pro
cedimentos do SUS está defasada em mais de 100%.
Remunera-se muito maios médicos pelos serviços
prestados nas unidades conveniadas. Conseqüente
mente, está ocorrendo uma quebradeira de hospitais
no País.

Finalmente, vale registrar que no ano passado
houve uma mobilização nacional pelo aumento dos
recursos para a saúde. Mais uma vez Parlamentares
de diversos partidos estiveram juntos buscando um
acordo. A PEC ng 169, do companheiro Eduardo Jor
ge, foi incorporada a outras e aprovada aqui neste re
cinto. Não foi a ideal, o Governo regateou, tentou re
duzir ao máximo o que disponibilizaria, mas saiu uma
proposta. E o que restou dela? Está no Senado, enca
lhada, entregue às traças, porque o Governo acha
que o pouco que avançamos em recursos para saúde
- que não é a proposta do PT, diga-se de passagem 
é muito para ele. Para ele, não, para o povo brasileiro.
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Não estranhamos, portanto, que ocorram fatos
lamentáveis corno esse na Bahia. Infelizmente, o des
caso dos aliados do Governo Federal é apenas refle
xo e parceria numa política nacional que estabeleceu
a humilhação do povo como prática diária, e o despre
zo à pessoa comum e de poucos recursos como polí
tica de serviço.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ribeiro Filho) 
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito para fa
lar no Grande Expediente, Deputado Avenzoar Arru
da, do PT da Paraíba.

S. Exll dispõe de até 25 minutos para fazer seu
pronunciamento.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna para falar sobre a nova es
calada da corrupção no Brasil, algo que envergonha o
povo brasileiro e parece estar presente em todas as
esferas de poder deste País.

Após o impeachment do Presidente Collor, o
povo brasileiro acreditou que a corrupção seria venci
da. Mas, após a aprovação da reeleição, ninguém
mais duvida que a corrupção aumentou e se generali
zou. Atos que antes eram vistos como circunscritos a
algumas Prefeituras e Câmaras Municipais, de pe
quenos Municípios do interior, agora são praticados
nas altas esferas do Executivo, do Legislativo e do Ju
diciário. Certamente, quanto maior é a autoridade,
mais protegida está das investigações, e mais difícil é
o combate à corrupção.

A regra no Brasil é não apurar, quando apurar
não ir ao fundo e, se por acaso alguém for descober
to, então, não deve ser punido. Se não existir meios
para impedir a punição de alguém, escolhe-se um
bode expiatório que, em seguida, quando a opinião
pública estiver controlada, será facilmente libertado, e
o caso será dado como encerrado.

Não existe um só Estado onde não existam pro
cessos de corrupção que nunca foram apurados com
a profundidade necessária. Começando pelo meu
Estado, Paraíba, e indo até o Acre, no outro extremo,
passando por São Paulo e Rio de Janeiro, vamos en
contrar um verdadeiro mapa de corrupção no Brasil,
cujo centro é Brasília.

Na Paraíba, a eleição do Governador foi decidi
da numa convenção do PMDB, em que os delegados
foram levados para o Rio Grande do Norte com uma
semana de antecedência e lá permaneceram, sob a
guarda do Secretário de Segurança Pública, até o dia
da convenção. Isso, sem contar com as denúncias de
compra de votos dos convencionais. Denúncias de

corrupção no Detran e desvios no Fundef nunca fo
ram apurados. A Maioria, na Assembléia Legislativa,
não deixa instalar CPI para apurar nada que diga res
peito à corrupção na administração pública.

Na Bahia, um desembargador denuncia que
está sendo pressionado para soltar um ladrão de car
gas. Quem pressionou? Outros desembargadores e
um Deputado Estadual.

No Rio Grande do Norte, a venda da Cosern
transformou-se em um escândalo, e a apuração não
foi feita, apesar de ter sido instalada uma CPI chapa
branca.

No Rio de Janeiro acontece uma denúncia de
corrupção por mês, além dos escândalos interminá
veis no sistema de segurança pública e na polícia.

Aqui, no Distrito Federal, como se não bastas
sem as peripécias do Senador Luiz Estevão, continu
am as denúncias de corrupção na distribuição de ter
ras públicas.

Em Goiás, vários Deputados já denunciaram,
aqui mesmo desta tribuna, corrupção na liquidação
do banco daquele Estado. Ontem mesmo, um Depu
tado denunciava superfaturamento na compra de ali
mentos.

No Maranhão, há denúncias de que dinheiro pú
blico foi destinado para uma estrada que não existe.

Em Pernambuco, os jornais noticiam corrupção
no instituto de previdência do, Estado, como atendi
mentos fantasmas e superfaturamento na compra de
remédios.

No Ceará, Estado governado por um tucano do
mesmo estilo do Presidente, parece que foi estabele
cida uma norma interna na Assembléia Legislativa:
qualquer coisa pode ser apurada, menos aquelas re
lacionadas com o Governo do Estado. Para se ter
uma idéia da obstrução às investigações, o Deputado
Estadual João Alfredo vem tentando aprovar a insta
lação de uma CPI para apurar a quebra do Banco do
Estado, cujo prejuízo foi assumido pelo Governo, ou
seja, pelos contribuintes, beneficiando os grandes de
vedores.

Pelo que tenho conhecimento, somente a em
presa EIT tem uma dívida que representa 30% do pa
trimônio do banco. é interessante lembrar que essa
empresa venceu algumas licitações na Paraíba e vem
recebendo dinheiro público, mesmo sendo devedora
de um banco, agora federalizado.

No Piauí, 180 Municípios estão sob investiga
ção para apurar crimes de corrupção. Cinco Prefeitos
foram condenados só no ano passado e mais cinco
estão na fila de espera. Os convênios do Governo
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Estadual com o Governo Federal são denunciados
como eivados de vícios e lesivos ao Erário.

No Amazonas, o Governo simplesmente anulou
uma CPI que estava apurando desvio de recurso do
Fundef. Além disso, há denúncia de superfaturamento
na construção de um hospital, onde só a garagem
custou 6 milhões de reais.

Em São Paulo são várias as denúncias de cor
rupção, algumas no Governo Estadual outras nas
Prefeituras. No Governo Estadual há o caso da Com
panhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano 
CDHU, onde são denunciadas fraudes e corrupções
nas licitações para a construção de casas. Já nas
Prefeituras, são tantas as denúncias que não convém
fazer uma relação.

As mais recentes denúncias da Dona Nicéa so
bre a corrupção na Prefeitura da Capital paulista de
monstram que não se trata de um fato isolado, mas de
algo conectado a uma rede nacional, trazendo de vol
ta velhos conhecidos do mundo da corrupção, como
as empreiteiras e os títulos públicos.

É preciso dizer que os títulos públicos estão co
nectados com o sistema financeiro nacional, que por
sua vez está subordinado ao Poder político Central.

Chegando à esfera federal a corrupção ganha
volume e, ao mesmo tempo, mais proteção: o sistema
financeiro, as obras do Poder Judiciário, os bingos, a
venda da Telebrás, as Ilhas Cayman, o caso Sivam, a
pasta cor-de-rosa, Previdência Social, a compra de
votos no Congresso e tantos outros casos de corrup
ção, diretamente ligados ao Poder Central, continuam
sem ser apurados com a profundidade e o rigor que
merecem.

O Brasil é considerado pela ONG Transparência
Internacional como um dos países de maior corrupção
do mundo, ou seja, o povo brasileiro é vítima de uma
corrupção sem controle e sem punição.

Se a situação é exatamente essa, então temos
de apontar as causas da corrupção e aplicar os remé
dios existentes ou criar outros que sejam necessários
ou mais eficientes. Geralmente, aponta-se como cau
sa da corrupção a impunidade, a legislação deficien
te, a lentidão do Judiciário e o controle dos meios de
comunicação por grandes empresários, mas pergun
to: isso é causa ou conseqüência da corrupção?

Por que a legislação é como é e não mais apro
priada para o combate à corrupção? Por que o Judi
ciário é tão lento nos casos de crime de corrupção?
Por que os proprietários dos meios de comunicação
tomam partido e dificultam ou impedem a imprensa
de divulgar os fatos? Será que tudo isso não faz parte

de um grande processo de corrupção e poder que se
articula dos pequenos núcleos até as diversas esfe
ras do Poder Central? Estamos diante de uma dege
neração do caráter de algumas autoridades ou diante
de uma degeneração do Estado brasileiro, que, neste
caso, precisaria ser refundado?

As principais formas de corrupção são por de
mais conhecidas e já deveriam ter sido banidas do
País. Direcionamento em licitações públicas, superfa
turamentos de obras, produtos e serviços, comissões
cobradas para liberação de pagamentos e o suborno
de fiscais e policiais estão se tornando coisas corri
queiras no Brasil, criando um clima insuportável para
a população, vítima dessas práticas.

O Governo Federal fala em responsabilidade fis
cal, mas não ousa lutar contra a corrupção, que tam
bém é um mecanismo de forte impacto nas contas pú
blicas. Quantos bilhões de reais são subtraídos dos
cofres públicos pela corrupção?

O problema é que, a partir do exemplo de cima,
nada mais se apura no País. Os Governadores e Pre
feitos, seguindo o exemplo do Presidente, organizam
maiorias nas Casas Legislativas e se articulam com o
Judiciário e os proprietários da imprensa local para
proteger a corrupção e os corruptos.

Além disso, os sigilos fiscal e bancário foram fei
tos por encomenda, para proteger criminosos.
Alguém pode dizer que são direitos importantes. Po
rém, se isso pode ser argumentado em relação ao ci
dadão ou cidadã comum, mesmo quando se trata de
milionários negócios com a administração pública,
não há qualquer sentido, quando se trata de agentes
públicos, especialmente dos membros de qualquer
dos Poderes.

Para combatermos a corrupção com eficiência,
precisamos adotar um conjunto de medidas de curto,
médio e longo prazos. No curto prazo, é preciso a ins
talação de uma CPI para apurar toda a corrupção no
Brasil, de modo a trazer à luz do dia as diversas qua
drilhas que operam de forma articulada nas diversas
esferas da administração pública.

Precisamos também alterar e complementar a
legislação vigente, especialmente a Lei nQ 8.429, de
1992, introduzindo penas mais rigorosas e maior ce
leridade no processo judicial, de tal modo que a impu
nidade, característica marcante nos processos de
corrupção, seja de fato eliminada.

O direito aos' sigilos bancário e fiscal também
precisa ser modificado, garantindo aos particulares
um sigilo limitado e aos agentes públicos sigilo ne
nhum sobre essas-matérias. Quem quiser ocupar car-
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gos públicos deverá ter a consciência de que suas
movimentações financeira e fiscal poderão ser inves
tigadas a qualquer momento, independentemente da
motivação criminal.

Do mesmo modo, precisamos acabar com es
ses mecanismos de financiamento das campanhas
eleitorais, que permitem a determinados segmentos
empresariais formar suas bancadas no Legislativo e
até controlar o Executivo em diversas esferas do Go
verno. Um dos caminhos para pôr fim a esse mecanis
mo de controle das empresas sobre os políticos é ins
tituir o financiamento público das despesas eleitorais.
Talvez seja esse o mais importante mecanismo de
combate à corrupção.

A longo prazo, precisamos de uma campanha
nacional de combate à corrupção que ganhe os mei
os de comunicação, as escolas e as repartições públi
cas, mostrando as vítimas da corrupção e também
aquelas pessoas que estão cumprindo pena pela prá
tica de corrupção, o que no Brasil é um tanto quanto
raro.

Mas tudo isso só pode ser feito por um Governo
que não tenha em seu interior corruptos de carteiri
nha, que esteja disposto a dar o exemplo de transpa
rência, permitindo que qualquer denúncia seja apura
da até o fim, e que não faça obstrução a nenhum pro
cesso de investigação em qualquer das esferas do
poder.

Eu pergunto: será que o governo de Fernando
Henrique tem condições de combater a corrupção? É
óbvio que não. Pois sempre que ele ameaçou investi
gar algum caso, logo alguém o fez calar, mostrando
sua própria corrupção. É por isso que a tendência,
para nossa infelicidade, é o crescimento da corrupção
até o final do Governo Fernando Henrique. Seria ima
ginável ver este Governo empenhado no combate à
corrupção, quando na verdade seu exemplo, quando
seguido por estados e municípios, tem como resulta
do exatamente a situação descrita anteriormente.
Creio que não é possível esperar do Governo Fernan
do Henrique Cardoso uma atitude mais corajosa no
sentido de fazer combate à corrupção. Creio que os
Prefeitos e Governadores que estão agindo do mes
mo modo que o Presidente, obstruindo a fiscalização
em todas as esferas, seguem, portanto, um exemplo
de uma articulação nacional.

Ouço com prazer o Deputado Evandro Milho
men.

OSr. Evandro Milhomen - Deputado Avenzoar
Arruda, parabenizo V. ExA pelo tema que traz a esta
Casa hoje: a corrupção no País. Não me poderia fur-

tar a também contribuir um pouco para seu debate.
Venho do Amapá, onde há denúncias e constatações
de corrupção em órgãos federais, cujas chefias admi
nistrativas foram ocupadas por indicação do PMDB
do Estado -leia-se Senador Gilvam Borges: a Repre
sentante do Ibama acabou de entregar o cargo, por
denúncia de corrupção; na Fundação Nacional de Sa
úde, cuja diretoria também foi indicada pelo Senador
Gilvam Borges, há denúncias de desvio de milhões
de reaís, em 1998, gastos com campanhas eleitorais;
ao titular da Delegacia de Telecomunicações, tam
bém indicado pelo Senador Gilvam Borges, apresen
taram-se denúncias e foi pedido seu afastamento; por
último, na Suframa, há denúncia de corrupção contra
seu titular, Ronaldo Borges, irmão do Senador Gilvam
Borges. Imaginem o nível de corrupção deflagrada no
Governo! No Amapá, a quantidade de corrupção nos
órgãos públicos, cujos titulares foram indicados prin
cipalmente por políticos que dão sustentação ao Go
verno, é exemplo claro disso. Quero dar essa contri
buição a V. ExA, para que fique claro que sua denún
cia tem consistência, é clara e concreta. O A:napá é
um exemplo disso, a corrupção nos órgãos federais é
constante. Fica um alerta ao Governo Federal, para
que tome uma atitude, porque, até agora, nenhuma
providência concreta foi tomada em relação a essas
denúncias de corrupção nesses órgãos públicos fe
derais do Estado do Amapá.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Agradeço ao
Deputado Evandro Milhomen o aparte e o incorporo
ao meu pronunciamento.

O que V. EXª diz é a prova de que há uma escala
da da corrupção no Brasil, que atinge estados e muni
cípios, porque o exemplo vem de cima. O Governo
não tem condições de enfrentar efetivamente essa si
tuação. Aliás, quando anuncia qualquer combate
mais consistente à corrupção, alguém sempre o lem
bra: cuidado, senão vão contar a historinha da reelei
çãol E aí o Governo pára de fazer qualquer combate à
corrupção.

Ora, é difícil encontrar um fundo público sem o
problema da corrupção. O Fundef está cheio de de
núncias, em quase todos os Estados. O FINOR, Fun
do de Investimentos do Nordeste, está sendo alvo de
uma CPI, solicitada pelo Deputado José Pimentel,
que já foí composta pelo Presidente desta Casa, Mi
chel Temer, mas sofre um boicote dos partidos da
base do Governo. Por que não querem instalar essa
CPI? Qual a razão?

Muitas vezes me pergunto: temos de vir aqui de
nunciar guem fraudou o Finor ou quem está acober-
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tando os fraudadores? Temos de ter coragem para di
zer isso aqui. Não basta afirmar que no Nordeste as
empresas receberam os recursos e não os aplicaram.
É preciso dizer que no Congresso há quem os aco
berte, quem faça a defesa e obstrua as investigações.
Do contrário, essa CPI estaria sendo instalada.

Vejam bem. Não foi instalada até agora a CPI
para investigar o desvio de recursos em um fundo im
portante como o Finor porque o PSDB, o PMDB e o
PFL estão obstruindo. Será que esses partidos não
têm nada a ver com a corrupção? É evidente que sim.
E devem ser responsabilizados por isso.

Ontem o jornal Correio Braziliense divulgou
que, analisada a lista dos alunos que recebem recur
sos do FAT para fazer cursos na Fundação Teotônio
Vilela, encontraram o nome de um procurador do
Banco Central, que está fazendo curso de cabeleirei
ro, ou algo assim.

É normal ocorrer isso no País? Podemos aceitar
a banalização da corrupção? Não é possível aceitar
isso. O Parlamento assiste a tudo isso como se fosse
normal. Não podemos tolerar, podemos até perder:
não ver a CPI instalada, não ver a corrupção apurada,
mas temos de dizer - sempre que os espaços permiti
rem - que a corrupção está instalada no País, que ela
causa grande prejuízo e é uma obra da elite para ex
plorar cada vez mais as classes populares, que não
têm como reagir a essa fraude.

Ouço com prazer o Deputado Milton Temer.

O Sr. Milton Temer - Uma vez mais, compa
nheiro Avenzoar Arruda, o PT se orgulha de ver a par
ticipação de V. Ex'! na tribuna, porque sempre traz
algo concreto e contundente contra a essência do Go
verno Fernando Henrique Cardoso. É verdade, e é
fundamental que se diga, que quando o Congresso,
por sua maioria, aprova alguma coisa - aliás, os mei
os de comunicação têm que começar a incorporar a
diferença entre a Maioria e a Oposição - é a maioria
que se impõe contra o voto de uma parte do Congres
so, que não participa dessa locupletação geral em
torno dessa corrupção institucionalizada que marca o
Governo Fernando Henrique Cardoso. Esse método
foi utilizado na aprovação de todas as emendas cons
titucionais que quebraram a estrutura econômica do
País, que favoreceram as privatizações e quebraram
monopólios. Todas as emendas constitucionais colo
caram na modernidade do Primeiro Mundo 30 mi
lhões de brasileiros e, na miséria, 120 milhões, princi
palmente a que garantiu a reeleição de Fernando
Henrique Cardoso. A corrupção correu fora e dentro
do Congresso. Por isso, a maioria não aceita que se

discuta principalmente CPI propostas pela Oposição
e ferem a essência do regime. As CPI do sistema fi
nanceiro e das privatizações estão paradas, porque
não interessa ao Congresso levar a fundo investiga
ções que a sociedade exige. Parabéns pelo pronunci
amento, mais uma vez.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Obrigado, Depu
tado Milton Temer, pelas observações. Incorporo-as
ao nosso pronunciamento e digo que se por um lado
não podemos afirmar que haja um comando nacional
da corrupção ou dos corruptos, por outro, é fácil con
cluir que há uma articulação entre os diversos esque
mas, pois é notório que um corrupto procura defender
os outros. É isso o que ocorre no País. Não se conse
gue apurar; e, quando se apura, não se consegue pu
nir.

Ora, isso não é simples: ser considerado o País
de maior corrupção no mundo é muito grave! Isso
atinge a auto-estima do povo e até o aspecto econô
mico do País. E o Governo faz de conta que não está
acontecendo nada, porque não pode, evidentemente,
agir contra a corrupção. O Governo tem, por tendên
cia, aprofundar a corrupção no País. É isso o que vejo
neste momento.

Ouço com prazer o nobre Deputado Rubens
Furlan.

O Sr. Rubens Furlan - Nobre Deputado Aven
zoar Arruda, estava ouvindo, do meu Gabinete, o seu
pronunciamento. De fato, com muita propriedade V. Exª
apresenta as denúncias feitas no País. Em São Paulo
não é diferente. A cidade não merece o que está pas
sando. Trata-se de uma humilhação perante toda a Na
ção brasileira, sem contar que o Estado de São Paulo
fica camuflado. Como V. Ex'! citou, há dois anos tivemos
denúncias a respeito do CDHU. No entanto, mesmo
com provas suficientes, até hoje elas não foram apu
radas. Em Garça, um empreiteiro comprou uma área
por R$200 mil e a vendeu, dois meses depois, por
R$1 milhão e 400 mil. Existe o registro disso em escri
tura pública no cartório. Quer prova mais suficiente do
que isso? Para finalizar, quero parabenizá-lo e dizer
que aquele que roubou no CDHU, não roubou só di
nheiro, não, acabou com os sonhos de pelo menos
120 trabalhadores brasileiros, que teriam seu aparta
mento, sua casa própria. Esse é o maior pecado do
Brasil. E nós parlamentares, se desejamos justiça no
País, temos de cumprir a nossa função, ou seja, criar
mecanismos para acabar com a corrupção. Muito
obrigado, nobre Deputado.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Agradeço as
observações e o aparte a V. Exª.
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Parece que está por demais demonstrado que é
possível construir hoje um mapa da corrupção no Bra
sil, mostrar que essa não é uma questão política se
cundária, mas fundamental, porque desmoraliza as
instituições.

Muitas vezes, quando a população identifica o
político como corrupto, não é só porque ele esteja fa
zendo ou praticando a corrupção, mas porque a está
acobertando.

O que o Deputado Milton Temer disse é funda
mentaI. Existe no Parlamento uma minoria tentando
elucidar e punir, e uma maioria tentando acobertar e
inocentar, dizendo, muitas vezes, que a responsabili
dade é de todos, como se não existisse diferença.

Sr. Presidente, Srf's e Srs. Deputados temos de
ter a coragem de levantar essa voz aqui. É difícil? É.
Porque quando a corrupção está entranhada no Exe
cutivo, no Le~islativo e no Judiciário é difícil comba
tê-Ia. Mas nós tE~mos de ter essa coragem. Do contrá
rio, não seremos dignos de representar o povo brasi
leiro, este, sim, que financia tudo o que acontece no
País; este, sim, que garante a grandeza desta Nação.
Temos de ter a dignidade de representar o povo brasi
leiro, correndo riscos, como o de isolar-nos no Parla
mento ou na política, de não aparecermos na impren
sa. Temos de ter coragem de dizer que viemos para
cá cumprir uma missão. Eu estou disposto a fazer isso
e a apontar aqueles que estão de fato fazendo a cor
rupção ou acobertando os corruptos e impedindo as
investigações que deveriam acontecer.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, dias atrás
vi o Ministro da Educação fazer um pronunciamento
sobre o Fundef, mostrando os resultados positivos e
incentivando a fiscalização. Mas S. Ex.ll. deveria falar
também do FNDE por onde repassa recursos para as
escolas privadas, algumas delas sem reconhecimen
to dos Conselhos Estaduais de Educação. O próprio
Fundef está sendo vítima de corrupção, o que deu
motivo a um pedido de CPI nesta Casa.

É difícil encontrar um fundo público que não te
nha sido vítima de corrupção. O Finor foi tão saquea
do que hoje é motivo de uma CPI; o FAT se transfor
mou em fonte de financiamento para vários segmen
tos do movimento sindical e para as privatizações,
menos para amparar os trabalhadores.

No caso específico do FAT, há um escândalo na
cional envolvendo as Secretarias do Trabalho, entida
des sindicais e ONG. Basta ler um levantamento feito
por uma auditoria do TCU e também uma reportagem
recente do jornal Correio Braziliense para compre-

endermos a extensão da corrupção com o dinheiro
público.

Mesmo com todas as denúncias, alguns parti
dos se negam a apurar os fatos. Vejam o caso do Fi
nar, um escândalo com dinheiro que deveria desen
volver o Nordeste, mas só serviu para enriquecer as
oligarquias locais. A CPI está para ser formada e os
partidos governistas não querem indicar seus mem
bros. Eu não sei se devemos denunciar quem desviou
os recursos ou quem está acobertando o desvio. O
certo é denunciarmos os dois.

Para onde olharmos neste Governo há uma sus
peita no ar, e ninguém pode dizer que não temos ten
tado apurar as denúncias. O problema é que a maioria
dos Deputados e Senadores está comprometida com
este Governo.

O jornalista Sebastião Nery fala sobre a "maldi
ção da reeleição", avaliando que a recente escalada
da corrupção tem sua origem na aprovação da possi
bilidade de reeleíção para os Executivos. Um proces
so que - como é do conhecimento público - começou
com compra de votos e compra de convenções parti
dárias.

Estou de acordo com o jornalista sobre a origem
da nova escalada da corrupção, mas é preciso com
preender que a impunidade dos corrompidos e dos
corruptores já denunciados em outros escândalos
como os anões do Orçamento, o impeachment de
Collor, os precatórios, etc. representa uma espécie de
incentivo à corrupção neste País. Outro incentivo são
as corrupções eleitorais que tornam os corruptos ven
cedores e os honestos perdedores freqüentes.

Se no Poder Executivo concentra-se a grande
maioria dos processos de corrupção, especialmente
por meio de licitações direcionadas, superfaturamen
to, perdão fiscal, acumulação ilegal de rendas, etc, no
Legislativo vamos encontrar leis direcionadas, omis
são de fiscalização e Tribunais de Contas com com
posição fisiológica e partidária, e no Judiciário vamos
encontrar prescrições e liminares muito estranhas.
Até no Ministério Público, principalmente em sua cú
pula, vamos perceber omissões e até pedidos de ar
quivamento de processos que caracterizam cumplici
dade.

Não podemos afirmar que haja um comando na
cional da corrupção ou dos corruptos, mas é fácil con
cluir que há uma articulação entre os diversos esque
mas, pois é notório que todos os corruptos operam
contra qualquer tipo de investigação mais profunda
dos casos de corrupção.
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Isto tudo exige a montagem do mapa da cor
rupção no Brasil, a criação de fóruns e comitês de
combate à corrupção, retomando a luta pela ética na
política, mas demonstrando que a corrupção é um fe
nômeno da elite para explorar ainda mais as classes
populares.

Finalmente, vejo que a luta pela ética na política
ao mesmo tempo em que se torna mais necessária
torna-se também mais difícil.

Há quem diga até que isso não é mais importan
te, que é uma questão menor ou que tudo não passa
de um denuncismo inconseqüente. Essa palavra "de·
nuncismo" foi cunhada para barrar os avanços das in·
vestigações sobre a corrupção no Brasil.

Mas a realidade se impõe e exige a coragem e a
determinação daqueles que percebem que os limites
de tolerância do povo estão sendo ultrapassados.

Não tenho dúvida de que o combate à cor
rupção é a tarefa mais importante para todo aquele ou
aquela que pretende representar com sinceridade os
interesses do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Avenzoar
Arruda, o Sr. Mendes Ribeiro Filho, § 29 do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Enio Bacci, § 29 do artigo 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Antes de
passar a palavra, pela ordem, aos parlamentares ins
critos, gostaria de lembrar à Taquigrafia que fica de
terminado o que está disposto no art. 98, § 612, do Re
gimento Interno: "Não será autorizada a publicação
de pronunciamentos ou expressões atentatórias do
decoro parlamentar, consoante o § 12 do art. 244, ca
bendo recurso do orador ao Plenário:'

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (BlocoIPSDB 
RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, infelizmente sin
to-me na obrigação de comentar tema polêmico, que
envolve grande risco de conflito agrário no Estado de
Rondônia, numa situação em que tudo estava negoci
ado, resolvido, e, surpreendentemente, as negocia
ções envolvendo Governo, proprietários da terra e
posseiros voltaram à estaca zero. Trata-se do proble
ma de desapropriação da Fazenda Urupá, localizada

no Município de Mirante da Serra, próximo a Ouro
Preto D'Oeste. Procuro fazer este alerta tanto ao Go
vernador do Estado de Rondônia, como ao Sr. Minis
tro Raul Jungmann, devido a resultados inaceitáveis
e dramáticos que ocorreram num passado recente no
Estado do Pará como também em nosso Estado,
onde toda a população ficou estarrecida e perplexa
diante de tantas mortes, tanto no episódio do sul do
Pará como no caso de Corumbiara. Não desejamos
de forma alguma voltar a ver cenas tão trágicas em
nosso País, quando se tratar de conflitos por um pe
daço de terra na zona rural. O passado também mos
tra que em ambos os casos faltou uma posição mais
eficaz tanto do Governo Estadual como do Governo
Federal, para que as mortes fossem evitadas.

No caso da Fazenda Urupá, onde já existem
quase trezentas famílias acampadas há quase três
anos - e atendência é de que haja radicalização tanto
por parte dos proprietários como por parte do MST -,
há a necessidade de uma ação imediata do Poder PÚ
blico para se evitar o pior.

O rompimento do acordo feito entre o Incra, Go
verno Estadual e proprietários de fazendas causou
uma grande frustração a toda população do Estado e,
mais do que isso, reacendeu uma perspectiva de um
conflito que para todos já estava superado.

Durante toda a negociação, Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, acompanhei o assunto de perto, e
comemorei, junto com toda a comunidade rondonien
se, quando o acordo foi fechado, já que sempre hou
ve, nos últimos três anos, possibilidade real de um
conflito mais sério na Fazenda Urupá. Quando tudo
estava definido e acordado, o Incra decidiu não cum
prir sua parte no acordo de desapropriação da área
que beneficiaria mais de três centenas de famílias
que ali estão acampadas há tanto tempo, numa situa
ção de constante e iminente perigo de que pudessem
ocorrer até mortes no local.

Por tudo isso, Sr. Presidente, faço desta tribuna
um apelo ao Sr. Ministro Raul Jungmann para que en
contre uma alternativa para o acordo de desapropria
ção da Fazenda Urupá e dessa forma se evite definiti
vamente um problema muito maior. Os proprietários
da Fazenda já voltaram à Justiça, pedindo a reintegra
ção de posse, enquanto os ocupantes da propriedade
garantem que não vão sair da área. Com isso, infeliz
mente, ficou muito mais próximo um desfecho perigo
so para o problema, ao invés do acordo pacífico já fei
to anteriormente. Só com a intervenção direta do Mi
nistro é que se poderá evitar que a situação na Fazen
da Urupá acabe em mais um capítulo dramático e até
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sangrento, na c:omplexa situação da reforma agrária
em nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigado.
O SR. DR.. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exª a

palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero encami
nhar requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre o refinanciamento da dívida mobiliária
do Município de Campinas. Faço alguns questiona
mentos: os títulos públicos foram emitidos após 3 de
dezembro para pagamento de precatórios judiciais?
Caso tenha havido esse pedido, obedece ao § 1.2, do
art. 12, da Resolução nQ 78, do Senado Federal?

Caso essa condição não tenha sido atendida,
gostaria de saber se a Prefeitura comprovou junto ao
Ministério da Fazenda as providências judiciais cabí
veis para o ressarcimento dos valores referentes aos
deságios concedidos e à taxa paga, conforme deter
mina a Resolução nQ 78 do Senado Federal.

Por último, quero saber se as providências judi
ciais tomadas pela Prefeitura Municipal de Campinas
foram comprovadas junto ao Ministério da Fazenda.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex· a
palavra.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex·
fez uma advertência, e fiquei na dúvida se a mesma
se referia ao meu discurso. Então, gostaria que V. EXª
prestasse esse esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
Avenzoar Arruda, a Mesa esclarece a V. Exª que, pela
informação que nos chegou, parece que algum parla
mentar eventualmente pode ter-se excedido no uso
de algumas palavras, atentando contra alguma auto
ridade. Certamente não foi o caso do pronunciamento
de V. EXª, mas de apartes que V. Ex· concedeu a com
panheiros presentes no plenário naquele momento.

O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex· a
palavra.

O SR. VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB 
SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, ocupo a tribuna

nesta tarde para congratular-me com a população de
Joinville e com a comunidade cultural de Santa Cata
rina pela inauguração da Escola de Teatro Bolshoi,
na sexta-feira passada, prestigiada pelos Ministros
Pimenta da Veiga, das Comunicações, e Francisco
Weffort, da Cultura, pelo Governador Esperidião
Amin, e da qual tive a oportunidade de participar.

Foi um acontecimento marcante para o seg
mento artístico daquele Município, que já consolidou
seu espaço, especialmente no cenário da dança, com
o Festival de Dança, conhecido em todo o País e no
exterior. Mas, sobretudo, representa um marco histó
rico para a cultura nacional. Joinville é a primeira cida
de, fora da Rússia, a inaugurar uma extensão da Aca
demia de Dança Clássica do Bolshoi, a escola que
forma os melhores bailarinos do mundo.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, o empe
nho do Prefeito Luiz Henrique da Silveira para a con
cretização da obra, que conta com a participação dos
Ministérios da Educação e da Cultura e da Caixa Eco
nômica Federal. O empenho do Prefeito em mobilizar
o Ministério da Educação e construir o espaço com
capacidade para abrigar o empreendimento foi decisi
vo para tornar realidade a idéia que surgiu em 1996,
quando solistas do Bolshoi se apresentaram no Festi
val de Dança de Joinville. A escola funcionará no Cen
treventos Cau Hansen, uma arena multiuso capaz de
alternar espetáculos culturais e esportivos com con
gressos, convenções e eventos diversos, uma obra
construída em oito meses que deu nova dimensão ao
Festival de Dança de Joinville e colocou a cidade ,na
rota dos grandes espetáculos. A mesma visão voltada
para o futuro que levou o Prefeito Luiz Henrique a
construir o Centreventos, incentivou-o a viabilizar a
criação da primeira escola do Bolshoi fora da Rússia.
Era uma possibilidade remota. O Japão era o primeiro
pretendente. Mas a familiaridade da cidade com a
dança, por conta do festival, incentivou a professora
Jô Braska Negrão e o empresário João Prestes, os in
terlocutores brasileiros, a persistirem na empreitada.

Para levar adiante o empreendimento, Joinville
contou com o apoio do Presidente Fernando Henri
que Cardoso; dos Ministros da Cultura, Francisco
Weffort; da Educação, Paulo Renato; das Comunica
ções, Pimenta da Veiga; dos Esportes, Rafael Grecca;
dos Transportes, Eliseu Padilha, e das Relações
Exteriores, Felipe Lampreia; dos Secretários-Chefes
Aluísio Nunes Ferreira e Andréa Matarazzo; da
Embaixadora e do Cônsul do Brasil em Moscou, Tere
za Quintella e Roberto Colin; dos Senadores Casildo
Maldaner e Jorge Bornhausen e dos Deputados fede-
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rais José Carlos Vieira e Edinho Bez; do Presidente
da Caixa Econômica Federal, Emílio Carazzai; do
Presidente do Grupo Sonae; e do empresário João
Prestes.

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que ini
cia suas atividades com 195 alunos, vai aplicar a
mesma metodologia de ensino da escola em Mos
cou, com uma tradição de mais de dois séculos de
atividade. Seis brasileiros e dois russos compõem o
quadro docente. Serão oferecidos dois cursos, o de
formação, reconhecido pelo MEC como curso técni
co de nível médio, para alunos iniciantes de 7 a 10
anos de idade e o de desenvolvimento e aperfeiçoa
mento. Do total de alunos, cem são bolsistas seleci
onados dentro os 22 mil estudantes da rede pública
municipal, em processo de seleção realizado com
critérios altamente profissionais. Outras cinqüenta
vagas foram disputadas por alunos de todo o Brasil
e do exterior.

O complexo escolar é constituído por cinco sa
Ias de aula, laboratório cônico multimeio, vídeo, mate
rial de camarim, maquiagem e conta, ainda, com bibli
oteca, estudo de piano, sala de preparação de figuri
nos, adereços e cenários, sala de ginástica respirató
ria, vestiários, cantina, refeitório, sala de estar, jardim
para recreio. Enfim, um espaço adequadamente equi
pado para o desenvolvimento do ensino.

Sem sombra de dúvida, Sr. Presidente, trata-se
de uma grande conquista de Joinville, de seus habi
tantes e de seus administradores e, em particular,
para os artistas locais que mostraram seu valor e di
fundiram no País e no mundo o talento e a capacidade
do nosso povo. É um exemplo de que a conjugação de
esforços de todos os setores da sociedade torna pos
sível realizar grandes sonhos. Um presente que o
município soube merecer, nos seus 149 anos, para
todo o Brasil.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, no dia 30 de dezembro do
ano passado, o Presidente da República editou a Me
dida Provisória nº 2.015, que "institui a Taxa de Servi
ços Administrativos - TSA, em favor da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, es
tabelece preços a serem cobrados pelo Instituto Bra
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-

nováveis -IBAMA, cria a Taxa de Fiscalização Ambi
entaI- TFA, e dá outras providências".

Apesar de a medida atender a uma série de
adequações necessárias, conforme a Exposição de
Motivos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, há que se observar que a medida
provisória, publicada no Diário Oficial da União de 31
de dezembro de 1999, acarretará graves e pesados
encargos para as empresas do setor de base flores
tal, onerando os produtos e, por conseguinte, reduzin
do a competitividade.

Tal preocupação foi objeto de carta encaminha
da ao Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho,
pelo Presidente do Sistema Fiero/Sesi/Senai/lEL, Jú
lio Augusto Miranda Filho. Sempre acompanhando os
assuntos de interesse da economia, a Federação das
Indústrias do Estado de Rondônia - FIERO manifesta
a surpresa com a medida provisória que estabelece
os preços dos serviços e produtos cobrados pelo Iba
ma em âmbito nacional, cria uma nova taxa denomi
nada Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), a ser co
brada de toda pessoa física e jurídica registrada no
Ibama no Cadastro Técnico Federal de Atividades Po
tencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, e também determina que as empresas
que já exercem suas atividades, mas que ainda não
estão inscritas no referido cadastro, deverão fazê-lo
até o dia 31 de março de 2000, sob pena de, se não o
fizerem, pagarem multa no valor de 20 mil reais. Re
sulta a medida também em um aumento de 100% dos
valores cobrados pela ATPF, ou seja, Autorização de
Transporte para Produtos Florestais.

Importa ressaltar que o Estado de Rondônia
tem no setor de base florestal a sustentação de sua
economia, setor este que, caracterizado pelo pionei
rismo, presente nas novas áreas de ocupação e de
colonização, desempenhou, ao lado das atividades
extrativas minerais e da agropecuária, papel funda
mental e histórico, prestando contribuição efetiva
para a formação e o desenvolvimento de muitos mUl1i
cípios.

Ademais, convém considerar ainda as dificulda
des que a iniciativa privada vem enfrentando, inclusi
ve no esforço exigido para superar problemas gera
dos por uma longa história de ocupação desordena
da, na qual existe também uma grande parcela de
responsabilidade do próprio Governo Federal.

A Fiero lamenta que o Ibama tenha evitado o
diálogo com o setor de base florestal, deixando de
discutir, de forma democrática, os valores para re
compor sua base de arrecadação.
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No decorrer deste ano, a Federação das Indús
trias do Estado Rondônia, inclusive, vai estar empe
nhada em um importante trabalho, com o apoio da
CNI, em prol do desenvolvimento sustentável, intitula
do "Estudo para o Fortalecimento do Setor Madeirei
ro", que consiste na realização de estudos sobre a ati
vidade madeireira em Rondônia, com o propósito de
formular um plano estratégico capaz de revitalizar o
setor em áreas fragilizadas como meio ambiente e
processo mercadológico.

Hoje, no Brasil, os numerosos impostos, taxas e
outros pagamentos oneram excessivamente o empre
sário, com conseqüências para toda a população brasi
leira. E, com efeito, não se pode perder de vista as difi
culdades em que se encontra o País e que atingem,
particularmente, o Estado de Rondônia.

Portanto, ao solicitar a revisão das novas taxas e
aumentos determinados pela Medida Provisória n2
2.015, aproveito a oportunidade para reiterar o apelo di
rigido ao Ministro José Sarney Filho, por intermédio da
FIERO (Federação das Indústrias do Estado de Rondô
nia), no sentido da adoção de medidas urgentes para
melhorar as condições para o exercício das atividades
da indústria de base florestal, como também para toda a
indústria ligada ao setor agropecuário que tem como
sustentáculo o pequeno produtor rural.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exi a
palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à
Mesa requerimento de informações ao Ministro da Jus
tiça sobre providências administrativas adotadas para
que se solucione a questão da indenização dos ocu
pantes de boa-fé da área indígena Monte Caseiros, no
Rio Grande do Sul. O Governo do Estado já adquiriu as
áreas, falta apenas a indenização das benfeitorias. Há
mais de um ano o Estado se comprometeu a pagar es
sas indenizações. Quero saber o que precisa ser feito
para que os agricultores recebam esse dinheiro.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExI a
palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Enio Bacci, ouvi o debate de V. Ex" e invoco o art. 95 do
Regimento Interno. Em razão de não ter havido referên
cia a nenhuma intervenção do último orador no Grande
Expediente e V. Exi ter se referido a expressões proferi-

das em apartes, eu gostaria que isso fosse definido. Fiz
aparte e quero saber em que trecho o mesmo foi consi
derado ofensivo.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Informo a V.
Exi que essas expressões foram proferidas enquanto o
Deputado Mendes Ribeiro Filho presidia os trabalhos.
E, de acordo com art. 73, XII, do Regimento Interno,
"nenhum Deputado poderá referir-se de forma descor
tês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às
autoridades constituídas deste e dos demais Poderes
da República...".

Como V. Exi teria usado o termo patife em refe
rência ao Presidente da República, a Mesa apenas de
terminou, como de praxe, que tal expressão fosse retira
da.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, o aparte
foi feito até para perenizar a referência feita por um de
putado no plenário da Câmara. Reitero que concordo
com a análise feita pelo Parlamentar. O que aconteceu
ontem, com a participação direta do Presidente da Re
pública, na Comissão de Assuntos Econômicos do Se
nado Federal, garantindo apermanência da empregada
dos bancos internacionais, Teresa Grossi, como Direto
ra do Banco Central, foi uma patifaria.

Reitero minha posição, porque não considero que
isso seja uma ofensa ao Presidente. Trata-se de carac
terização de uma intervenção direta, tornada pública
em todos os órgãos de imprensa deste País. O que o
Presidente da República, saindo da sua autoridade de
magistrado, fez ontem no Senado é uma vergonha para
o Executivo e para a maioria dos Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado

Milton Temer, a Mesa informa ainda que o § 62, do art.
98, do Regimento Interno, determina que não sejam pu
blicadas expressões atentatórias ao decoro parlamen
tar.

Tem V. Ex!! direito a recurso.

O SR. MILTON TEMER - Recorro da decisão de
V. Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa rece
be o recurso de V. Ex!!.

OSR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex!! a
palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BlocoIPSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, éomunico à Mesa que um integrante desta Casa, o
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Deputado Sérgio Novais, acaba de ser agredido no Ce
ará, o que representa um fato muito grave.

O Deputado se dirigia à Assembléia Legislativa,
onde se realizava uma audiência pública sobre o pro
cesso de privatização do Serviço de Processamento de
Dados do Ceará. Infelizmente, os trabalhadores que
acompanhavam o Deputado Sérgio Novais não pude
rem participar da audiência pública, e um dos seguran
ças da Casa o agrediu de forma covarde.

Sr. Presidente, é muito grave o desmonte do Esta
do que está sendo feito no Ceará. Esta semana um eco
nomista da Companhia de Água e Esgotos acabou
morrendo por conta da intransigência da direção daque
la empresa em querer implantar um programa de de
missão voluntária.

Quanto ao ocorrido com o Deputado Sérgio Nova
is, S. EXª já foi contatado eestá tomando as medidas ca
bíveis. Não poderíamos deixar de registrar que não é
com força e violência que vão implantar, neste momen
to, um instrumento de desmonte do Estado.

Em nome do Deputado Sérgio Novais e no da
bancada do Partido Socialista Brasileiro, queremos re
gistrar esse lamentável fato para a democracia do nos
so País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Nobre Líder

do Bloco PSB/PCdoB, Deputado Alexandre Cardoso, a
Mesa recebe as denúncias graves trazidas por V. EXª e
fica apreensiva também com essas informações.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EXª a
palavra. O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, nosso vizinho e maior rival nos
campos de futebol está criando um clima de histeria
contra nós. Alguns dirigentes argentinos estão acusan
do o Brasil por seus problemas. Afirmam que nosso
País tem implementado uma política desleal de atração
de investimentos, o que tem gerado o fechamento de
empresas e o conseqüente aumento de desemprego
do povo argentino.

Segundo dados do Instituto Argentino - CEOp,
62,7% dos argentinos imputam ao Brasil a culpa pela
falta de emprego e pela crise que hoje vivem. A impren
sa argentina tem se preocupado quase que diariamente
em atacar o Brasil. A tese da deslealdade fiscal brasilei
ra é defendida pela União Industrial Argentina, que afir
ma já serem cem as empresas que fecharam suas fábri
cas, transferindo suas atividades para o Brasil, mas re
lacionam apenas 28 empresas.

Sr. Presidente, essa onda antiBrasil, que está sen
do criada na nossa irmã e parceira Argentina, é muito
perigosa, haja vista faltar-lhe fundamentação e, por ou
tro lado, pôr em risco nossas relações comerciais.

A Argentina vive um momento delicado com um
déficit comercial crônico, mas o Brasil é um dos poucos
mercados com quem eles ainda conseguem ter superá
vit. No ano passado, o superávit argentino chegou à
casa dos US$450 milhões, apesar da desvalorização.

Este sentimento xenófobo contra o Brasil é lamen
tável e precisa ser interrompido. O governo argentino
não deve permitir que alguns setores de sua economia
responsabilizem o Brasil por sua falta de responsabili
dade e competência. Enquanto acusam o Bnsil, se es
quecem de que estão pagando agora o preço por terem
atado sua moeda ao dólar há quase dez anos, e de te
rem mantido esse câmbio fixo para atravessar as crises
asiática, russa e brasileira, forçando um ajuste interno e
uma recessão de 3% em 1999.

Sr. Presidente, essa paridade com o dólar tem cri
ado para a Argentina um sério problema de competitivi
dade internacional. Aqui atravessamos as mesmas cri
ses, mas tivemos que optar pela desvalorização da nos
sa moeda frente ao dólar; lá essa medida é inadmissí
vel.

Não podemos admitir que nossa irmã nos respon
sabilize por seus problemas. Temos aqui grandes pro
blemas também, e nem por isso passamos nossas res
ponsabilidades a outros países, pelo contrário, os en
frentamos. Os argentinos precisam encerrar esta fase
de acusações e se unir ao Brasil, fortalecendo o Merco
sul.

Nosso País tem conseguido atrair investimentos
porque alterou sua política macroeconômica e se mo
dernizou para competir em igualdade de condições com
o mercado internacional.

Sr. Presidente, os governos federal e estaduais
brasileiros nunca demostraram interesse em atrair in
vestimentos em detrimento de qualquer um dos nossos
vizinhos e parceiros do Mercosul. Conseguimos, sim, a
nossa inserção no mercado globalizado, mas jamais fo
mos desleais ou desonestos. Somos, sim, um povo que
trabalha e que tem responsabilidade de fazer crescer e
desenvolver o maior País da América do Sul.

Outro assunto, Sr. Presidente.
A edição da revista IstoÉ desta semana divulgou

os resultados da pesquisa "Avaliação dos Prefeitos", re
alizada em 20 cidades baianas, onde foram ouvidos
18.379 eleitores. Das vinte maiores cidades do Estado
da Bahia, ouvidas, oito prefeitos se destacaram e foram
considerados reeleitos em primeiro turno, caso as elei-
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ções fossem realizadas neste momento. Dentre os oito
melhores colocados, sete pertencem ao Partido da
Frente Liberal - PFL, sendo que destaco em especial
os Prefeitos José Tude, de Camaçari e Leopoldo Pas
sos, de Jacobina, com 92,9% e 92,3% de aprovação
respectivamente; Roberto Brito, de Jequié, com 91,1 %;
e Paulo Barbosa de Deus, de Paulo Afonso com 91 ,9%.
O quinto do Partido da Frente Liberal e sétimo em todo
o Estado da Bahia na pesquisa é o Prefeito de Salvador,
Antônio Imbassahy, que conta com 84% de aprovação.

Na mesma pesquisa, o Governador César Borges
obteve a aprovação como bom administrador por 39,4%
dos entrevistados.

Sr. Presidente, esses números mostram que o
PFL baiano continua trilhando seus ideais de governar
com honestidadEI e competência, levando aos municípi
os que dirige progresso e desenvolvimento.

Ao apresentar esses resultados, gostaria de para
benizar esses prefeitos pelo excelente trabalho que vêm
desenvolvendo E~ por honrar nosso partido com suas
administraç6es.

Gostaria ainda, e em especial, de cumprimentar o
Prefeito José Tude, de Camaçari, que ocupa a primeira
colocação nessa enquête em relação ao índice de ree
leição pelo eleitorado, e desejar-lhe muito mais suces
so, o que, tenho Gerteza, é inevitável, já que o desempe
nho de suas atividades é feita com bases sólidas de
competência e exclusivamente para atendimento ao
povo, principalmente a camada mais pobre da popula
ção. É por isso que Camaçari é hoje, sem sombra de
dúvidas, a cidade que mais se desenvolve no Estado da
Bahia. O árduo trabalho do Prefeito José Tude no soer
guimento municipal contou e conta com o apoio indis
pensável da população camaçariense, já que na eleição
o aprovou com 7'0% dos votos.

Encerro esse pronunciamento Sr. Presidente, SrA"
e Srs. Deputados, agradecendo ao povo de Camaçari e
deixando-lhe uma mensagem que serve ao conjunto da
Nação, na demonstração de qUi:: quando um governan
te trabalha e a população reconhece esse trabalho, por
meio das pesquisas, isso não apenas orgulha o homem
público como servirá para esti'l1ulá-lo a continuar a rea
lizar e fazer muito mais.

Sr. Presidente, solicito a V. EXª que autorize a pu
blicação deste pronunciamento em A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Dando conti
nuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra ao
Deputado Bispo Rodrigues.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, antes de abordar o tema que me trouxe à tribuna,

quero pedir à Mesa providências no tocante ao salá
rio dos funcionários desta Casa.

Fui procurado por vários funcionários que não re
ceberam o correspondente às horas extras e o va
Ie-transporte, cujos salários estão incompletos, o que
está causando problemas para muitos deles, que têm
compromissos, como o pagamento de mensalidades
escolares, de carnês e de vários outros assumidos com
base no salário que esta Casa lhes deveria pagar. Não
sei por que, há dois meses, a Casa não paga os proven
tos aos seus funcionários.

Como devemos fazer justiça, devemos começar
por aqueles que nos cercam. O recebimento de salário
incompleto é uma injustiça, porque nossos funcionários
trabalham muito e merecem receber aquilo que lhes é
devido e de direito.

Gostaria de receber em meu gabinete uma expli
cação da Mesa desta Casa a respeito do motivo pelo
qual o salário dos funcionários está incompleto. Foram
vários os funcionários que me procuraram, que têm pro
blemas. Quando vierem a receber o salário, terão de pa
gar suas prestações com multa por atraso e correção.

A Câmara dos Deputados dispõe de orçamento e
deveria fazer justiça mediante o pagamento correto dos
salários de seus funcionários. Faço este registro, Sr.
Presidente, atendendo a pedido de vários funcionários
da Casa.

O meu pronunciamento no Grande Expediente é
a respeito do meio ambiente no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, "a água é
necessária em todos os aspectos da vida". Com essa
frase, inicia-se o segundo parágrafo do Capítulo XVIII
da Agenda 21 , documento referência para o estabeleci
mento de um novo padrão de desenvolvimento. É ur
gente, e a própria natureza tem demonstrado isso, que
se promovam mudanças nas idéias, nos hábitos e nas
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento.

Apesar de se terem passado quase oito anos da
maior conferência mundial realizada para discutir a situ
ação ambiental do planeta, pouco de concreto está sen
do feito para mudar o ritmo de degradação ambiental
em nosso País.

Ainda no Capítulo XVIII, continuando a
frase inicial, a Agenda 21 propõe: "(...) O obje
tivo geral é assegurar que se mantenha uma
oferta adequada de água de boa qualidade
para toda a população do planeta, ao mesmo
tempo em que preserve as funções hidrológi
cas, biológicas e químicas dos ecossistemas,
adaptando as atividades humanas aos limites
da capacidade da natureza e combatendo ve-



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 11909

tores de moléstias relacionadas com a água.
Tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiço
amento de tecnologias nativas, são necessári
as para aproveitar plenamente os recursos hí
dricos limitados e protegê-los da poluição".

Mas, infelizmente, este País foi, uma vez mais,
palco de uma tragédia ambiental, conseqüência do des
caso governamental, por não priorizar medidas de pro
teção ao meio ambiente. É também fruto da irresponsa
bilidade dos dirigentes da empresa que têm ou deveri
am ter conhecimento da situação e, portanto, o seu con
trole.

A tragédia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocorrida na madrugada do dia 18 de janeiro passado,
na baía de Guanabara, teve proporções gigantescas,
ainda desconhecidas em suas reais dimensões. Não é
muito fazer eco nesta Casa das notícias que vêm sendo
divulgadas. Foram 1milhão e300 mil litros de óleo vaza
dos em pleno mar, atingindo quase 10% da área total da
baía, provocando a morte de árvores, caranguejos, pei
xes, aves.

Aquela região, que já foi berço de acasalamento
de baleias no Hemisfério Sul, é o eJo entre o oceano
Atlântico e o estuário de vinte rios, com manguezais uti
lizados por milhares de espécies marinhas em algum
momento de seu desenvolvimento. Especialmente o
manguezal de Guapimirim, o maior do Estado, está
ameaçado, e centenas de pescadores que vivem e de
pendem da pesca poderão ficar sem trabalho por me
ses.

Nesta semana, os pescadores fizeram várias pas
seatas, porque estão sem o ganha-pão, eo que recebe
ram foi cacetada da Polícia Militar e de outras polícias
que estão combatendo a reivindicação justa e legal dos
pescadores, que não têm como levar para casa o pão
de seus filhos. Foram protestar na frente da Petrobras.
Não eram vagabundos, nem marginais, nem assaltan
tes, nem ladrões, mas trabalhadores que foram protes
tar porque não podem mais pescar na área que a Petro
bras poluiu. Foram reprimidos no seu protesto justo, le
gítimo e de direito à base de cacetadas, de pauladas, de
algemas, de cães, de prisão.

Infelizmente, poluem, jogam todo o tipo de lixo,
deixam vazar petróleo no meio ambiente. Quando um
pescador, um chefe de família que quer alimentar seus
filhos protesta, lançam cães e gás lacrimogêneo em
cima deles. Então, aonde as pessoas vão protestar?
Vão reclamar para quem? Onde os pescadores pode
rão reclamar? Na frente do prédio da Petrobras, aonde
foram protestar pacificamente, sem quebrar ou depre
dar, apanharam - e muitos foram presos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo
técnicos e especialistas, as conseqüências ambientais
desse desastre ecológico serão profundas e de cicatri
zação demorada. Ociclo de algumas espécies serápre
judicado e demandará pelo menos três anos para voltar
ao normal, sendo que em alguns trechos levará uma ou
duas décadas para a recuperação total da fauna e das
espécies vegetais locais.

O que aconteceu em janeiro passado não é inédi
to, já havia ocorrido em 1975, quando um petroleiro gre
go despejou quase 5 milhões de litros de óleo combustí
vel na baía. Nos últimos quatro anos, a Petrobras foi
multada doze vezes por causa de vazamentos de óleo
naquele local. Esse acidente poderia ter sido evitado, o
que, infelizmente, não aconteceu.

A minha preocupação égrande diante do descaso
do Poder Público pela questão ambiental em nosso
País, sobretudo pelos recursos naturais, pelas reservas
ambientais, pelas áreas de fronteira, pelo espaço maríti
mo e pela consciência ecológica da população.

O desastre que ocorreu no Estado do Rio de Ja
neiro é mais uma prova de que, apesar de termos sedia
do o maior evento sobre meio ambiente, a ECO-92, e
sermos um dos países signatários da Agenda 21, não
conseguimos ainda implantar as recomendações ali in
dicadas.

OSr. Freire Júnior - V. Exa. me permite um apar-
te?

O SR. BISPO RODRIGUES - Com prazer, nobre
Deputado.

O Sr. Freire Júnior - Deputado Bispo Rodrigues,
V. Exa. traz à discussão na tarde de hoje um dos temas
mais importantes e que tem causado o maior trauma
em toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro e do
Brasil de um modo geral: as sucessivas agressões ao
meio ambiente provocadas pelos diversos acidentes.
Esse é o retrato perfeito do descaso das autoridades
tanto estaduais quanto municipais, principalmente das
autoridades federais, pelo que temos de mais caro em
nosso País, o nosso meio ambiente, a flora, a fauna e as
águas. E o que vemos, Deputado Bispo Rodrigues, é a
preocupação com que V. Exa. tem-se posicionado em
defesa da necessidade de ações imediatas para que se
dê um basta, para que se punam aqueles que efetiva
mente são responsáveis pelo descaso. Nós e as gera
ções futuras continuaremos a pagar um preço que ain
da não sabemos qual será, mas temos conhecimento
de que será muito alto. Daí a necessidade de transfor
mar esta Casa do Congresso Nacional, especificamen
te hoje, quando foram eleitas as novas Presidências e
Vice-Presidências das Comissões de Defesa do Con-
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sumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Direitos Huma
nos. Apelo aos nobres pares de todos os partidos para
que façam coro ao alerta de V. Exa. Devemos buscar
altemativas, soluções, punições rigorosas para aqueles
que agridem e conseqüentemente abusam do meio
ambiente, desl'espeitando a sociedade brasileira.
Encerro este aparte parabenizando V. Exa. pela esco
lha de tema tão importante.

O SR. BISPO RODRIGUES - Obrigado, nobre
Deputado Freire Júnior. Peço à Mesa que autorize a di
vulgação do aparte no programa A Voz do Brasil.

Infelizmente, senhoras e senhores, mais uma tra
gédia ambiental acontece no meu Estado, o Rio de Ja
neiro, onde a Mata Atlãntica foi mais destruída, onde os
lindos morros, antes arborizados, dominados pela fauna
e pela flora, hoje estão tomados por barracos e inva
sões indevidas. As pessoas não têm onde morar, des
troem tudo e se instalam.

A lagoa Rodrigo de Freitas está totalmente conta
minada por esgotos que, diga-se de passagem, têm ori
gem nos apartamentos de 1 milhão de reais, nos dúplex
e nas coberturas de 2 ou 3 milhões de reais. A Prefeitu
ra, incompetentEl, tem concedido alvará de construção
sem se preocupar com o esgoto que os milionários mo
radores desses apartamentos de luxo jogam na lagoa.
Quem passa próximo à lagoa Rodrigo de Freitas hoje
tem de usar máscara ou cobrir o nariz. É uma vergonha.
Não se trata de pessoas sem esclarecimentos; são pes
soas educadas, com nível superior, apadrinhadas pelo
Estado, mas não se lembram de que °esgoto que sai
de seus apartamentos de 1 milhão de reais vai para a
lagoa Rodrigo de Freitas. É uma vergonha o que acon
tece no Rio de Janeiro.

Ouço com prazer o Deputado Milton Temer.
O Sr. Milton Temer - Deputado Bispo Rodrigues,

quero saudar V Exa. pela preocupação com essas
questões do nosso Estado, especificamente da lagoa
Rodrigo de Freitas. Além dessa denúncia contundente e
procedente, é prE~ciso destacar o cinismo do Governo e
da Prefeitura. Em manifestação organizada pela socie
dade civil e por parlamentares da Oposição, foi consta
tada a presença de representantes da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado, do próprio Secretário e dos
órgãos da PrefeitL.:a, como se naquele momento a soci
edade não tivesse ninguém a quem recorrer a não ser
aos céus, porque era para lá que se erguiam as mãos. E
V. Exa. disse bem: Governo e Prefeitura são responsá
veis. A Prefeitura, por conceder alvará de construção ir
regular, e o Governo do Estado, pela absoluta falta de
controle sobre as redes pluviais e de esgoto, principal
mente nas áreas mais ricas, privilegiadas não só com

essa bandalheira, mas também por empresas privatiza
das, a exemplo da Light, que hoje fornece energia de
graça a esses privilegiados. Seguramente é o povo po
bre, V. Exa. bem lembrou, que paga a conta mais cara.
Parabéns pelo seu interesse.

O SR. BISPO RODRIGUES - Ouço com prazer o
nobre Deputado Pastor Valdeci Paiva.

OSr. Pastor Valdeci Paiva - Deputado Bispo Ro
drigues, parabéns pelo discurso, pela preocupação com
a situação do Rio de Janeiro. Não se trata apenas dos
prejuízos causados à lagoa Rodrigo de Freitas e à baía
de Guanabara. Há outras situações difíceis no que se
refere à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
Lembro que, durante a campanha política, o Sr. Gover
nador Anthony Garotinho enfatizou as dificuldades veri
ficadas no setores de segurança pública e de educação,
além do desemprego. No entanto, os bandidos agem
como se fossem os donos da cidade. Houve vários as
saltos em bairros nobres, em plena luz do dia; vários as
saltos a ônibus, até mesmo na Zona Sul; seqüestros re
lãmpagos, etc. Recentemente, um casal foi abordado
por bandidos, e o homem, um policial, foi executado di~

ante da sua esposa e do seu filho. Houve também o aci~

dente com os trens, no qual várias pessoas ficaram feri~

das ou morreram. E ainda que o Governo do Estado in~

denize os familiares, não devolverá a vida das vítimas.
Lembro-me de que o Sr. Anthony Garotinho disse que
o seu Governo seria de paz, mas o povo anda assusta~

do e apreensivo. Parabenizo V. Exa., Deputado Bispo
Rodrigues, pela preocupação com a lagoa Rodrigo de
Freitas.

O SR. BISPO RODRIGUES - Muito obrigado, no
bre Deputado. V. Exas. podem ver que morar no Rio de
Janeiro hoje é muito arriscado. Daqui a pouco o Estado
vai ter de pagar uma taxa de insalubridade à população.
Não está fácil morar no Rio de Janeiro.

A verdade é que a lagoa Rodrigo de Freitas está
tomada por enorme quantidade de esgoto sem trata
mento. Há uma semana, 132 toneladas de peixes foram
dizimadas por causa da absoluta falta de oxigênio na
água, contaminada por esgoto in natura oriundo dos
lindos apartamentos que custam até 3 milhões de reais!
Essas pessoas moram num imóvel de 3 milhões de rea
is, mas não se preocupam com o fato de que os detritos
que saem dos seus banheiros vão diretamente para a
lagoa Rodrigo de Freitas. Não sei como elas não têm
consciência disso. Por outro lado, as construtoras fazem
grandes e luxuosos prédios, mas não se preocupam
com a canalização do esgoto dos apartamentos.

Ouço com prazer o nobre Deputado Alexandre
Cardoso, do PSB do Rio de Janeiro.
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o Sr. Alexandre Cardoso - Deputado Bispo Ro
drigues, o assunto que V. Exa. aborda é bastante atual.
É fundamental que os parlamentares entendam a ne
cessidade de regular a matéria. O art. 23 da Constitui
ção estabelece que o saneamento é competência do
município, do estado, da União e do Distrito Federal. O
rio que tem seu curso exclusivo num município é com
petência do mesmo. Veja V. Exa. que não está explicita
da de quem é a competência para tratar do esgoto que
desemboca nesse rio. Por isso, considero o tema esco
lhido por V. Exa. da maior importância. Devemos cha
mar a atenção.desta Casa, para regular a matéria. Ose
tor de saneamento atualmente joga 23 milhões de me
tros cúbicos de esgoto em todos os corpos hídricos do
Brasil e não é sequer regulado. Não se sabe se a culpa
é do município, do estado ou da União. Sabe-se, sim,
que a sociedade paga alto preço por isso. Em entrevista
ao jornal O Dia, afirmei que dentro de cinco anos a cida
de do Rio de Janeiro terá enormes dificuldades para tra
tar a água, porque existe iminente contaminação dos
mananciais. É responsabilidade desta Casa regular a
matéria. Objetivamente o Prefeito não tem como dizer
que a competência não é sua. A competência é, antes
de mais nada, do Município, pois o saneamento é obri
gação municipal. Muito obrigado.

O SR. BISPO RODRIGUES - Enquanto V. Exa.
falava, Deputado Alexandre Cardoso, eu me lembrava
da mensagem que o Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional ao inaugurarmos esta Legislatura.
Dizia Sua Excelência ser urgente, urgentíssimo, fazer a
reforma política no País. Veja V. Exa. que, apesar de ha
ver tantos temas acerca dos quais precisamos legislar,
o Palácio, que tem o poder de fazer esta Casa funcionar,
está preocupadíssimo com a reforma política. Acredito
que com essa reforma o problema da lagoa Rodrigo de
Freitas será resolvido. Espero eu que isso ocorra, por
que o mote principal do Governo, a reforma política, não
o permite induzir-nos a legislar sobre aquilo que real
mente é necessário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Terra,
planeta água, tem somente 3% de água doce, mas,
desse percentual, três quartos estão congelados nos
pólos e apenas 0,01 % da água potável está disponível
para o consumo humano na superfície terrestre.

O Brasil, que concentra 16% da água doce do pla
neta, parece não ter consciência disso, pois trata essa
aparente fartura como se fosse um recurso eterno. Nos
so País desempenhará papel fundamental quando esse
bem essencial começar a tornar-se escasso, o que já
ocorre em vários países.

Outro sério problema que enfrentamos e ao qual o
Governo parece alheio diz respeito ao desmatamento
das florestas, sobretudo na região Norte, onde madeire
iras sem qualquer licença exploram, diante das autori
dades - e muitas vezes em conluio com elas - madeiras
de lei seculares, em vias de extinção. O Brasil perdeu 74
mil hectares de floresta em pouco mais de um mês, no
final do ano passado, na Amazônia.

No entanto, o Governo envia a esta Casa um pro
jeto de conversão de medida provisória que propõe pra
ticamente o fim da porção intocável nas propriedades
rurais, facilitando o desmatamento e anistiando os infra
tores da Lei nº 4.771/65 - o Código Florestal. Felizmen
te, há responsabilidade nesta Casa, e o debate está
sendo travado para evitar que medidas afoitas e parciais
sejam votadas, ameaçando a nossa própria sobrevivên
cia.

Outro exemplo do descaso do Poder Público ficou
evidente durante as tragédias sofridas pelo povo de vá
rios estados brasileiros durante semanas, quando as
chuvas provocaram estragos irreparáveis, tirando a vida
de muitas pessoas.

Os prefeitos dessas cidades foram recebidos por
vários ministros em todo lugar. Vários ministros, até o
Presidente, estiveram nesses locais. Só que passou o
estrago, saiu da mídia, saiu da televisão, e os prefeitos
estão lá sem saber como vão consertar as suas cida
des, totalmente destruídas. Até agdta não chegou nada,
a não ser meia dúzia de cestas de alimentos e de col
chões, o que, todos sabemos, é um paliativo que não re
solverá oproblema das cidades do Rio de Janeiro afeta
das pelas chuv~s.

Nobres colegas, todos sabemos que aquelas tra
gédias são frutos que colhemos pela falta de zelo com o
meio ambiente e com o bem público, pois não há con
trole do desmatamento, tampouco cuidados com a ma
nutenção da limpeza dos rios já totalmente poluídos,
das galerias pluviais, onde estas existem, e da educa·
ção e conscientização da população para com o recolhi
mento de lixo.

As mortes de plantas e animais ocorridas na baía
de Guanabara e nos manguezais da região, as tonela··
das de peixes mortos na lagoa e as vítimas fatais das
enchentes e dos desmoronamento"s têm uma coisa em
comum: poderiam ter sido evitadas! Eram situações de
risco iminente, com o devido conhecimento por parte
dos responsáveis, mas nada foi feito.

Diante de tantas lições, acredito que é hora de pa
rar de fazer discursos em defesa do meio ambiente, é
urgente tomar decisões sérias e conseqüentes, tais
como:
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1) implantar em todas as escolas de 1Q e 29 graus
o ensino de educação ambiental, como uma disciplina
específica e não como ocorre hoje: temas transversais
nos conteúdos de várias disciplinas;

2) aumentar ocontingente de fiscais da natureza;
3) implantar uma política de recuperação de nos

sos rios, lagos, lagoas, praias, e de conscientização
para a escassez da água potável e limitações dos nos
sos recursos hídricos;

4) protegeir nosso patrimônio natural da devasta
ção e da ganância internacionais;

5) desenvolver nossa própria tecnologia, a partir
da nossa realidade, potencialidades para gerar nossas
soluções;

6) estimularprojetos ambientais comunitários e 10-
cais;

7) repensar as políticas públicas para o desenvol
vimento, considerando as recomendações da Agenda
21, da qual nosso País é um dos signatários.

Poderia continuar relacionando inúmeras iniciati
vas que podem ser eficazes, se implantadas com a seri
edade necessária. Muito pouco se tem feito. O nosso
maior patrimônio, o Brasil, não pode mais esperar" A
nossa casa está deteriorando.

~ preciso cuidar, pois, se não, as conseqüências
serão avassaladoras, e já estamos tendo provas disso.

Sras. e Srs. Deputados, gostaria que cada um
pensasse quanto vale uma árvore. Qual o valor de uma
árvore? Qual o valor de uma lagoa? Qual o valor de
uma praia? Tenho a impressão de que, no Rio de Janei
ro, não valem nada, porque tudo está sendo destruído.
O meio ambiente do Rio de Janeiro é uma vergonha. Di
ficilmente vê-se uma praia no Rio de Janeiro em condi
ções de uso, onde uma pessoa possa tomar um banho
esair de lá sem uma micose, sem uma doença de pele.

Que Deus abençoe o nosso Brasil e dê consciên
cia aos nossos governantes para levarem asério o meio
ambiente.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Bispo Rodri
gues, o Sr. Enio Bacci, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi·
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,
Presidenfe.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Vamos da início à Ordem
do Dia. Peço à Secretaria-Geral que determine às Co
,...,issões que encerrem seus trabalhos. Vamos dar início
t Ordem do Dia €! precisamos de mais dezoito presen
ças para obtermos o quorum de 257 deputados.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar à
Casa que a Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio decidiu, hoje pela manhã, marcar audiência pública,
já confirmada, para a próxima semana.

Portanto, informo aos parlamentares da Casa que
na próxima quarta-feira, dia 29, estaremos realizando
essa audiência pública, contando com a presença do
Presidente da cervejaria Kaiser, a fim de que tenhamos
possibilidade de trazer à tona esclarecimentos sobre
toda essa guerra originada pela disputa entre as cerve
jarias.

Tendo a Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio já ouvido, há alguns meses, a outra parte, ou
seja, a Ambev, ficou pendente a vinda da Kaiser.

Como a Comissão de Economia, Indú!=\tria e Co
mércio está formada por novos membros, tendo este
Deputado sido incumbido de presidi-Ia, definimos, por
tanto, a audiência pública para a próxima semana e es
tamos estendendo o convite a todos os parlamentares
da Casa que queiram prestigiar esse momento, na pró
xima quarta-feira - repito - dia 29, às 10 horas, na Co
missão de Economia, Indústria e Comércio - Plenário
5.

Muito obrigado.
OSR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 

RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero fazer um'apelo a V. Exa. O Deputado Bispo
Rodrigues acabou de fazer um pronunciamento sobre
uma grave situação no Brasil: a questão do saneamen
to. São jogados, diariamente, 23 milhões de metros cú
bicos de esgoto in natura em nossos corpos hídricos.

Existem na Casa cinco ou seis projetos de lei
complementar para regular a matéria, e no Senado Fe
deral tramita um projeto do Senador José Serra, que no
meu entendimento tem uma questão grave: a proposta
de uma legislação ordinária que regule a matéria e que
dê a definição de poder concedente. Na época, o Sena
dor Josaphat Marinho tentou alterar de legislação ordi
nária para legislação complementar, mas não conse
guiu. Já os projetos em trâmite nesta Casa são projetos
de lei complementar.
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES BRS.
DEPUTADOS:

com a água mineral recolhida nas nossas fontes e
nas nossas reservas minerais.

Nada melhor do que, ao celebrarmos esta data,
chamarmos a atenção do Governo brasileiro para esta
questão. Devemos evitar que a privatização da Chesf e
de Furnas, por exemplo, resulte na privatização das
nossas águas, das nossas reservas, o que sem dúvida
encarecerá um bem natural absolutamente indispensá
vel à sobrevivência da população. Que seja detida a fú
ria privatizante deste Governo, que já privatizou grande
fatia do patrimônio nacional e agora está tentando colo
car no programa de privatização nossas reservas natu
rais, nossos rios, nossas hidrelétricas. Sem dúvida ne
nhuma, isso resultará na privatização d::ts nossas
águas, como acontecerá com o rio São Francisco, se for
privatizada a Chesf.

Então, celebremos esta data, Sr. Presidente,
com responsabilidade e com o compromisso de fa
zermos a nossa parte no sentido de preservar nossas
reservas hídricas e, mais do que isso, defender o mer
cado brasileiro contra as investidas do capital interna
cional. As fontes de água mineral, que existem em
abundância em nosso País, estão sendo comprometi
das e sofrendo uma concorrência absolutamente de·
sigual e desvantajosa das águas naturais adiciona
das de sais. E mais: não podemos permitir o avanço
no projeto de privatização das nossas fontes hídricas,
o que passa certamente pela privatização de hidrelé
tricas como a Chesf e Furnas.

Vamos celebrar esta data nos posicionando de
forma vigorosa e responsável para evitar que esse
bem natural, que esse monopólio natural, que é a
água, indispensável à produção agrícola do Brasil, ao
abastecimento da população, não se transforme em
objeto de mercado, em objeto de lucro, excluindo cer·
tamente a grande massa da população, que estará
submetida à alta tarifa e a uma qualidade inferior de
água. Certamente esta celebração não pode ser ape
nas o registro em tribunas ou arquivos de jornais. Te
mos que, além disso, assumir publicamente, de forma
concreta, o compromisso de salvar nossas reservas
de água natural e água mineral.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Apelo a V. Exa. para que na próxima reunião do
Colégio de Líderes agilizemos a votação dessa matéria.
Atualmente, ela é de tal forma relevante para o Brasil
que as contradições existentes sobre quem éo culpado,
dentro do setor de saneamento, são derivadas da falta
de definição do poder concedente ou da competência
gestora do setor. Assim, repito, faço esse apelo em meu
nome, no do Deputado Fernando Gabeira também - te
nho certeza - e no dos demais Deputados que com
põem esta Casa, para que essa matéria tenha um trata
mento, se possível de urgência, a fim de definirmos as
competências desse setor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

Atenderei a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Depu

tados, venham ao plenário. Precisamos completar o
quorum para dar início à Ordem do Dia.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, no
bres colegas parlamentares, venho a esta tribuna para
me associar a todos aqueles que celebram hoje o Dia
Mundial da Água, evento resultante da conferência
mundial realizada pela ONU, em 1992, com o fim de
chamar a atenção do mundo para o aspecto estratégico
do uso racional, inteligente e responsável das escassas
reservas de água doce no mundo.

A celebração dessa data precisa vir acompanha
da de compromissos reais, concretos e da viabilização
de políticas capazes de preservar esse bem natural, pa
trimônio da humanidade, monopólio que não pode ser
objeto de manipulação, de lucro e muito menos da es
peculação pelo capital internacional.

O Brasil concentra a maior porção de reservas de
água doce, de rios e de fontes naturais e é ainda deten
tor de 80% das reservas de água mineral do mundo,
sendo que apenas 8% dessas reservas estão sendo ex
ploradas. Mesmo assim, o capital internacional começa
a fazer investidas no País, no sentido de disputar o mer
cado de água mineral que, sem dúvida nenhuma, pode
rá representar uma fonte importante de economia e de
produção de riqueza.

Lamentavelmente, poderosos grupos estão inves
tindo pesado no Brasil, produzindo e colocando no mer
cado água mineral artificial, que não é outra coisa senão
água natural adicionada de sais e que está disputando Almir Sá

Partido Bloco

RORAIMA

PPB
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TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Tocantins: 4

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL

AMAZONAS

Luiz Fernando PPB
Pauderny Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 2

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Expedito Júnior PFL
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondônia: 3

PARÁ

PSDB PSDB/PTB
PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT
PT

Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 4

Adauto Pereira
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

PFL
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB

B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Maranhão: 8

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de MatosPSDB PSDB/PTB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB
Presentes do Ceará: 13

PIAuí

PSDB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

PUPSL

PSDB/PTB

PUPSL

PMDB/PSTIPTN
PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PMDBlPST/PTN

ACRE

PFL
PPB
PSL
PT
PSDB

AMAPÁ

PST
PSDB
PSB
PMDB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Marcos Afonso
Sérgio Barros
Prsentes do Acre: 5

Anivaldo Vale
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 6

Antonio Feijão
Badu Picanço
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 4
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PSB/PC

PSOB/PTB

PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB

PUPSL
PSOB/PTB

PSOB/PTB
PFL
PSOB
PFL
PPB

RIO DE JANEIRO

PPB
PSB

Alcione Athayde
Alexandre Cardoso

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSOB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB
Presentes do Espírito Santo: 7

Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 22

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSOB PSDB/PTB
Antônio do Valle PMOB PMDBIPST/PTN
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSOB PSOB/PTB
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Eduardo Barbosa PSOB PSOB/PTB
Hélio Costa PMOB PMOB/PST/PTN
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMOB PMOB/PST/PTN
João Magno PT
José Militão PSOB PSOB/PTB
Júlio Delgado PMOB PMOB/PST/PTN
Lael Varella PFL
Maria Elvira PMOB PMOB/PST/PTN
Odelmo Leão PPB
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSOB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Silas Brasileiro PMOB PMOB/PST/PTN
Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais: 25

PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSB/PCdoB

PMOB/PST/PTN

PSOB
PFL

Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Franciscotônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jaques Wagner
João Almeida
Jonival Lucas Júnior
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário NegromontE
Nelson Pellegrino
Pedro Irujo

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Helenildo Ribeiro PSOB
Joaquim Brito PT
Luiz Oantas PST
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Presente de Sergipe: 1

BAHIA

PFL
PMOB PMOB/PST/PTN
PL' PUPSL
PMOB PMOB/PST/PTN
PT
PFL
PFL
PT
PSOB PSOB/PTB
PFL
PFL
PSOB ,P::'OB/PTB
PFL
PFL
PFL
PSOB PSOB/PTB
PT
PMOB PMOB/PST/PTN

Inaldo Leitão
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSOB
Clementino Coelho PPS
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMOB PMOB/PST/PTN
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSOB
Marcos de Jesus PSOB
Pedro Eugênio PPS
Presentes de Pernambuco: 11
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SÃO PAULO

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 2

GOIÁS
PMOB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMOB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Marisa Serrano PSOB PSOB/PTB
Nelson Trad PTB PSDB/PTB
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 2

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 10

,-,usé Nldchado PT
Júlio Semeghini PSDB PSDB/PTB
Luiz Antonio Fleury PTB PSOB/PTB
Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB
Neuton Lima PFL
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSOB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 33

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB

PUPSL
PSB/PCdoB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PPB
PFL
PSL
PPB
PDT
PPS
PT
PPS
PDT
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PTN PMDB/PST/PTN
PT

André Benassi
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Celso Giglio
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Iara Bernardi
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoíno

Antonio Carlos, Blscaia PT
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Dino Fernandes PSDB
Eber Silva POT
Eurico Mirand::l PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
João Sampaio PDT
Laura Carneiro PFL
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcio Fortes PSDB
Milton Temer PT
Miriam Reid POT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSOB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 29
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155

do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, regime de urgência na apreciação do
Projeto de Resolução nº 72, de 2000, que
requer a criação de Comissão Parlamentar
de Inquérito com a finalidade de investigar
os fatos contidos nas denúncias da Sra. Ni
céa Pitta, capazes de configurar ilícitos pe
nais na utilização de recursos públicos.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT; Deputado
Alexandre Cardoso, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB; Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco Parlamentar PUPSL; Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT; Deputado Sérgio Miran
da, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB;
Deputado Fernando Gabeira, PV.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Mi
nistro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, está falando
numa Comissão da Casa. V. Exa. já deu instruções
para que se encerrem os trabalhos das Comissões,
mas isso não é imediato, como se presume, tanto que
não estão encerrados os trabalhos na Comissão.

Estamos diante de um requerimento de urgên··
cia que trata de matéria de repercussão nacional,
cujo resultado da votação, dependendo qual seja, re
percutirá sobre a Câmara dos Deputados.

Peço a V. Exa. que só inicie o processo de dis
cussão dessa matéria quando efetivamente as Co
missões tiverem encerrado os seus trabalhos, sob
pena de estarmos até antecipando um resultado pela
ausência de parlamentares em plenário.

Há uma violação regimental: o funcionamento
das Comissões. V. Exa. é o guardião do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 259 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PPB
PPB
PT
PSDB PSDB/PTB
PFL
PFLWerner Wanderer

Presentes do Paraná: 15

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
Luci Choinacki PT
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Darcísio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldemiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 18

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani
Dilceu Sperafico
Gustavo Fruet
Iris Simões
José Borba
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Padre Roque
Renato Silva
Santos Filho
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do, V. Exa. sabe que começo a Ordem do Dia exata
mente no momento em que há quorum regimental.

Já determinei às Comissões que encerrem os
seus trabalhos. É sabido que nessa Comissão do Sa
lário Mínimo, um tema também instante, está presen
te o Ministro ela Fazenda, Dr. Pedro Malan. Mas já
conversei com o Presidente da Comissão e disse que,
se o Ministro continuar a prestar o seu depoimento, os
deputados virão votar - e eu aguardarei o tempo sufi
ciente para essa votação - para depois retornarem à
Comissão, se for o caso.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, insisto
na questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Indefiro a
questão de ordem de V. Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA - As Comissões não po
dem funcionar com o anúncio da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu já de
terminei o encerramento das Comissões, e elas estão
encerrando os seus trabalhos. E, por essa razão, in
defiro a questão de ordem de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor da matéria, concedo a palavra à Sra.
Deputada Luiza Erundina.

A SRA. I.UIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nobres co
legas parlamentares, este requerimento de urgência
se impõe pela premência que a sociedade brasileira e
a sociedade paulista e paulistana lançam para o Con
gresso Nacional, particularmente para esta Casa, a
Câmara dos DE~putados.

A questão dos precatórios que dizem respeito à
Prefeitura de São Paulo vem de muito tempo. Em 1996,
quando disputamos as eleições municipais com o então
candidato Celso Pitta, fizemos uma denúncia, oferecen
do subsídios e indicações muito claras, de que havia
desvio para outras finalidades dos recursos autorizados
pelo Senado Federal para pagamento de precatórios.

Lamentavelmente, naquela ocasião, um reque
rimento encaminhado ao Banco Central pelo Senador
Eduardo Suplicy não encontrou, da parte daquele ór
gão federal, a prontidão, a vontade e a precisão no
fornecimento das informações a respeito das graves
denúncias que se faziam naquela oportunidade.

Certamente, o Banco Central foi omisso e só o foi
porque a ele, Governo, não interessava que a verdade
viesse ao conhecimento da opinião pública nem que
aquelas informações beneficiassem a candidata que
disputava a Prefeitura de São Paulo com o Sr. Celso Pit-

ta. Se não tivesse a candidata do Partido dos Trabalha
dores ido para o segundo turno, mas tivesse ido o can
didato do partido do Governo, o Sr. José Serra, com
certeza o Banco Central teria fornecido em tempo hábil
as informações a que a sociedade tinha direito. Com
isso, provavelmente, não teria sido eleito Prefeito de
São Paulo o Sr. Celso Pitta, que provocou toda essa tra
gédia que se abateu sobre a cidade de São Paulo.

Sr. Presidente, passados todos esses anos, no
vas denúncias vêm a público, por alguém que viveu
na intimidade do Governo Municipal: ninguém me
nos que a primeira-dama, a Sra. Nicéa Pitta, que
acrescenta novos elementos, novas informações,
denúncias que atingem outras figuras, não só muni
cipais, mas personalidades da vida política nacional.

Todo o País, não só a cidade de São Paulo, está
perplexo e indignado, exigindo das autoridades com
petentes, em particular do Congresso Nacional, uma
resposta à altura, uma apuração da verdade inteira
desses fatos e a punição, de forma vigorosa e definiti
va, daqueles que saquearam os recursos públicos e
traíram a vontade do povo.

Esse projeto de resolução deve tramitar em regi
me de urgência, para que se possa instalar de pronto
uma CPI que retome a investigação das denúncias de
desvio dos recursos destinados a pagamento de pre
catórios. Mais do que um dever, Sr. Presidente, é uma
responsabilidade. Se for frustrada a expectativa da
população, certamente terá a sociedade uma pronta
resposta contra o Congresso Nacional, contra a
Casa, que certamente tem plena condição de trazer à
luz, de forma imediata, a verdade dos fatos.

Eu espero, nobres Sras. e Srs. Deputados, que
não faltemos à nossa obrigação e à expectativa do
povo. Implantemos de prontc;> essa CPI, que certa
mente adicionará novas verdades àquelas que a CPI
do Senado Federal produziu no seu tempo e que se
encontram no âmbito do Poder Judiciário. É preciso
chegar a uma conclusão. É preciso saber quem vai
pagar por esses desvios, por essa imoralidade, pela
corrupção generalizada que tem havido em relação à
aplicação de recursos destinados a pagamento de
precatórios.

Espero, portanto, que este requerimento seja
aprovado e que logo em seguida os partidos indi
quem seus representantes para compor a CPI. Aí sim
a sociedade poderá começar a acreditar novamente
que é possível acreditar no esclarecimento dos fatos
e na punição dos verdadeiros responsáveis por essa
imoralidade.

~ra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contrariamente à matéria, concedo a pala
vra ao Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, começo minha argumentação procuran
do entender as razões da oradora que me antecedeu.
Não tenho a menor dúvida de que para a Deputada
Erundina essa CPI é da maior importância e da maior
utilidade. Aliás, pesquisas do importante jornal Folha
de S.Paulo indicam claramente que, já nas duas pri
meiras semanas após as denúncias da Sra. Nicéa, a
candidatura da Deputada Erundina - eu diria até que
de forma merecida - decola, como se usa no jargão
da aviação, em padrão de decolagem militar, com um
ângulo de 45 graus em relação ao eixo "x", ao eixo
horizontal. Portanto, interessa politicamente, sim, à
Deputada e aos partidos que fazem oposição ao Pre
feito de São Paulo a instalação da CPI.

Por que então venho à tribuna pedir que votem
contra a urgência desse assunto? Porque não se trata
de uma questão da Federação, e sim de uma questão
de São Paulo, que precisa ser resolvida em São Pau
lo, pela sua política, e avaliada pelo seu povo.

Não tenho dúvida de que as denúncias de D. Ni
céa e tudo o mais que envolve a desastrosa gestão do
Prefeito Pitta devem ser investigados. O que interessa
à União já foi investigado no âmbito do Congresso,
com a CPI dos Precatórios, cujas conclusões não dei
xaram dúvidas. Então, se constituirmos outra CPI,
além dos ganhos políticos, o que restará é um relató
rio que, se for muito bom, será igual ao do Senado.

O que esperamos é que a Justiça, com base no
que já foi investigado, com base no que já foi denuncia
do pelo Senado Federàl, tome uma decisão quanto à
permanência ou não na Prefeitura de São Paulo do Sr.
Celso Pitta. Essa é uma questão da Câmara de Ve
readores e da Justiça de São Paulo, portanto, não deve
paralisar mais uma vez a Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje insta
lamos com sucesso todas as nossas Comissões Técni
caso A sociedade espera respostas. Que tal gastarmos
nossa energia analisando imediatamente a Lei do Sigilo
Bancário? Que tal usarmos nossa energia para analisar
a Lei de Crimes contra a Previdência e tantas outras
que aí estão? Ou para concluir a reforma do Poder Judi
ciário e iniciar a do sistema tributário nacional?

Muitas são as nossas tarefas, Sr. Presidente,
por isso votarei contra a urgência para esta matéria e
peço a todos que me acompanhem. Se for dada a
essa matéria tramitação em regime de urgência, em

vez de dar celeridade, ela retardará, isso sim, os tra
balhos do Congresso Nacional.

Quem está interessado no assunto certamente
ouviu hoje o depoimento do Prefeito de São Paulo di
ante da Comissão de Assuntos Econômicos do Sena
do. Eu, Deputado pela Bahia, ouvi com muita atenção
o momento em que o Prefeito disse claramente que
jamais recebeu um telefonema do Presidente do Se
nado pedindo por qualquer que fosse a organização,
o que deixou muito claro que, com relação ao Con
gresso, nada há a ser investigado.

Sras. e Srs. Deputados, vamos tratar da pauta
que pode ajudar o desenvolvimento nacional. Essa
CPI não é prioritária, por isso pronuncio-me contra a
urgência.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, pela Liderança do PPS, ao Deputado João
Herrmann Neto.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sou um Deputado brasileiro. A origem paulista ape
nas, de certa forma, contamina meu Estado e minha
representação.

Quando ouço que, eivado de outra natureza, por
ser de São Paulo, eu estaria reivindicando a averigua
ção de dados como esse, sinto-me obrigado, em
primeiro lugar - estive discutindo a respeito com o
Deputado Miro Teixeira - a saber a origem da cidade
la instalada em São Paulo quanto à origem dos preca
tórios.

Se o problema fosse apenas da Câmara de Ve
readores, não teríamos externado - o que foi brutal
para o País - essa nefanda prática estabelecida na
Secretaria de Fazenda quando ainda era Secretário o
Sr. Celso Pitta. Estamos falando de uma usina de arbi
trariedades, corrupção e desvarios na aplicação dos
recursos públicos iniciada na cidade de São Paulo.
Digo isso do episódio de Wagner Ramos, autor inte
lectual das manobras do Banco Vetor na questão dos
precatórios, e de todas as outras seqüelas que se ir
radiaram até por Governos comprometidos com a de
mocracia, Governos de passado brilhante que de re
pente se viram tomados de assalto pela prática cor
ruptiva.

O próprio Partido Popular Socialista teve um
pré-candidato a Vereador, Gilberto Nascimento, as
sassinado depois de ter levado a público algumas de
núncias. Sentimos na carne o que representa não
para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil, es-
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coimar de vez a questão administrativa, onde se pros
titui o valor dos eleitos.

Portanto, o PPS vota favoravelmente, porque
entende que não é uma prática administrativa local,
mas sim uma higienização da prática administrativa
nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Miro Teixeira, para falar a favor
da matéria.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
procuramos hoje o Presidente da Casa e solicitamos
que colocasse como primeiro item da Ordem do Dia o
requerimento ele urgência urgentíssima da Comissão
Parlamentar de Inquérito que deverá apurar as denúncias
da Sra. Nicéa Pitta. S. Exa. atendeu ao Regimento Inter
no e à nossa solicitação. Não esperava que neste mo
mento estivessE~ depondo o Ministro da Fazenda.

Em qualquer época de qualquer Governo, depo
imentos de Ministros da Fazenda nesta Casa sempre
atraíram a atenção de deputados, que têm o dever de
lá estar para questionar, para se informar e para infor
mar também a opinião pública.

O Sr. Presidente mandou encerrar os trabalhos
da Comissão, mas ela continua funcionando. A gravi
dade desse fato exigiria que esse debate se travasse
num plenário repleto de deputados. E a culpa por este
plenário não estar cheio de deputados é do funciona
mento das Comissões. Os deputados não podem es
tar em dois lugares ao mesmo tempo.

Vi o Deputado José Carlos Aleluia sustentar
contrariamente à urgência do projeto de resolução.
Disse S. Exa. que a Câmara dos Deputados não me
rece ser paralisada pela investigação do roubo. O que
está paralisando o Brasil é o roubo, não é a investiga
ção do roubo.

A investigação do roubo deve ser feita. E os des
vios ocorridos em São Paulo, praticados pelo Prefeito
Celso Pitta, não teriam acontecido sem uma grande
cumplicidade, principalmente federal. Resta saber
quem tem medo da apuração dos fatos.

O Senado Federal fez uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito sobre precatórios. Alguns senadores
aplicaram-se nas investigações, alguns resultados fo
ram produzidos, e as dívidas continuam sendo roladas.

O povo dos estados está sendo prejudicado. O
povo brasileiro está sendo prejudicado. Vai pagar com
seus impostos. Todos pagaremos com os nossos im
postos o desvio do dinheiro público, num volume que

faz parecer a quadrilha de Collor e PC uma quadrilha
de trombadinhas. É muito dinheiro.

Os Srs. Deputados, de um modo geral, são atin
gidos quase que diariamente, porque aqui na Câmara
dos Deputados inicia-se a discussão das matérias
mais polêmicas, especialmente as de iniciativa do
Presidente da República. Diariamente, vêm as crí
ticas porque estamos discutindo um teto de 11 .500
reais. E temos até posição contrária.

Na discussão dessas dívidas e da corrupção
praticada em São Paulo, bilhão é unidade de referên
cia. Será possível que a Câmara dos Deputados con
tinuará, Deputado José Carlos Aleluia, presa a esta
lógica de que a apuração de um fato e suas ramifica
ções interessa eleitoralmente a um partido político ou
a uma candidatura?

Aí temos outro absurdo. Eleição, Deputada Lui
za Erundina, passou a ser algo de risco para a demo
cracia, para a ética na política, para a lisura de pro
cedimentos. É incompreensível que na Câmara dos
Deputados não se considere unanimemente de ur
gência urgentíssima a apuração das denúncias da
Sra. Nicéa Pitta.

A Sra. Nicéa Pitta levantou apenas uma ponti
nha de um grande novelo. E pelas reações à existên
cia da CPI, verifica-se o tamanho desse novelo.

Mas já assistimos aqui a resistências à CPI do
Orçamento. O primeiro requerimento foi arquivado e
depois o que se viu foi que os que estavam contra ela
acabaram punidos porque estavam envolvidos nos fa
tos.

A CPI de Collor de Mello foi arquivada antes de
ser instaurada, até que surgiu a denúncia de Pedro
Collor e ela foi criada.

Até quando a Câmara dos Deputados vai ficar a
reboque da pressão social exclusivamente? Até
quando alguns dos Srs. Deputados se recusarão a fi
car de pé para exercer o mandato e apurar o roubo de
dinheiro público?

É incompreensível que o Governo tenha deter
minado o fechamento de questão contra essa urgên
cia urgentíssima.

Mas, se esse requerimento for aqui derrubado, a
luta não terminará. Numa linguagem diferente, segu·
ramente, a luta não terminará. Um dia vamos conse
guir mostrar ao povo brasileiro por onde sai e para
onde vai o dinheiro dos cidadãos que deveria estar
sendo aplicado em remédios, hospitais, crescimento
econômico e geração de empregos.

Para que bolsos esse dinheiro está indo? Este é
o objetivo do requerimento: darmos uma resposta à
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sociedade brasileira, que está perplexa olhando es
ses acontecimentos diante da normalidade, entre as
pas, que tem de ser comparada a um cinismo demo
crático daqueles que se insurgem contra a apuração
dos fatos pela Câmara dos Deputados.

O PDT, os partidos de Oposição e parlamenta
res de outros partidos subscreveram o requerimento.
Ele não é da Oposição, é de 270 deputados, e, como
não temos esse número, é claro que assinaram depu
tados de outros partidos.

Sr. Presidente, a maioria da Câmara dos Depu
tados quer a aprovação da urgência urgentíssima.

Que a maioria da Câmara dos Deputados per
maneça de pé e bote atrás das grades os ladrões do
dinheiro público.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento. Vamos ouvir os Srs. Líderes.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço licença para
usar a tribuna, apesar de achar que grande parte dos
deputados que vão votar não ouvirão nossos argu
mentos. E é uma pena que não ouçam os nossos ar
gumentos, porque é o tipo de matéria em que a racio
nalidade da argumentação pode definir o resultado fi
nal dos votos.

O Deputado José Carlos Aleluia, que encami
nhou contra o nosso requerimento de urgência, afir
mou que este é um problema de São Paulo, que não
competia à Câmara Federal entrar neste assunto. É
necessário responder especificamente a este argu
mento de que se trata de algo de São Paulo, e não de
algo nacional.

O projeto de reso/!lIção não poderia ser mais c/a
ro. Há uma interface nacional com esse caso. Em pri
meiro lugar, porque o Banco do Brasil concedeu um
empréstimo à Prefeitura de São Paulo após o escân
dalo dos precatórios. Depois, o Banco do Brasil com
prou títulos da Prefeitura de São Paulo que estavam
com o Banespa. São interfaces.

O Senador Gilberto Miranda, que foi o Relator
nesse processo, contribuiu também e participou, se
gundo as denúncias da Sra. Nicéa Pitta, da pressão
sobre a Prefeitura de São Paulo para que as emprei
teiras fossem pagas.

Portanto, há inúmeras interfaces com a situação
federal.

Quando o Deputado José Carlos Aleluia diz que
é coisa de São Paulo quer exatamente evitar que pos
samos jogar uma luz nas interfaces federais.

Sinceramente, apesar de não duvidar da boa-fé
dos outros deputados, todos que vierem aqui dizer que
é uma questão de São Paulo prestem atenção, porque
não estarão apenas querendo dizer que é uma coisa
de São Paulo. Estarão querendo dizer que não nos de
vemos meter numa coisa que não é de São Paulo,
numa coisa que é federal, num escândalo sobre oqual
o Congresso Nacional tem de se pronunciar.

Há outros deputados que têm argumentos dife
rentes. O Deputado Inocêncio Oliveira, numa entre
vista à televisão, disse que não houve um fato novo
para justificar essa CPI. Na verdade, as denúncias da
Sra. Nicéa Pitta são um fato novíssimo. Pela primeira
vez temos denúncias do interior da família do Prefeito,
do centro do poder de São Paulo, que nos mostram
todo o processo de corrupção. Além disso, outros fa
tos novos foram surgindo. Sabemos que houve a CPI
dos Precatórios no Senado. Não queremos entrar em
choque com essa CPI dos Precatórios. O que quere
mos dizer e demonstrar é que houve fatos novos.
Esses fatos novos precisam ser apurados. E, no meu
entender, é erro muito grande de um deputado federal
achar que o que acontece em São Paulo neste mo
mento não o atinge. Só a pessoa que não tem noçãb
da relação dos políticos com a opinião pública, só a
pessoa que não compreende como a situação do po
lítico está no imaginário popular hoje, só ela pode dis
sociar o que houve em São Paulo da nossa atividade,
diria até da nossa profissão, porque muitos aqui são
legitimamente profissionais. Então, está em jogo nos
sa condição de político...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV, Deputado?

O SR. FERNANDO GABEIRA - ... está em jogo
a respeitabilidade da Câmara dos Deputados, está
em jogo um processo muito amplo. Infelizmente, te
mos de falar para um plenário vazio e, mais ainda, te
mos de falar para deputados que não querem ouvir,
não querem ver, não querem aceitar que diante de um
escândalo dessa envergadura o Congresso Nacional
tem de tomar posição. Se não o fizer, vai se desgastar
no mesmo nível em que está desgastado o Governo
de São Paulo e todos aqueles que colaboraram com
ele.

Sr. Presidente, o PV, um dos autores do requeri
mento, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar aos Srs. Líderes que, como se trata de ori
entação de bancada, regimentalmente o tempo é de
um minuto.



11922 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

É claro que serei tolerante. Peço a compreensão
dos Srs. Líderes no sentido de encaminharem com ra
zoável rapidez, uma vez que o assunto é mais do que
conhecido. Portanto, os argumentos pouco acrescen
tarão. Então, apenas para orientar a bancada, V. Exas.
terão um minuto. Teremos em seguida a reforma do
Judiciário para votar, com um tema importante.

Votaremos esse regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS,
como vota?

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi
são do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PUPSL, como vota?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL encaminha o voto "sim".

Outro dia, o ex-Vereador cassado Hanna Garib
deu para seu filho de 16 anos uma Ferrari conversível
vermelha. Quero que ele venha aqui para lhe pergun
tar qual a fórmula, sendo um Vereador, de dar uma
Ferrari vermelha conversível a um filho. Esse sujeito
tem de ser indicado para Ministro da Fazenda de nos
so País.

Isso tudo tem de ser investigado. Votamos "sim"
porque queremos passar o Brasil a limpo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB, como vota?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Depu
tado Fernando Gabeira enfocou aspecto muito inte
ressante. Essa CPI tem de ser especificamente da
Câmara Federal, que detém competência para anali
sar os desvios dos recursos federais - e estamos fa
lando em recursos do Banco do Brasil, do Sistema
Único de Saúde, dos precatórios da Prefeitura de São
Paulo. Portanto, a competência não pode ser munici
pal ou estadual, porque se trata exclusivamente de re
cursos federais.

Não quel' dizer que essa CPI não tenha compe
tência também de investigar os recursos municipais.
Sr. Presidente" não há juízo firmado da matéria.

O deputado que não quiser esclarecimento
acerca desses desvios de recursos, ficará em posi
ção política de dificuldades. Por quê? Porque eviden
temente essa CPI foi construída não só com as de
núncias da primeira-dama da São Paulo, a Sra. Nicéa
Pitta, mas com enorme vontade popular. Essa é a
questão política. Então, politicamente esta Casa não

pode ficar longe de um momento fantástico e ímpar
da vida política brasileira. E a Câmara Federal tem de
cumprir sua função de investigar o desvio de recursos
federais.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota
favoravelmente ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT,
como vota?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, temos basicamente três pontos.

Primeiro, se a questão é apenas do interesse de
São Paulo. Sou Deputado de Santa Catarina e estou
absolutamente preocupado com a questão. Vejo nos
catarinenses preocupação com os recursos do Banco
do Brasil, recursos verde-amarelos; com o desvio de
recursos do SUS; com o superfaturamento dos remé
dios, que acabam afetando a população do Brasil
como um todo. E essa questão é absolutamente
nacional, porque a corrupção é uma questão nacio
nal.

O segundo ponto é a argumentação de que não
existem fatos novos. Ora, a CPI dos Precatórios in
vestigou em 1995 e 1996. Depois disso, inúmeras ne
gociações foram feitas naquela Casa, rolagem de dí·
vidas. O Senado aprovou a Resolução n2 78, que pos
sibilitou inclusive a rolagem dos ditos títulos dos pre
catórios falsificados no País. E isso é muito dinheiro.
Este País precisa, sim, investigar essas questões.

Por isso, Sr. Presidente, em função dessas argu
mentações, por considerar o caso de extrema gravi
dade, por este Congresso estar realizando CPI acer
ca de inúmeras questões, talvez menos importantes
aqui há CPI sobre a Funai, a Amazônia e outras, que
se arrastam e não chegam a lugar nenhum, há CPI in
vestigando alimentos estragados há dez anos - te
mos, sim, de passar o Brasil a limpo, fazer uma inves
tigação séria e apoiar o requerimento subscrito por
270 deputados e proposto pelo Deputado Miro Teixei
ra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim". O PPB, como vota?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB entende que a
matéria já foi discutida na CPI do Senado, encami
nhada aos departamentos competentes e hoje trami
ta na Câmara dos Vereadores de São Paulo e no Mu
nicípio de São Paulo. Portanto, é matéria pertinente
àquele Município e àquele Estado.
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A urgência, entendemos que não é o momento
de votá-Ia, porque mesmo assim o projeto vai tramitar
nas Comissões da Casa. Por isso, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos diante
de fato que abalou a sociedade brasileira, com imen
sa repercussão na opinião pública, e os argumentos
básicos que estão sendo apresentados não se sus
tentam.

A Constituição apenas exige um fato determina
do. E nós o temos. Esse problema não é circunscrito à
cidade de São Paulo por uma razão elementar. Hoje
no Senado Federal o depoimento do Sr. Celso Pitta
diz respeito à rolagem da dívida de 10,5 bilhões de re
ais que será trocada por LFT. Portanto, títulos federais
com implicações no Tesouro Nacional e no Orçamen
to. Pergunto: os estados das regiões Norte e Nordes
te, aqueles que estão aqui defendendo migalhas do
Orçamento na Comissão, vão aceitar passivamente a
rolagem de 10,5 bilhões de reais, sendo que 5 bilhões
e 100 milhões de reais foram emitidos de forma irre
gular, como constatou a CPI dos Precatórios?

Quero lembrar que 6 bilhões de reais foram
transferidos do Banespa para que o setor privado fi
que com o filé mignon e o osso foi para o Banco do
Brasil, exatamente os títulos irregulares.

Quero lembrar que o Banco do Brasil fez um em
préstimo de 348 milhões de reais depois de endivida
mento dessa magnitude, absolutamente sem justifi
cativa e consistêncíatécnica. A corrupção em São
Paulo não haveria sem uma cumplicidade nacional. E
a corrupção em São Paulo tem implicações monu
mentais nas finanças públicas federais. Se estamos
falando em austeridade, como aceitar essa dívida
sem apurar a fraude, o superfaturamento de obra, o
desperdício com medicamentos e todo um esquema
de corrupção extraordinário que destruiu as finanças
de São Paulo?

Queremos lembrar que, quando o Sr. Paulo Ma
luf assumiu a Prefeitura, a dívida era de 1 bilhão, 950
milhões, mas hoje é de 12,5 bilhões de reais.

Helmut Kôhl, que governou a Alemanha por
doze anos - seu tesoureiro se suicidou agora por ver
gonha nacional-, tinha um caixa de campanha de 16
milhões de dólares. Para um esquema de corrupção
em São Paulo, 16 milhões de dólares é troco. A licita
ção do lixo, que está em andamento, é de 2 bilhões de
reais. A licitação do ônibus para acabar com a munici
palização compreende pelo menos 600 milhões de
reais.

Como vamos deixar um fato dessa relevância
sem uma resposta desta Casa?

Quando formulamos o pedido da CPI, a adesão
era sincera, honesta e voluntária. Só recebemos men
ções de elogio e de estímulo a esse processo.

Perguntamos às Lideranças do Governo: como
fechar questão? Por que esse pacto da mediocridade
e da cumplicidade com a corrupção no País? Quando
a ética, a transparência e a dignidade vão voltar a
esta Casa? Porque é isso que o povo pede nas ruas, é
isso que a Nação espera do nosso mandato, é isso
que os parlamentares prometem em campanha.

Sr. Presidente, pedimos às Lideranças do Go
verno que não fechem questão. Que a cumplicidade
com a corrupção não tenha a chancela do Governo
Federal. Que liberem a base para votar conforme sua
consciência, porque a consciência de pelo menos
270 Deputados - esse é o número de assinaturas co
letadas ontem - está no requerimento de urgência, e
não é possível que, em 24 horas, as pessoas deixem
de ter compromisso com o eleitor, com a ética, com a
transparência, para poder seguir uma orientação, eu
diria, que não tem sequer coragem de vir ao microfo
ne e defender com consistência argumentos tão pre
cários, tão vulneráveis quanto o que ouvimos agora.

A Câmara Municipal está discutindo o tema.
Como discutindo, se ela foi conivente, se é cúmplice,
se é partícipe desse processo...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT, Deputado Aloizio Mercadante?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Essa é uma
questão determinada, nacional e relevante. O PT só
tem um voto. E esta Casa só há de ter um voto: "sim",
Sr. Presidente, pela ética e pela dignidade da vida pú
blica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
creio vivamente que não exista um instrumento mais
eficaz para investigar desvios de recursos públicos do
que uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Tam
bém creio ser imprescindível haver um fato determi
nado da alçada federal para que uma CPI possa ser
constituída por esta Casa.

E, em determinadas circunstâncias, esta Casa
deve ter o sentimento de responsabilidade para que
futuramente não possa vir a ser acusada de ter sido
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contrária à investigação em profundidade de determi
nados assuntos.

Sr. Presidente, faço esse preâmbulo para dizer
que não move outro sentimento a esta Casa senão o
de fortalecer célda vez mais as CPI como verdadeiros
instrumentos ele fiscalização e de atuação do Poder
Legislativo em nosso País.

Requer-se hoje a instalação de CPI para investi
gar as declarações da ex-primeira-dama de São Paulo,
Nicéa Camargo, ex-Nicéa Pitta, que levantou uma sé
rie de denúncias, muitas delas já contestadas. Esse
assunto precisa ser investigado em profundidade pela
Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo.

O Partido da Frente Liberal, por meio do seu Líder
e Presidente, Senador Jorge Bornhausen, convocou a
bancada de São Paulo para solicitar a seus dois verea
dores que assinassem o pedido de instalação da CPI.

Entendo, porém, que trazer tais investigaçÕ6J
para o Congresso Nacional é extrapolar as atividades
do nosso Poder, ou até mesmo diminuí-Ias. Não vejo
outro fato determinante, além dos já apurados pela
CPI havida no Senado Federal, que está numa fase
muito mais avançada - o relatório se encontra no Mi
nistério Público, no Poder Judiciário. É preciso ape
nas que o Ministério Público promova a denúncia dos
acusados. A CPI do Senado foi conclusiva. Não deter
minou o prosseguimento das investigações. Não!

Sr. Presid~mte, é preciso que o Ministério Públi
co prossiga o seu trabalho, dando continuidade às
ações determinadas pela CPI do Senado Federal em
relação aos precatórios. Além disso, é preciso que o
PoderJudiciário tome as providências cabíveis em re
lação às pessoas denunciadas.

Por isso, I) Partido da Frente Liberal, com a
consciência de estar preservando os três entes da
Federação - União, Estados e Municípios -, estaria
defendendo com toda força e veemência a criação
desta CPI se a investigação tivesse como objetivo fa
tos novos relacionados à esfera federal, ao Governo
Federal e aos recursos públicos federais.

Se, a qualquer momento, durante o trabalho da
CPI que deverá ser instalada na Câmara Municipal de
Vereadores de São Paulo, surgir algum fato que extra
pole as funções daquela Casa e diga respeito ao Con
gresso Nacional, o Partido da Frente Liberal se propo
rá a assinar qualquer manifestação que possibilite a
V. Exa. instalar imediatamente esta CPI que agora se
está tentando constituir.

Sr. Presidente, no momento, não vejo nenhum
fato que possa determinar a abertura de uma CPI
com esse objetivo, desde que o Senado Federal já a

realizou e concluiu por encaminhar suas conclusões
ao Ministério Público. E, mais do que isso: requereu
que fossem tomadas as providências cabíveis tanto
pelo Ministério Público quanto pelo PoderJudiciário.

Assim sendo, o PFL vota "não"ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL

vota "não" ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PMDB?
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 

BA.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, inicio esta intervenção deixando re
gistrado que em nenhum instante procurei integran
tes da minha bancada para, usando da amizade que
me une a todos e a cada um, solicitar-lhes que não
assinassem o pedido de instalação desta CPI. E não
o fiz porque acho absolutamente legítimo que o deba
te aflore nesta Casa. No entanto, o que está sendo
discutido aqui e agora é a urgência que deveria ou
não ser dada à matéria.

Ora, Sr. Presidente, fico a me perguntar: por que
falar em urgência quando a OAB de São Paulo ainda
está a aguardar a dBcisão da Câmara de Veraadores
daquele Município acerca da possibilidade de impe
achment do Preftciito?

Fala-se em precatórios, em CPI e coisa tal. Por
que tratar de urgência quando ainda não há decisão
do Ministério Público acerca das conclusões da CPI
que há pouco tempo se encerrou no Senado?

Inquestionavelmente, o Relator, Senador do
PMDB Roberto Requião, um dos mais combativos
parlamentares daquela Casa, não poupou nas suas
investigações, como de fato deveria ser, sequer nos
sos correligionários. Isso mostra a isenção de S. Exa.
na análise dos fatos.

Ora, Sr. Presidente, é inquestionável que ne
nhum fato novo tenha surgido a respeito desse tema
que justifique a urgente instalação de uma CPI.

Ademais, Sr. Presidente - serei extremamente
breve em emitir a posição do PMDB, porque vejo que
V. Exa. se impacienta no desejo de que votemos
apressadamente -, é importante deixar registrado, de
forma bastante clara, que por mais que me honre e
por mais que certamente honre a cada um, no passa
do e no futuro, o fato de ter exercido o mandato de ve
reador, neste momento sou Deputado Federal e devo
me ater às funções no Parlamento da República. E
certamente, no caso específico, não me cabe exami
nar eventuais irregularidades cometidas por prefeitos,
seja ele de que cidade for, até de São Paulo, a mais
importante da República.
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Portanto, Sr. Presidente, a posição do PMDB é
no sentido de votar contra essa urgência, deixando
aqui registrado, de forma clara, que em nenhum mo
mento nos furtaremos a buscar a apuração da verda
de, se surgir algum fato que determine a necessidade
da abertura de uma CPI para ser apurada por deputa
dos federais. Por enquanto, creio que deve ficar no
âmbito das Câmaras de Vereadores.

A posição do PMDB é votar, portanto, "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB,
como vota?

O SR. AÉCIO NEVES {Bloc:} PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidenie, Sras. e Srs. Par
lamentares, o PSDB tem tido, tlístorícamente, posi
ções extremamente claras no que diz respeito a com
portamentos éticos de homens públicos. E obviamen
te essa posição tem sido sempre favorável a apura
ções na busca de que se extirpem da vida pública
aqueles que agem de forma incorreta.

Nós acompanhamos, Sr. Presidente, particular
mente nossa forte bancada paulista, com extrema
atenção o desenrolar das denúncias que tomaram
conta da mídia nacional que envolvem a Prefeitura de
São Paulo. Acompanhamos também iniciativas que
ali vêm sendo tomadas tanto pela justiça, por um lado,
quanto pela Câmara Municipal, por outro, no sentido
de investigar essas denúncias.

Da nossa parte, Sr. Presidente, eu pessoalmen
te, como Líder partidário, quando procurado por
membros da bancada buscando uma orientação, dei
xei-os todos livres para que, como melhor lhes convi
esse, como melhor avaliassem, encaminhassem e
assinassem o requerimento que lhes era sugerido.

Não tememos qualquer investigação, até por
que ela será necessária. O que nos parece neste ins
tante é que o fórum correto é certamente o fórum mu
nicipal. Nós nos reservamos, portanto, o direito de,
aguardando o desenrolar desses acontecimentos, no
futuro até voltar a discutir essa questão, Sr. Presiden
te.

O que nos parece impróprio é aprovarmos hoje
uma urgência que antecipa uma discussão no plano
federa', que certamente terá muito mais dificuldades
em aprofundar essa questão, quem sabe até mesmo
prejudicando as investigações que hoje ocorrem no
âmbito municipal.

Além disso, Sr. Presidente, existem propostas
encaminhadas já a esta Casa de formação de outras

CPI, e não vemos razão para que sejam atropeladas
neste instante.

Portanto, o PSDB, que acompanha a questão
aqui em Brasília, mas sobretudo em São Paulo, por
meio de seus membros que aprovaram e integram a
CPI municipal, votará neste instante contra esse re
querimento de urgência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o plenário ago
ra está recebendo uma afluência grande de deputados.

Apenas para esclarecimento, o que está em vo
tação é o requerimento de urgência urgentíssima, as
sinado por 270 deputados, para que instalemos uma
CPI sobre as denúncias da Sra. Nicéa Pitta.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

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 visar de cada
posto.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é "sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Bancada do
Partido dos Trabalhadores vota "sim", para moralizar
a política e respeitar a probidade administrativa e res
gatar a dignidade da política no País.

O SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito
este momento de votação para dar explicação à
Casa, e peço a atenção do Líder Inocêncio Oliveira.
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Sras. e Srs. Deputados, concedi entrevista à
Folha de S.Paulo, durante o seminário do Proalcool,
que o Instituto da Cidadania realizou em São Paulo, e
desafiei a Liderança do PFL na Câmara dos Deputados
a fechar questão apoiando o salário mínimo de 180
reais.

Argumentei que esse partido tem sido contradi
tório nas suas declarações e ações: apesar de fazer
propaganda na televisão sobre ética e de ter no Con
gresso Nacional, durante a discussão da emenda
constitucional do funcionalismo, votado medidas pre
tensamente moralizadoras, votou a favor do nepotis
mo.

Lembrei também que sempre votou contra as
propostas de aumento do salário mínimo do Deputado
Paulo Paim, do PT, bem como a responsabilidade do
PFL, já que dois de seus parlamentares foram cassa
dos em função de envolvimento com o narcotráfico e
que o President.e da Assembléia Legislativa do Espíri
to Santo, Deputado José Carlos Gratz, está sendo
acusado por conivência e participação no esquadrão
da morte, no crime organizado e no narcotráfico.

Relatei, ainda, à imprensa a escabrosa situação
do Paraná, ondl~, depois de cinco anos, o Governador
Jaime Lemer, do PFL, descobriu que a cúpula da Po
lícia Civil organizava o crime e o narcotráfico.

Sr. Presidente e Líder Inocêncio Oliveira, infeliz
mente, cometi erro ao declarar que o PFL era o parti
do do narcotráfico. Retiro essa declaração e, de ma
neira humilde, peço desculpas à direção do partido.
Mantenho minhas declarações, divergências e críti
cas a ele, particularmente no que diz respeito àqueles
parlamentares que têm sido denunciados e cassados
por relação com o narcotráfico, mas não poderia ter
generalizado e feito acusação frontal e direta a toda a
agremiação.

Por isso, como homem público e Presidente do
PT, tenho a humildade de reconhecer meu erro e pe
dir a esta Casa que leve em conta este pronuncia
mento, que constará nos Anais da Casa.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. NEL.SON OrOCH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há cerca de uma hora e trinta minutos, o Deputado
Alexandre Cardoso trouxe ao conhecimento da Casa
denúncia de que o Deputado Sérgio Novais tinha sido
barbaramente agredido no Ceará.

Em consideração ao Deputado Alexandre Car
doso, a esta Presidência e aos demais Deputados,
trago o que realmente ocorreu pela manhã naquele
estado.

Não estava sendo realizada audiência pública,
mas sim sessão deliberativa da Assembléia Legislati
va, na qual se iria definir a extinção de um órgão do
Governo. Tiveram acesso ao plenário trabalhadores
de todos os segmentos, que ficaram no lugar devido,
juntamente com o Deputado Sérgio Novais, que, em
vez de estar aqui cumprindo com suas obrigações
parlamentares, encontrava-se no Ceará, a fim de criar
problemas.

Sr. Presidente, durante a votação e ao término
dela, quando foi decidida a extinção do órgão, aque
las pessoas que lá se encontravam agrediram com
palavras de baixo calão o Presidente da Assembléia
Legislativa e os demais deputados que votaram a fa
vor da extinção do Seproce.

Os Deputados se retiraram do plenário, e o
Deputado Sérgio Novais, saindo pela porta que dá
acesso direto à rua, a entrada privativa das galerias,
ao invés de ir embora, voltou à Assembléia, para con
tinuar insultando os deputados. Pela guarda que esta
va de prontidão, foi-lhe pedido que fizesse ingresso
ordeiro, porque não haveria nenhuma objeção. S. Exa.
então partiu, em atitude provocativa, contra a guarda,
para que fosse rompido o cordão de isolamento.

Tão logo tomou conhecimento dessa atitude, o
Presidente da Assembléia Legislativa, José Welington
Landim, dirigiu-se ao local e determinou que a guarda
permitisse que todos os operários que lá estavam ti
vessem o ingresso garantido. Essa é a verdadeira ver
são.

No Estado do Ceará, o processo democrático
existe. Devemos trazer para o plenário informações
corretas. O Deputado Sérgio Novais deve entender
que sua primeira obrigação é com o Legislativo Federal,
foi para isso que S. Exa. disputou o mandato, e não
para ir em busca dos holofotes da imprensa nesse
ano político.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou per
mitir durante esta votação apenas encaminhamento
de votação. Não permitirei mais manifestações para
lelas que não digam respeito à votação.

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

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
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taria, em primeiro lugar, de esclarecer aos Deputados
que estão chegando que estamos votando um pedido
de urgência de instalação de CPI, assinado por 270
Deputados Federais, para que se apurem as denúncias
graves de corrupção na cidade de São Paulo. Essa
CPI tem vinculação com a política nacional, pois são
10,5 bilhões de reais que estarão sendo renegocia
dos no Senado Federal, com evidência de graves im
plicações sobre o Orçamento federal, e sobre as de
mais regiões do País.

Repito: estamos votando um requerimento de
urgência para instalação da CPI da Corrupção em
São Paulo, com assinatura de 270 Deputados
Federais. O voto "sim" é pela CPI, pela ética, pela
transparência.

Sr. Presidente, peço que sejam suspensos os
trabalhos nas Comissões. Ainda há debates e não fo
ram suspensas as suas atividades até este momento.
Essa é uma matéria absolutamente fundamental para
o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados,
para nossa imagem de parlamentares. E a obrigação
dos parlamentares neste momento é estar e votar no
plenário, especialmente a favor da CPI para que o ele
itor, o povo brasileiro possa olhar para esta Casa e
para os deputados com o respeito e a credibilidade
que o momento histórico exige.

Estamos respondendo aos sentimentos das
ruas, estamos indo ao encontro do sentimento da opi
nião pública, votando a favor da CPI, para apurar toda
a corrupção em São Paulo, todas as suas implicações
e, sobretudo, o uso de empréstimos federais, a emis
são indevida de precatórios, 5 bilhões e 100 milhões,
e o envolvimento do Banco do Brasil. Estamos rom
pendo esse pacto da corrupção que existe hoje no
Brasil e que tanto prejudica a nossa imagem pública,
como Legislativo.

Por isso, estamos solicitando aos deputados
que votem "sim", e à Presidência que suspenda,
imediatamente, todos os trabalhos, para que os depu
tados venham ao plenário. Nós temos mais de 480
deputados na Casa e ainda faltam votar mais de 150.
Eles estão numa audiência pública com o Ministro Pe
dro Malan, discutindo e votando o teto dúplex, tríplex,
quando, na realidade, deveriam estar aqui sustentan
do suas posições no Plenário, a favor da CPI, da ética
e da transparência na vida pública.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre
taria da Mesa determinará o encerramento dos traba
lhos de todas as comissões, sendo certo que, se hou
ver alguma decisão de Comissão, depois de iniciada
a Ordem do Dia, não terá valor.

As comissões deverão encerrar seus trabalhos e
a Secretaria-Geral da Mesa tomará as providências.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, durante encaminhamento feito antes do pronun
ciamento do Deputado Aloizio Mercadante, um depu
tado falou da conduta do Deputado Sérgio Novais.

Quero deixar claro que solicitamos à Mesa que
o Deputado Sérgio Novais representasse os anseios
do servidor público, que está sendo massacrado na
quele Estado. O nobre Deputado está defendendo a
sua política, que é contra a privatização, contra aque
les que estão querendo vender o Estado. S. Exa. tem
tido uma conduta concernente com sua postura. Ele
acaba de ser agredido em um Estado, dentro da Casa
Legislativa, e, em hipótese alguma, nenhum parla
mentar desta Casa pode concordar com esse com
portamento. O Deputado Sérgio Novais tem uma pos
tura de luta pela liberdade, pelo servidor público e é
um dos homens que lutam nesta Casa pelo interesse
do Estado, e não precisaria da minha interferência em
defesa de sua conduta, porque sua história define sua
conduta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero
aos Srs. Deputados, concedi a palavra ao Deputado
Alexandre Cardoso porque o Deputado Nelson Otoch
se manifestou.

Não haverá manifestação diversa da orientação
de bancada.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, comunico a V. Exa. e a todos os presentes a cria
ção do MDB, Movimento Democrático de Base, um
grupo do PMDB que estará sempre votando junto
neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário, logo mais vou encer
rar a votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamentavel
mente estou sendo informado pela nossa assessoria,
do POT, que continua reunida a Comissão que ouve o
Ministro Pedro Malan em audiência pública. Temos
matéria igualmente relevante em discussão e vota
ção. O ideal seria que esse debate se travasse de
maneira mais democrática. Votaram apenas 381 depu
tados, mas há cerca de quinhentos na Casa. Mesmo
assim, há Comissões funcionando. Estamos numa
luta evidentemente política e podemos ganhar ou per
der, mas não em circunstância que pareça uma ma
nobra. Tenho Cl~rteza de que V. Exa. não concordaria.

Mais uma vez, requeiro a V. Exa. que determine
- como manda o Regimento - o encerramento dos
trabalhos das Comissões. Estamos votando a urgên
cia urgentíssima requerida por 270 deputados de to
dos os partidos para instalar uma Comissão Parla
mentarde Inquérito sobre as denúncias da Sra. Nicéa
Pitta. Muitos deputados, que estão no ritmo da vota
ção da Reforma do Judiciário, estão sendo surpreen
didos na entrada do plenário com a matéria em vota
ção. Há uma expectativa de diversos temas em deba
te no corredor, e não conseguimos sequer informar
aos Srs. Deputados que a matéria em votação é esse
requerimento de urgência urgentíssima.

Solicito a V. Exa. que use de sua autoridade e
faça prevalecer o Regimento, como sempre o faz, e
sejam suspensos os trabalhos da Comissão para a
votação dessa urgência urgentíssima.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo a
V. Exa. que não há nenhuma Comissão funcionando,
salvo a do salário mínimo, onde está o Ministro Pedro
Malan. De lá, o Presidente Paulo Lima já me ligou, avi
sando que os Srs. Deputados estão vindo para cá. E
V. Exa. sabe que estou aguardando a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, Sras. e Srs. Deputados. Venham ao plenário.
Estamos em processo de votação nominal.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
orador.) - Para os deputados do PPB que estão che
gando agora, o voto da bancada é "não" ao requeri
mento dos deputados do PT.

O PPB vota "não".

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
que encerre os trabalhos das Comissões, até para
acabar com a vergonha que ocorre na Casa. Numa
Comissão estão discutindo 20% de aumento para o
salário mínimo e, na outra, discute-se o aumento do
teto salarial de R$8 para R$11 mil. Quem passar por
lá terá um desmaio ao ver tanta contradição.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem. I

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha nova
mente - para aqueles que chegaram atrasados - o
voto "sim", para que essa CPI seja instalada, e pede
aos quase 270 companheiros que assinaram esse
pedido de urgência que votem favoravelmente ao re
querimento, reafirmando a assinatura colocada nes
se requerimento, que não tem a intenção de fazer jus
tiça nem de condenar, mas para que sejam apuradas
as suspeições colocadas no "Niceagate" e se faça
com que este País tenha transparência com relação
ao trato público.

Por essa razão, o POT reafirma o voto "sim" e
pede aos companheiros dos demais partidos que as
sinaram o requerimento de urgência que permane
çam nessa posição, também votando "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Parlamentares já sabem que a presença será aferida
pelo voto dado a cada instante de votação. De modo
que venham ao plenário para registrar a presença,
que, como sabem, tem efeitos administrativos.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reafirma,
mais uma vez, o voto "sim" e deixa claro que não há
desculpa por ser uma questão da capital ou da cidade
de São Paulo. A interface nacional é por demais pro
funda. Basta ver, por exemplo, a CPI dos Medicamen
tos, que está apurando o rombo na economia popu}a~,

com a questão dos reajustes dos preços dos remedl
os. Esses documentos já comprovam que cabe a
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denúncia da ex-mulher do Prefeito indicado pelo Sr.
Paulo Maluf. Há superfaturamento. Esses remédios
são pagos com o dinheiro do SUS. Segundo, há o
problema da renegociação da dívida com o Banco do
Brasil, a questão dos precatórios.

Portanto, trata-se de uma questão eminente
mente nacional, além de termos a nossa responsabili
dade para com a moralização da política no País. Pre
cisamos acabar com esses desmandos, com essa
forma de política feita na Câmara Municipal de São
Paulo. Assim, precisamos resgatar a condição do
agente político. Aliás, só esse único objetivo já basta
va para a Câmara inst~lar a CPI.

Portanto, Sr. Presidente, o PT reafirma a sua posi
ção econvoca todos para ovoto "sim" aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Os Srs. Deputados devem permanecer em ple
nário. Teremos muitas votações nominais, de modo
que permanecendo em plenário, será possível a rápi
da votação. Devo dizer que as votações transcorrerão
com muita rapidez.

Vou encerrar a votação. Srs. Deputados, ve
nham ao plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALOlllO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V. Exa. que não encerre a votação ainda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Claro, eu
entendo V. Exa.

O SR. ALOlllO MERCADANTE - Eu também
sei da contribuição que V. Exa. está dando para
aumentarmos o quorum. Há algumas comissões
funcionando e os parlamentares ainda não chega
ram. E a informação que tenho é de que nós temos
quase 480 deputados na Casa. Portanto, temos um
número expressivo de deputados que ainda não vota
ram. Os deputados que estão chegando sabem que o
voto "sim" é o voto pela CPI da Corrupção em São
Paulo, o voto que a opinião pública espera desta
Casa, o voto que o eleitor deseja.

Realmente, não entendi o pronunciamento das li
deranças do Governo. Não entendo por que o Governo
Fernando Henrique Cardoso querabafara apuração da
corrupção em São Paulo. Por que as lideranças da base
do Governo não querem permitir a fiscalização do Po
der legislativo dos ~tos <;ie corrupção?

Sr. Presidente, estamos falando em 10,5 bilhões
de reais. Aliás, é a dívida que está parada no Senado.
Cada deputado aqui se mata de trabalhar para aprovar
uma "emendinha" no Orçamento, depois para liberar al
guns recursos, e permite que R$10,5 bilhões sejam
acumulados na forma desse endividamento indevido?
Pelo menos metade dessa dívida é de precatórios emiti
dos de forma irregular, superfaturamento de obras, de
compras de remédios e merenda escolar.

Pergunto: esta Casa terá cumplicidade com a
corrupção? Por que a omissão? O PSDB, que nasceu
com a bandeira da ética e da renovação política, onde
está neste momento? Por que não fecharam questão
favoravelmente à CPI? Os parlamentares de São
Paulo como vão andar nas ruas dizendo que votaram
contra a CPI para apurar a corrupção? Não gostaria
de ver cartazes espalhados pela cidade exibindo o
nome dos parlamentares. Aliás, é um direito do eleitor
saber como votamos nas sessões deliberativas. Que
remos mostrar que estamos juntos numa atitude su
prapartidária pela ética e transparência da vida públi
ca. Duzentos e setenta deputados assinaram o pedi
do de urgência. Então, que as lideranças abram a vo
tação, permitam que se expresse a vontade da base,
que é quem amassa o barro, quem visita o eleitor e
quem deseja a CPI neste momento.

Sr. Presidente, esta é uma votação fundamental
para a imagem desta instituição. Imagino o sentimento
do povo ao ver estampado nos grandes jornais de hoje:
"Câmara dos Deputados aprova a CPI contra a corrup
ção em São Paulo". Acho que isso daria um grande pres
tígio a esta instituição, pois estaríamos honrando nosso
mandato, cumprindo nossa função constitucional.

Portanto, o voto é "sim", pela CPI, pela dignida
de, pela ética, enfim, o voto que a base do Governo
deseja. Realmente, espero que consigamos mostrar
que a base do Governo quis a CPI. Houve aqui um
equívoco nas lideranças, não há fechamento de
questão. O voto é livre a, portanto, os deputados da
base do Governo podem votar "sim", peja CPI, confor
me exigem suas consciências neste momento.

O SR ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Peja ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem tem de vo
tar esta matéria é a Câmara Municipal de São Paulo.
Estamos discutindo a Prefeitura de São Paulo, que
não tem verba federal. Esse é um problema municipal
da cidade de São Paulo. Estamos trazendo um pro-
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blema caseiro para o Brasil inteiro. Somos deputados
de São Paulo. Esse assunto tem de ser discutido na
Câmara Municipal de São Paulo. Estamos trazendo a
matéria para seara política. Acho que alguns depu
tados estão tentando desmoralizar a cidade de São
Paulo, principalmente os seus representantes.

Éa Câmara Municipal, o Poder Legislativo muni
cipal de São Paulo, quem tem a responsabilidade de
apurar os desmandos da administração do Município,
e não a Câmara dos Deputados. Já temos muitas CPI
que se baseiam em assuntos da área federal para
analisar e julgar e não devemos discutir um problema
municipal, caseiro, da cidade de São Paulo.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, há 480 deputados na Casa e a matéria, pelo
seu impacto, é da maior importância. Não querendo
me confrontar com o deputado que acabou de falar,
não sei como a Câmara Municipal de São Paulo con
seguiria investigar os repasses do Banco do Brasil, ou
melhor, os precatórios de São Paulo. Então, não adi
anta esse discurso sobre a cidade de São Paulo. Os
deputados que estão votando favoravelmente à CPI,
antes de mais nada, querem dar transparência aos
fatos diante do povo paulistano. Qual é a explicação
técnica para a Câmara Municipal de São Paulo inves
tigar repasse do Banco do Brasil?

Sr. Presidente, as pessoas têm de ter suas convic
ções. Essa matéria tem de ficar transparente. A matéria
é federal, trata-se do Banco do Brasil, de recursos do
SUS e de precatórios. Desafio alguém que conheça Di
reito dizer que ela é de competência da Câmara Munici
pal. Vote como quiser o deputado, mas não tente justifi
car seu voto com uma posição que não é sustentada
em qualquer meio jurídico, sequer preliminar.

Sr. Presidente, existem 480 deputados na Casa.
Em virtude da importância deste assunto e em face
da postura que V. Exa. adotou quando afirmou que iria
colocar em votação a matéria, faço um apelo a V. Exa.
no sentido de que aguarde que o quorum se comple
te. Isso seria fundamental para a transparência da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Peço aos Srs. Deputados que ve
nham logo ao plenário, porque ainda temos de votar a
reforma do Judiciário. Venham ao plenário, porque
vou encerrar logo mais a votação.

O SR. VALDIR GANZER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi os vários
argumentos referentes ao tema em debate e fico ana
lisando o seguinte...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. Depu
tado, este momento é apenas para a orientação de
bancada. Peço a V. Exa. que não use a tribuna para fa
zer um longo discurso. Apenas oriente a bancada.

O SR. VALDIR GANZER - Sou um Deputado
como qualquer outro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
mas S. Exas. foram breves nas suas manifestações.

O SR. VALDIR GANZER - Se estivéssemos fa
lando de corrupção num pequeno município brasilei
ro, até que aceitaria os discursos que ouvi aqui. Entre
tanto, sinto-me envergonhado com o que estou ouvin
do, nesta tarde, de alguns deputados eleitos pelo
povo brasileiro.

Independentemente do seu estado, justificar
que o volume de recursos que faz parte do esquema
Pitta é algo que a Câmara de Vereadores de São
Paulo deveria decidir é, no mínimo, falta de respeito
com a inteligência do povo brasileiro, ainda mais
quando sabemos que a maioria dos vereadores ali
existentes estão envolvidos com a corrupção.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Srs. Deputados, a votação é nominal com efei
tos administrativos. Venham ao plenário.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é funda
mentai aprovarmos a CPI. Tenho em mãos uma publica
ção do Diário Oficial que revela que a Prefeitura Muni
cipal de Salvador encaminhou um projeto de lei à Câ
mara, que foi aprovado, com vistas a consolidar uma dí
vida que a Prefeitura tinha com a empreiteira da OAS, a
Vega Sopave, referente à administração passada.

Por isso, a Prefeitura consolidou a dívida, e a
OAS recebeu o dinheiro.
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, estamos ouvindo um discurso paralelo, que nada
tem a ver com a votação.

O SR. NELSON PELLEGRINO - É claro que
tem.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quero direi
to de resposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, Deputado. Na verdade, este é um momento de
orientação de bancada; não é de discurso para enca
minhamento. Aliás, vários deputados já encaminha
ram indevidamente. Vamos orientar a bancada.

O SR. NELSON· PELLEGRINO - Portanto, a
ex-Primeira-Dama Nicéa Pitta fez graves denúncias
envolvendo a OAS e a Vega Sopave. Esse é o nosso
objeto. Inclusive essa negociação envolve o Banco do
Brasil e, portanto, está dentro da competência deste
Poder. Por isso é fundamentál que esta Casa aprove a
Comissão Parlamentar de Inquérito para que possa
mos tirar a limpo essa história.

Aqueles deputados que votarem contra estarão
respaldando o que está acontecendo de errado em
São Paulo.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN - Vamos en
cerrar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou tomar
a seguinte decisão: não vou mais permitir manifesta
ções durante a votação, tanto agora como depois.
Quem quiser, oriente a bancada com o voto "sim" ou
"não". De resto, basta que os Srs. Deputados tenham
olhos, pois a orientação do partido está no painel.

Não é possível fazer encaminhamento durante a
votação.

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Srs. Deputados, venham ao plenário.

Deputado Werner Wanderer, vamos votar.
(Pausa).

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É para
encaminhar a votação?

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, é
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado, qual~ é a questão de ordem?

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. ,Presidente, V. Exa. mesmo deu
a notícia de que a Corilissão'do Salário Mínimo conti
nua funcionando. Há diversos Parlamentares que ain-

da participam daquele debate e que gostariam de vo
tar esta matéria.

Solicito a V. Exa. que encerre a votação somente
quando esses Deputados chegarem ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu
tado Paulo Lima me informou, há cinco minutos, que
todos os Deputados da Comissão já vieram votar.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desde: o momen
to em que V. Exa. anunciou que iria encerrar a vota
ção, cinco deputados chegaram ao plenário, o que
mostra que ainda temos atividade. Os deputados têm
muitas responsabilidades, mas a maior delas, neste
momento, é vir ao plenário e votar "sim" à CPI, pela
ética na política, pelo fim da corrupção, para mostrar
vontade de apurar, de dar transparência, de exigir
aquilo que é de direito.

O SR. ARY KARA - Está proibido o encaminha
mento, Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Então, quero
solicitar a V. Exa, Sr. Presidente...

O SR. ARY KARA - Está proibido o encaminha
mento, Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Nobre Depu
tado, estou com a palavra.

O SR. ARY KARA - Está proibido o encaminha
mento, Sr. Presidente.

O SR, ALOIZIO MERCADANTE - Quando eu
terminar, o Deputado Ary Kara pode pedir a palavra.
Mas que S. Exa. me respeite na condição de Líder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
É só orientar a bancada, nobre Líder.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Estou basi
camente pedindo a V. Exa...

O SR. ARY KARA - Mas, Sr. Presidente, V. Exa.
disse que não haveria mais encaminhamentos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Aloizio Mercadante, V. Exa. tem a palavra para orien
tar a bancada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presi
dente, o Deputado Ary Kara está muito preocupa
do com a possibilidade de instalação da CPI, mas
S. Exª não deveria estar tão preocupado assim. É
melhor que a CPI aconteça. Sabemos que o pro
cesso envolverá vereadores e algumas figuras da
vida pública, mas imagino que nenhum deputado fe-
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deral está envolvido na questão. Deixemos o Con
gresso Nacional decidir.

Observo que mais um deputado acaba de che
gar ao plenário. Isso ocorre porque somente agora
as atividades estão sendo suspensas nas comis
sões. Assim sendo, solícito a V. Exil, Sr. Presiden
te, que o quorum da Casa possa ser atingido, a
fim de que comemoremos a instalação da CPI, o
que ocorrerá com o voto "sim" dos Srs. Deputados
na noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Espero
que possamos conseguir mais cinco votos nos próxi
mos instantes, pois encerrarei a votação em breve.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (810
co/PMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Propollllçac>: PRC N° 72/00 - REQUERIMENTO DE
URGt:NCIA

Inicio VOC:açAo : 2210312000 17:42
Fim VotaçAo: 2210312000 18:15

RguJ!:ado d. VotaeAo
Sim 189
Nao 265
~t.nçlio B

Total da VotaçAo 4159

Art. 17 '1

Total Quorum 460

dente, já faz mais de meia hora que V. Exil aguarda
que os deputados venham votar. Creio que o número
de votantes não aumentará.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solícito
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário. A
próxima votação será importante, pois se refere à re
forma do Poder Judiciário. Que permaneçamos em
plenário e votemos rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:
VOTARAM

Sim 189
Não 265
Abstiveram-se 5
Total 459
É rejeitado o Requerimento de urgência para o

Projeto de Resolução n2 7212000.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO.

Pr••ldlram a Votaçlio: Michel Temer - 18:40

Orientaçao
PSOBlPTB - NA<>
PMDBIPST/PTN - NA<>
PFL -Nilo
PT- Sim
PPB- NAo
PDT-Slm
PSBIPCDOB - Sim
PUPSL-Slm
PPS -Sim
PV-Slm

ObstruçAo o

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Almir Sá PPB Nêo

Elton Rohnelt PFL Nêo
Francisco Rodrigues PFL Não

Luis BBrbos.~ PFL Nêo

Robério Ar",'~jo PL PLlPSL Sim

Total Rorahllla : 5

AMAPÁ
Antonio Faljllo PST PMDB/PST/PTN Siln

Badu Plcanço PSDB PSDB/PTB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Evandro Mlltlomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelas.. PSDS PSD13/PTB Não

Jurandll ,JuBI"'ez PMDI3 PMDB/PST/PTN Nllo

SérgIo BarcE.llos PFL Nl!io
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Partido Bloco Voto

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Não
Babá PT Sim
E/cione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Priante PMDB PMDB/PST/PTN Não
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vlc PIres Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB PSDB/PTB Não
Euler Ribeiro PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
Luiz Femando PPB Não
Paudemey Avelino PFl Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas; 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confácio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Não

Eurfpedes Miranda PDT Sim

Expedito Júnior PFL Não

Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Nl::lo

Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Não

Total Rondonia : 6

ACRE
João Tota PPB Não

José A1eksandro PSl PL/PSL Sim

Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Não

Total Acre: 5

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB Nao
Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Igor Avelino PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Pastor Amarildo PPB Não
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Paulo Mour~o PSDB PSDB/PTB Sim

Total Tocantins: 8
MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL N~o

Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Sim
NiceLobM PFL Não
Pedro Femandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Não
ReIT'f Trinta PST PMDB/PST/PTN Não
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Não

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo tlllarínho PSDB PSDB/PTB Não
Almeida de Jesus Pl PUPSl Sim
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Não
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Não
AntOnio .José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Não
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Não
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Não
Eun[cío Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN N€io
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB PSDB/PTB N~o

Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Não
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Não
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB PSOB/PTB Não
Pinheiro Landim PMDB PMOB/PST/PTN Não
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSOB/PTB Não
Rommel Feijó PSDB PSDBIPTB N€io
Ubiratan Aguiar PSDB PSOB/PT8 Não
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Não

Total Ceará: 21

PlAU{
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Não
B.Sá PSOB PSOBJPTB Sim

Ciro Nogueira PFL Não

Gesslvalclo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Não
Heráclito Fortes PFL Não
Joâo Henrique PMOB PMOB/PST/PTN Não
Mussa Domes PFL Não
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Paes Landim PFL Não
Themistocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Batinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDBIPST/PTN Não
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Não
Lavoisier Maia PFL Não
MúcioSá PMDB PMDB/PST/PTN Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Nao
Armando Abilio PMDB PMDB/PST1PTN Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitao PSDB PSDB/PTB Não
Marcondes Gadelha PFL Não

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSBIPCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMOB PMOB/PST/PTN Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB PMDBIPST/PTN Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PUPSL Não
Luiz Píauhylino PSDB PSDB/PTB Não
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Não

Salaiiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Não

Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Não

Total Pernambuco: 23
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não
João Caldas PL PUPSL Sim
Joaquim Brito PT Sim
José Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PST PMDBIPST/PTN Não
Olavo Calheiros PMDB PMDBIPST/PTN Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB PSDBIPTB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB PMDBlPST/PTN Não
José Teles PSDB PSDB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Não
FranclstOnio Pinto PMDB PMOB!PST/PTN Não
Geddal Vieira Lima PMOB PMDB/PSTIPTN Não
Geraldo SimOes PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Azj PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB PSDB/PTB Não
João LeãCI PSDB PSDB/PTB Não
Jonival Luces Junior PFL Não
Jorge Khoury PFL Não
José CantIS Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSOB PSDB/PTB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelh() PSOB PSDBIPTB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Regina[do Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB PSD8/PTB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Não
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Não
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSD8 PSDB/PT8 Não
Cabo Júlio PL PUPSL Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSD8 PSDB/PTB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Danilo de Castro PSD8 PSD8/PTB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PT8 Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Nao
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Nao
lbrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
João Magno PT Sim
José Militão PSDB PSDB/PTB Nilo
Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Lael Varella PFL Nao

Linceln Portela PSL PL/PSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sím

Osmânio Pereira PMDB PMDBIPST/PTN Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim

Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Não

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Não

Virgilio Guimarães PT Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Vittorio Medloli PSDS PSDSIPTB Não
Walfrido Mares Guia PTB PSDBlPTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Zem Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 48

ESplRITO SANTO
Feu Rosa PSDe PSDBlPTB Sim
JoêoCoser PT Sim
José Carlos Elias PTS PSDB/PTB Sim
Magno Malta PTB PSDBfPTB Sim
Marcus Vicente PSOB PSDB/PTB Não
Max Mauro PTB PSDBIPTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMOB PMDBIPST/PTN Sim

Total ElPlrtto Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não
A1dir Cabral PSDB PSDBfPTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
A1merlnda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Coméllo Ribeiro POT Sim
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Nao
EberSilva PDT Sim
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Não
Eurico Miranda PPB Não
Femando Gabe/ra PV Sim
Femando Gonçalves PTB PSDB/PTB Não
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN Não
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandlra Feghali PCdoB PSBIPCDOB Sim
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN Não
João Sampaio PoT Sim
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Camelro PFL Abstenção
Lufs Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSOB PSDB/PTB Não
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN Não
Milton Tomer PT Sim
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Paulo Feij6 PSDB PSDB/PTB Não
Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOBIPTB Não
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDBIPTB Não
Alberto Mourão PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSDB/PTB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSOB/PTB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSOB PSOB/PTB Não
AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Giglío PTB PSDB/PTB Sim
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PSOB PSOB/PTB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Não
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Não
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN Não
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Não
José Dirceu PT Sim
José Geno/no PT Sim
José lndio PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Sim
Lamartine PoseUa PMDB PMD8/PST/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBIPTB Sim
Luiza Erundlna PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto ,PFL Não

Marcos Cintra PL PUPSL Sim
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Partido Bloco Voto
sÃO PAULO
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDS/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Não
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMDBlPST/PTN Não
Nelson Marquezelli PTS PSDB/PTB Não
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashl PSDB PSDBlPTB Não
Paulo Lima PMOB PMOBIPST/PTN Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB PMDBIPSTIPTN Ntío
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB PSDBlPTB Sim
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Não
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDS/PTB Sim

Total São Paulo: 67

MATO GROSSO
Celclta. Pinheiro PFL Não
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDBlPTB Não
Ricarte de Freitas PSDe PSDB/PTB Não
Tetê Bezerra PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Wellnton Fagundes PSDB PSDB/PTB Sim
Wilson santos PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Ni:io
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Total Distrito Federal: 8

GolAs
Barbosa Neto PMDB PMDBIPST/PTN Não

Euler Morais PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Geovan Freitas PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Jovalr Arantes PSDB PSDB/PTB Não

Juqulnha PSnB PSDBlPTB Não

Llclla Qulnan PSDB PSDBlPTB Não
LúclaVênla PSDB PSDBlPTB Não
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Partido Bloco Voto
GoIÁs
Luiz Bitlencourt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Não
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Nillo
Ronaldo Calado PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Não
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Não
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Não
AJex Canziani PSDB PSDB/PTB Não
Dilceu Sperafico PPB Não
Flávio Arns PSDB PSDB/PTB Sim
GU,stavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDBIPST/PTN Não
IrisSlmOes PTB PSDB/PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Nt30
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Nao
José Carlos Martinez PTB PSD8/PT8 Não
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Não
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Não
Moacir MicheJetto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Não
Odllio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Não
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Não
Padre Roque PT Sim
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 23

SANTA CATARINA
Antonio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB PMD8/PSTIPTN Não

Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja PDT Sim

Gervésio Silva PFL Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Hugo Biehl PPB Não
Joao Matos PMDB PMOB/PST/PTN Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon POl' Sim
Vicente Caropreso PSOB PSDBfPTB Não

Total Santa catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto P"T' Sim
Airton Dipp POT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Abstenção
Caio Riela PTB PSOB/PT8 Sim
Cezar Schirmer PMDB PMOB/PST/PTN Não
Oarcisio Perondi PMDB PMDB/PSl'/Pl'N Não
Enio Bacci PDT Sim
Femando Marrani PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolirn PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nelson Marchezan PSOB PSDB/Pl'B Não

Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Não

Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN Não

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzellí PMDB PMDB/PST/Pl'N Abstenção

Telmo Kirst PPB Não

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/Pl'N Sim

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDB PSOB/PT8 Não

Total Rio Grande do Sul: 30
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa o seguinte requerimento de urgência, assina
do por todos os líderes:

Senhor Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento

Interno, requeremos regime de urgência para
apreciação do PL nº 2.445/00 - "que introduz
parágrafo no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, dispensando as instituições re
ligiosas do recolhimento da contribuição previ
denciária incidente sobre o valor pago aos mi
nistros de confissão religiosa e dá outras pre
vidências".

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2000. 
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL - Aécio Neves, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB - Roberto Jefferson, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSDB/PTB - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Euní
cio Oliveira, PMDB - Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se não
houver objeção para que a votação seja simbólica,
iremos votar o requerimento. Caso contrário, retirarei
o requerimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, requeiro votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Então, está retirado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

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 nºs 112-Al95, 500-Al97 e
368-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nºs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nºs 1, 2, 3, 5, 7,
~ 9, 10, 11, 12, 13, 1~ 1~ 1~ 1~ 1~20,

21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição nºs
127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das
Emendas nºs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio Car
los Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia,
José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Ro
que. Foram aprovados os Destaques de
nºs 247, 72, ,79, 298, 70, 51, 281, 296, 42,
33,293,27,88,238,187,67,32,149,73e
os destaques dos relatórios parciais dos
Deputados Luiz Antonio Fleury e Renato Vi
anna; rejeitados os de nºs 297, 291, 251,
23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 233, 256,
283,221,177,184,286,25,216,219,162,
200, 218, 240, 201, 274, 217, 248, 101 e os
destaques dos relatórios parciais dos Depu
tados José Roberto Batochio e Ibrahim
Abi-Ackel; e prejudicados os de nºs 156, 38,
40,241,71, 83, 37,86, 154, 13, 134, 112,
208, 24, 280, 212, 213, 211, 113, 210, 34,
78,111 e 59 (Relatora: Sr4 Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC nºs:
1'12-Al95, 127-Al95, 21S-Al9S, SOO-Al97,
368·Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há re
querimento sobre a mesa:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 145
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, no termos do artigo 161 , I e § 22,

do Regimento Interno, destaque para a votação para
a alínea f do inciso 11 do art. 128, (§ S2) constante do
artigo 37 do substitutivo adotado pela Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n296, de 1992.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Deputado José Genoíno, Líder do PT - Deputado
Marcelo Déda, PT/SE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado:
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"Art. 37 .

Art. 128 .

§ 52 .
11- ..
f) revelar ou permitir indevidamente

que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou in
formaçõl~s 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
votar "sim" mantém o texto; quem votar "não" supri
me o texto. Vamos ouvir os Srs. Líderes.

O Partido Humanista, como vota?

O PPS, como vota?
O PV, como vota, Deputado Gabeira?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este destaque diz
respeito à proibição dos promotores?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Então, o PV
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "não".

Deputado Ayrton Xerêz, como vota o PPS?
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, mantendo a coerência
com relação às votações anteriormente encaminha
das, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Blo
co/PL, como vota'?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei muito
rápido, uma vez que o Bloco/PL já afirmou inúmeras
vezes sua posição. Mantemos o texto. Votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSBlPCdoB?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB só quer reafirmar que essa proibição é
inócua. O que defendemos é a ética e a responsabili
dade pertinentes ao Ministério Público. Uma proibição
I :)deria facilitar muito as ações em aff. O Bloco
PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT, Deputado Fernando Coruja?

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafirmando o
posicionamento do POT absolutamente contrário a
qualquer tipo de restrição à palavra do Ministério PÚ~

blico, encaminhamos o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB, Líder Odelmo Leão?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim", Sr.
Presidente, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT, Deputado Antônio Carlos Biscaia?

O SR. ANTÔNIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reafir
ma a posição anterior de ser contrário à mordaça. É
um apelo que faço. Vejo parlamentares, dos mais di
versos partidos, manifestando sua indignação em re
lação a esse dispositivo.

Foi aprovada aqui uma lei que alterou a lei de
abuso de autoridade, sancionando os promotores, os
magistrados e outras autoridades por eventuais abu
sos na manifestação de opinião. Levar uma questão
como essa a um preceito constitucional é inadmissível.
Os promotores ficarão como cidadãos de segunda ca
tegoria. No momento em que manifestarem sua opi
nião e, o que é pior, permitirem que o fato de que têm
conhecimento chegue aos meios de comunicação, es
tarão sujeitos a um processo de perda do cargo.

Não é possível que se vote essa matéria na noi
te de hoje. O PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL, Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. De
putados, serei rápido. Já explicamos várias vezes
que se trata apenas da lei do bom senso e da respon
sabilidade. Não veda o direito de nenhuma pessoa,
sobretudo da imprensa, de se manifestar ou a liberda
de de divulgar opiniões sobre determinados proces
sos. Apenas aos promotores públicos que detiverem
informações privilegiadas, fruto do privilégio da auto
ridade de quebrar o sigilo bancário, telefônico ou fis
cal de determinadas pessoas, é vedado divulgá-Ias
antes que cheguem aos autos. Somente isso. Então,
é a lei do bom senso, da cidadania. Por que? Porque
dá ao cidadão o direito à preservação da sua imagem,
ao seu sigilo legal, à proteção da sua vida privada.
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Mesmo que desconsiderássemos esses aspec
tos, lembro que estabelecemos isso para os juízes.
Então devemos estender aos promotores. Não há
nada de mais em incluir esse dispositivo na Constitui
ção. Sou bastante crítico quando se pretende inserir
aberrações na Constituição, mas isso não é aberra
ção. Quem detém informações privilegiadas sobre um
cidadão não pode publicá-Ias antes que se tenha uma
decisão sobre o caso, sobretudo em um país onde se
prejulga, onde uma simples informação sobre deter
minada pessoa já é motivo de condenação.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL vota "sim", para a
manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMOB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, esta é a terceira vez que a Liderança
do PMOB se manifesta sobre a matéria, por intermé
dio deste Vice-Líder. E vou perguntar mais uma vez:
qual a diferença em não cumprir uma lei e não cum
prir a Constituição? Podem até dizer que não é maté
ria de Constituição. Eu concordo. Então, vamos tirar
da Constituição tudo aquilo que consideramos maté
ria de lei.

À medida que há na Constituição a preocupa
ção com a cidadania, é nosso dever, sim, fazer com
que as questões mais importantes da cidadania se
jam nela expressas. E não existe nada mais importan
te para o cidadão do que a verdade da sentença tran
sitada em julgado.

A lei que dizem ser da mordaça é a lei da demo
cracia, da democracia fragilizada pelo desrespeito ao
Judiciário e ao cidadão, que, no mínimo, exige que o
seu veredicto fique reservado à sentença transitada
em julgado.

Em nome do Direito, em nome da Justiça, respei
tando todos aqueles que pensam de maneira diferen
te, o PMDB aqui faz a sua verdade. O PMDB entende
que o texto da Relatora vai ao encontro das grandes
preocupações daqueles que acreditam na cidadania
como forma clara de crescimento da democracia.

O PMOB vota com o texto.
O SR.ILDEFONÇO CORDEIRO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. ILDEFONÇO CORDEIRO (PFL - AC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário.

Como vota o Bloco Parlamentar PSOB/PTB?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSOB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta talvez tenha
sido a matéria mais debatida dentro efora desta Casa
nos últimos meses. Alguns lhe deram o nome de "Lei
da Mordaça"; outros preferem chamá-Ia de "Lei do
Bom Senso".

Vou encaminhar de forma bastante rápida e ob
jetiva, mas absolutamente tranqüila, até porque acho
que ela vem ao encontro do interesse do próprio Mi
nistério Público, que age de modo extremamente sen
sato e correto. Na verdade, busca-se evitar abusos
que tenham conseqüências insanáveis. É o prejulga
mento que buscamos impedir.

Não tenho dúvidas de que haverá compreensão 
e me parece que há - por parte da Maioria desta Casa,
como haverá também, no tempo adequado, por parte da
própria sociedade eespecialmente do Ministério Público.
Às regras que norteiam as ações dos magistrados tam
bém estarão sujeitos os membros do Ministério Público.
Portanto, nada de censura, apenas um limite à responsa
bilidade de cada um, responsabilidade que nós, Parla~

mentares, somos obrigados a ter.
O Bloco Parlamentar PSOB/PTB - ainda me

acostumarei a dizer sempre o Bloco Parlamentar ma~
joritário PSDB/PTB - encaminha favoravelmente.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma~

nista da Solidariedade encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Deputados, tomem seus lugares, a fim de ter início a
votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. NARCIO RODRIGUES (Bloco/PSDB 

MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores acompanhei a orientação do Bloco
Parlamentar PSOB/PTB.

O SR. HELENILDO RIBEIRO (Bloco/PSPB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com a orientação do Blo
co Parlamentar PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni~
co aos Srs. Parlamentares que amanhã haverá ses
são pela manhã, a partir das 9 horas, com votação no-
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minaI. Minha intenção é de que avancemos até às 14
ou 15 horas, votando a reforma do Poder Judiciário.
Sabem V. Exlls que a presença valerá pelo voto nomi
nal no painel. Peço aos Srs. Deputados, portanto, que
permaneçam no plenário, mesmo após marcarem
sua presença.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJl

a palavra.
O SR. DR" HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei conforme a indicação do partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJl
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de
ter sido negada a urgência urgentíssima para a apre
ciação de um projeto de resolução que criava uma
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apu
rar o roubo do dinheiro público, não me surpreenderá
se o dispositivo constitucional sobre a mordaça for
aprovado, amordaçando - como bem reflete aqui a
bancada do PT - a manifestação dos fiscais da lei,
dos membros do Ministério Público.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
emitiu uma nota. Como se trata de assunto referente à
matéria em votação, e como é curta, permito-me lê-Ia
integralmente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex>! me
permite uma breve interrupção?

O SR. MIRO TEIXEIRA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apenas

peço aos nobres colegas, uma vez que as fotografias
já foram feitas, que façam baixar a manifestação es
crita. Mantenham a manifestação oral.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Até porque será cons
titucional, Sr. Presidente. O próximo passo pode ser
este: amordaçar Deputados.

A SRA. ZULAlê COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. MIRO TEIXEIRA - No momento, querem
amordaçar o Ministério Público, seguramente para
proteger criminosos de colarinho-branco.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, que
ro rebater essas afirmações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, Deputada Zulaiê Cobra. Darei a palavra a V. ExA
em seguida. O Deputado Miro Teixeira tem a palavra.

Peço aos Srs. Deputados que façam baixar a
manifestação, para não se transformar em hábito no
plenário.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Passo a ler a nota da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB:

A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil manifesta, de público, sua oposição
ao projeto denominado "Lei da Mordaça".

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
quanto tempo! Dê como lida. É um absurdo!

O SR. MIRO TEIXEIRA - Darei prosseguimento
à leitura, Sr. Presidente:

Assume este posicionamento, por con
siderar como efetivo requisito à promoção
da dignidade da pessoa humana, na vivên
cia e preservação do regime democrático, a
plena transparência dos atos funcionais
cumpridos pelos agentes públicos, mormen
te daqueles que zelam pela realização da
Justiça, membros que são do Ministério PÚ
blico, do Poder Judiciário e de outras cate
gorias.

No trato da coisa pública, princípios há
que respaldam as ações das autoridades
zelosas: moralidade, publicidade, legalida
de. A Justiça fará sempre às claras, dentro
do espaço reservado ao processo estabele
cido em lei, no respeito à dignidade da pes
soa humana.

Há de se considerar o importante pa
pei exercido pela imprensa diante de casos
que provocaram indignação e clamor públi
co. A divulgação de graves casos de corrup
ção e de improbidade administrativa, ao es
timular a correção exemplar, ajuda as auto
ridades responsáveis no estabelecimento do
Estado de direito e justiça.

Nestas circunstâncias, pode haver
abusos por parte dos meios de comunica
ção social, quando estes desrespeitam prin
cípios éticos e direitos fundamentais.

Durante décadas, a comunidade brasi
leira contou apenas com a Lei nQ 4.898, de
9 de dezembro de 1965, para representar
contra autoridades que, em razão do seu
cargo ou função, agiam contrariamente aos
interesses da comunidade e do Estado.

Parece, no entanto, que a zelosa atua
ção, em especial do Ministério Público, sus
cita fortes reações que tentam, agora, no
Senado Federal, a aprovação da lei que mo
difica a Lei nQ 4.989/65, ampliando indevida
mente o conceito de abuso de autoridade.
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Como proced~r diante dos abusos que
digam respeito ao direito à intimidade, à
vida privada, à honra e à imagem? Como
proceder para coibir os abusos diante do di
reito a não ser considerado culpado antes
da sentença condenatória definitiva?

A Constituição quer, sim, que tais direi
tos sejam preservados. Não, todavia, pela
forma proposta no referido projeto, pois, se
assim for, os princípios de liberdade de ex
pressão, de manifestação e de pensamento
serão equivocadamente tratados como valo
res inferiores ante o valor do sigilo.

O episódio da "Lei da Mordaça" pode
ser uma oportunidade de reflexão e de bom
senso para superar o casuísmo das leis. As
soluções mais duradouras e justas implicam
amplo esforço de aperfeiçoamento ético e
moral das instituições fiscalizadoras, tanto
dos funcionários da Justiça quanto dos co
municadores e, com isso, cessarão os pos-
síveis abusos. ' ,

Urge, assim" definir pr!ncípios e ações
eficazes que apliquem sa,nções disciplinares
e criminais naqueles que t~ansgridem as re
gras jurídicas previstas emlei. Seriam evita
dos, desta forma, os abusos no exercício da
liberdade de expressão.

O abuso dos comunicadores poderia
ser eficazmente enfrenta~o. caso funcionas
se o Conselho de Comunicação Social e ou
tros procedimentos de democratização da
informação. Aquele Conselho, caso estives
se ell1 funcionamento, teria a"função de aju
dar o Congresso a promover ,"o respeito aos
valores éticos e sociàis da pessoa e da fa
mília", particularmente em matérias veicula
das pela comunicação social.

Diante da necessidade 'de' proteger a
nossa Carta Magna, superar o casuísmo das
leis, construir uma sociedade que se paute
pelos valores éticos, morais e legais, a CNBB
espera que os senhores senadores rejeitem o
projeto conhecido como "Lei da r :>rdaça", já
aprovado na Câmara dos Deputados.

A manifestação, como se vê, diz respeito ao
projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e
hoje em apreciação no Senado Fedf "a\.

A Associação Brasileira de Imprensa, em conta
to com a Liderança do PDT,.pediu a leitura desta nota
para que pudéssemos usar esses argumentos com

maior ênfase contra a inserção do dispositivo consti
tucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
OSR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Ten., I) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, quero tão-somente, como Relatora da reforma do
Poder Judiciário, dizer que me sinto absolutamente
humilhada por este gesto, que simboliza que estamos
aqui fazendo algo que não é sério.

Em resposta ao documento que leu agora o
Deputado Miro Teixeira, eu já encaminhei uma carta à
CNBB. Eles fizeram uma confusão danada: deixaram
de lado a cidadania do povo brasileiro para defender
algo que nem eles entendem.

Não estamos defendendo nada que amordace
ninguém. Nós somos contra isso. Ainda mais eu, que
tenho responsabilidade na minha vida, Sr. Presidente,
srªs e 81's. Deputados.

Isto para mim revela que a imprensa não quer
que votemos este dispositivo, porque não entendeu
também que aqui não há nada contra ela, nem contra
o direito à informação. Estamos lutando pela cidada
nia, pela vida privada, pela honra, pa!::'!. dignidade do
ser humano, do cidadão pobre, do cidadão de c1assi3
média, do cidadão que tenha mais poder. Aqui esta~

mos a defender a dignidade do povo brasileiro.
Não posso presenciar com tranqüilidade, com

serenidade, o que estou vendo no plenário. Isso signi~

fica que estamos aqui fazendo algo que não é sério.
Mas somos sérios, Sr. Presidente. Como Relatora 
repito -, sinto-me humilhada, constrangida com es
sas mordaças.

Lutei pela democracia neste País; tenho his
tória, Sr. Presidente. Não posso admitir agora essa
situação constrangedora de deputados que respeito,
ele deputados que trabalham, de deputados que têm
I ome querendo denegrir a todos que esta;nos fazen
elo uma lei séria neste País.

O promotor ~em de ter limite, sim; o juiz tem de
ter limite, sim; todos temos de ser Iasponsabilizados
pelos nossos atos. E ,O povo não pode pagar por ato

Iindevido de um, promotorou de um juiz. E por isso que
temos a coragem de vir a este plenário da Câmara
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Federal para fazer uma lei com a dignidade que te·
mos.

Vamos punir, 'Sr. Presidente. Puniremos, sim, o
promotor que se exceder indevidamente e fizer com
que a pessoa possa ter a sua vida acabada, destruída
por uma irresponsabilidade de um membro do Minis
tério Público. E puniremos também o juiz. Esta Casa é
séria nesse sentido.

Não poderia deixar de manifestar-me. Sinto-me
profundamente constrangida com esses gestos, com
essa fala, que dá a impressão de que nós, por estar
mos votando essa lei séria, merecemos esse tipo de
situação que vivemos aqui hoje.

Sr. Presidente, quero demonstrar, de público,
minha indignação contra essa maneira indevida de
nos tratar no plenário. Eu respeito a manifestação por
que democracia é saber respeitar, mas preciso dizer
que não estamos aqui votando algo para amordaçar
ninguém, muito pelo contrário. Sou uma mulher que
lutou para que o promotor e o juiz sempre trabalhas
sem com dignidade. Estamos fazendo uma reforma
nesta Câmara para proporcionar a esses agentes pú
blicos a dignidade que merecem.

Portanto, posiciono-me contrariamente a essa
manifestação, que nos dá a medida exata de que es
tamos agindo, sim, com seriedade, porque somos sé
rios. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento. Zorro, sim; zorra, não. Não é possível. Vamos
nos comportar com adequação no plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex@ a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos fazendo uma manifestação democrática que
simboliza o sentimento, eu diria, não apenas da Opo
sição, mas de todo o povo brasileiro.

Vi o entusiasmo com que a Relatora falou sobre
a necessidade de punir os promotores públicos e o
Ministério Público, quando abusam de suas prerroga
tivas. A Lei Orgânica do Ministério Público já prevê
essa possibilidade. A sociedade espera, neste mo
mento, isto sim, coragem por parte desta Casa, no
sentido de dizer que temos de fiscalizar a corrupção.
Temos que acabar com a impunidade, e isso implica
investigar o que está acontecendo em São Paulo nes
te momento. O povo brasileiro aguardava por esse
tipo de postura.

Lamento ouvir as críticas feitas à CNBB, que
não se intimidou durante a ditadura militar, mas foi a
voz da liberdade democrática contra a tortura e a
opressão e volta hoje com o mesmo sentimento dos

u:\12698.vp/outrcs/altam/marilei

c. Cl têm :é e que sempre tiveram compromisso com a
liberdade neste País.

'1 q'le significa a Lei da Mordaça? Um impedi
mento prévio. A censura prévia imposta por esta Casa
ao processo de apuração, de investigação. Ora, que
se estabeleça o contraditório, a defesa, mas que se
dê ao Ministério Público essa possibilidade. Pergunto
a esta Casa: se esse dispositivo já existisse outrora,
será que Collor de Mello teria sido cassado? Jamais,
porque a Justiça o absolveu! Mas o povo não, porque
sabe que PC Farias e Collor de Mello formavam uma
quadrilha que assaltava o Estado. E foi o processo
que forjou...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado. Conclua.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a mesma tolerância que V. Exª teve para com
a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. Depu
tado, tenho tolerância sempre.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Perfeito. Para
concluir, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, Sr. Deputado. Vou pedir aos Srs. Líderes que
parem de me pedir tolerância. Ninguém é mais tole
rante nesta Casa do que eu. (Palmas.) De modo que
não vou mais tolerar que se peça tolerância a mim.
Tenho tolerância a todo instante; prorrogo as vota
ções, dou minutos a mais, quando o tempo destinado
à orientação de bancada é apenas de um minuto.

Vamos nos comportar com adequação. Acabei
de dizer: máscara do Zorro, tudo bem, mas não va
mos partir para a zorra. Isso não é possível. Esta é
uma votação séria. Estou aguardando que os Srs. De
putados votem.

Continua V. EXª com a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden

te, V. Exil tem o direito de se manifestar, mas a lideran
ça tem o direito de reivindicar o que julgar oportuno. A
nossa manifestação é legítima, simbólica e expressi
va. E digo mais: esse é o sentimento do povo brasilei
ro, nesta noite, quando esta Casa vota contra a insta
lação da CPI para investigar as denúncias de corrup
ção em São Paulo e agora pretende aprovar a Lei da
Mordaça, quer amordaçar o Ministério Público.

Sr. Presidente, no caso daquele rapaz que en
trou no cinema e matou algumas pessoas, o Ministé
rio Público pediu a prova de sanidade mental do mes
mo. Essa prova diz qual é a natureza da pena. Ou
seja, o advogado de defesa pode desqualificar o Mi
nistério Público, mas não pode defender mais perante
a opinião pública. Que chance tem o Poder Público
contra os poderosos, mesmo em um caso singelo
como esse ou no das denúncias da D. Nicéa Pitta? Se
o Ministério Público não revelasse a natureza do de-



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 11949

poimento, teríamos alguma chance de votar a CPI
aqui? Nem assim tivemos!

Sem a liberdade de imprensa não há justiça.
Sem o direito ao contraditório e à informação não ha
verá justiça. O Direito brasileiro tem o princípio da res
ponsabilidade. Chega de mordaça! Chega de censu
ra! Liberdade de expressão no Paísl É essa a vontade
da ABI, da OAB, da CNBB e de todos aqueles que de
sejam uma Justiça forte, que acabe com a impunida
de dos poderosos.

Esta Casa tem de voltar a estar em sintonia com
o povo, com a história e com a democracia e não se
curvar à impunidade da elite, que há 500 anos se so
brepõe ao estatuto jurídico. Chega de mordaça! (Pal
mas.)

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, é
mentira, nunca houve mordaça neste País! Não é ver
dade! Não é verdade!

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, há
mordaça, sim.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, não é
mordaça! É uma ...

(Tumulto no plenário.)
(Os microfones são desligados.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De

putados, venham ao plenário. Estamos em processo
de votação nominal.

Quando se restabelecer a ordem, eu ligarei os
microfones.

Srs. Deputados, venham ao plenário. Estamos
em processo de votação nominal. Logo mais, vou en
cerrar a votação. Venham ao plenário. Não vale ape
nas a presença, vale o voto.

O 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 (Bloco/PMDB
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, penso que temos a responsabilidade de infor
mar. O discurso fácil, às vezes, é responsável por esta
Casa ter desgastes que não deveria ter. Precisamos
mostrar àquele que nos está vendo e ouvindo, repe
tindo mais uma vez, que o que estamos votando está
na Lei Orgânica do Ministério Público e na Lei Orgâni
ca da Magistratura.

No encaminhamento pelo PMDB, frisei que não
vejo diferença entre descumprir a Constituição e des
cumprir a lei. Mas sei onde está a diferença. Esta
Casa sabe onde está a diferença. O Conselho da Ma
gistratura tem competência para declarar a perda de
cargo do magistrado e do membro do Ministério Públi
co. Hoje, o promotor e o magistrado têm cargo vitalí
cio. As penas a que os membros do Ministério Público
e da magistratura estão sujeitos não são de perda de

cargo, que agora inova a reforma do Judiciário. Esta
mos criando uma lei, uma norma constitucional com
uma penalidade...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Mendes Ribeiro Filho, peço que conclua. Assim como
pedi os demais, peço a V. Exª'

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Quero con
cluir em nome da verdade.

Sr. Presidente, criei-me na imprensa. Sou filho,
com muito orgulho, de jornalista. Em nenhum momen
to a imprensa está privada de fotografar o processo. O
processo é público. A imprensa pode divulgar o que
bem entender. O que queremos, o que estamos vo
tando é apenas uma verdade: o juiz, que julga, e o
promotor, que faz a acusação, devem aguadar o fim
do julgamento para darem suas opiniões. O promotor
fala na denúncia; o juiz fala na sentença. Nós aqui so
mos apenas aqueles que entendemos que temos de
falar, concordando ou não conosco, conforme a von
tade do povo. A nossa vontade é essa, que está de
monstrada no voto.

Por isso, Sr. Presidente, convoco os Deputados
do PMDB para virem ao plenário a fim de votarem
"sim" ao texto da Deputada Zulaiê Cobra. (Palmas.)

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente, já
que os ânimos estão acalmados, peço a V. Exª ape
nas um minuto para fazer um registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se for
fora da matéria de votação, peço licença a V. Exª, mas
não permitirei.

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
então, após o resultado, gostaria que V. Exª' me con
cedesse a palavra.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª'
a palavra.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
percebendo pelo painel que os Deputados da Comis
são do Salário Mínimo estão ausentes nesta votação:
Deputados Eduardo Paes, Paulo Lima, Medeiros e
outros, que ainda estão na Comissão.
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Também membros da Comissão do Orçamento,
como o Deputado Carlos Melles e outros, estão reuni
dos, preparando o relatório, mas poderiam interromper
brevemente esse trabalho para expressarem suas opi
niões nesta tão importante matéria que estamos votan
do. Gostaria que V. Ex!! determinasse a vinda desses
Parlamentares ao plenário e os aguardasse.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Depu
tados, venham ao plenário. Estamos em processo de
votação nominal. Logo mais vou encerrar a votação.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Líder do nosso Bloco Parlamentar, Deputado
Aécio Neves, já fez o encaminhamento, que sintetiza
as nossas opiniões em favor da manutenção do texto
escrito pela Relatora Zulaiê Cobra.

Tenho no meu partido, no PTB, um companheiro
que é digno de toda a nossa admiração, que vem do
Ministério Público e que tem uma posição diferente da
nossa, que é o Deputado Luiz Antonio Fleury.

No entanto, o que aqui desejamos é restabele
cer o princípio constitucional de que o poder emana
do povo e dos seus representantes eleitos. Nós, Par
lamentares, já enfrentamos dois concursos de poder
com a nossa atuação: primeiro, o da mídia, que dispu
ta conosco, lá na base, a opinião pública. Nós disputa
mos com a mídia a opinião. A mídia sempre deseja
prevalecer sobre nós na opinião que ela diz que é pú
blica, mas que entendemos algumas vezes ser opi
nião publicada. Também disputamos poder com o
concurso públic:o. Esses senhores do concurso públi
co acham que são mais brasileiros do que nós. Esses
senhores do concurso público acham que em função
de o povo elegE!r, às vezes, gente sem curso superior,
pequeno comerciante, sitiante, produtor rural, eles
são mais do qUE~ nós, aquelas majestades intelectuais,
que estudaram anos, decoraram a Constituição, deco
raram o Código de Processo Penal. Eles não enten
dem que o pode,r emana do povo, não; para eles, o po
der emana do concurso público.

E o que temos visto? Que esses moços, que es
tão colocando mordaça em plenário, "tribunalizaram"
a política. O que antes resolvíamos no Parlamento,
como maioria que somos, esses moços levaram para
o Tribunal, tentalndo sempre atingir o Poder Legislati
vo e, em última análise, o poder político, colocando no
processo o Ministério Público e o Judiciário.

E a que temos assistido, nós que temos base no
interior? O Ministério Público, hoje, comanda o Muni
cípio. Não é que nós queiramos impedir a investiga
ção, o direito de punir, de perseguir a justiça, de fazer

justiça em nome da sociedade. Não é isso, Deputado
Ricardo Fiuza - que me olha atento. O que queremos
impedir é que eles publiquem a denúncia no jornal e
já façam a condenação antecipada das pessoas an
tes que o juiz possa se manifestar. O que queremos
impedir é o fascismo do prejulgamento. (Palmas.)
Fascismo é o pau-de-arara eletrônico que se instalou
no País, é o linchamento moral feito na mídia. E por
que o Ministério Público deseja assim? Porque não
quer trabalhar, não quer provar o que diz. Ele quer
constranger quem julga.

Voto com a consciência tranqüila. Não estou
amordaçando promotor, e sim imputando a ele a res
ponsabilidade de responder pela violência que prati
ca. Ele não é mais do que nós. O que estamos estabe
lecendo na Constituição é que ele cometerá abuso de
poder se deixar vazar informação que fira a honra
alheia sem a prova colhida nos autos. É isso o que
nós queremos, Sr. Presidente.

Com todo o respeito ao Deputado Fleury, meu
amigo, voto tranqüilamente a favor do relatório. Assis
timos no plenário a uma demonstração ideológica de
alinhamento com o Ministério Público. Respeito-a,
mas a mim não intimida. Meu voto é "sim", a favor do
relatório da Deputada Zulaiê Cobra. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Vou encerrar a votação.
O SR. AlOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. AlOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse quorum já está superior ao da votação ante
rior. V. Exa. poderia apurar a votação. Estamos com
461 Srs. Deputados votantes. Poderíamos encer
rar a votação e manter uma isonomia no tratamen
to das matérias em relação ao quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ÁTilA LINS (PFL - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. lUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. LUIZ ANTONIO FlEURY (Bloco/PTB 

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fui citado e gostaria de falar a respeito do assunto apenas
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para dizer que a Lei da Mordaça não é assunto para
constar da Constituição brasileira. Já foi aprovada neste
plenário uma lei que transforma em abuso de autoridade
a quebra de sigilo por parte do membro do Ministério PÚ
blico e do Juiz de Direito. Isso não é matéria de Constitui
ção e já consta da Lei Orgânica da Magistratura, da Lei
Orgânica do Ministério Público, da Lei de Abuso de Auto
ridade, já consta do Código Penal. Inserindo a matéria na
Constituição, o próximo passo será colocá-Ia na Carta
Intemacional da ONU.

Não podemos aceitar que duas categorias pro
fissionais tenham essa proibição constitucional, e nin
guém neste plenário deve ter sido tão atingido quanto
eu fui pelas indiscrições de promotores que não sa
bem da sua verdadeira função. Sou de uma época em
que o promotor se preocupava muito mais com a téc
nica do processo do que com a técnica da televisão,
mas isso não invalida a necessidade de a instituição
Ministério Público ter suas garantias.

Sr. Presidente, declaro meu voto "não" com tran
qüilidade, porque entendo que colocar na Constitui
ção brasileira essa proibição, data venia, não corres
ponde à tradição democrática do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presidente,

vamos encerrar a votação. Já há 466 votos no painel.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente
alguns argumentos utilizados. Acho que esta votação
deveria ser feita com 513 Srs. Parlamentares.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, não é possível um negócio desses. Aqui não há re
gra democrática. Já há 466 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, Sr. Deputado. Seu colega Líder está se pro
nunciando.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Enquanto eles
falam, têm tempo. O tempo na votação não é o mesmo
para nós e para os outros. O quorum não é o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exã está
enganado. Não permito que diga isso. Não o autorizo a
dizer isso e peço-lhe que não se manifeste dessa
maneira. Eu trato a todos igualmente. (Palmas.)

Peço ao Líder Inocêncio que conclua seu raciocínio.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Lamento, Sr.

Presidente, mas discordo do Líder Aloizio Mercadan
te. V. EXª foi altamente tolerante com ele, que falou
tanto tempo, talvez dez vezes mais do que estou fa-

lando agora, e até o momento ninguém havia dito que
V.Exa. tinha sido condescendente com ele.

Eu e muitos nesta Casa não concordamos com
algumas das palavras do Deputado Aloizio Merca
dante. Não são 513 Deputados se sobrepondo à von
tade da maioria do povo brasileiro, e sim 513 Deputa
dos votando por esse povo, porque foram legitima
mente eleitos para isso. As votações daqui emanadas
são representativas da vontade do povo brasileiro. Vi
vemos numa democracia representativa: o poder
emana do povo e em seu nome será exercido.

Sr. Presidente, gostaríamos que os integrantes
da Comissão do Salário Mínimo estivessem presentes
para votar, assim como o Relator e alguns integrantes
da Comissão Mista de Orçamento, para que esta deci
são fosse a mais representativa da vontade da Casa.

Concordo em grau, gênero e número com os ar
gumentos utilizados pela ilustre Relatora Zulaiê Co
bra, que tem defendido uma reforma tão profunda e
tão justa para o Poder Judiciário. Concordo plena
mente com o Deputado José Roberto Batochio, que
tem tido uma felicidade enorme em relação ao assun
to. Também concordo com os argumentos utilizados
pelo Deputado Roberto Jefferson, que foi muito feliz
em seu pronunciamento.

Acredito, Sr. Presidente, que estamos vivendo
um momento importante, em que devemos dizer que
a cidadania se exerce concedendo direito ao sigilo le
gai, à identidade, à vida privada, enfim, uma série de
condições fundamentais para que o cidadão P9ssa di
zer que exerce a plenitude dos seus direitos. E isso o
que queremos para o País. É isso o que a Câmara dos
Deputados vai decidir nesta tarde.

O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ABELARDO LUPION (PFL - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Todos votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação. A Mesa vai anunciar

o resultado.
VOTARAM:
Sim: 290
Não: 175
Abstenções: 5
Total: 470

É Suprimido o Dispositivo (Manifestações no
plenário. (Palmas prolongadas.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - DVS N° 145 - PT

Inicio Votaçio: 2210312000 18:25
Fim VotaçAo : 22/0312000 18:57

Resultado da Votado
Sim 290
Não 175
AbslançAo 5

Total da Votação 470

Art. 17 1

Total Quorum 471

Obstrução 1

Presidiram a Votaçlo: Michel Temer - 16:40

Orientação
PSOBlPTB - Sim
PMDBJPST/PTN - Sim
PFL-Sim
PT-Nio
PPB-Slm
POT-Não
PSBlPCDOB· Não
PUPSL-Sim
PPS-Não
PV-Não
PHS-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
Almir Sá PPB Sim

Elton Rohnelt PFL Sim

Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araujo PL PUPSL Na<>

Total Roraima: 1

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMOBlPST/PTN Sim

Badu Plcanço PSOB PSOB/PTB Sim

Or. Benedito Dias PPB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Fátima Pelaes PSOB PSDBIPTB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Sim
Babá PT Não
Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Priante PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSOB/PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Vlrgl\io PSDB PSDB/PTB Sim
Atila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotln PCdoB PSBIPCOOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDB PMDBJPST/PTN Sim
Eurtpedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB PSDBIPTB Sim
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PT8 Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Bitiar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 6
TOCANTINS
Antônio Jorge PTa PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Darci Coelho PFL NAo
Igol' Avellno PMDB PMDB/PST/PTN Não
Joio Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDBIPST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB PSDBIPTB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Casar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Abstençao
Gastão Vieira PMDB PMDBlPST/PTN Não
José Antonio Almeida PSB PSBlPCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nlce LaMa PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Remi Trinta PST PMOBlPSTIPTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Não
Sebastião Madeira PSDB PSOB/PTB Sim

Total Maranhio : 16
CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDBlPTB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Não
Aníbal Gomes PMDB PMOBlPST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSOS PSDB/PTB Sim
AntOnio José Mata PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Amon Bezerra PSDB PSDBlPTB Sim

Chiquinho Feitosa PSDB PSDBlPTB Sim
Eunício Oliveira PMDS PMDBlPSTIPTN Sim

Inácio Arruda PCdeB PSBlPCDOB Não

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB PSDBIPTB Sim

Manoel Salviano PSDB PSDBlPTB Nao

Mauro> Benevides PMOB PMDBlPST/PTN Não

Moroni Targan PFL Não

Nelson Otoch PSDB PSOBlPTB Sim

Pinheiro Landim PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBlPTB Sim

Rommel Feij6 PSDB PSDBlPTB Sim

Ubiratan Aguiar PSOB PSOB/PTB Sim

Vicente Arruda PSOB PSDBlPTB Sim

Total Ceará: 21

PIAul
Átila Lira PSDB PSDBIPTB Sim
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Partido Bloco Voto
PlAuf
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Jol!lo Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Themfstocles Sampaio 'PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Batinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laira Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abflio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB SIm
Inaldo Leitl!lo PSDB PSDS/PTS Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOS Não
Eduardo Campos PSB PSBIPCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hol/anda PFL Sim

José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim

Luciano Bivar PSL PLlPSL Sim

Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim

Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim

Osvaldo Coelho PFL Nao
Pedro Corrêa PPB Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Pedm Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatlel Carvalho PMD8 PMOB/PST/PTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 24

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Não
Augusto Farias PPB Sim
Helenlldo Ribeiro PSD8 PSDBlPTB Não
Joaquim Brito PT Não
José Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PST PMDB/PSTIPTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Regls Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Não
Cleonãrcio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Teles PSDB PSDB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Nao
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Não
Sérgio Reis PSDB PSDBIPTB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMD8 PMDB/PST/PTN Não
Eujâcio Simões PL PLlPSL Sim

Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB PMDB!PST/PTN Sim

Geddel Vieira LIma PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Geratdo SimOes PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Jaime Femandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

JoaD Almeida PSDB PSDB/PTB Sim

João L.eão PSDB PSDBIPTB Sim

Jonival Lucas Junior PFL Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Garlos Aleluia PFL Sim

José L.ourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim

Leur Lomanto PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonllton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Não
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aracely de Paula PFl Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cabo JOllo PL PUPSL Não
Carlos Malles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFl Sim
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Gilmar Machado PT Não

Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não

João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim

João Magno PT Não
José Militão PSDB PSOB/PTB Sim

JOlio Delgado PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PSL PUPSL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB PMDB1PST/PTN Sim

Maria do Carmo lara PT Não

Mário de Oliveira PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olimplo Pires POT Não

Osmânio Pereira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Pauio Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romeu Queiroz PSDB PSOB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSOB PSOB/PTB Sim
Walfrido Mares Guia PTB PSOB/PTB Sim
Zaim Rezende PMDB PMOB/PST/PTN Sim
ZezÉl Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 49

ESprRITO SANTO
Alolzio Santos PSOB PSDB/PTB Não
Feu Rosa PSOB PSDB/PTB Sim
João, Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
Magno Malta PTB PSDB/PTB Não
Marc:us Vicente PSDB PSDB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSDBIPTB Não
Niltol1 Baiano PPB Sim
Ricardo FerraQo PSDB PSDB/PTB Não
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Esptrito santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PSDB PSDB/PTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB Não
Alexandre Santos PSDB PSOBIPTB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antol,lo Carlos Biscaia PT Nl!o
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
BispCI Rodrigues PL PLlPSL Sim

Carlos Santana PT Não

Cornélio Ribeiro PDT Não
Oino Fernandes PSOB PSOB/PTB Sim
Dr. Heleno PSDB PSOB/PTB Sim
EberSilva POT Não
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Femando Gonçalves PTS PSDB/PTB Sim
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN Sim

lédio Rosa PMDB PMOBlPST/PTN Sim

Jair BoIsonaro PPB Não

Jandira Feghali pedoB PSBIPCDOB Não

João Mendes PMDS PMOBIPST/PTN Sim

João Sampaio POT Nao
José Carlos Coutinho PFL Nêo
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Laura Carneiro PFL Não
Luis Eduardo POT Não
Luiz Ribeiro PSOB PSDB/PTB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSl Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB Sim
Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Sim
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
Alberto Mourão PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
Alojzjo Mercadante PT Não
André Benass; PSDB PSDB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSDB/PTB Sim
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB Sim
Antonio Palocei PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sé PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSOB/PTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSl Sim
Celso Gigllo PTB PSOBIPTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Sim

Corauci Sobrinho PFl Sim
De Velasco PSL PUPSl Sim
Delfim Netto PPB Sim

Dr. Eviléslo PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio POT Não
Duilio Pisaneschi PTB PSDBIPTB Sim
Edinho Ara{(jo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Fernando Zuppo . PDT Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Nao
Jair Meneguelli PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Indio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio 8emeghini PSDB PSDB/PTB Abstenção
Lamartine Pose/Ia PMDB PMDB/PST/PTN Não
Luiz .Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Não
Lulza Erundlna PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Menti PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDBIPTB Sim
Neutan Lima PFL Sim
Paulct Kobayashl PSDB PSOB/PTB Não
Paulcl Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Robson Tuma PFL Não
Rubens FurJan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB PSOB!PTB Sim
Sampaio Dóris PSDB PSDBIPTB Não
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Oraziano PSOB PSDB/PTB Abstenção
Zulaiê Cobra PSOB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 68

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Osvaldo Sobrinho PSOB PSDB/PTB Nao

Ricarte de Freitas PSDB PSOB/PTB Sim
Teté Bezerra PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Welinton Fagundes PSDB PSDBlPTB Sim
Wilson Santos PMDB PMDBIPST/PTN Não

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

AlberíC) Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Maria Abadia PSOB PSOB/PTB Sim

Paulo \Octávio PFL Sim
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB PMDBIPST/PTN Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
Juquinha PSDB PSDB/PTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Não
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Norberto Teixeira PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Obstrução

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PSOB PSDB/PTB Sim

AJex Canziani PSDB PSOB/PTB Sim
Dilceu Speraflco PPB Sim

FlávioArns PSOB PSDB!PTB Não

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Não

IrisSlmões PTB PSD8/PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Carlos Martinez PTB PSDBIPTB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Não

Márcio Matos PT Não

Max Rosenmann PSDB PSOB/PTB - Não

Moacir Michelatto PMD8 PMD8/PST/PTN Sim

Nelson Meurar PPB Sim

Odflio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Padre Roque PT Não
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Bal"rOS PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filh\:> PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Csrlito Merss PT Não
Edinho Bez PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Edison Andrlno PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Fernando Coruja POT Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Blehl PPB Sim
Joêo Matos PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Plzzolattl PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choine,~ki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Seraflm Venzon PDT Não
Vicente Carc)preso PSOB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton OIPP POT Nêo
Alceu Collares PDT Nêo
Augusto Names PPB Sim
Caio Rlela PTB PSOB/PTB Não
Cezar Schim,er PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Darcislo Per<:mdi PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Enio Baccl POT Não
Fernando M~lrroni PT Nêo
Fatter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecl<er PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rollm PT Nêo
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Proença PMDB PMOB!PST/PTN Sim
Osvaldo Biolc:hl PMDB PMOB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Não

Pompeo de "'~attos POT Não
Roberto Argenta PHOBS Sim
Synval Guazzelll PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

Telmo Kirst PPB Sim

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Waldomiro Fioravante PT Não

Veda Crusius PSDB PSOB/PTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 30
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa a seguinte Emenda Aglutinativa:

EMENDA AGLUTINATIVA N2 4
(Regimento Interno, art. 118, § 32, e 122)

Resultado da fusão da redação proposta para o
§ 22 do art. 95 da Constituição Federal pelo art.
22 da Emenda nº 11-CEl99, da redação proposta

para o inc. IV do parágrafo único do art. 95 da CF
pelo art. 32 da Emenda nº 12-CE/99 e o texto do

Substitutivo

Dê-se, ao inc. VI do § 12do art. 95, constante do
art. 9Q do Substitutivo aprovado pela Comissão Espe
cial que apreciou a PEC nº 96-A, de 1992, que "Intro
duz modificações na estrutura do Poder Judiciário" e
apensadas, a seguinte redação:

"Art. 95 .

VI - exercer a advocacia no Juízo ou
Tribunal do qual se afastou, antes de decor
ridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração."

Justificação

O texto da Comissão é excessivo, pois impede o
exercício da advocacia em âmbito estadual e federal,
para Desembargadores, Ministros do STF e Ministros
dos Tribunais Superiores.

A proposta aglutinativa torna razoável a veda
ção, pois essa objetiva evitar virtual influência do juiz
sobre seus ex-colegas.

A quarentena é razoável, mas a regra, como
está redigida, conduz a situações inconvenientes.

Enquanto um Desembargador aposentado po
derá advogar perante o STF e os Tribunais Superio
res, os Ministros destes não poderão advogar em lu
gar algum.

Sala de Sessões, Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra a srª Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, essa
emenda aglutinativa do Deputado Mendes Ribeiro Fi
lho, do PMDB, faz tão-somente uma pequena modifi
cação. Enquanto meu texto diz que a quarentena, ou
seja, os três anos para aquele que se afasta dos tribu
nais ou do juízo, deverá ser no âmbito da respectiva
jurisdição, o texto do Deputado, com relação à advo-

cacia, diz apenas "no juízo ou no tribunal", o que é, re
pito, uma pequena modificação.

Portanto, meu texto impossibilita o Juiz ou o Mi
nistro ou o Desembargador que se aposenta de advo
gar por três anos na jurisdição. O meu texto amplia a
proibição de esses membros dos tribunais advoga
rem após a aposentadoria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Antonio Almeida para
encaminhar contra a matéria.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, realmente, é pequena a modificação
em termos de redação, mas é muito grande no que se
refere à conseqüência de ordem legal e constitucio
nal.

Quero lembrar o sentido da quarentena, que
é o que se está abordando aqui. Estabelece-se
que aquele Juiz que exerceu a função de Juiz de
Direito, de Juiz Federal, de Desembargador do Tri
bunal de Justiça, de Juiz de Tribunal Regional Fe
deral, de Ministro dos Tribunais Superiores ou do
Supremo Tribunal Federal tenha de aguardar o in
terstício de três anos, depois da sua aposentado
ria, para poder voltar a advogar. Essa é a regra que
se está estabelecendo. O texto da Relatora diz que
esse interstício de três anos vigoraria no âmbito da
jurisdição desse Juiz, ou seja, na jurisdição em
que ele exercia sua função enquanto na atividade.
O texto do eminente Vice-Líder Mendes Ribeiro Fi
lho estabelece que é apenas no juízo ou no tribunal
em que ele atuava.

A diferença, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, é muito grande. Em primeiro lugar, o âmbito da ju
risdição de um Tribunal Superior é todo o País. Se al
guém é Ministro do Superior Tribunal de Justiça e se
aposenta, pelo texto da Relatora, que queremos man
ter, não poderá advogar durante três anos em todo o
País. Pelo texto do Deputado Mendes Ribeiro Filho,
não poderá advogar durante três anos no Superior Tri
bunal de Justiça, mas poderá advogar perante o Juiz
de Direito, o Juiz Federal e os Tribunais inferiores ao
Superior Tribunal de Justiça. Poderá advogar na Justi
ça de primeiro grau e na Justiça Federal.

Nos Estados, se alguém se aposentou como De
sembargador, não vai poder advogar no Tribunal de
Justiça, mas vai poder advogar perante o Juiz de Direi
to, que, muitas vezes, foi promovido para a função que
exerce enquanto aquela pessoa era membro do Tribu
nal ou até mesmo o seu Presidente.
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o sentido ético da quarentena é evitar a influên
cia das pessoas logo após a aposentadoria, numa tro
ca de favores que quase sempre existe. Como está
sendo proposto pela Relatora, a conseqüência é no
âmbito da jurisdição. Um Desembargador aposentado
do Maranhão, por exemplo, não poderá advogar no
Estado por três anos. Ele pode advogar em outro Esta
do, porque lá ele não exercia influência enquanto esta
va na ativa. Se for aprovado o texto do eminente Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, esse Desembargador não
poderá advogar no Tribunal no qual se aposentou, mas
poderá exercer a advocacia perante juízes que ele pro
moveu recentemente.

Portanto, Sr. Presidente, o texto da Relatora está
de acordo com o sentido da própria proibição eda exis
tência da quarentena. Uma modificação, por menor
que seja, no texto tem conseqüências muito grandes
na prática.

Por isso, emcaminho no sentido da manutenção
do texto, votando "sim" ao texto da Relatora e "não" à
emenda aglutinativa.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex"' a palavra.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho para
encaminhar a favor da matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria que todos pudessem ter cla
reza do que estamos a votar neste momento.

A quarentena foi alguma coisa que se impôs pe
rante o cenário político. Era necessário que alguém
que ocupava determinado cargo junto ao Judiciário,
quando se aposentasse, deixasse de exercer sua ativi
dade por três anos. Todos nós concordamos. Ninguém
questiona o afastamento do magistrado, do Juiz, mas
existe uma diferença muito grande. A Relatora - e não
tiro a sua razão - entendeu como quarentena a impos
sibilidade de advogar na jurisdição. Teremos pessoas
trocando de estado, porque estará impedido de advo
gar no Rio Grande do Sul o desembargador do Rio
Grande do Sul; em Santa Catarina, o desembargador
de Santa Catarina, porque estará vedado advogar na
sua jurisdição.

O que estamos tentando propor? Que a quaren
tena tem de existir, sim, mas que se deve restringir ao

u:\12698.vp/outro./altam/marilei

âmbito do Tribunal em que se aposentou o magistra
do. Se um desembargador do Rio Grande do Sul apo
sentar-se, ele estará impedido de advogar no Pleno,
onde ele tem a influência. Os Ministros do Supremo
Tribunal Federal estarão impedidos de advogar peran
te o Supremo, mas não estaremos estabelecendo uma
proibição para que o magistrado tenha a condição de
poder trabalhar.

O que queremos com a quarentena? Queremos
restringir o trabalho, de forma que ele tenha a sua atu
ação como advogado distante de onde teve o poder
antes da aposentadoria.

Existem outras Justiças, como a Justiça do Tra
balho. Por que ele não pode advogar na Justiça do Tra
balho? Por que não pode advogar junto ao Tribunal
Eleitoral?

Portanto, com esta emenda aglutinativa - são
necessários 308 votos para aprová-Ia -, tento estabe
lecer um parâmetro de justiça e de viabilidade para
exercer a profissão aquele que até a aposentadoria
exerceu a magistratura.

Peço aos meus colegas que votem com a emen
da, para que possamos criar um instituto da quarente
na de forma clara, perfeita, de acordo com a necessi
dade do momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Roberto Batochio
para encaminhar contra a emenda.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, este texto trata de medida altamente sane
adora no que diz respeito à tarefa jurisdicional do Esta
do.

Temos assistido, e a prática confirma esta reali
dade, a Srs. Ministros, desembargadores e Juízes que
se aposentam e, no dia seguinte, estão advogando pe
rante os mesmos órgãos que compunham no momen
to anterior. Involuntariamente, essas pessoas exercem
o chamado tráfico de influência, que marca, tisna e
mancha, sem dúvida alguma, a aparência externa da
atividade jurisdicional do Estado, da magistratura e do
próprio Poder Judiciário.

Temos, sim, de estabelecer um período de absti
nência para os magistrados que se aposentam. E isso
deve ser feito em defesa da própria imagem externa do
Poder Judiciário e da magistratura brasileira. Afinal,
ainda que não queira, é fato inequívoco a influência
que exerce o magistrado que se aposentou e que pas
sa a advogar perante o mesmo órgão que integrava.

Por isso, é importante que aquele que se apo
senta no exercício dessas relevantes e altas funções
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se recolha durante determinado período. Dessa forma,
poderá diluir-se a influência que possível, eventual e
teoricamente possa exercer sobre seus colegas, es
tando agora na qualidade, após a aposentadoria, de
advogado de uma das partes. A providência é sanea
dora, indiscutivelmente. E acho que estamos todos de
acordo quanto ao fato de que deve haver este recesso,
entre nós denominado de quarentena.

Cabe agora perguntar, Sr. Presidente, qual a du
ração dessa quarentena e o âmbito do seu alcance.
Sobre a duração, parece-me que há consenso na
Casa, deve ser de três anos. O recesso deve ser de
três anos. O magistrado aposentado deverá aguardar
o lapso temporal de três anos para depois, então, anu
lada sua teórica e possível influência sobre os órgãos
que compunha, legitimamente voltar a advogar.

A pergunta a se fazer quanto a esta emenda, Sr.
Presidente, é onde pode o juiz, o ministro, o desembar
gador que se aposentou, advogar. Ele estaria proibido
de advogar só no tribunal em que atuou, onde se apo
sentou, ou essa proibição se estenderia urbi et orbi a
todo o País ou a todo o mundo?

A proposta do texto da Relatora é razoável. O que
se proíbe nesses três anos de recesso é que o juiz ad
vogue em sua área de influência. Se foi desembarga
dor de um estado, não pode advogar naquele local por
que o Tribunal de Justiça do qual fazia parte é o órgão
de cúpula do Poder Judiciário naquele estado. A eles
estão afetos, vinculados, os Tribunais de Alçada, os ju
ízes de primeiro grau. Portanto, seria natural, normal,
que não pudesse advogar em todo esse estado.

Se era Ministro do Supremo Tribunal Federal,
que tem jurisdição em todo o território nacional, a proi
bição se estenderia a todo o território nacional, porque
o temor reverencial que ele, como Ministro do Supre
mo Tribunal Federal aposentado, inspira em todos os
juízes brasileiros pode influenciar e macular a imparci
alidade dos juízes que decidirão a causa em que ele
funciona como advogado.

Se era apenas Juiz de Direito, não pode advogar
na comarca onde se aposentou.

O texto da Relatora, portanto, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, está perfeitamente adequado.
O juiz, o magistrado que se aposenta não poderá ad
vogar durante 3 anos na área da jurisdição em que ti
nha influência. Dizer que é conveniente limitar a proibi
ção apenas ao tribunal onde oficiava é uma brincadei
ra. É uma brincadeira, data maxima venia. O desem
bargador que se aposenta no Tribunal de Justiça de
um estado tem influência no Tribunal de Alçada. Então,
a proibição tem de ser ao local aonde tinha autoridade,

em toda a jurisdição onde poderia exercer influência,
decidir.

Por esta razão, o texto da Relatora está muito
bem posto, a emenda não pode ser acolhida.

Por isso, Sr. Presidente, conclamo os Srs. Depu
tados a votarem com o texto da Relatora e dizerem
"não" à emenda, porque sem dúvida alguma o texto
apresentado pela Relatora é superior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Fiuza para encami
nhar a favor.

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
autor, Deputado Mendes Ribeiro Filho, propõe uma
emenda que me parece reduzir os exageros que de
quando em vez a Casa comete.

Hoje, a aposentadoria compulsória de um juiz
ocorre aos 70 anos. Já discordo disso, acho que deve
ria ocorrer aos 75 anos, face aos progressos da ciên
cia, da Medicina, etc. Homens extremamente experi
entes vão para a compulsória aos 70 anos.

O que propõe a eminentíssima Relatora Zulaiê
Cobra? Visando evitar a influência dos magistrados na
sua jurisdição, que juízes, desembargadores e minis
tros, após a aposentadoria, sejam proibidos de advo
gar durante três anos, ou seja, dos 70 aos 73 anos de
idade.

E o meu querido amigo, Deputado José Roberto
Batochio, salvo engano, cometeu um pequeno equívo
co, confundiu jurisdição com comarca. Quando disse
que o juiz singular - eu anotei - estaria proibido de ad
vogar na sua comarca, quando deu o exemplo de que
o Ministro do Supremo estaria impedido de advogar no
País como um todo, S. Exa. equivocou-se. Jurisdição é
o estado.

Portanto, se o juiz singular não pode advogar em
Recife, ainda no vigor, porque foi juiz em Caruaru, as
coisas estão mal explicadas. Trata-se de uma suspei
ção absolutamente indevida. S. Exa. diz que o exercí
cio da advocacia no dia seguinte ao da aposentadoria
leva a que se exerça involuntariamente - palavras do
Deputado José Ro.berto Batochio - o tráfico de influên
cia, por isso é necessário um período de abstinência.
Não é possível. A natureza humana não existe mais.

O Ministro do Supremo é suspeito de tráfico de
influência, logo essa emenda repõe o bom senso. ~
bom que a Casa veja isso claramente. Existirá o impe
dimento de três anos, conforme proposto pela Relato
ra, proibindo, entretanto, aqueles magistrados de ad
vogarem perante o próprio juízo do qual participavam.
Aí é justo.
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Por que um juiz singular não pode advogar pe~

rante o Supremo Tribunal Federal, perante o Superior
Tribunal de Justiç,a? Por quê? Que influência tem esse
juiz singular em relação ao Supremo Tribunal Federal,
em relação ao Superior Tribunal de Justiça? É um exa
gero, é um cerceamento, é impedir que o cidadão, aos
70 anos, possa colocar a serviço da sociedade o seu
saber jurídico, sob pena de suspeição injusta e indevi
da. É um absurdo!

Concordo com a emenda do Deputado Mendes
Ribeiro Filho, no sentido de que o magistrado seja im
pedido de, durante três anos, exercer a advocacia no
juízo ou no tribunal do qual se afastou. Aí é justo. De
outra forma, é um absurdo, um exagero.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputada
Zulaiê Cobra, V. Exa. quer manifestar-se?

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu texto é
mais amplo, pois proíbe o exercício da função na juris
dição. Se o juiz que se aposentar for da área federal, a
jurisdição é o Brasil todo; se for Ministro do Supremo
Tribunal Federal, não poderá advogar em nenhuma
questão que diga respeito ao Brasil.

Com todo o respeito ao Deputado Mendes Ribei
ro Filho, o texto de S. Exa. diminui as possibilidades,
mas o meu é mais amplo, porque faz com que o juiz,
que respeitamos, tenha todas suas pnrrogativas man
tidas. Fizemos isso na reforma. Queremos também
que ele se mantenha três anos afastado da possibilida
de de advogar no que diz respeito à competência que
exerceu como juiz, desembargador, ministro.

Portanto, a manutenção do texto é devida para a
mais ampla reforma.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a Emenda Aglutinativa nQ 4. Vamos ouvir os Srs. Lf
deres.

Quem quiser rejeitar a emenda, votará "não";
quem quiser aprovar a emenda, votará "sim".

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista da Solidarieda-

de?
o SR. ROBERTO ARGENTA '':>HS - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista da Solidariedade vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Partido
Humanista vota "sim".

Como vota o PV, Deputado Fernando Gabeira?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem re..

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota com o tex
to da Relatora. Portanto, vota "não" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV vota
"não".

Como vota o PPS?
O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, muito brevemente, tive
mos como consensual a necessidade de estabeleci
mento da quarentena, que se manterá por um período
de três anos. E a dúvida que se apresenta no momen
to, motivo da votação, é se será vedado ao juiz - já está
afastado por três anos - exercer a advocacia no juízo,
ou no tribunal, ou no âmbito da jurisdição, como deseja
o texto da Relatora.

O PPS entende que a quarentena deva ser am
pla e, sendo assim, deve ter abrangência no âmbito da
jurisdição. Por isso, o PPS vota "não" à emenda, para
apoiar o texto da Relatora. O PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
OSR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nessa emenda
chamada quarentena, o Bloco Parlamentar PUPSL
entende que os senhores ex-magistrados não ficarão
desempregados, desamparados, mas ganhando ra
zoável aposentadoria. Portanto, não há nada demais
em que eles fiquem três anos afastados da advocacia.

O Bloco Parlamentar PUPSL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas ra
zões apresentadas da tribuna, quando me manifestei
contra a proposta, entendo que a finalidade da quaren
tena será melhor atendida com a amplitude do termo
jurisdição do que com o do juízo tribunal, como está
propondo o eminente Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Oriento a bancada a votar contra a proposta e a
favor do texto.

Portanto, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
PDT entende que a quarentena é necessária. Esse é o
entendimento geral da Casa.

O Brasil é um país onde as influências e as ami
zades costumam ser superiores à lei. Então, a lei preci-
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sa limitar as amizades que acontecem quando o juiz se
aposenta.

Vamos votar de acordo com a Relatora por en
tender que a decisão é mais ampla. E a jurisdição não
é impedimento, conforme disse o Deputado Ricardo
Fiuza. Entendemos que a jurisdição do STF, por exem
plo, é o País como um todo. Então, temos de limitar re
almente a atuação dos juízes em função da área de ju
risdição, em função apenas do tribunal em que atua
vam, em que o juízo é menor.

Queremos uma quarentena mais ampla. Portan
to, votamos com a Relatora.

Votamos "não" à emenda do eminente Deputado
Mendes Ribeiro Filho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não".

Como vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim".

Como vota o PT?
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, há um consenso na Casa.
Pelo que ouvimos dos Líderes que encaminharam e
dos deputados que se manifestaram da tribuna, é pre
ciso estabelecer o princípio da quarentena.

A experiência mostra que por mais honrados que
os senhores juízes sejam - e eles o são - na elabora
ção de regras de proteção do interesse público, de
ve-se trabalhar sob a máxima republicana, evitando
buracos por onde uma minoria possa vir a militar con
tra o interesse da maioria, colocando em xeque a pró
pria instituição da magistratura.

Se assim não fosse, não precisaria constar da
Constituição uma série de vedações ao exercício do
cargo de Parlamentar, como, por exemplo, a de contra
tar um ente público. Não se está lançando na vala co
mum da suspeita toda a Câmara dos Deputados ou
todo o Senado Federal. Essa é uma regra de proteção
da República para evitar que a ação de uma minoria
venha a pôr em risco a imagem e o respeito da institui
ção como um todo.

É bem assim a quarentena. Saúdo os parlamen
tares pela unanimidade em relação a esse conceito.

Quanto ao alcance da quarentena, eu e o Partido
dos Trabalhadores chegamos à conclusão de que o
texto da Relatora é o mais adequado, porque o concei
to de jurisdição serve melhor à tese.

A relação do possível tráfico de influência não
está vinculada - permitam-me o exagero, a caricatura
- ao prédio onde está o juízo, mas à área em que a in
fluência é exercida. E essa influência decorre do exer
cício da jurisdição. Portanto, o texto está mais correto,
pois evita que haja a terrível exceção que poderá fazer
com que, em uma disputa, a parte venha a ser prejudi
cada por causa do prestígio pessoal do ex-juiz, de sua
influência sobre os colegas, e a chamada carteirada 
tudo isso pode falar mais forte que os argumentos ex
pendidos pela outra parte.

Nesse sentido, a bem de proteger a instituição da
magistratura de qualquer tráfico de influência, o texto
da Relatora serve melhor ao princípio da quarentena.

O PT vota "não" à emenda, mesmo com a admi
ração particular deste Deputado pelo seu autor, Depu
tado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT vota
"não".

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que todos
concordam com o fato de ser necessário um prazo
para aqueles que ocupam cargos de juiz, Desembar
gador ou Ministro dos Tribunais Superiores antes de
exercerem a advocacia.

Otexto da ilustre Relatora é mais amplo: determi
na que os desembargadores não poderão exercer a
advocacia, durante três anos, após se aposentarem ou
se afastarem do cargo, seja em seus estados, nos Tri
bunais Superiores, na área federal, enfim, em todo o
território nacional.

Ora, Sr. Presidente, eu acredito que essa restri
ção seja muito ampla e genérica. Por isso, a emenda
aglutinativa do nobre Deputado Mendes Ribeiro Filho
atende a todos os interesses dos que desejam que
aqueles que ocuparam determinados cargos não pos
sam ter influência direta sobre os tríb!Jnais ou juizados
nos quais atuaram.

Assim, votaremos a favor da emenda aglutinati
va, por sentir que ela atende aos objetivos a que a Re
latora se propõe, entre eles o estabelecimento de uma
quarentena de três anos. A emenda estabelece que
essa quarentena ocorra em relação ao tribunal superi
or em que tiver atuado a pessoa - é o caso dos que
atuaram no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tri
bunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho ou
no Superior Tribunal Militar - e, no âmbito do estado,
apenas em relação ao juizado em que tiver exercido
sua atividade.
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Por isso, Sr. Presidente, ambos os textos são
bons. No entantcl, acho que o do Deputado Mendes Ri
beiro Filho, a emenda aglutinativa, é mais restritivo. A
emenda merece mais um apoiamento, sobretudo por
que ela faz com que o cidadão tenha o direito de, depo
is de aposentado, exercer em outro tribunal a sua ver
dadeira atividade.

Por isso, o PFL vota "sim" à emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL

vota "sim".
Como vota o Bloco Parlamentar

PMOBIPST/PTN, Deputado Mendes Ribeiro Filho?
Vota "sim" ou "não"?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS.) - Sr. Presidente, eu, na função de Vice-Líder, te
nho de encaminhar emenda de minha autoria. É extre
mamente constrangedor. Mas eu tenho tanta convic
ção que procurCI, dessa forma, com essa emenda,
equilibrar a quarentena. E tenho a ousadia de indicar à
minha bancada a votação "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim".

O Bloco Parlamentar PSDB/PTB como vota, Lí
der Aécio Neves? (Pausa.)

O Bloco Parlamentar PSDB/PTB como vota, De
putado Jutahy Junior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda do
Deputado Ribeiro Filho creio que coloca dentro do limi
te a grande idéia de se fazer uma vedação de quaren
tena para saída, restringindo no âmbito do juízo e do
tribunal.

Creio que seria demasia impedir que um Ministro
do Supremo Tribunal Federal, após sua aposentadoria
ou desistência, que já existiu em casos concretos, seja
Impedido de advogar. Seria algo absolutamente con
trário ao princípio e ao direito de o cidadão exercer
uma atividade profissional.

É justo que não se possa advogar no juízo, no
próprio tribunal, mas impedir que haja o exercício da
profissão fora daquele âmbito, do colegiado e da sua
área específica de atuação, creio que seja excesso.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB enca
minha o voto dentro da visão da emenda do Deputado
Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
l/sim", portanto. O Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota
"sim"?

O SR. JUTAHY JUNIOR - O Bloco Parlamentar
PSOB/PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSDB/PTB vota "sim".

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 siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Thomaz Nonô, § 29 do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO OÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT está votando "não".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são ne
cessários S08 votos "sim" para aprovar a emenda.
Então, eu pediria aos Deputados do PMDB que vies
sem ao plenário para manifestar sua posição nesta
emenda em que o Bloco Parlamentar PMDB/PSTIPTN
vota "sim".

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, votei com a orientação do Bloco Parlamentar
PSOB/PTB.

O SR. OSVALDO BIOLCHI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, solicitamos a to
dos os Deputados do PMDB que venham ao plenário
votar "sim".
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É muito importante essa emenda. Seria uma in
justiça muito afrontante proibir que um juiz deixe de ad
vogar por três anos dentro de um Estado, por exemplo.
Vamos limitá-lo, sim, dentro da comarca onde ele foi jul
gador.

Por isso, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN
vota "sim".

O SR. YVONILTON GONÇALVES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. YVONILTON GONÇALVES (PPB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, votei "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tanto o Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN quanto o MDB estão vo
tando "sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está votando
"não", porque considera que o texto da Relatora é mais
amplo, garantindo, no âmbito da jurisdição, a quarente
na de três anos.

Portanto, estamos convocando as Sras. e Srs. De
putados para poder garantir o texto da Relatora, para
que não tenha influência política, influência técnica ou
influência da ação do desembargador no conjunto só no
âmbito da sua instância, mas, sim, no âmbito da sua ju
risdição a quarentena.

Nesse sentido, o PT vota "não"..
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V. Exa. a palavra.
OSR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de di
zer da satisfação e honra por ser presidido por V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - O
Presidente agradece, Excelência.

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

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
passo às mãos de V. Exa. ofício que recebi, via fax, assi·

nado pelos Deputados Estaduais Sebastião Navarro Vi
eira e He/y Tarquínio, Líderes do PFL e do PSDB na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, respectiva
mente, informando que pediram garantia de vida junto à
Polícia Militar de Minas Gerais para os Deputados Esta
duais Alberto Bejani, Miguel Martini e João Leite, que,
em razão das denúncias de irregularidades no Governo
do Estado que fizeram, estão sendo ameaçados de
morte.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Mesa recebe a manifestação de V. Exa.

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR, ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aprovei
tando este espaço da votação, registro o Dia Internacio
nal das Águas.

A propósito, o Nordeste, que V. Exa. conhece tão
bem, ainda não resolveu, e está distante de fazê-lo,
seus problemas de falta desse precioso líquido. A gran
de mídia não tem tocado mais no assunto, porque tem
chovido no sertão e muita água tem sido acumulada em
determinadas áreas. Mas isso não garante que sua es
cassez tenha sido resolvida. Falo do agreste de Per
nambuco, especialmente de Caruaru, que ainda sofre
com esse grave problema.

O racionamento, que já dura décadas, ainda per
dura. Estamos lutando no Congresso Nacional, desde
nosso primeiro mandato, para que essa situação seja
revertida, fazendo com que haja água suficiente para
acabar com o racionamento, que causa tantos proble
mas.

O Dia Internacional das Águas faz com que volte
mos as atenções para nossa região. Desejamos que o
Governo Federal não meça distâncias para investir nos
recursos hídricos. A discussão da transposição de
águas do rio São Francisco deve ser aprofundada. Te
mos de encontrar outras alternativas, como buscar
água no subsolo em determinadas regiões do Nordes
te, enfim, buscara interligação de bacias hidrográficas.

O Brasil tem grande potencial em recursos hídri
cos, só precisa dividi-lo melhor. Há regiões com água
demais, outras, de menos. Tenho dito freqüentemente
que a Amazônia gostaria que nós, do Nordeste, pudés
semos retirar um pouco da água de sua região; o Panta
nal, do mesmo jeito. Então, cabe a nós, como represen
tantes do nosso povo, ao Governo Federal, ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, eleito pelo voto dos
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brasileiros, criar uma política definida quanto ao aprove
itamento dos recursos hídricos no Brasil.

Sr. Presidente, a imprensa precisa voltar a falar, a
discutir e a publicar matérias a respeito da falta de água
no Nordeste, porque esta questão, apesar de estar fora
de foco, não se resolveu. Basta um período maior de
seca, um inverno irregular para que os problemas retor
nem. Não queremos que isso aconteça nunca mais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. José Thomaz Nonõ, § 29 do artigo
18 do Regimento Intemo, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encer
rar a votação.

Peço aos Srs. Parlamentares que permaneçam
no plenário. Vamos continuar a votação nominal. Ama
nhã, se tivermos quorum, começaremos a votação
logo às 10h. De modo que insisto com os Srs. Parla
mentares: a votação é nominal; assim, o registro da pre
sença vale pela votação.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos solicitando
a presença do Bloco Parlamentar PSDBlPTB. Precisa
mos de 308 votos para aprovar essa emenda do Depu
tado Mendes Ribeiro Filho.

Otexto da ilustre Relatora Zulaiê Cobra amplia em
demasia a quarentena de saída do magistrado e limita
em excesso a atividade profissional do juiz que deixa o
exercício da sua função, aposentando-se ou desistindo
dela.

Por isso, é muito importante que não se amplie,
como deseja a Relatora, a limitação do exercício da ad
vocacia para o ex-juiz. Defendemos a posição do Depu
tado Mendes Ribeiro Filho em sua emenda, que Iimita-o
ao tribunal e ao juízo.

É muito importante que cada parlamentar vote
"sim" nesta matéria. Estamos solicitando a todos os de
putados do Bloco Parlamentar PSDBlPTB que compa
reçam ao plenário, porque essa matéria, se mantiver o
texto como está, será uma limitação excessiva ao exer
cício profissional e contraria o princípio democrático.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero convidar os deputados do Partido da Frente libe
rai a virem ao plenário para melhorar o quorum. Deve
mos votar a emenda do Deputado Mendes Ribeiro Fi
lho, muito importante para a definição da reforma do Ju
diciário.

Aproveito para dizer que apresentamos a esta
Casa projeto de lei com relação ao incentivo ao esporte
especializado no Brasil.

Como Presidente da Comissão Mista que trata
dos bingos e do financiamento do esporte, estamos
chegando à conclusão de que nem a Lei Zico nem a Lei
Pelé prestigiaram o esporte especializado.

A idéia do projeto de lei, ao qual demos entrada
formal nesta Casa, é no sentido de que a pessoa jurídi
ca, isto é, a empresa, possa descontar do seu Imposto
de Renda o investimento no esporte especializado, da
mesma maneira como acontece com a Lei Rouanet na
questão da cultura.

Relembro, mais uma vez, aos deputados do PFL,
que venham ao plenário para votarmos essa importante
emenda do Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encer
rar a votação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJ!
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDB
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, recordando o Deputado Aécio Neves, existe fluxo.
Peço a V. Exa. que aguarde um momento, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O fluxo
se mantém. Aliás, na outra votação, já deu 470 votos;
460 e 470 votos.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Exatamen
te, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Venham
ao plenário. Estamos em processo de votação nomi
nal.

Vamos permanecer em plenário, Srs. Deputa
dos. Votaremos mais um destaque e, amanhã, abrire
mos a sessão às 9h, e vamos ver se às 10h30min te
remos quorum para começar a votar.

Vamos votar o possível amanhã de manhã. Vo
taremos mais um destaque hoje e vamos tentar come
çar a votar, amanhã, às 10h30min.
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Peço aos Srs. Líderes e aos Srs. Deputados
que venham registrar presença até 10h30min de
amanhã.

O SR. NILO COELHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.

O SR. NILO COELHO (Bloco/PSOB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com a orientação de meu parti
do, o PSOB.

O 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 (Blo
co/PMOB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN
vota "sim". Peço aos parlamentares do Bloco Par
lamentar PMDB/PST/PTN que venham ao plenário
votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, há gente votando.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Não, Sr.
Presidente. Alguns estão com dificuldades.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Vou esperar.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer apenas um registro. Hoje é um dia
importante: o Oia Internacional das Águas. Vários
parlamentares já se devem ter pronunciado sobre
o assunto. .

Esse precioso líquido tem motivado muitas
questões, como a polêmica transposição de
águas do rio São Francisco, à qual me revelo
contrário.

Ainda hoje vários nordestinos caminham léguas
e léguas para ter acesso a um pouco de água para
sua sobrevivência.

Esta Casa deu contribuição decisiva para o de
bate do projeto de criação da Agência Nacional de
Águas, assim como sobre o da lei de recursos hídri
cos. Ainda temos muito a contribuir.

Chamo a atenção dos colegas para o fato de
que V. Exa., Sr. Presidente, foi uma das pessoas
que mais efusivamente trabalhou na instalação
do Grupo de Trabalho destinado a tratar da trans
posição de águas do rio São Francisco. Hoje re
cebemos o anúncio de que o Presidente da Re
pública já vai autorizar a obra, sem que o Grupo
sequer avançasse ou concluísse suas discus
sões. Reconheço a suma importância desse as
sunto polêmico.

Aproveitando o ensejo, faço um apelo a V.
Exa., no sentido de que continuemos os debates na
quele Grupo de Trabalho, não só na perspectiva da
transposição, mas também na da construção de al
ternativas para o problema da obtenção de recursos
hídricos e da preservação dos mananciais hídricos
do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Todos já votaram? O Deputado Inácio Arruda
já votou?

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado:

VOTARAM

Sim: 317

Não: 133

Abstenções: 1

Total: 451

É aprovada a Emenda Aglutinativa nº 4.
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Proposlçlo: PEC ND 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA ND 4

Início Votaçio : 2210312000 19:32

Fim Votaçio : 2210312000 19:52

Resultado da Votação
Sim 317
Não 133
Abstençlo 1

Total da Votação 451

Art. 17 1

Total Quorum 452

Obstruçlo O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:40
José Thomaz Non6 -19:35
Michel Temer -19:38

Orientaçlo
PSOBlPTB - Sim
PMDBIPSTlPTN - Sim
PFL -Sim
PT-Não
PPB·Sin
POT-Nio
PSBIPCDOB • Nlo
PUPSL-NIo
PPS-NIo
PV-Nlo
PHS-Sin

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Nao
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim
Robério AraOjo PL PLlPSL Nao

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio FeljAo PST PMDBIPST/PTN Sim

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim

Dr. Benedito Dias PPB N!o

Evandro Milhomen PSB PSBlPCDOB Não

Fáüma Pelaes PSDB PSOBIPTB Sim
JurandiJ Juarez PMDB PMDBlPST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Sim
Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
.José Priante PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nielas Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSDB PSDB/PTB Sim
Átila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confácio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Euripedes Miranda PDT Não

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDS PSDB/PTB Sim

Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim

Sérgio Carvalho PSOS PSDB/PTB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Sim,

JoãoTota PPB Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Não

Mércio Bittar PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Sérgio Barros PSDB PSPB/PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
AntOnio Jorge . PTB PSDB/PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

IgorAvellno PMOB PMDB/PST/PTN Não
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
JoacI Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDBIPST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Cosia Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gasta0 Vieira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/peDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice LobãO PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Sim
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Sim

Total Maranhio : 14

CEARÁ
Ado~'o Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Arnon Bezerra PSDS PSDS/PTS Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunlcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB rSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcantara PSDB PSDB/PTS Sim
Manelel Salviano PSDB PSDB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Rommel Feijó PSDS PSDB/PTS Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTS Sim
Vicente Arruda PSDS PSDB/PTB Sim

Total Ceará: 21

PIAUr
Atila Lira PSDB PSDB/PTB Sim

B.Sé PSDB PSDB/PTB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gesslvaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Herá(:1ito Fortes PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PIAU(
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themfstocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abrlio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraiba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim

João ColaÇO PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Muclo Monteiro PFL Sim

Luciano Bivar PSL PUPSL Sim

Marcos de Jesus PSDB PSDBIPTB Sim

Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Sérgio Guerra PSOB PSOB/PTB Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Joaquim Brito PT Não
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDBIPST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelaon Ribeiro PSC Não
Augusto Franco PSD8 PSDB/PTB Não
Cleol1anclo Fonseca PPB Sim
Jorgt~ Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Teles PSDB PSDB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eujác:lo SimOes PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PT8 PSDBlPTB Sim
Franc:istOnlo Pinto PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Geraldo Simões PT Não
Geraon Gabrielli PFL Sim
JaimEI Fernandes PFL Sim
Jairo Azi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
Joao .A1melda PSOB PSOB/PTB Sim
JoAo Leao PSDB PSDB/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Garlos Aleluia PFL Sim
José l.ourençO PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Laur L.omanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSOS PSDB/PT8 Sim
NelsOl'l Pellegrino PT N~o

Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro (rujo PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Ursicino Queiroz PFl Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Não
Carlos Menes PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Cameiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Gilmar Machado PT Nllio

Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Herculano Anghinetti PPB Slm

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não

João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim

João Magno PT Não

José Militão PSDB PSDB/PTB Sim

Lael Varella PFL Sim

Linceln Portela PSL PUPSL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMOB PMDB/PST/PTN Não

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

OdelmoLeão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Não

Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PL PLlPSL Nt:io

Rafael Guerra PSDB PSD8/PTB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Virgllio Guimarães PT Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB Sim
Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDBlPST/PTN Não
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 50

ESP(RITO SANTO
A1oízio Santos PSDB PSDB/PTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
Magno Malta PTB PSDB/PTB Sim
Marcíls Vicente PSDB PSDBlPTB Sim
Max Mauro PTB PSDB/PTB Não
Nillon Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraqo PSDB PSDB/PTB Não
Rita Gamata PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total EspíritoS8nto: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dlr Cabral PSDB PSDB/PTS Sim
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton XerêZ PPS Não
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Carfos Santana PT Não
Camélia Ribeiro PDT Não
Dino Fernandes PSOB PSDBlPTB Sim
DI'. Helena PSDB PSDBlPTB Sim
EberSilva PDT Não
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTa PSDB/PTS Sim
Francisco Silva PST PMOBIPST/PTN Sim
lédio R.osa PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSBlPCDOB Não
João Mendes PMDB PMDBlPST/PTN Sim
João Sampaio POT Não
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Lufs Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSDB PSDBIPTB Não
Luiz Sérgio PT NAo
Mareio Fortes PSDB PSDB/PTB Sim
Mattos Nascimento PST PMDBlPSTIPTN Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Nêo

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdecl Paiva PSL PUPSL Nao
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Paulo Baltazar PSB PSBfPCDOB Não
Paulo Feijó PSDB PSDBfPTB Sim
Rodrígo Maia PTB PSDBfPTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDBfPTB ,...·m

Simão Sessím PPB ....im
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB PSDBfPTB Sim
Alberto Mourão PMDB PMDBfPSTfPTN Sim
Aldo Rebela PCdoB PSB/PCD08 N~o

A1oizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB PSDBfPTB Siro
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSD8fPTB Sim
Antonio Kandir PSDB PSOBfPTB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wandervaf PL PUPSL Não
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSD8 PSDB/PTB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Delfim Netto PPB Sim
Dr. Eviláslo PSB PSBfPCDOB Não

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschí PTB PSD8/PTB Sim

Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo PDT NêO

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT N§o
João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PSTfPTN Sim
José de Abreu PTN PMDBfPST/PTN Sim

José Dirceu PT Não

José Genoíno PT Não

José Indio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Machado PT Não

José Roberto Batochio POT Não

Julio Semeghini PSDS PSDB/PTB Não

Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN Não

Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Sim

Marcos Cintra PL PLlPSL Não

Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
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Partido Bloco Voto
SAoPAULO
Milton Monti PMDB PM0B/PSTJPTN Sim
Moreúra Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelsc,n Marquezelli PTB PSDB/PTB Sim
Neutcm Lima PFL Sim
Paulo, Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricanjo Izar PMDB PMDB/PSTJPTN Sim
Rubens Furlan PPS Não
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Nt:lo
Vadãc) Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDBIPTB Não

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
CelcitH Pinheiro PFL Sim
Osvaldo Sobrinho PSDe PSDB/PTB Sim
Ricartl3 de Freitas PSDS PSDB/PTB Sim
Teté Bezerra PMDS PMDS/PST/PTN Sim
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTS Sim

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
AgnelCl Queiroz PCdoS PSB/PCDDB Não
Alberto Fraga PMDS PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela PT Nillo
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria I~adia PSD8 PSD8/PT8 Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Distrito Federal: 8

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jovalr Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
Juquinha PSDB PSD8/PTB Sim

Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bit1encourt PMDB PMDB/PST/PTN Não

Norberto Teixeira PMDB PMDBJPST/PTN Sim

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim

Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Pedro Wilson PT Não

Roberto Balestra PPB Sim

Ronald·o Caiado PFL Sim
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Partido Bloco Voto
GoIÁs
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur Ferreira PT Não
Jof:io Grandão PT NM
Marçal Filho PMDB PMD8/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSOB/PTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMDB PMD8/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSD8/PTB Sim
Ajax Canziani PSDB PSDB/PTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Nao
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Não
Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMOB PMOB/PST/PTN Sim
José Carlos Martinez PTB PSD8/PT8 Sim
Luciano Plzzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB PSDB/PTB Sim
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Não
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balblnotti PSD8 PSDB/PTB Sim
Oliveira Filho PP8 Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Nao
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Sim

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carllto Merss PT Não
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Fernando Coruja PDT Não
Gervésio Silva PFL Sim
HugoBlehl PPB Sim

João Matos PMDB PMDB/PST/PTN Sim

João Pizzalatt! PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Luci Choinacki PT Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adi':io Pretto PT Não
Airton Dipp PDT Não
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schimler PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
Oarcfslo Perondi PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Enio Bacci POT Sim
Fernando Marrani PT Não
Felter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Henrique Fontana PT Não
Júlio ReeJecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSOB PSDB/PTB Sim
Nelson Proença PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Osvaldo Biolchi PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Pompeo de Mattos POT Não
Roberto Argel1ta PHDBS Sim

Synval Guazzelli PMDB PMDBJPSTJPTN Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdecl Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Waldomiro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 28
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o SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cheguei de Fortaleza exatamente às 17h.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A men
ção ao nome de V. Exa. foi mera coincidência. V. Exª
estava entrando no plenário.

O SR.INÁCIO ARRUDA - Eu votei toda a maté
ria. A questão não é esta.

Sr. Presidente, fui obrigado a voltar para Fortale
za ontem à noite, em virtude do falecimento do funcio
nário da Companhia de Água e Esgotos do Ceará,
Antônio Carlos Tigre. O referido funcionário sofreu um
fulminante infarto motivado pela ação praticada por
um agente chamado Programa de Demissão Voluntá
ria. Esse funcionário exemplar, economista, com 22
anos de casa, sentiu-se mal ao receber a notícia de
sua inclusão no referido programa da própria Direto
ria da Cagece e saiu praticamente morto da empresa.
Foi uma situação de comoção. Há um clima tenso em
toda a empresa em função do PDV do Governo do
Estado do Ceará, que pretende privatizar aquela
companhia.

Disse para os jornais da nossa cidade, e repito
aqui, que na verdade houve dolo na morte do Sr.
Antônio Carlos Tigre. Ele praticamente foi obrigado a
deixar a companhia por causa desse agente maléfico
chamado PRograma de Demissão Voluntária.

Estava lá, Sr. Presidente, acompanhado do De
putado Sérgio Novais, que, cumprindo a sua função
de Parlamentar, não só esteve naquele ato para pres
tar as condolências à família e aos funcionários, como
também, em seguida, à Assembléia Legislativa, onde
estava havendo outro ato em função da extinção do
Serviço de Processamento de Dados do Estado do
Ceará.

O Deputado Sérgio Novais foi agredido pela Po
lícia. Não podemos permitir que, no exercício do man
dato, um deputado federal seja atingido em hipótese
alguma. Devemos cumprir o nosso dever, e era isso o
que o Deputado Sérgio Novais estava fazendo naque
le momento.

Gostaria de fazer este registro para que possa
mos garantir o exercício do nosso mandato.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero apenas justificar que,
na votação anterior, acompanhei meu partido, apesar
de estar no debate que ainda continua com o Ministro
Pedro Malan.

OSR. DE VELASCO (PSL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ocorre igualmente comigo.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, também votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o Requerimento de Destaque nº- 45-A:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, destaque para
votação do § 32 do art. 96, constante do art.
22 da Emenda nQ 36-CE/99, para ser incluí
do no texto da Proposta, onde couber.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. - Assi
na: Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra a Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Desta
que nQ 45-A, em votação, do Deputado Jutahy Junior,
do PSDB, é um destaque simples.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não, De
putada Zulaiê Cobra, é um destaque de emenda para
votação do § 3º do art. 96.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, aqui
está como destaque simples, na ordem do meu papel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ê desta
que simples.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, esse
destaque retira do meu texto uma questão importan
te: ações de improbidade administrativa contra autori
dades que querem gozar de foro privilegiado ou foro
especial.

O meu texto é muito mais claro, Sr. Presidente.
Ele mantém o que prevê a Constituição, ou seja, o pri
vilégio a autoridades, governadores, ministros, Presi
dente da República, prefeitos. Até mesmo na reforma
mantivemos o texto constitucional.

Esse destaque simples do Deputado Jutahy Ju
nior quer, por um foro constitucional, em um processo
criminal, para casos de ação civil e de improbidade
administrativa, também um foro privilegiado. S. Exa.
quer estender essa prerrogativa de foro para esses
casos. Sou totalmente contra, Sr. Presidente. Esta-
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mos moralizando. Eu até queria acabar totalmente
com a imunidade.

Portanto, o meu texto deve ser mantido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contrariamente ao destaque, concedo a pa
lavra ao Deputado José Antonio Almeida.

OSR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a pretensão do autor do destaque, o
eminente Deputado Jutahy Junior, é dar no julgamen
to de ações civis, como as ações de improbidade ad
ministrativa, a mesma competência que têm os tribu
nais no âmbito penal.

Explico melhor, Srs. Deputados. As autoridades,
quando no exercício do cargo, detêm o que chama
mos de prerrogativa de função: são julgadas pelos cri
mes que cometem ou que possam vir a cometer nos
tribunais que têm a chamada competência originária,
não julgam em grau de recurso.

O que pretende o autor da matéria é que as
ações civis contra autoridades também sejam julga
das originariamente pelos tribunais. Essa proposta,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, produz a concentra
ção de poder nos tribunais. Mais do que isso, alguém
que queira responsabilizar civilmente uma autoridade
por atos praticados no exercício de sua função terá de
necessariamente se dirigir aos tribunais, e não ao pri
meiro grau de jurisdição.

Muitos se queixam que os tribunais, especial
mente os superiores, estão abarrotados de serviço.
Diz-se que essa reforma pretende agilizar os proces
sos judiciais e reduzir a carga de trabalho nos Tribu
nais Superiores, mas essa emenda vem em sentido
contrário. Ela acarretará mais trabalho para os mem
bros dos tribunais.

Não há justificativa, Sr. Presidente, para que as
ações civis que tiverem como parte autoridade não
sejam julgadas pelos graus de jurisdição já previstos.
Não há conseqüência do ponto de vista penal imedia
to. As autoridades devem responder perante os juízes
como qualquer mortal. Na questão criminal justifi
ca-se, porque estão envolvidas questões da prerroga
tiva de função.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
entendemos que a proposta vai no sentido contrário à
reforma, que é o de agilizar os processos judiciais e
de reduzir a carga de serviço dos Tribunais Superio
res, que estão abarrotados de trabalho. É contra o
sentido da reforma de dar mais acesso à Justiça, por
que concentra poder nos tribunais.

Por essas razões, manifestamo-nos contra a
proposta, encaminhando o voto "não", no sentido da
manutenção do texto da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado
José Roberto Batochio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trata-se de emenda que pretende esten
der o foro especial por prerrogativa de função e não o
foro privilegiado.

Peço até licença ao autor da emenda, nobre De
putado Jutahy Junior, para apontar a necessidade de
uma emenda de redação, porque, no nosso sistema,
não existe foro privilegiado nem tribunal de exceção.
O que temos é foro especial por prerrogativa de fun
ção em homenagem ao elevado status da função
exercida por aquele que, eventualmente, possa ser
processado.

Todos sabemos que a nossa Constituição con
sagrou foro especial por prerrogativa de função para
governadores, o Presidente da República, juízes e
membros do Ministério Público. Os promotores tam
bém têm foro especial por prerrogativa de função.
Eles não são julgados em primeiro grau na esfera cri
minal. Não sei se deveriam sê-lo ou não. Não sei se os
promotores deveriam ser denunciados por outro pro
motor de igual graduação e não sei se o juiz deveria
ser julgado por um juiz do mesmo nível. A Constitui
ção diz que não.

A Constituição estabelece que, em homenagem
às altas funções exercidas por determinadas pessoas
que desempenham funções públicas, elas tenham
um foro especial. É o caso do Presidente da Repúbli
ca, dos Srs. Deputados que, processados criminal
mente, têm o foro criminal no Supremo Tribunal Fede
ral, o juízo competente para apreciar esses ilícitos pe
nais.

Pois bem, o que se quer fazer aqui é estender
este foro especial por prerrogativa de função aos ca
sos de ação por improbidade administrativa. Vale di
zer que hoje, a prevalecer o atual sistema, o Desem
bargador Presidente do Tribunal de Justiça, quando
pratica um crime comum, deve ser julgado pelo Supe
rior Tribunal de Justiça, que é o foro especial compe
tente para julgá-lo. Porém, se esse mesmo crime
constituir ato de improbidade administrativa, paralela
mente ele pode sofrer uma ação por improbidade ad
ministrativa. E, neste caso, o Presidente do tribunal
será julgado pelo juiz de primeiro grau, o que, indiscu·
tivelmente, é uma incongruência.
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Então, é uma questão de ajuste sistemático or
gânico e metodológico do nosso sistema.

Ouso acrescentar)que, no caso dos Prefeitos, a
decisão condenatória -Ipois essa é a natureza da de
cisão proferida em ação de improbidade administrati
va -, além de impor a obrigação de reparar ao Erário
o prejuízo material causado aos bens públicos, faz
com que o condenado receba outra pena, qual seja, a
inabilitação para o exercício de função pública ou
mandato eletivo pelo prazo de até oito anos. Efetiva
mente, trata-se de grave sanção, que atinge não ape
nas o status dignitatis do condenado, mas também
sua liberdade de exercer função pública ou mandato
eletivo.

Portanto, parece-me que a emenda do nobre
Deputado Jutahy Junior tecnicamente busca a sime
tria, a fim de que não seja gerada a intolerável incoe
rência de uma autoridade ser julgada no foro especial
por prerrogativa de função, quando acusada de ilícito
penal, mas, quando o ilícito constituir ato de improbi
dade, essa pessoa poder ser julgada por uma autori
dade de hierarquia inferior à sua. Tal situação não se
sustenta.

É necessário que decidamos a questão em
nome da técnica e da coerência, afastada a demago
gia e a influência do clima de que devemos prender e
condenar todo o mundo, de que quem não for favorá
vel à punição extremada e sem medida não está fa
zendo o jogo da ética e da moralidade.

Não podemos nos deixar levar por esses dis
cursos demagógicos que podem levar ao autoritaris
mo jurídico, irmão gêmeo dq autoritarismo político. Se
aceitarmos o autoritarismo jurídico, abriremos as por
tas para entrar o autoritarismo político. Não podemos
abrir mão das garantias fundamentais conquistadas a
duras penas, um combate contra o autoritarismo mili
tar que, agora, em nome da necessidade de uma pu
nição paroxística, epidêmica, pandêmica, estamos
abandonando. Já disse e repito: quem troca suas li
berdades pela garantia de punição fica sem liberdade
e sem um sistema eficiente de punição.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
termino minha alocução enfatizando que não posso
conceber, no meu raciocínio jurídico, a possibilidade
de o Presidente da Câmara dos Deputados, quando
acusado - e jamais será o caso, claro, é apenas uma
hipótese - pela'prática de um ilícito penal comum, ser
julgado pelo Supremo. Mas se esse mesmo fato cons
tituir ato de improbidade, será julgado pêlo juiz de pri
meiro grau da Justiça Federal do 8istrito- Federal.

Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Jutahy Juni
or tem razão: ou fixamos o foro especial por prerroga
tiva de função para as duas situações ou abolimos
para ambas as hipóteses. Como foi mantido o foro es
pecial por prerrogativa de função para os casos de ilí
cito penal comum, nos casos de improbidade, em que
a pena imposta é de oito anos de inabilitação, nesse
caso, então, também deverá ter a autoridade a mes
ma homenagem que recebe do ordenamento jurídico,
no caso de acusação de prática de crime comum, ou
seja, o mesmo foro especial por prerrogativa de fun
ção.

Digo "sim" à emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Déda, para enca
minhar contra o destaque.

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estou brigando demais com o Deputado José Rober
to Batochio, não estou gostando disso. No entanto, é
meu dever vir a esta tribuna contestar a posição bri
lhantemente defendida por S.Exa. e combater a
emenda.

Considero um dos grandes momentos do texto
constitucional o nascimento da ação civil pública, ins
trumento que permitiu ao Ministério Público travar
combate contra a corrupção, em defesa dos interes
ses da sociedade.

O que se quer aqui? Recordo a frase de uma
contra-revolucionária francesa, Charlotte Corday,
quando ia para o patíbulo: "Liberdade, ó liberdade,
quantos crimes se cometem em seu nome?". Nin
guém está atentando contra os direitos individuais.
Manter o texto da Constituição não significa constran
ger ou defender mais penalidades ou abandonar o
bom senso. Defender o texto da Constituição significa
negar foro privilegiado para o administrador que res
ponde a uma ação civil pública por atos de improbida
de.

Quando um Prefeito for pego botando a mão no
dinheiro do FUNDEF, a exemplo de muitos que estão
sendo processados pelo Ministério Público, esse ato
merecerá julgamento em foro privilegiado, até porque
se manteve o foro privilegiado para crime comum. Ato
de improbidade não é crime; é sobretudo a repressão,
pelà,via da ação civil, à prática nociva de certos exe
cutivos e administradores públicos contra o interesse
çja soc.iedade e cç:mtra o seu Erário.

O foro privilegiado para atos de improbidade é
inaceítável. Qual é o problema no fato de um juiz da
Comarca julgar a ação civil im~etrada,contra qual-
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quer executivo municipal por atos de improbidade?
Se o Sr. Prefeito for condenado em primeira instân
cia, poderá apresentar recurso ao tribunal. Cum
pre-se, assim, o ritual de garantia do duplo grau de
jurisdição.

Até me surpreende, porque se levar para o
foro privilegiado - por exemplo, o Supremo Tribunal
Federal -, a decisão é definitiva. A autoridade fede
ral que, por acaso, tiver por foro o Supremo, só vai
ter uma decisão; não vai ter sequer o direito do re
curso. Eu não sei a quem isso beneficia. Agora, sei
que beneficiará muitos prefeitos que praticam atos
irregulares, de improbidade, ao tirar da Comarca a
competência para requerer ação civil pública e lar
gá-Ia nas mãos do Procurador-Geral de Justiça.

Sei por experiência própria, pois no Estado de
Sergipe a base do Ministério Público é atuante,
competente, conseqüente, afinada com os princípi
os consagrados na Constituição de 1988. E a cúpu
la tem sido obstáculo à investigação de crimes gra
ves que se cometem contra o interesse público, o
Erário e o Tesouro.

Sr. Presidente, dizer "não" a essa emenda é
negar foro privilegiado em ação civil pública por ato
de improbidade. Se já se garantiu o foro em decor
rência da função, por crime comum, como podere
mos fazer o mesmo em relação a atos de improbida
de, se não é crime? É apuração justamente de
ações vinculadas ao exercício do ato de administrar.
e que se está discutindo aqui é a defesa dos princí
pios da administração pública, consagrados no art.
37. Atos de improbidade são aqueles que atentam
contra esses princípios. E atos que atentam contra
esse princípio não podem justificar a criação de um
foro privilegiado.

O PT encaminha o voto "não", para garantir o
texto atual da Constituição e evitar o absurdo de
oferecer foro privilegiado para aquele que praticar
ato de improbidade, contra os princípios da adminis
tração pública. Inaceitável, incompatível com o Con
gresso que quer ser e é republicano.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o requerimento. A votação é simbólica, por
maioria simples.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa).

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o dispositivo destacado.

Quem quiser aprovar, vota "sim"; quem quiser
rejeitar vota "não".

EMENDA N2 36-CE

"Art. 96. Compete privativamente:

§ 12 ..

§ 22 ..

§ 32 As ações de improbidade intenta
das contra autoridades que gozem de privi
légio de foro previsto nesta Constituição se
rão apreciadas pelos órgãos judicias com
petentes para julgar essas mesmas autori
dades nos crimes comuns."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o Partido Humanísta?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a favor da emen
da.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim" à emenda.

Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota com
a Relatora, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota com a
Relatora. Perdão, quero corrigir. O PPS entende
que a introdução dessa emenda no texto é necessá
ria. Não podemos conviver com essa situação, ou
seja, determinada autoridade vai enfrentar um pro
cesso num foro tido como privilegiado enquanto a
ação de improbidade vai ser intentada num juízo
singular, monocrático.

O PPS entende que a emenda é importante,
milita em favor do equilíbrio das ações no Poder Ju
diciário, e vota "sim". Pede aos Srs. Parlamentares
que reflitam sobre essa situação, que, a meu ver,
vai causar instabilidade jurídica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL, Deputado Bispo
Rodrigues?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
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Parlamentar PUPSL entende que sequer devería
mos chamar de foro privilegiado. Acreditamos que a
denominação está errada, porque queremos comba
ter o privilégio. Deveria ser chamado de foro qualifi
cado. Governadores, prefeitos, presidentes de Câ
mara devem ter foro qualificado e não ser julgados
por um juiz de primeira instância.

Votamos com a Relatora, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o voto
"não", para a manutenção do texto da Relatora, ten
do em vista que se corre o risco de o Procura
dor-Gerai, a quem cabe, segundo essa emenda, a
iniciativa de promover essas ações de improbidade,
ser o engavetador geral dos processos.

Por isso, não se justifica que, por causa do ato
de improbidade, que não se caracteriza como crime,
altere-se o texto da Constituição atual.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, da nossa ban
cada faz parte o eminente Deputado José Roberto
Batochio, advogado conhecido e reconhecido neste
País, que já apresentou brilhantes defesas de teses
a respeito das questões jurídicas do nosso País.

Entretanto, nós, do PDT, nesta questão espe
cífica, temos um entendimento diferente. Cremos
que neste instante não podemos avançar no senti
do de dar foro especial para algumas questões. E,
no caso específico das ações civis por improbidade
administrativa, entendemos que o juiz natural, o
juiz singular, o juiz monocrático, é aquele qualifica
do para julgar a ação. Para aqueles que acham
que estão dando privilégios aos agentes políticos,
como os Ministros, quero dizer que isso talvez não
seja verdade. Agindo assim, impede-se o duplo
grau de jurisdição. É muito mais fácil para o cida
dão defender-se na sua Comarca do que ter de
contratar um advogado na Capital do Estado, onde
ele vai ter muito mais dificuldade para se defender,
tendo inclusive a impossibilidade de recursos.

Por isso, por entender que o processo deveria
ser o contrário e os foros especiais deveriam ser al
terados para uma volta ao juiz singular, é que o PDT

encaminha o voto "não" à emenda, votando, portan
to, com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - a PDT
vota "não".

Como vota o PPB?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos ser breves.
Queremos alertar os companheiros para o fato de
que esta é uma matéria que se assenta em dois
pontos fundamentais. a primeiro é o da economia
processual, da agilização da sentença sobre o julga
mento de um cidadão que tenha foro privilegiado.
Se o governador ou o prefeito tem o seu processo
iniciado no foro privilegiado, na câmara de um dos
tribunais, e o desfecho dessa ação demora e ultra
passa o mandato, voltando, o prefeito passa a ser
um cidadão comum; o processo desse prefeito vai
voltar ao foro comum, lá embaixo, e vai começar
tudo de novo. A ação iniciar~se-á perante outro juiz,
com outro promotor.

a que isso poderá acarretar? Duas coisas:
primeiro, a demora do processo; segundo, o pro
cesso será julgado sob a visão de outro juiz, cujo
juízo de valor poderá ser diferente daquele do juiz
que conduziu o processo quase à reta final de jul
gamento.

Queremos então que o processo daqueles ci
dadãos que têm foro privilegiado corra até o final
onde se iniciou. Haverá economia processual, como
eu disse, e lisura, uma direção mais correta do jul
gamento na formação do juízo de valor do juiz.

Nós, do Partido Progressista Brasileiro, enca
minhamos o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - a PPB
vota "sim".

Como vota o PT?

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, é importante
esclarecer que o termo correto não é foro privilegia
do, mas foro especial. Não se trata de foro decor
rente de privilégio, mas da prerrogativa de função.

as processos criminais contra aqueles que de
têm foro especial, por tradição, são ajuizados direta
mente no tribunal. Nossa tradição com relação às
ações civis não é essa.

Uma ação de improbidade, que tem como san
ções, entre outras, a perda da função e o seqüestro
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de bens, tem de seguir a tramitação regular e nor
mal, passando pelo primeiro grau de jurisdição, em
seguida indo para o tribunal, em grau de recurso, e
assim por diante. Não há nada que justifique o des
locamento da competência das ações civis por im
probidade para os tribunais.

Além do mais, os tribunais teriam o seu serviço
aumentado, o poder do Procurador-Geral de Justiça
seria absoluto sobre tudo isso e haveria a concen
tração da possibilidade da decisão do ajuizamento
das ações penais e civis na sua mão.

Quem vê a ação de improbidade verifica que
todo seu procedimento, como busca e apreensão, e
outras medidas, é próprio do primeiro grau de juris
dição. Assim, data venia, nada justifica a proposta
da emenda apresentada pelo ilustre Vice-Líder do
PSDB, Deputado Jutahy Junior.

Por isso, a posição do Partido dos Trabalhado
res é no sentido da manutenção do texto da Deputa
da Zulaiê Cobra. O Partido dos Trabalhadores vota
"não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "não".

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, não se venha dizer aqui que quem está votando
a favor desta emenda está defendendo a improbida
de administrativa. Não, Sr. Presidente. Todos con
cordamos que aqueles que detêm foro privilegiado
vão ser julgados nesse mesmo tribunal.

Desejamos, isto sim, que o foro seja estendido
também aos crimes comuns. Por exemplo: o Presi
dente da República, em caso de improbidade admi
nistrativa, no Supremo Tribunal Federal, este não
poderá inabilitá·lo, pois quem o julga é o Senado
Federal. Mas isso pode ser feito por um juiz de pri
meira instância, o que é uma incongruência, Sr. Pre
sidente.

Queremos apenas manter coerência em rela
ção ao julgamento. Desejamos que o foro de julga
mento de ação civil seja o mesmo da ação penal. É
o racional, Sr. Presidente. O cidadão que detém foro
privilegiado não pode ter um julgamento civil numa
instância e um julgamento penal em outra. É a buro
cratização do Poder Judiciário.

Então, nós, do PFL, recomendamos o voto
"sim" à emenda do ilustre Deputado Jutahy Junior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, Deputado Mendes Ribeiro Filho?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN vota
de acordo com a lógica e o bom senso da emenda
do Deputado Jutahy Junior, porque, afinal de con
tas, não se pode admitir, não se pode esperar, não
se pode compreender que o juiz de primeira instân
cia possa mais que o juiz do Supremo Tribunal Fe
deral.

Diante disso, o Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN vota pela aprovação da emenda do
Deputado Jutahy Junior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
PMDB vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, obvia
mente votamos "sim". Creio que acolhemos a
emenda na redação, para que, em vez de foro pri
vilegiado, conste foro especial por prerrogativa da
função.

Não faz sentido haver julgamento criminal num
foro e julgamento civil em outro. Isso seria uma in
congruência. Não tem cabimento o Presidente da
Câmara dos Deputados ser julgado perante o Su
premo Tribunal Federal numa ação e, em outra
ação, no foro de primeiro grau, pelo juiz singular.
Isso seria um absurdo completo e geraria situações
constrangedoras para o Presidente da República,
Ministro de Estado, a Mesa da Câmara dos Deputa
dos etc.

Por isso tudo, encaminhamos o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. JÚLIO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exã a palavra.
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o SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei conforme orientação do partido.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!
a palavra.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
embora com dificuldades para falar, faço questão de
registrar nos Anais da Casa a minha veemente posi
ção contrária à emenda do ilustre Deputado Jutahy
Júnior.

O juiz natural constitui a regra elementar dos
processos civis ou penais. Somente em casos ex
cepcionalíssimos, que a Constituição discrimina, é
que se suprime o juiz natural para submeter a ação
ao Tribunal Superior, sob a justificativa da prerroga
tiva de foro por exercício de função.

Essa matéria foi, desde sempre, regulada com
exemplar clareza nas Constituições brasileiras.
Assim, o Presidente da República só pode ser julga
do, em todos os atos que cometer no exercício da
Presidência da República, pelo Supremo Tribunal
Federal. Regra constitucional expressa impede até
que o Presidente da República seja processado,
mesmo perante o Supremo, por todo e qualquer ato
que cometa, estando ainda no exercício da função
presidencial. Somente concluída esta é que pode o
Supremo abrir o processo civil ou criminal contra o
Presidente da República. Da mesma forma, os go
vernadores de estado têm a sua prerrogativa de fun
ção, como os deputados federais e estaduais, res
pectivamente, submetida por obrigação constitucio
nal ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais de
Justiça estaduais.

Têm-se avançado aqui, Sr. Presidente, com uma
facilidade verdadeiramente espantosa, afirmativas que
não encontram sombra sequer de justificativa no direi
to positivo ou no direito substantivo. Entre essas afir
mações, encontra-se aquela de que o Presidente da
República possa ser responsabilizado por ato de im
probidade perante o juiz de primeira instância. A
Constituição é de tão transparente clareza na adjun
ção da figura presidencial ao Supremo Tribunal Fede
ral, que ouso afirmar à Casa que não há exceção co
nhecida nem mesmo admitida ad argumentandum
pelos constitucionalistas e tratadistas do Direito Públi
co brasileiro.

A regra que se quer impor exclui o juiz natural,
o que significa em última instância a supressão do
duplo grau de jurisdição. E isso significa que o prefei
to de município remoto, condenado pelo Tribunal de
Justiça à perda dos seus direitos políticos por cinco
ou dez anos, tem de se defender perante o Tribunal
de Justiça na Capital do Estado, onde terá de consti
tuir advogado, pagar as despesas das suas viagens
de idas e vindas, promover investigações, perícias e
audiência de testemunhas, por meio de cartas de or
dens sucessivas, que encarecem desesperadamente
o custo da ação.

Essa ação civil de improbidade administrativa
só tem o nome civil por impropriedade de nomina
ção. Ela é uma ação penal, embora não-criminal. E
para provar que ela está no âmbito do Direito Pe
nai, basta dizer que ela nunca prevê a hipótese da
pena de prisão. Ela prevê unicamente a hipótese
da perda dos direitos políticos por cinco ou por dez
anos. Que pena pode ser mais grave para o cida
dão do que a de ser excluído da sua comunidade
nacional, de não poder exercer o direito de voto, de
não ser mais cidadão do seu país, relegado duran~

te esse longo prazo à situação de réprobo da soci
edade civil e política a que pertence? Toda e qual
quer possibilidade de recurso que se dê a quem se
veja tão desgraçadamente desprovido de direitos
tão fundamentais deve ser assegurada por esta
Casa, porque o direito à liberdade é superior ao di
reito de sanção. E em qualquer caso de dúvida, no
debate das idéias, deve-se pender sempre em fa
vor da liberdade.

Não é absolutamente verdade que o Presidente
da República possa ser, por atos praticados no exer
cício do mandato, processado por um juiz natural. O
Presidente da República sequer pode ser processa
do por qualquer ato durante o exercício da função.
Basta essa justificativa, Sr. Presidente, para que se
conclua iniludivelmente que, cessado o exercício da
função, o ato, durante ele praticado, está sob a som
bra excepcional do foro privilegiado, que é o Supre
mo Tribunal Federal.

Ouso dizer que os parlamentares poderiam ser
atingidos por processo dessa natureza. Diz a Cons
tituição Federal, em seu art. 53, § lº, que os parla
mentares, após a diplomação, não poderão ser pro
cessados civil ou penalmente, senão perante o Su
premo Tribunal Federal e, ainda assim, mediante li
cença da Casa a que pertença. Uma cobertura tão
extensa, de tal natureza, tão completa na sua for
mulação jurídica, não se pode defrontar com a facili-
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dade do encontro de uma exceção que absoluta
mente não existe.

Todos aqui têm seu foro privilegiado, por exer
cício de função, e esse foro é o Supremo Tribunal
Federal. Nos termos da Constituição vigente, pouco
importa que o crime tenha sido praticado anterior
mente à diplomação. E mesmo assim, uma vez di
plomado, a competência é do Supremo Tribuna! Fe
deral. Para que tipo de ação? Para a ação penal e
para a ação civil, eis que não existem outras no Di
reito brasileiro. Mediante a iniciativa da Deputada
Cidinha Campos, quis-se acrescentar ao texto cons
titucional a palavra "civilmente". E nos pareceres de
audiências públicas e aulas mencionadas por gran
des mestres do Direito Constitucional brasileiro con
temporâneo ficou explícito que, se o deputado não
pode ser processado por delito praticado mesmo an
tes da diplomação, é claro que a expressão abrange
o processo civil' e penal.

Há jurisprudência farta, cansativa, exaustiva,
ad nauseam, a respeito dessas questões. E
vem-se ao plemário da Câmara dos Deputados,
onde ao longo do tempo juristas eminentes deram
aulas inesquecíveis a respeito do Direito Público
brasileiro, elevando a cultura jurídica brasileira à al
tura das nações mais cultas do mundo, contrariar
repentinamente! esses ensinamentos, infelizmente
sem a abertura dos livros e sem a consulta dos tra
tadistas.

Já que os Líderes orientaram no sentido con
trário, sei que estou, Sr. Presidente, remando contra
a corrente, mas é com muita honra que me filio aqui
às mais antigas vozes do Direito Público brasileiro,
para dizer a V. Exa. que votei contra a emenda que
pretende suprimir o dispositivo da Deputada Zulaiê
Cobra.

Advogado que durante decênios gasta as so
las dos seus sapatos nos corredores dos tribunais,
quero dizer que não se trata de impunidade, mas da
criação de dificuIdades intransponíveis para a defe
sa daqueles que sejam vítimas de denúncias caluni
osas e muitas vezes irresponsáveis.(Palmas.)

O SR. JORGE WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JORGE WILSON (Bloco/PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Jorge Wilson, nas votações antniores, votou de
acordo com o partido.

o SR. FRANCISCO COELHO (PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Francisco Coelho, na votação anterior, acompanhou
o voto da Liderança.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, justificando, estava na sala da
CPI. Portanto, gostaria que V. Exa. consignasse a
minha presença.

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Ro
land Lavigne, nas votações anteriores, votou de
acordo com a Liderança do partido. '

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Gon
zaga Patriota votou de acordo com a Liderança do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação nominal.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Ex!!

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, queremos solicitar aos Srs. Deputados que ve
nham ao plenário. A aprovação desta emenda precisa
de 308 votos.

Ouvir o discurso do Deputado Ibrahim
Abi-Ackel é sempre um privilégio, um prazer, mes
mo não tendo sido cumprido o Regimento. Creio
que a benevolência de V. Exa. deve-se ao respeito
à cultura jurídica e à tradição de um ex-Ministro da
Justiça. Mas, mesmo depois de ouvir o Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, não posso mudar minha convic
ção quanto ao que estamós propondo com esta
emenda aglutinativa.

A incongruência que poderia haver em relação
ao fato de a ação ser julgada num foro civil e outro
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criminal criaria situações constrangedoras em todos
os aspectos. Eu não gostaria, em hipótese alguma,
de deparar com a situação de um ex-Ministro de
Estado, tendo foro especial para uma ação criminal,
posteriormente ter um foro diferente numa ação civil,
em primeira instância, quando já tinha conquistado o
poder de exercer essa defesa num foro especial e
qualificado.

Por tudo isso, mantemos a nossa emenda, ad
mitindo a solicitação de redação do Deputado José
Roberto Batochio, que considera foro especial em
função de prerrogativa de atividade.

Sr. Presidente, há agora 427 votos registrados,
mas precisamos de um número um pouco maior para
ter a possibilidade de conquistar os S08 votos neces
sários. Por isso, peço a todos os Deputados do Bloco
PSDB/PTB e àqueles que estão acompanhando o
voto "sim" do PFL, o. voto "sim" do Bloco
PMDB/PST/PTN e o voto do PPB - o Deputado Ger
son Peres já encaminhou o voto "sim" -, que compa
reçam a esta votação, para que seja possível fazer
uma modificação que, creio, seja benéfica para o nos
so ordenamento jurídico.

O Bloco PSDB/PTB continua recomendando o
voto "sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação nominal.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na terceira
votação acompanhei a orientação partidária, votei
"sim".

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não" na úl
tima votação.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEN;rE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, alguns deputados não sabem da minha posi
ção e imaginam que, votando com o PSDB, estarão
votando com a Relatora. Acho que estou sendo mui-

to modesta, Sr. Presidente. Sou uma mulher modes
ta, que só se manifesta quando provocada.

Preciso esclarecer que muitos partidos, no caso
específico o PSDB, votam contra mim. Eu registro a
posição da relataria e fico quieta; porém, alguns depu
tados me cobraram há pouco que tenho de dizer ex
pressamente que a orientação da bancada não cor
responde ao texto da Relatora, que também é do
PSDB. Estamos votando com liberdade total. O resul
tado da reforma será a vontade do Plenário, pois nin
guém é dono da verdade. Posso perder, mas perco
de cabeça erguida!

Quando eu me manifestar, serei mais clara ao
dizer a que exatamente corresponde a votação.
Nesta votação, estão votando "sim", e o meu voto é
"não". Está votando comigo só a Oposição. Não es
tou votando de acordo com o partido.

O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação votei de acordo com o partido.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço que encerremos a votação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Pela ordem.) - Sr. Presidente, eu
gostaria ainda de fazer um registro em nome do
PMDB. Estamos votando a reforma do Judiciário em
primeiro turno. As pessoas têm de entender que não
estamos encerrando o processo de votação da re
forma. Quando se vota e aprova uma emenda, ela é
acrescentada ao texto, e pode haver neste plenário a
avaliação de que, no segundo turno, ela possa ser su
primida. No entanto, se não aprovarmos a emenda em
primeiro turno, não haverá condição de examinar se
acertamos ou erramos, pois fica definitivamente afas
tada a possibilidade de inclusão no texto. Pode haver
quem pense de forma contrária, mas simplesmente
não dão a chance de se estudar o raciocínio expresso
pelo Deputado Jutahy Junior.

Por isso, os Deputados do PMDB estão votan
do "sim". Solicito a todos que venham ao plenário
manifestar sua posição.
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o SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós
do PT queremos deixar claro que estamos votando
"não" para que a matéria não conste do texto e assim
se evite a grande discussão de que só por emenda
supressiva, ou destaque de supressão, em segundo
tumo, possam ser retiradas partes, criando-se uma si
tuação pior do que a já apresentada na emenda vota
da no primeiro tumo. Se a matéria não compõe o tex
to, fica explícita a opinião da Casa, e muito bem, como
disse a Relatora, que vota favoravelmente à manuten
ção do seu texto. Isso significa dizer "não" à emenda,
que é o que a bancada do Partido dos Trabalhadores
está fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar. Os Srs. Deputados que ainda não votaram
venham ao plenário, enquanto esperamos o Depu
tado Aleluia votar.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, o painel já não muda há algum tempo. Os
Deputados que estavam na Casa e queriam votar já
se manifestaram.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
esperando o voto ilustre do Deputado Arnaldo Ma
deira, que disse que está chegando. (Risos.)

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - O problema
é esse, pois deixa-se o Deputado Arnaldo Madeira
em situação delicada. Está chegando de onde? Fica
o Deputado em situação delicada com o Plenário.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr.
Presidente, peço a palavra peJa ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!!. a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
apresentei uma E~menda de redação para efeito de
substituir a expressão ''foro privilegiado" por ''foro
especial por prerrogativa de função", acolhida pelo
nobre autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quan
do votarmos a redação final, votaremos essa emen
da de redação. V. Exa. tem razão.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Volto a
comunicar aos Srs. Parlamentares que amanhã te
remos sessão pela manhã. Se for possível, às
10h30min, se tivermos quorum, começaremos a vo
tar. Imagino que poderemos votar até às 14h, quan
do poderemos liberar a Casa.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cremos
que, se V. Exa., pessoalmente, a partir das
10h30min, nos forçar com a convocação para estar
mos em plenário, será mais fácil conseguirmos aglu
tinar, porque sempre estamos aqui aguardando o
início da votação até meio-dia.

Achamos correto e vamos todos nos somar a
esse esforço para o qual V. Exa nos está convocan
do.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, nobre Deputado.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas vo
tações votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM

Sim: 318
Não: 132
Abstenções: 3
Total: 453
É aprovado o dispositivo.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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Proposição: PEC N° 96/92 - DESTAQUE N° 45-A

Início Votação: 22/03/2000 20:27

Fim Votação: 22/03/2000 20:51

Resultado da Votação
Sim 318
Não 132
Abstenção 3

Total da Votação 453

Art. 17 1

Total Quorum 454

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -19:38

Orientação
PSDBlPTB - Sim
PMDB/PST/PTN - Sim
PFL -Sim
PT- Não
PPB-Sim
PDT-Não
PSB/PCDOB - Não
PUPSL·Sim
PPS-Sim
PV-Não
PHS -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robérío Araújo Pl PLlPSL Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim
Badu Pícanço PSOB PSDB/PTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB Sim
Jurandil Juarez PMOB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérnio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOS PSOB/PTB Sim
Babê! PT Não
Elcione Barbalho PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giov.3nni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMOB PMOB/PST/PTN Sim
José Priante PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSOB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTS Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL SIm
Renilclo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur VirQílio PSDB PSDB/PTB Sim
Átila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz FEirnando PP8 Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Eurípedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSOB/PTB Sim
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
lIdefonço Cordeiro PFL Sim
Joêio Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Não
Sérgio Barros PSOB PSOB/PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDBfPTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
19or Avelino PMDB PMDB/PST/PTN Não
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nlce Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Sim
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
Antônio José Mata PMD8 PMDB/PST/PTN Sim
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moroni Torgan PFl Sim
Nelson Otoch PSDB PSOB/PTB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Rommel Feijó PSDB PSDB/PTB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim

Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Ceará: 20

PIAuí
Âtila Lira PSDB PSDB/PTB Sim
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Não
Themistocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Betinho Rosado PFL Sim
HenriquI;l Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múclo Si3 PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Ri<) Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armandcl Abilio PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Avenzoa~Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDBIPTB Sim
Marcondos Gadelha PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN SIm
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFl Sim
Joel De Hollanda PFl Sim
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Mendonça Bezerra PFl Sim

José Múcio Monteiro PFl Sim
Luciano Bivar PSL PLlPSL Sim
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Abstenção

Salaliel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 21
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Não
Augusto Farias PPB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim

João Caldas Pl Pl/PSL Sim

Joaquim Brito PT Não
José Thomaz Nonô PFL Sim

Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não

Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Teles PSDB PSDB/PTB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Eujácio Simões PL Pl/PSL Sim

Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFl Sim

Jaime Fernandes PFl Sim

JairoAzi PFL Sim

Jairo Carneiro PFl Sim

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSOB PSOB/PTB Sim

João Leão PSOB PSDB/PTB Sim

Jonival Lucas Junior PFl Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFl Sim

Jutahy Junior PSOB PSDB/PTB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Sim

Paulo Braga PFl Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro lrujo PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Reginaldo Germano PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim

Urslcino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim

Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Sim

Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Não

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim

Cabo JLllio PL PLlPSL Sim

Carlos Melles PFL Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódi<) Mattos PSDS PSDB/PTS Sim

Darlilo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDS PSDB/PTS Sim

Fernando Diniz PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Gilrnar Machado PT Não

Helio Costa PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Herculano Anghinetli PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não

João Ma,galhães PMOB PMDB/PST/PTN Sim

João Magno PI Não

,Iosé Milltão PSDB PSDB/PTB Não

,Júlio Delgado PMOB PMOBfPSTfPTN Sim

Lael '/arella PFL Sim

Lmcoh Portela PSL PL/PSL Sim

Márcio Fleinaldo Moreira PPB Abstenção

Marcos Uma PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Não

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olímpio Pires POT Não

Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Paulo Delgado PT Não

Phllemon RadflQues PL PLlPSL Sim

Rafael Guerra PSDS PSDB/PTB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Sérgio Miranda PCdaB PSB/PCOOB Não

Sílas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Virgllio Guimarães PT Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Vittorio Medioli PSOB PSOB/PTB Sim
Walfrido Mares Guia PTB PSOB/PTB Sim
Zaire Rezende PMOB PMOB/PST/PTN Não
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO
Aloizia Santos PSOB PSOB/PTB Sim
Feu Rosa PSOB PSOB/PTB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSOBJPTB Sim
MaÇlno Malta PTB PSOB/PTB Sim
Marcus Vicente PSOB PSOB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSOB/PTB Não

Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSOB PSOB/PTB Não

Rita Camata PMOB PMOB/PST/PTN Não

Total Espírito santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PSOB PSOB/PTB Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Não

Alexandre Santos PSOB PSOB/PTB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim

Camélia Ribeiro POT Não

Oino Fernandes PSOB PSOB/PTB Sim

Or. Helena PSOB PSOB/PTB Sim

Eber Silva PDT Não

Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Sim

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB Sim

Francisco Silva PST PMOB/PST/PTN Sim

lédio Rosa PMOB PMOB/PST/PTN Não

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandlfa FeghalJ PCdoB PSB/PCOOB Não

João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN Sim

João Sampaio POT Não

Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN Sim

José Carlos Coutinho PFL Não

Laura Carneiro PFL Sim

Luís Eduardo POT Não

Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSOB PSOB/PTB Sim

Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid POT Não

Miro Teixeira POT Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Saltazar PSB PSB/PCDOS Não
Paulo Feijó PSDS PSOB/PTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB Sim
Rodrigo Maia PTB PSOB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOB/PTB Sim
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB PSOB/PTS Sim
Alberto Mourão PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCOOB Não
A1oizio Mercadante PT Não
André Benassi PSOB PSOB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSOB/PTS Sim
Antonio Kandir PSOB PS08/PTB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOS PSOB/PTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Celso Giglio PTS PSOB/PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSOB PSOB/PTS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
OeVelasco PSL PLlPSL Não
Oelfim Netto PPB Sim
Or. Evílásio PSB PSB/PCOOB Não
Or. Hélio POT Não
Duilio Pisaneschi PTB PSOB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Sim
Joao Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Não

José Genolno PT Não
José indio PMOB PM08/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Sim
Julio Semeghini PSOB PSOB/PT8 Sím

Lamartine Posella PMDB PMOS/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PPS Sim
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulaiê Cobra PSDS PSDS/PTB Não

Total São Paulo: 66

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Osvaldo Sobrinho PSDS PSDB/PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Sim
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDS PMDB/PST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Não
Juquinha PSDB PSDB/PTB Sim
Lldia Quinan PSDS PSDB/PTB Sim
Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Sim

Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
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Partido Bloco Voto
GOIÁS
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não

Ronaldo Caiado PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não

João Grandão PT Não

Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sím

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonscl Camargo PFL Sim

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Sim

Alex Canzíani PSDB PSDBIPTB Não

Dilceu Sperafico PPB Sim

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Não

Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Sim

José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB PSDBlPTB Sim

Márcio Matos PT Não

Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim

Moacir Micheletto PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Padre Roque PT Não

Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Não

Total Paraná: 22

SANTA CATARINA
Antônio Garlos Konder Reis PFl Sim

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Edison Andrino PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Fernando Coruja POT Não

Gervésio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Malas PMDB PMDB/PST/PTN Sím

João Pizzolatli PPB Sim

José Carios Vieira PFL Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon PDT Não
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dípp PDT Não
Alceu Cal/ares PDT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSDB/PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Darcísio Perondi PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Enio Bacci PDT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rígotto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Sim
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Waldomiro Fioravante PT Não
Veda Crusi,us PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 28
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adi
ada "de ofício" a continuação da votação, em 1Q turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nQ 96-B/92,
para a próxima sessão deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

LÉO ALCÂNTARA - Projeto de lei que dispõe
sobre ouvidorias do Sistema Único de Saúde - SUS e
dá outras providências.

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei
que institui a possibilidade de desconto na base de
cálculo dI) Imposto sobre a Renda de pessoas jurídi
cas que tenham efetuado despesas com patrocínio
ao des!)í'l"to não-profissional.

H;:)querimento de informações ao Sr. Ministro do
Esporto e Turismo sobre convênios firmados pelo
Indesp com entidades e prefeituras, no Estado de Mi
nas Gerais.

ANTONIO JOSÉ MOTA - Projeto de lei que dis
põe sobre a obrigatoriedade de as emissoras de tele
visão veicularem seus programas em linguagem ade
quada aos deficientes auditivos.

MARÇAL FILHO - Indicação ao Sr. Ministro dos
Transportes da construção de via local paralela à
BH-376, no trecho compreendido entre os quilômetros
62,3 e 73,2, de acesso à cidade de Glória de Dourados
e circunvizinhanças, no Estado de Mato Grosso do Sul.

NEIVA MOHEIRA - Projeto de resolução que
institui o Prêmio Nacional de Jornalismo Barbosa
Lima Sobrinho.

LUIZ BITTENCOURT - Indicação ao Sr. Minis
tro da Fazenda de! criação de programa no âmbito da
Caixa Econômica Federal destinado ao financiamen
to para aquisição de equipamentos de informática pe
los professores da rede pública de ensino.

Projeto de lei que dispõe sobre exposição de in
formações dos direitos e deveres do cliente nas agên
cias bancárias de todo o País.

Projeto de lei que proíbe a publicidade do taba
co em todas as suas formas.

Projeto de !f3i que dispõe sobre a isenção do
Imposto de Renda dos rendimentos auferidos por ma
iores de sessenta e cinco anos.

Projeto de lei que aumenta o valor da parcela
isenta dos proventos de maiores de 60 anos.

Projeto de lei que altera a Lei nQ 8.842, de 1994,
que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, para
prever a reserva de vagas nos estacionamentos públi
cos e privados.

GUSTAVO FRUET - Indicação ao Sr. Ministro
da Justiça de adoção de medidas para impedir o uso
indevido das vagas destinadas às pessoas portadoras
de deficiência física nos estacionamentos públicos.

ALEX CANZIANI- Projeto de lei que dispõe sobre
a atividade de curta duração em propriedades rurais.

RUBENS FURLAN - Projeto de lei que declara
passíveis de usucapião as áreas abrangidas pelos
extintos aldeamentos de índios de São Miguel e Gua
rulhos, Pinheiros e Barueri, no Estado de São Paulo,
e dá outras providências.

RICARDO BERZOINI - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda relativas às de
núncias de fraude em fundos de investimentos admi
nistrados pela distribuidora de valores BB-DTVM.

Projeto de lei que altera o art. 473 da Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT para possibilitar ao
empregado o não-comparecimento ao serviço, sem
prejuízo do salário, por um dia em cada seis meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue.

DR. HÉLIO - Requerimento de informações ao
Sr. Ministro da Fazenda sobre o refinanciamento pela
União, da dívida mobiliária do Município de Campi
nas, no Estado de São Paulo.

ALOIZIO MERCADANTE - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Cultura sobre projetos
culturais e empresas beneficiadas pela Lei nll. 8.313,
de 1991 (Lei Rouanet), no período de 1Q de janeiro de
1995 a 29 de fevereiro de 1999.

Requerimento de informações ao Sr. Secretário
de Estado de Comunicação de Governo da Presidên
cia da República sobre os gastos de comunicação
dos diversos órgãos da Administração Direta e Indire
ta do Poder Executivo Federal.

ADÃO PREITO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Justiça a respeito das provi
dências administrativas tomadas para que se solucio
ne a questão da indenização dos ocupantes de
boa-fé da área indígena de Monte Caseiros, no Esta
do do Rio Grande do Sul.

ZENALDO COUTINHO - Projeto de lei que dis
põe sobre as condições para a realização e análise
de exames genéticos em seres humanos.

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o
Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado do
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Amazonas e Governo Federal, com vista à Federaliza
ção da Companhia Energética do Amazonas - CEAM.

Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de
adoção de medidas urgentes para a conclusão das
obras da usina de gás natural, no Município de Carau
ari, no Estado do Amazonas.

Indicação ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República de agilização nos procedi
mentos de análise para reestruturação da carreira de
Fiscal de Defesa Agropecuária.

Indicação ao Sr. Ministro de Planejamento,
Orçamento e Gestão agilização nos procedimentos
de análise para a reestruturação da carreira de Fiscal
de Defesa Agropecuária.

Indicação ao Sr. Ministro da Saúde para que se
jam tomadas medidas urgentes para combater a fe
bre tifóide, no Estado do Amazonas, principalmente,
no Município de Autazes.

Projeto de lei que acrescenta alínea ao inciso IV
do art. 13 da Lei n29.961 , de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS e dá outras
providências.

DR. BENEDITO DIAS E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação a § 52
do art. 14, acrescentando-lhe o § 52 A.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
estabelece condições para a movimentação do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras pro
vidências.

Projeto de lei que torna obrigatória a construção
de prédios destinados ao ensino pré-escolar e de 1Q

Grau e de praça de esporte, nos conjuntos residenci
ais com mais de 500 (quinhentas) unidades, quando
financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação.

MARINHA RAUPP - Indicação Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão de aumento do
valor da cota do salário-família a que se refere a Lei nQ

8.112, para os servidores públicos federais, que ga
nham até R$376,60, mediante a suspensão desse
pagamento nos termos da Emenda Constitucional nQ

20, arts. 79. e 13.
EDUARDO CAMPOS - Requerimento de infor

mações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão sobre projetos apresentados pelo Estado de
Pernambuco na de Assuntos Internacionais - SEAIN.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Integração Nacional sobre os gastos da Sudene com
os alistados da seca no Nordeste.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre incentivos fiscais federais concedidos.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre os empréstimos concedidos pelo Ban
co do Brasil, BNDES e Banco do Nordeste.

PEDRO CELSO - Projeto de lei que altera a Lei
n2 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito

Brasileiro, para estabelecer obrigatoriedade de inter
posição de recursos, nos termos que especifica.

SÉRGIO REIS E OUTROS - Indicação ao Sr.
Ministro da Fazenda de restabelecimento de isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados ~ IPI, inci
dente sobre sucedâneo do fumo.

IRIS SIMÕES - Projeto de lei que dispõe sobre
a gratuidade das consultas, por telefone, sobre as ta
rifas do serviço de telefonia, móvel ou fixo.

CARLOS BATATA E OUTROS - Requerimento
de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito,
com a finalidade de investigar o Sistema Financeiro
de Habitação.

PAULO JOSÉ GOUVÊA - Requerimento de in~
formações ao Sr. Secretário de Estado de Comunica~

ção de Governo da Presidência da República sobre
os gastos do Governo Federal com publicidade.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre os gastos com publicidade da
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.

Requerimento de informações ao Sr, Ministro
das Comunicações sobre os gastos com a publicida
de da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre os gastos com a publicidade do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

LUIZ CARLOS HAULY E OUTROS - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de ur
gência na apreciação do Projeto de Lei n9. 898, de 1999.

REGIS CAVALCANTE -Indicação ao Sr. Minis
tro da Justiça que sugere a criação de sistemáticas
policiais específicas, com vista à localização eficaz de
desaparecidos civis.

MARCOS AFONSO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente solicitando
informações referentes à produção de soja dentro da
Amazônia.

Requerimento de Informações ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente solicitando informações referente ao
desmatamento que será provocado pela recuperação e
pavimentação de quatro estradas, na região amazônica.

INÁCIO ARRUDA E OUTROS - Indicação ao
Senhor Presidente da República que sugere a cria
ção de Grupo de Trabalho Institucional para promover
estudos e ações relativas à proteção e recuperação
do rio São Francisco.

HENRIQUE FONTANA - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Saúde sobre o ressarci
mento ao SUS por serviços de atendimentos presta
dos e consumidores e dependentes, nas instituições
públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, in
tegrantes do SUS.

AGNELO QUEIROZ - Projeto de lei que instituí
o auxílio-moradia a trabalhadores.
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes,
lembrando que amanhã, às 17 horas, haverá Sessão
Solene em homenagem aos 20 anos de fundação da
Associação Brasileira dos Bancos Estaduais e Regio
nais - ASBACE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

AUGUSTO NARDES - Projeto de lei que faculta
a opção pelo Simples, instituído pela Lei nQ 9.317, de
1996, às empresas que prestam serviços de monta
gem de estruturas metálicas, pinturas de placas publi
citárias e confecções de grades, portas, portões e ja
nelas metálicas.

Projeto de lei que institui forma alternativa de
pagamento dos débitos relativos a crédito rural, das
operações que menciona.

WILSON SANTOS E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidente para apreciação, em regime de ur
gência, do Projeto de Lei n2 1713, de 1999.

SENHORE:S UDERES - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
para a tramitação do Projeto de Resolução n2 71, de
2000, que soliCita a criação do Grupo Parlamentar
Brasil-Timor Leste.

PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSB/PCdOB

PSB/PCdoB

PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSOB/PTB

Átila Ura
Heráclito Fortes

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Igor Avelino PMOB PMOB/PST/PTN
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSOB
Presentes do Tocantins: 4

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB PMOB/PST/PTN
Antonio Joaquim Araújo PPB
Eliseu Moura PPB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSOB
Sebastião Madeira PSOB
Presentes do Maranhio: 8

CEARÁ
PMOB PMOB/PST/PTN
PSOB PSDB/PTB
PSOB PSOB/PTB
pedoS PSB/PCdoB
PPB
PT
PSOB
PSDB

Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Nelson Otoch
Rommel Feij6
Presentes do Ceará: 8

PIAU(

PSDB
PFL

Márcio Bittar
Presentes do Acre: 1

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Eurípedes Miranda POT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 4

ACRE

PPS

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PPB
PSDB
PFL

Partido

RORAIMA
Airton Cascavel PPS
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 3
AMAPÁ
Dr. Benedito Dias
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 3

PARÁ

PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PFL
PTB
PFL
PSDB

Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Raimundo Santos
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho>
Presentes do Pará: 10
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Paes Landim PFL
Presentes do Piauí: 3

PSDB/PTB

PSDB/PTB

BAHIA

PFL
PTB PSOB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB PSOB/PTB
Aracely de Paula PFL
Cabo Júlio PL PUPSL
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PPB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDS/PST/PTN
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
Lincoln Portela PSL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMOB/PST/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Narcio Rodrigues PSOB PSDB/PT8
Nilmário Miranda PT
Olímpio Pires POT
Osmânio Pereira PMDB PMOB/PST/PTN
Paulo Delgado PT
Roberto Brant PFL
Sérgio Miranda PCdoS PSB/PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB
Zezé ferrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 26

Aroldo Cedraz
Félix Mendonça
Geddel Vieira Lima
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Leão
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Ronaldo
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Roland Lavigne
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 16

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

SERGIPE

PSC
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSOB/PTB
PI: "
PSB
PSDB

PARAfBA

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio- Reis
Presentes de Sergipe: 7

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
João Caldas PL PUPSL
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Alagoas: 4

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
João Calaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL PUPSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 14

Armando Abílio
Marcondes Gadelha
Presentes da Paraíba: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

u:\12698.vp!outros!altam!marilei
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PSDS/PTB
PSDB/PTB

PSDS/PTS
PSDS/PTS

PUPSL
PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

PUPSL

PUPSL
PSDB/PTS

PSDB/PTS
PSDB/PTB

GOIÁS

PMDS PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN

PSDB PSDB/PTB
PPB

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

Airton Roveda
FlávioArns

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

PSDS
PSDB

Euler Morais
Geovan Freitas
Lidia Quinan
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 6

MATO GROSSO

Osvaldo Sobrinho PSDS PSDB/PTS
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB
Wilson Santos PMDS PMDSJPST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDS PMDS/PST/PTN
Maria Abadia PSDS PSDB/PTB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 6

Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDS PMDS/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB PMDS/PST/PTN
Paulo Kobayashi PSDS PSDS/PTS
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Izar PMDB PMDS/PST/PTN
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 35

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDS PSDB/PTN
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Aloizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Bispo Wanderval PL
Clovis Volpi PSDB
Dr. Evilásio PSB
Duilio Pisaneschi PTB
Gilberto Kassab PFL
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
José Dirceu PT
José Índio PMDB PMDB/PST/PTN
José Roberto Batochio PDT
Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PSDS
Alexandre Santos PSDS
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Carlos Santana PT
Comélio Ribeiro PDT
Dr. Heleno PSDS PSDB/PTB
Eduardo Paes PTS PSDS/PTB
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN
Jorge Wilson PMDS PMDS/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luís Eduardo PDT
Mattos Nascimento PST PMDS/PST/PTN
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 15

ESP(RITO SANTO

Magno Malta PTS PSDS/PTS
Max Mauro PTS PSDS/PTS
Rita Camata PMDS PMDS/PST/PTN
Presentes do Espfrito Santo: 3
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PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

ACRE

PT
PFL

PARÁ

PFL

AMAPÁ

PTB

MARANHÃO

PSOB
PFL

João Castelo
Paulo Marinho
Total de Ausentes: 2

Nilson Mourão
Zila Bezerra
Total de Ausentes: 2

AMAZONAS

Silas Câmara PTB
Total de Ausentes: 1

RONDÔNIA

Oscar Andrade PFL
Total de Ausentes: 1

Deusdeth Pantoja
Total de Ausentes: 1

Eduardo Seabra
Total de Ausentes: 1

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
João Pizzolatti P'PB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Viana PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Santa Catarina: 10

Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN
Ivanio Guerra PFL
Luciano Pizzatto PFL
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN
Odílio Balbinotti PSDB PSDB/PTB
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Presentes do Paraná: 12

PSOB/PTB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

BAHIA

PCdoB

PIAuí
PT

CEARÁ

PSB

PARAíBA

PSOB

Sérgio Novais
Total de Ausentes: 1

Ricardo Rique
Total de Ausentes: 1

Wellington Dias
Total de Ausentes: 1

Haroldo Lima
Total de Ausentes: 1

MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PSTIPTN
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Pompeo de Mattos PDT
Synval Guazzelli PMDB PMOB/PST/PTN
Waldir Schmidt PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Sul: 12

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

PSDB/PTB

RIO DE JANEIRO

PSDB
PFL

Coronel Garcia
Rubem Medina
Total de Ausentes: 2

Partido Bloco

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB PMOB/PST/PTN
Total de Ausentes: 1
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PSDB/PTB

PARANÁ

PSDB

PT

PPB

ORDEM DO DIA

RIO GRANDE DO SUL

Esther Grossi PT

Total de Ausentes: 1
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro

a sessão convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quinta-feira, dia 23, às 9 horas, com a se
guinte

Chico da Princesa

Dr. Rosinha

José Janene
Total de Ausentes: 3

Total de Ausentes: 1

PSDB/PTB

PSDB/PTB

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN

SÁOPAULO

PPB

PMDB PMDB/PST/PTN

MATO GROSSO

PSDB

PSDB

Nair Xavier Lobo

Total de Ausentes: 1

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN

Lino Rossi

Pedro Henry

Total de Ausentes: 2

Cunha Bueno

Marcelo Barbieri
Total de Ausentes: 2

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(As 9 horas)

RITO ESPECIAL
(ArtIgo 191, I, clc art. 202 do Regimento Interno)

Contínuaçlo da Votaçlo

1
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 96~B, DE 1992

(DO SR. HÉLIO BICUDO)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 96-A, de 1992,

que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo, desta e das Propostas de Emenda à Constituição nOs 112-N95, SOO-N97 e 368
Al9S, apensadas; pela admissibilidade de todas as emendas apresentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovação das de nOs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na legislatura anterior) e das de nOs i, 2,3,5,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,26,27,28,29, 31, 33, 35, 36, 37, 39,40,42,43,44 e 45; pela
rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nOs 127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das emendas nOs
3/95 (apresentada na legislatura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 38 e 41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação e reformulação parcial de voto. Apresentaram votos em separado
o Deputado AntOnio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados Marcelo Oéda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, AntOnio Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247, 72, 79, 298, 70, 51,281, 296, 42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz AntOnio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOs
297,291,251,23,220,82, 155,50,292,295,233,256,283,221, 177, 184,286,25,216,219, 162,200,218,
240,201,274, 217,248, 101 e os destaques dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto Batochio e
Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de nOs 156, 38, 40, 241, 71,83,37,86,154, 13, 134, 112,208,24,280
,212,213,211, 113,210,34, 78, 111 e 59 (Relatora: S,.a Zulaiê Cobra).
Tendo apensadas as PECs nOs: 112-Al95, 127-Al95, 215-Al95, 500-Al97, 368-Al96.
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I - COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAUTA N° .. /2000

LQca/: Plenário 8, a. .1
Horário: 10h

Do Sr. Luciano Plzzato - que • requer a con8tltuiçl!io da
Grupo de Trabalho clGatlnado a ouvir todoe 08
segmentos envolvidos. _peclalm..nte a comunldad..
lnctrgena Kalngang. sobre o uso de t ..rras Indrgenas na
regll!io de Sl!io GerOnlrno da Sarre. estado do Paraná
na forma do Projeto de Decreto Legislativo n" 381199 •

Do Sr. JoAo Magno - que " requer a constltulçêo de
Grupo de Trabalho para acompanhar a inv..stlgação
sobre o desa8tl'e ambientai ocasionado pelo
de8canilamento de vagOes-tanque da FerroVia centro
AttAntlca S. A. ocorrido na rogillo leste d.. Belo
Horizonte.

00 Sr. FemandO Gabelra - que ......quer a constltulçllo
de Gnapo de TrQbalho, composto de 5 membl'D8 para
verificar 'In Jaco' a atual situaçAo ambiental da Lagoa
Rodrigo de F ....Itas. out__ lagoas do estado do Rio de
Janeiro. bom corno da Bafa de Guan&bara

PROJETÕ DE LEI NR 3.313/1997 - do sr. Confilclo
Moura - que "altera dispositivo do art. 52 da Lei 0 2

7.797. do 10 de Julho de 1969, que cria o Fu.-:tó
Nacional de Melo Ambtente" .
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N" 4.060/1996 - do Sr. VV..rn'!!'[
W'onderer - que -aftera os limites do Parque NaciQnaf
do Iguaçu, criando a Zona do Uso Especial do Iguaçu,
do acordo com o Art. 225. parágrafo 1 Q

• Inciso 111 da
Constitulçlio Federal".
RELATOR: Deputado JOSé BORBA

PROJETO DE LEI NR 4.649-A/1998 - dos Srs. Fábio

~~~:':.'6:~~~:"rn";~~~e:'\.~:~~~;'-":;~:t~
o ontidados Integrantês do StSNAMA-.
RELATOR:Dep~aq~~E~~A~~q~~~~~

PROJETO DE Lei N" 16/1999 - do Sr. Paulo Rocha 
que Mdlep6e sobre a prob9ção da flores~ ,natural
primária na. região Norte OI ao norte de rogiAo Centrei
Oe..ta·.
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PROJETO DE LEI NR 19-,ov1Q99 - ao Sr. Paulo Rocha -

~~1 ~~~~~ :o'b~~ ~:'i:{;';f:: ..11~:tl~:r~~b~oC::tl=::
Bai'lélina" .. Credl~S;. "l!<riot ó- Corl..el....ó t,>tonetLtrlo
NacIonal e dá outras providênciasM.~ •
RELATOR: Deputado FLAVIO DEFlZI'

PROJETO DE Lei NR 103-A/1999· da Sra. Maria Elvira
- que ·"dlapO<> ..obre a obrjg""~ned>t-de di'- tmplant:açAo de
dlep6a:ltlvoe quQ Impeçam a -,rl1Iorte c;:Io animais silvestres
por atropela.mento nas rodovias brasileiras"
RELATOR: Deputado,FLÁVIO DERZI

PROJETO DE' LEI"N" 247-A/1999 - do Sr. Fernando
Gabolrá ~ quo; ·'mptt'lm",nt.. medidas de segurança p .....
o manu$Glo de combu8trve's dest1nadO$ a v.rculoe
automotlvos rodoviários".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N" 727-A/1999 - do Sr. Corauol
Sobrinho - que ·dlspOO sobre a figura' do OUVIDOR.
como repmuentanto 'CIos 'conBulnldoms junto à ANeEL e
à ANATEL. e dá ou_. proVldAnclas~.

RELATOR: Deputad~FLÁVIO DERZI

PROJETO DE Lei NR 833-A/1999 - da Sra. N/co LobAo
que "di.pl5o ooobre a desoontinuaçiio 'da produçil.o de

~~Jr$~~~1..putado EXPEDITO .JÚNIOR

PRD.JéTO DE .Lel NR 1.1 03-A/1999 - do Sr. Aldo Rebelo
- ql.l. '"dlli nova redflÇllo ao § 3" do art. fi:t da Lal n'"
8.902, de '27 da abril dG 19S1. que ·dlspõo _obre a
crlaçAo do ~15o. ...,ológloa.., ú ...."'.. de protaçAo
ambientar, e dá outras pnovid6nclasM

•

RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

AVISOS

PROPOSIÇõES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS. A PARTIR
DE AMANHÃ (24103/00)

Sub8titutivO (Art..1'18. 11 e 5 '10)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE R'!EClEBERAO
~~~~OAPRESENTADASPOR ME!'..:-'roS DESTA

PROJETO DE LEI NR 873199 - do Sr. RIca.r!"k> BSl'Zolnl
.. ..10110 Grandllo - que "define a .....ponsm:.ll[dl!llda ciVil
das Instituições financelras <lO empn.was de oi"édttc nos
c ....os de _salto e dá outra. 1::l'"OVld&nclasu • (Apsnsado'
PL n R 1 .859/99) .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PRO;;JeTO De LEI N" 1 .359/99 - do Sr• ..larga Costa
que dlspôo sobre a conceeamo d.. Incentivos flBCtlIIs e
credltrclo.. às pessoas ffBlcas .. lurle!m&8 que pn»l1Ovam
a reposição florestal. e d<l ~ pn:>vldoilonclas-.
(Ap..nsado: PL n" 2.161/99)
RELATOR: Deputado LUCIAN":;> Pi2:Z.ATTO

Projetas de Lei (lI'llii. '119. I. li 10)

PROJETO De LEI NR 2.seO-Bl1997 _ do Sr. Nelson
Marchezan - que ·dá nova roclação ao art. 4" da Lai n"
9.'f27. de 26. de dezembro de 1998. que institui a
Agência NaCional da Energia Elétrica - ANEel-,
disciplina o regime das cone_Oas de servlç>oe p.:lbllcOB
d ... energia elétrica e dá outras providências".
ReLATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJ~O DE LEI N" 1.15811999 - do Sr. Régia
Cav"-'cante - que "estab..lece a. obriga.torledade de
prolê950 ambiental por Estados e Munlcfplos que
....ceb...m royalts pela produç60 de energia elou
cornbu&tfvefç" .
RELA~OR: Deputado PAULO BALTAZAR

p'RO.JETO DE LEI N" 1.SD7-Al1999 - do Sr• .JriJr
Meneguém - que ·estabelece a obrigatoriedade de
prestaçrio de serviços de a.condicionamento ou
embalage{l1 das compras em estabelecimentos
comerciaís autodenomlnadoA de supermercados.
hlpenTlercados ou alnlilarês".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PRQ.jli!;-r'o' DE"t:.E;-=,NR'·•.j.51l!Í-Al;J999 - do Sr. Fernando
Gabeira que Mprorbe a fabricação, Importação,
expor.taçAo, •.corJ"l!l9cci~izaçAo e .a. utilização de
defensivos agrícolas que contenham em sua fonnulaçAo
... substânola PARATION METIL-.•
RELATOR: eeputado LUCIANO PIZZATTO

PRC>.JETO DE LEI NR 1 .642/1 999 - do S.-. Ant6nlo
Kandlr - que -dispõe sobre a sujeEÇ?iio dos produtos
importftdos...às normas de certiflca9Ao da con.-tarrnJdade
da RegulementaçAo Técnica FmdGli''''' e d:!i outras
p rovidênclas·4
RELATOR: Deputado, LUCIANO PI=T:T0

PROJeTO DE Lei N" 1.710199 - do Sr.....0$06 Tncmaz
Non6 que "dl..p06 sobre s ...dUorla cc"'tábli na
satividades de tncorpOf"89Ao e COhst:NÇAo d. Imóveis
regidas pala Lal n" 4.591. de 16 d .. d ....""!Ombro d<" 11>&4".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENC'..oURT

PROJETO DE LEI N" 1.742/99 - dO S~. lSer"dlm Venzon
- que "altera'" art. 113 da Le' n] 8.213. de :24 do julho
de 1991 ~ permitindo ao beneficiário optar pelei t'lQêncla.
bancária de sua conveniência 'p8ii"a. reco~bnGnto do
beneficio previdencIário". .
ReLATOR: Deputado JORGE TADeU MUDALeN

PROJETO DE LEI N" 1.760199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que· HdispéSo sobre incentivo fiscal à
reciolagem de produtos".
RELATOR: Deputado BEN-HUR FERREIRA

PROJETO DE LEI NR 1.873/99 - do Sr. p ..dro
Fernandes - etue "dhl'ptSe sobre o pftgarnónto com
chOClUG~ nas concB6stondrlaa ou pénn'BBJonáriaB de
serviços pt:ibUcos 9 nas prestadoras de serviços de
tefl-comunlcaçOes. das respeet.tvaZi faturas de serviços
de água e esgoto. energia elétrica. gás de co;:~nha fi)

te~afonB e dá outras providências".
RELATOR: Doputado JOÃO MAGNO

PR'OJeTO DE LEI ~I'" "l.S'7fi*fi - dO Sr. Sérgio carvalho
Que "eat.l't-beleee crltérloo para o licenciamento

ambientai de atJvidadel!; cIG pelliCluis& • lavra mlnetat Q

para a TecUp8~~~o do áreas degradadas por
minieraçAQ. ragulafi,"h::J:''i'iantJo \-:;) § 2 Gl1 do art. 22S da
Con..titulção F·edoral".
RELATOR: Doputado RONALDO VASCONCELLOS
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PROJETO,DE LEI N' 1.907199 - do Sr. Dr. Hélio - Que
"Ctfa"ã Arú ele PmtéÇlo''knlilental - APA - do Rio
C&plvarr. ,
AEUTOFr:"~do RICARDO IZAR

PFlOJETODEÜ:1 N!"l.&12199 """ do 'Sr. José Ronaldo
que "modifica a Lei n] 9.472', 'de 16 de Jullio de 1997,
determinando Idêntica tarifa para serviços similares
prestados através de telefonia fixa e telefonia móver.
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE' LEI NII 1.913199 - do Sr. José Roberto
Batochio - Que "toma obrigatória a assistência de
advogado em transações imobiliárias, acrescentando
parágrafo ao art. 111 da Lei nll 8.906, de 4 de Julho de
1.994".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEf NlI 1.914/99 - do Senado Federal 
que "cria selo a ser fixado nos produtos que especifica e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 1.927/99 - do Sr. Max
Rosenmann - que "define a PoIrtica Nacional de
Turismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI NlI 1.933199 - do Sr. Luiz Blttencourt
- que "dlspóe sobre a autenticação mecânica de
documentos por Instituição bancária".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI NlI 1.935/99 - do Sr. Bem·Hur
Ferreira - que "acrescenta o Inciso VI ao art. 111 da Lei nll

7.347, de 24 de julho de 1985".
RELAT,OR: Deputado REGINALDO GERMANO

PROJETO DE LEI NlI 1.949/99 - do Sr. Arlindo
Chlnaglla - que "que institui o contrato-padrão para
prestação dos serviços de telecomunicações, energia
elétrica, gás, água e saneamento por empresas públicas
ou privadas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

PROJETO DE LEI N° 1.985/99 - do Sr. Edinho Bez
que "modlflca a Lei nll 9.472, de 16 de julho de 1997,
Introduzindo artigo que toma obrigatória a ampla
divulgação das tarifas praticadas palas prestadoras de
serviço telefônico fixo comutado e de serviço móvel
celular".( Apensado nO 2.499/00)
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI NlI 2.072199 - do Sr. João Magno 
que "dlspôe sobre prévio registro ou Ilcenç'a de
autoridade ambientai para a Inclusão no orçamento da
UnIão de projeto ou atividade que potencialmente afete
ou danifique o meio ambiente".
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PROJETO DE LEI N!' 2.101/99 - do Sr. Ademir Lucas 
que "define o valor da indenização a ser pago pe,las
seguradoras nos sInistros com perda total do veIculo
segurado".
RELATOR: Deputado FLÁVIO DERZI

PROJETO DE LEI NlI 2.109/99 - do Sr. ,b,yrto Xerez 
que "dispõe sobre a constituição de patrimônio de
afetação nas incorporações imobiliárias de que 1lúta a
Lef nD4.591, de 16 de dezembro ê1ê 1964P•

RELATOR: Deputado FlÁVIO DERZI

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (6 SESSOES)

Substituti.vo'(ar.1f9, It e S1°)

Decurso: AO sessão
Último Sessão: 27103100

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS ceSTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI ND 28199 - do Sr. Paulo Rocha - que
"veda a Instalação de depósitos, com estrutura metálica.
em postos de serv1ços automotlvos e suas
correspondentes tubulações, sem proteção contra a
corrosão". (Apensados: PLs nlls 217/99, 1.479/99,
1.662/99 e 2.019/99)
RELATOR'~Dépl$do FRANCISCO SILVA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

",
PUBLICO

AVISOS

PROPOSlçOeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4-Sessão
OIUma Sessão: 24V03l2000

PROJETO DE LEI Ni 1.921/99 • do Senado ,Federal
(PLS nll 118/99) • que "Institui a tarifa social de energia
elétrica para consumidores àe baixa renda e, dá outras
providências". (Apensados: PL's n~ 2.987/97, 4.083198,
1.830/99,1.631/99 e 1.946/99)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL, ,
SALARIO MINIMO' ,

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10 horas
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AÚDiêNCIA PÚBLICA

Convidado:
- Or. WALDECK VIEIRA ORNELAS. Ministro de Estado
da Previdência <) Assistência Social
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

Local: Plenário 3. Anexo 11
Horário: 10 horas

ASSUNTOS INTERNOS

RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA.

CPI - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7. Anexo 11
Horáno: 10h

TOMADA DE DEPOIMENTO
DEPOENTES:

RONALDO GAZOLLA. Secretário Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro;
DANTE ALAR10 JÚNIOR. Diretor-Presidente da
Slolab Sanus Farmacêutica;
MARCELO HENRlaUE LlMfRIO GONÇALVES.
Prasidente do Laboratóno Nooquirniea Comércio a
Indústria;
VALTECI DE MELLO. Presidente do Laboratório
Touto Brasileiro:
MAURíCIO CERGINNER. Presidente da Bamer
Comércio e Serviço; e
GILBERTO PEREIRA. Presidente da Medita
Representações.

CPI - NARCOTRÁFICO

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

AUDleNCIA PÚBLICA

CONVIDADOS:

Or. Josias Quintal. Secretário de Segurança
PúbJica/AJ;
Or. Luís Eduardo Soares. ex-Coordenador de
Segurança públicalRJ. e
Tomada depoimento do Or. C/áudio Vieira.
Delegado de Polícia Civil/AJ.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 52 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

Tendo em vista o que consta do Processo nQ

34.231/99, MARIA CELESTE ALMEIDA DE
GUSMÃO LÔBO passa a ser considerada aposenta
da no cargo da Categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45,
com proventos acrescidos das vantagens previstas
nos artigos 12, § 1Q, e 412 da Resolução nQ 70, de 24 de

novembro de 1994, combinados com o artigo 15, §§
1º e 2Q

, da Lei nQ 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a
partir de 17 de dezembro de 1999.

Diretoria Administrativa, 22 de março de 2000.
José Wilson Barbosa Júnior, DiretorAdministrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, tendo em vista o disposto no Processo nº
020.939/99, resolve exonerar, de acordo com o artigo
20, § 2º, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DENIS MARINHO DA SILVA BRANDÃO, do cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Médico, Padrão 37, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1,Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FÁTIMA MAGALI AZEVEDO, ponto nQ 13.190, do car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I.
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho dEI
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
HILTON SILVA BALlEIRO, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 28, ponto nº 5.354,
da função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
Socialista Brasileiro, a partir de 15 de março do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribwções que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 1º de março
de 2000, publicado no Diário da Câmara dos Depu:
tados de 2 subseqüente, que nomeou JOSE
ROBERTO MOREIRA FILHO para exercer, no Gabi
nete do Líder do Partido Popular Socialista, o cargo
de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, rl9solve nomear, na forma do artigo 9º,
item 11, da Lei nº 8.112, citada, ANTÔNIO RIBE.IRO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
do pelo artigo ;2º do Ato da Mesa nº 2, de 24 de feve
reiro de 1999.

Câmara cios Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiqões que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, KELLV CHRISTIAN
SALGUEIRO MOREIRA para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Popular Socialista, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nº 33, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O PresidEmte da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiqões que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990 e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item 11, da Lei nº 8.112, citada, OBEDES

OLIVEIRA DE QUEIROZ para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Popular Socialista, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nº 33, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nQ. 20S, de 28 de junho
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução nQ 21. de 4 de novembro de
1992, HILTON SILVA BALlEIRO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Assistente Administrativo, Padrão 28, ponto
nQ 5.354, para exercer, a partir de 15 de março do
corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido Popu~

lar Socialista, a função comissionada de Assistente
de Gabinete, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câ~

mara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nQ

33, de 24 de fevereiro de 2000.
Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar MARIA
ERONILDES TORRES AULER, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nº
4.714, 1ª substituta do Chefe de Secretaria de Vi
ce-Líderes, FC-06, do Gabinete do Líder do Partido
Social Liberal, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 14 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar NILZA MARIA
FERREIRA ALVES, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
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Assistente Administrativo, Padrão 27, ponto nQ

5.795, 1â substituta do Chefe de Gabinete, FC-08,
do Gabinete do Líder do Partido Social Trabalhista,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 14 de
março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar PATRíCIA CALDERARO
VENTURA DE AZEVEDO, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 28, ponto nQ 5.620,
e MARIA ERONILDES TORRES AULER, ocupante
de cargo da Categoria Funci.onal de Técnico Legislati
vo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, pon
to nº 4.714, para substituírem, sucessivamente, o
Chefe de Gabinete, FC-OB, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, em seus impedimentos eventu
ais, a partir de 14 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.806, DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Defesa in
formações referentes à ampliação da pis
ta do Aeroporto de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exª, com base no art. 24, inciso XI
e XIV do Regimento Interno que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Defesa informações referentes à am
pliação da pista do Aeroporto de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

Justificação

Tendo em vista a ampliação da pista do Aero
porto de Petrolina, no Estado de Pernambuco, e sua
importância para as exportações de frutas à econo
mia da região, solicitamos as seguintes informações:

1- Quais as restrições para pousos e decola
gens de aeronaves?

2- É possível o pouso de uma aeronave Boeing
747 em ambas as cabeceiras da pista construída? Ou
somente uma das cabeceiras da pista oferece condi
ções técnicas para pouso?

3- Procede as informações afirmando que as
aeronaves Boeing 747, quando carregadas de frutas,
não podem ter o abastecimento completo dos tan
ques de combustível?

4- Caso a questão 3 seja positiva, a aeronave
será obrigada a fazer uma escala técnica para reabas
tecimento, interferindo em sua autonomia de vôo,
quando o destino seja Europa ou Estados Unidos?
Isso sendo verdadeiro, procede as informações de que
os vôos cuja origem seja Petrolina em direção a Euro
pa e Estados Unidos terão fretes mais caros quando
comparados aos trechos Viracopos-SP/Salvador e
Recife com destino aos mesmos continentes?

5- Existe alguma aeronave transportadora de
cargas que tenha restrição à utilização do Aeroporto
de Petrolina?

6- Solicitamos cópia do laudo de homologação
detalhando as características técnicas e limitações da
pista, sobretudo para pousos e decolagens de gran
des cargueiros - aeronaves Boeing 747.

Sala das Sessões, 14 de março de 2000. - De
putado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 22 de março de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-3-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Ata da 1il Reunião (Instalação e Eleição de
Presidente e Vice-Presidentes),realizada em vinte
e dois de março de 2000

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia
vinte e dois de março de dois mil, reuniu-se a Comis-
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são de Agricultura e Política Rural, no Plenário nQ 6 do
Anexo \I da Câmara dos Deputados, convocada pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, na forma regi
mental, para eleição do Presidente e Vi
ce-Presidentes deste Órgão Técnico, na presente
Sessão Legislativa. Assumiu a presidência dos traba
lhos, na qualidade de mais recente Presidente, o De
putado Dilceu Sperafico. O Livro de Presença regis
trou o comparecimento dos Deputados - titulares:
Abelardo Lupiol1, Adão Pretto, Adauto Pereira, Ani
valdo Vale, AU~lusto Nardes, B. Sá, Carlos Batata,
Carlos Dunga, Carlos Melles, Cleonâncio Fonseca,
Confúcio Moura, Di/ceu Sperafico, Geraldo Simões,
Gerson Peres, Giovanni Queiroz, Hugo Biehl, Igor
Avelino, Jaime Fernandes, João Grandão, João Tota,
José Carlos Elias, Josué Bengtson, Luís Carlos Hein
ze, Moacir Micheletto, Nelson Marquezelli, Nelson
Meurer, Odílio l3albinotti, Osvaldo Reis, Padre Ro
que, Paulo Braga, Pompeo de Mattos, Roberto Bales
tra, Romel Anízio, Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa,
Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Valdeci Oliveira,
Valdir Ganzer, Waldemir Moka e Xico Graziano; - Su
plentes: Aldo Rebelo, Almir Sá, Armando Abílio, Ary
Kara, Betinho Rosado, Chiquinho Feitosa, Félix Men
donça, Gervásio Si/va, João Magalhães, Joaquim
Francisco, José Rocha, Júlio Redecker, Júlio Semeg
hini, Lídia Quinan, Luís Fernando, Milton Monti, Paulo
Kobayashi, Rubt:ms Bueno, Vadão Gomes, Werner
Wanderer e Ze.zé Perrella. Os Deputados Nilson
Mourão e Zila Bezerra justificaram suas ausências.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados:
Adelson Ribeiro, Danilo de Castro, Francisco Coelho,
Joel de Hollanda" Luci Choinacki, Luiz Dantas, Nilson
Mourão, Si/as Brasileiro e Zila Bezerra. Havendo nú
mero regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos e convidou os Vice-Presidentes, Deputados
Augusto Nardes e Xico Graziano, o Líder do Partido
Progressista Brasileiro/PPB, Deputado Odelmo Leão,
e o Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Humberto Souto, a tomarem assento à
Mesa. Em seguida, o Presidente convidou os mem
bros a prestarem homenagem aos ex-Presidentes
deste Órgão Técnico desde 1989, com a inauguração
da Galeria de fotos dos Senhores Deputados José
Egreja, Ministro Humberto Souto, Odelmo Leão, Va
dão Gomes, Romel Anízio, Nelson Marquezelli, Alci
des Modesto, Félilx Mendonça, Hugo Biehl e Roberto
Balestra. Prossenuindo, o Presidente teceu breves
comentários sobre as principais atividades desenvol
vidas no exercício da Presidência desta Comissão
neste último ano, agradeceu o apoio incondicional
dos membros, a assessoria competente dos servido-

res e a participação das entidades ligadas ao setor
agrícola, conclamando-os a dar continuidade ao tra
balho junto com o Presidente que será eleito hoje e
concedeu a palavra ao Deputado Odelmo Leão para
seus agradecimentos. Em seguida, o Presidente
anunciou, conforme acordo de Lideranças, os nomes
dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado
Gérson Peres, e de primeiro, segundo e terceiro Vi
ce-Presidentes, respectivamente, Deputados Walde
mir Moka, Valdeci Oliveira e Ronaldo Caiado. Dando
prosseguimento, o Presidente designou o Deputado
Augusto Nardes para servir como secretário. Feita a
chamada nominal, votaram os Deputados Abelardo
Lupion, Adão Pretto, Anivaldo Vale, Augusto Nardes,
B. Sá, Carlos Batata, Carlos Melles, Cleonâncio Fon~

seca, Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Geraldo Si
mões, Gérson Peres, Giovanni Queiroz, Hugo Biehl,
Igor Avelino, Jaime Fernandes, João Grandão, João
Tota, José Carlos Elias, Luís Carlos Heinze, Moacir
Micheletto, Nelson Marquezelli, Nelson Meurer, Odí
Iio Balbinotti, Osvaldo Reis, Padre Roque, Paulo Bra
ga, Pompeo de Mattos, Roberto Balestra, Romel Aní
zio, Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa, Telmo Kirst,
Themístocles Sampaio, Valdeci Oliveira, Valdir Gan
zer, Waldemir Moka, Xico Graziano, e, ainda, Gervá
sio Silva, Paulo Kobayashi e WernerWanderer. Finda
a votação, o Presidente designou os Deputados Au
gusto Nardes e Romel Anízio para servirem como es
crutinadores. Foi constatada a coincidência entre o
número de cédulas e de votantes. Processada a apu
ração, o Presidente anunciou o seguinte resultado:
para Presidente, Deputado Gérson Peres, com trinta
e oito votos favoráveis, um nulo e dois em branco;
para 12 Vice-Presidente, Deputado Waldemir Moka,
com trinta e oito votos favoráveis, um nulo e dois em
branco; para 2.Q Vice-Presidente, Deputado Valdeci
Oliveira, com trinta e oito votos favoráveis, um nulo e
dois em branco; e para 32 Vice-Presidente, Deputado
Ronaldo Caiado, com trinta e oito votos favoráveis,
um nulo e dois em branco. A seguir, o Deputado Dil
ceu Sperafico convidou o Deputado Gérson Peres a
assumir a presidência, declarando-o empossado, jun
tamente com os Vice-Presidentes. O Presidente elei
to, Deputado Gérson Peres convidou para tomar as
sento à Mesa os Deputados Waldemir Moka, Valdeci
Oliveira e Ronaldo Caiado. Logo após, agradeceu ao
Líder do Partido Progressista Brasileiro, Deputado
Odelmo Leão, pela sua indicação para a presidência
desta Comissão, assim como a todos os membros
que votaram favoravelmente à sua eleição; elogiou o
trabalho do Deputado Dilceu Sperafico no último ano;
e pediu a colaboração de todos os membros da Co-
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missão para o bom êxiio dos trabalhos na presente
Sessão Legislativa. Prosseguindo, foi concedida a
palavra aos Deputados Adão Pretto; Almir Sá; Gio
vanni Queiroz; Enivaldo Vale; Romel Anízio; Josué
Bengtson; Ronaldo Caiado, que parabenizou o
ex-Presidente da Comissão e agradeceu os votos re
cebidos nesta eleição; Carlos Batata; Hugo Biehl; Pa
ulo Braga; Moacir Micheletto; Abelardo Lupion; Luís
Carlos Heinze; Waldemir Moka; e Valdeci Oliveira,
que parabenizaram a atuação do ex-Presidente da
Comissão e se colocaram à disposição do Presidente
para o bom andamento dos trabalhos deste Órgão
Técnico. Em seguida, o Presidente concedeu a pala
vra ao Deputado Dilceu Sperafico, que cumprimentou
o Presidente e os Vice-Presidentes pela eleição e
agradeceu a todos pelo apoio recebido como Presi
dente da Comissão na última Sessão Legislativa e re
gistrou a presença do Presidente da Federação de
Agricultura do Estado do Pará, Senhor Carlos Fer
nandes Xavier. Finalizando, o Presidente agradeceu
a presença dos parlamentares e demais presentes,
convocou os membros para reunião ordinária a reali
zar-se no próximo dia vinte e nove, às dez horas, nes
te Plenário, e encerrou os trabalhos às doze horas e
trinta minutos. E para constar, eu, Moizes Lobo da
Cunha, Secretário, lavrei a presente ata, que depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. _ Deputado Gérson Peres, Presidente.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

12 Reunião (Instalação e Eleição de Presi
dente e Vice-Presidentes) realizada em 22 de mar
ço de 2000

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte
e dois de março de dois mil, reuniu-se a Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional, no Plená
rio nQ 15 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, con
vocada pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
na forma regimental, para a eleição do Presidente e
Vice-Presidentes deste órgão técnico, na presente
Sessão Legislativa. Assumiu a presidência dos traba
lhos, na qualidade de Presidente, o Deputado Josué
Bengtson. A Lista de Presença registrou o compareci
mento dos Senhores Deputados Josué Bengtson,
Anivaldo Vale, Átila Lins, Babá, Dr. Benedito Dias,
Elcione Barbalho, Evandro Milhomen, Eurípedes Mi
randa, Freire Júnior, Jorge Costa, Márcio Bittar, Mar
cos Afonso, Nilton Capixaba, Paulo Rocha, Raimundo
Santos, RenHdo Leal, Hicarte Freitas, Sérgio C.arva-

lho, Teté Bezerra, Vanessa Grazziotin e Vic Pires
Franco - membros titulares e os Senhores Deputa
dos Agnaldo Muniz, Badu Picanço, Igor Avelino, Jai
me Martins, José Aleksandro, José Pimentel, Luiz
Fernando, Marinha Raupp, Mário de Oliveira e Pastor
Amarildo - membros suplentes. Deixaram de regis
trar suas presenças os Deputados JurandH Juarez,
Luciano Castro, Robério Araújo e ZHa Bezerra mem
bros suplentes. Presente ainda o Deputado Alexan
dre Cardoso, na qualidade de Líder do Bloco
PSB/PCdoB.

Havendo número regimental, o Presidente de
clarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme
acordo de Lideranças, os nomes dos candidatos aos
cargos de Presidente, Deputado Evandro Milhomen,
de Vice-Presidentes, Deputados Vanessa Grazziotin,
Raimundo Santos e Jorge Costa. A seguir, o Presi
dente designou o Deputado Sérgio Carvalho para
servir como secretário. Finda a votação, foi constata
da a coincidência entre o número de cédulas e de vo
tantes. Processada a apuração, o Presidente anunci
ou o seguinte resultado: Para Presidente, Deputado
Evandro Milhomen, com dezoito votos, para Vi
ce-Presidente, Deputada Vanessa Grazziotin, com
dezoito votos, para Vice-Presidente, Deputado Rai
mundo Santos, com dezoito votos, para Vi
ce-Presidente, Deputado Jorge Costa, com dezoito
votos. A seguir, o Deputado Josué Bengtson convidou
o Deputado Evandro Milhomen a assumir a presidên
cia, declarando-o empossado. O Presidente eleito,
Deputado Evandro Milhomen, declarou empossados
os Deputados Vanessa Grazziotin , Raimundo Santos
e Jorge Costa. Facultada a palavra, dela fizeram uso
os Deputados Alexandre Cardoso, Josué Bengtson,
Jorge Costa, Vanessa Grazziotin e Sérgio Carvalho.
O Presidente convocou reunião para o dia vinte e
nove, às dez horas e encerrou os trabalhos às onze
horas e quarenta minutos. E para constar, eu, Tércio
Mendonça Vilar, Secretário(a), lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. - Deputado Evandro Mi
Ihomen, Presidente.

RESlILTADO DE ELEiÇÃO

Resultado da eleição do Presidente e Vi-
ce-Presidentes em 22 de março de 2000

Presidente: Deputado EVANDRO MILHOMEN

18 votos
Oem branco
Onulos
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Total de votos 18

Primeiro Vice-Presidente: Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN

18 votos
O em branco
Onulos

Total de votos 18

Segundo Vice-Presidente: Deputado
RAIMUNDO SANTOS

18 votos
Oem branco
Onulos

Total de votos 18

Terceiro Vice-Presidente: Deputado JORGE
COSTA

18 votos
O em branco
Onulos

Total de votos 18

Tércio Mendonça Vilar, Secretário.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

6! Reunião Ordinária, realizada em 9 de feve
reiro de 2000

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil,
às dez horas e cinqüenta e sete minutos, no Plenário
n2 1 do Anexo li da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, sob a Presidência do Senhor Deputa
do José Carlos Aleluia, estando presentes os Senho
res Membros Titulares, Deputados José Roberto Ba
tochio, Inaldo Leitão, Vice-Presidentes, Deputados
André Benassi, Antônio Carlos Biscaia, Ary Kara, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Ciro No
gueira, Darci Coelho, Edmar Moreira, Fernando Coru
ja, Geraldo Magela, Gérson Peres, lédio Rosa, José
Dirceu, José índio, Léo Alcântara, Luciano Bivar, Luiz
Antônio Fleury, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moreira Ferreira, Mussa Demes, Nelson Otoch, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Robson Tuma, Sérgio Mi
randa, VicentE~ Arruda, Waldir Pires, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros Suplen
tes, Deputados Antônio do Valle, Átila Lins, Bispo
Wanderval, Bonifácio de Andrada, Celso Russoman
no, Cláudio Cajado, Gustavo Fruet, Jair Bolsonaro,
José Ronaldo, Max Rosenmann, Nelson Marquezelli,
Odílio Balbinotti, Themfstocles Sampaio e Vic Pires

Franco. Deixaram de registrar suas presenças os Se
nhores Membros Titulares, Deputados Antônio Car
los Konder Reis, Freire Júnior, Geovan Freitas, Ibra
him Abi-Ackel, Jaime Martins, José Antônio, Júlio Del
gado, Jutahy Junior, Moroni Torgan, Nair Xavier
Lobo, Ney Lopes, Osmar Serráglio, Ricardo Fiúza,
Roland Lavigne, Vilmar Rocha e Wellington Fagun
des. Abertura: Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, passando ao
exame da Ata da Quinta Reunião Ordinária, realizada
no dia oito de fevereiro do ano em curso. A requeri
mento do Deputado lédio Rosa, foi dispensada a lei
tura da Ata. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a Ata. Ordem do Dia: O
Deputado lédio Rosa apresentou requerimento solici
tando a criação de Comissão Externa, nos termos do
art. 38 do Regimento Interno, com o fim de, juntamen
te com governadores de diversos estados, implemen
tar a Lei Complementar nQ 80/94, Lei Orgânica da De
fensoria Pública, e uniformizar a aplicação desta. O
Deputado lédio Rosa argumentou que diversos Esta
dos da Federação não obselVam os preceitos da re
ferida norma, contrariando-a frontalmente ao terceiri
zar a prestação de assistência judiciária à população
carente. O Deputado Inaldo Leitão discorreu sobre o
relevante papel da Defensoria Pública em todo o terri
tório nacional e a necessidade do fortalecimento des
te e manifestou o desejo de subscrever o requerimen
to apresentado. Em votação, foi aprovado por unani
midade o requerimento. 1) Projeto de Resolução nQ

164/97 - do Sr. Roberto Jefferson - que "acresce § 4Q

ao art. 240 e parágrafo único ao art. 247, ambos do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nQ 17,
de 21 de setembro de 1989". Relator: Deputado
Edmar Moreira. Parecer Reformulado: pela constitu
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação, com emenda. Foi adiada a dis
cussão a requerimento do Deputado Luiz Antônio Fle
ury, no dia vinte e seis de janeiro do ano em curso. O
Deputado André Benassi procedeu à leitura do pare
cer, em substituição ao Relator. A pedido do Deputa
do Inaldo Leitão, foi adiada a discussão, sobrestan
do-se a matéria até a conclusão dos trabalhos realiza
dos pela Subcomissão Especial criada pelo Ato nQ 1,
de 2000, que visa à regulamentação da atuação de
advogado no âmbito da Casa. O Deputado José Ro
berto Batochio, Relator da aludida Subcomissão, pro
cedeu à leitura de minuta do Anteprojeto de Resolu
ção que será posteriormente apresentado. 2) Projeto
de Resolução nQ 174/98 - do Sr. Feu Rosa - que "dis
põe sobre o funcionamento das reuniões da Câmara
dos Deputados". Relator: Deputado Ricardo Fiúza.



Março de 2000 DIA.RIO DA C/J,J\;íAIV\ DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 12019

Parecer: pela constitucionalidade, jurididdao1t3 (3 léc
nica legislativa. Foi concedida vista ao Deputado ~Ilal

do Leitão no dia vinte e seis de janeiro do ano em cur
so. Os Deputados Inaldo Leitão e Darci Coell1o mani
festaram-se contrariarnente ao parecer do Relator.
Em votação, foi rejeitado o parecer do Relator. Foi de
signado Relator do vencedor o Deputado Inaldo Lei
tão, que exarou parecer pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, e, 110 mérito, pela rejei
ção do Projeto, contra o voto em separado do Deputa
do Ricardo Fiúza. Em seguida, o Deputaria Inaldo Le
itão teceu diversos comentários sobre o Projeto de
Resolução nQ 57/99, de sua autoria, e assinaiou o
equívoco cometido pela imprensa quando esta notici
ou que a aludida proposição estaria abrindo brechas
à reeleição do Presidente da Casa. O Depul.ado Inal
do Leitão informou que o requerimento de mgência
apresentado à Mesa da Casa Unha o apoio de todos
os partidos políticos, sem exceções, em razão da co
erência e necessidade daquele. 3) Pí'Ojel.o cle Lei nº
621/99 _ do Poder Executivo (MSC nQ 486/99) _ que
"altera e acresce dispositivos ao DeCn3ÜJ"lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 _ Penal, à
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e ao Decreto-Lei
nº 201 , de 27 de fevereiro de 1967, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Nelson Otocll. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidacJe, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação. nos termos sutiS
titutivo. Foi concedida vista conjunla aos Deputados
André Benassi, Fernando Coruja e Darci Coelho no
dia dezenove de janeiro do ano em curso. O Depuca
do Nelson Otoch solicitou a devolução da proposição
ao seu gabinete, para reexame, em razão de entendi
mento firmado entre diversas Iiderailg2lS, e solicitou
fosse esta retirada de pauta, lendo o Senhor Presi
dente anuído à solicitação. Os Deputados Inaldo Lei
tão, Nelson Otoch, Antonio Carlos Biscaia, Léo Alcân
tara, Moreira Ferreira e Paulo Magalhães cumprimen
taram o Deputado José Carlos Aleluia pelo seu (",XC8

lente desempenho enquanto Presidente desta Co
missão e elogiaram a educação, a firmeza e o espírito
democrático deste. Encerramento: Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerrou a pi"l8Sente
reunião às onze horas e quarenta e cinco rninulos. E,
para constar, eu, Damaci Pires de Miranda, Secretá
ria-Substituta, lavrei a presente Ata, que, depois de
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
encaminhada à publicação no Di~i'lú d~ Câmai"ll dos
Deputados. - Deputado Ronaldo C~2:ar Coelho,
Presidente.

18 RC'jll,iill~io Ordinária - Instalação e Eleição
de Presidente e Vice-Presidentes - realizada em
~:a: de 11flcai'ÇO de 2000

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois
mil, às dez horas e quarenta e três minutos, no Plená
rio 1 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se ordinariamente a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, convocada pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, na forma regimental, para a
eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes deste
Órgão Técnico, na presente sessão legislativa. O De
putado Vicente Arruda assumiu a presidência dos tra
balhos, alicerçado no art. 39, § 4º, do Regimento
Interno. No Livro de Presenças foi registrado o com
parecimento dos Senhores Membros Titulares, Depu
tados André 8enassi, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Konder Reis, Ary Kara, Augusto Farias, Ayrton
Xerêz, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Darci Coelho, Edmar Moreira, Eduardo Paes,
Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Freire Júnior,
Geovan Freitas, Geraldo Magela, Henrique Eduardo
Alves, Hxaim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Jai
me Martins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Jutahy Junior, Luci
ano Biv8r, Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho, Mo
mni Torgan, r~elson Otoch, Osmar Serraglio, Osvaldo
Sobrinllo, Paulo Magalhães, Renato Vianna, Ricardo
Fiúza, Ronaldo Cezar Coelho, Sérgio Miranda, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros Suplen
tes, Deputados Anivaldo Vale, Átila Lins, Bispo Wan
derva.l, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Cleo
nâncio Fonseca, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr"
Evilásio, João Leão, José Machado, José Ronaldo,
,Júlio Delgado, Mauro Benevides, Max Rosenmann,
Nelson Pellegrino, Pedro Novais, Pompeo de Mattos,
Ricaido t\loronha, Roberto Balestra e Rubens Furlan.
Deixaram de registrar suas presenças os Senhores
Membros Tiuulares, Deputados Caio Riela, Ciro No..
gueira, !'Jair Xavier Lobo, Nelson Marchezan, Ney Lo..
(J138 E-J Rolam:! Lavigne. Foi registrada a presença dor.
SenhlJres Deputados Gustavo Fruet, Roberto Rocha,
Pedro Irujo e José Carlos Aleluia como não-membros.
Abel·tura: Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou aberta a reunião e anunciou, confor
me acordo de Lideranças, os nomes dos candidatos
aos cargos de Presidente e Primeiro, Segundo e Ter
ceil'O Vice-Presidentes, Deputados Ronaldo Cezar
Coelho, Inaldo Leitão, lédio Rosa e Ary Kara, respec
tivamente. O Senhor Presidente designou os Deputa
dos José Antônio e André Benassi, sucessivamente,
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para que procedessem à chamada nominal. O Depu
tado José Carlos Aleluia assumiu a Presidência nes
se momento. Feita a chamada nominal, votaram os
Senhores Membros Titulares, Deputados André Be
nassi, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Inaldo
Leitão, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,
Ronaldo Cezar Coelho, Vicente Arruda e Zenaldo
Coutinho, pelo Bloco PSDB/PTB; Cezar Schirmer,
Coriolano Sales, Henrique Eduardo Alves, lédio
Rosa, Mendes Ribeiro Filho e Osmar Serráglio, pelo
Bloco PMDB/PST/PTN; Antônio Carlos Konder Reis e
Vilmar Rocha, pelo PFL; Antonio Carlos Biscaia, José
Dirceu, José Genoíno e Waldir Pires, pelo PT; Ary
Kara, Augusto Farias, Edmar Moreira, Ibrahim
Abi-Ackel e Osvaldo Sobrinho, pelo PPB; Fernando
Coruja, pelo PDT; José Antonio Almeida e Sérgio Mi
randa, pelo Bloco PSB/PCdoB; Bispo Rodrigues, pelo
PUPSL; Ayrton Xerêz, pelo PPS; e os Senhores
Membros Suplentes, Deputados Bonifácio de Andra
da, João Leão e Max Rosenmann, pelo Bloco
PSDB/PTB; Júlio Delgado e Mauro Benevides, pelo
Bloco PMDB/PST/PTN; Átila Lins e Cláudio Cajado,
pelo PFL; e Bispo Wanderval, pelo Bloco PUPSL.
Encerrada a votação, foram apurados quarenta vo
tos, sendo trinta e oito favoráveis e dois em branco,
constando-se a coincidência entre o número de cédu
las e o de votantes. O Senhor Presidente proclamou o
resultado, declarando eleitos os Deputados Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente, e Inaldo Leitão, lédio Rosa
e Ary Kara, respectivamente, Primeiro, Segundo e
Terceiro Vice-Presidentes. O Deputado José Carlos
Aleluia convidou os parlamentares eleitos a tomarem
lugar na mesa e agradeceu a colaboração e o compa
nheirismo dos membros da Comissão, bem como de
todos os funcionários desta, especialmente do Dr.
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário,
que não se encontrava presente, em razão de estar
cursando pós-graduação no exterior, e das Secretári
as-substitutas Damaci Pires de Miranda e Suely San
tos e Silva Martins. O Deputado José Carlos Aleluia
agradeceu ainda aos parlamentares representantes
do Estado da Bahia, inclusive aos de Oposição, pelo
apoio e contribuição ao desenvolvimento dos traba
lhos e apresentou o Relatório Anual de 1999 deste ór
gão técnico, avaliando positivamente os resultados
alcançados. Os Deputados Jutahy Junior, Ary Kara,
Augusto Farias, Mendes Ribeiro Filho, Antonio Carlos
Biscaia, Zenaldo Coutinho, Osmar Serráglio, Ayrton
Xerêz, Vilmar Rocha, Fernando Coruja, Zulaiê Cobra,
José Antonio Almeida, João Leão, Marcelo Déda,
Nelson Otoch, José Roberto Batochio, André Benas
si, Léo Alcântara, Vicente Arruda, Inaldo Leitão e lé-

dio Rosa elogiaram o desempenho do Deputado José
Carlos Aleluia enquanto Presidente da Comissão e
cumprimentaram o Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente eleito. O Deputado Osmar Serráglio solici
tou fosse registrado que guardaria lembrança cari
nhosa do Deputado José Carlos Aleluia, principal
mente da humildade com que este conduzira os tra
balhos na Comissão. O Deputado Ayrton Xerêz solici
tou fosse providenciada a exposição, na Galeria dos
ex-Presidentes desta Comissão, das fotografias dos
primeiros presidentes desta, tais como as dos
ex-Deputados Francisco Clementino, Santiago Dan
tas, Ricardo Lacerda e Otávio Mangabeira, os quais
representavam o Estado do Rio de Janeiro. Empos
sado, o Deputado Ronaldo Cezar Coelho assumiu a
presidência dos trabalhos e; ato contínuo, investiu
na posse os Vice-Presidentes eleitos. O Senhor Pre
sidente agradeceu e elogiou os Deputados José
Carlos Aleluia, Inaldo Leitão, Geovan Freitas e José
Roberto Batochio. Em seguida, firmou compromisso
de dar curso às iniciativas deflagradas pela Comis
são na Sessão Legislativa anterior, tais como a reali
zação de seminário internacional de direito constitu
cional comparado, e defendeu a informatização da
Comissão como prioridade. Ademais, prometeu hon
rar as melhores tradições deste Órgão Técnico e
acrescentou que a Comissão encontrava-se acima
das diferenças partidárias. O Senhor Presidente fi
nalizou seu discurso solicitando apoio e colaboração
dos membros da Comissão. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a presente reunião às doze horas e vinte e quatro mi
nutos, convocando outra para o dia vinte e nove do
mês em curso, quarta-feira, às dez horas. E, para
constar, eu, Damaci Pires de Miranda, Secretá
ria-Substituta, lavrei a presente Ata, que, depois de
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Pre
sidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO

1& Reunião (Instalação e Eleição de Presi
dente e Vice-Presidentes) Realizada em 22 de
março de 2000.

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e
dois de março de dois mil reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, no plenário ng 5 do
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Anexo 11 da Câmara dos Deputados, convocada pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, na forma regi
mental, para a eleição do Presidente e Vi
ce-Presidentes deste órgão técnico, na presente Ses
são Legislativa. Assumiu a presidência dos trabalhos,
na qualidade de Presidente em exercício, o Deputado
José Machado. A lista de presença registrou o com
parecimento dos Deputados: Alex Canziani, Antônio
do Valle, Clementino Coelho, Edison Andrino, Emer
son Kapaz, Enio Bacci, Gerson Gabriellí, Jairo Carne
iro, João Pizzolatti, João Sampaio, Júlio Redecker,
Luiz Mainardi, Maria Abadia, Múcio Sá, Paulo Octá
vio, Ricardo Ferraço e Rubens Bueno, titulares;
Agnaldo Muniz, Antônio Cambraia, Antonio Kandir,
Arolde de Oliveira, Carlito Merss, Geraldo Simões, Li
dia Quinan, Marisa Serrano, Raimundo Colombo, Ro
naldo Vasconcellos, Veda Crusius e Zaire Rezende,
suplentes. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados: Ana C~tarina, Ar!TIando Monteiro, Euler
Ribeiro, João Caldas, Márcio Fortes, Rubem Medina
e Sérgio Guerra. Havendo número regimental, o Pre
sidente declarou abertos os trabalhos e anunciou,
conforme acordo de Lideranças, os nomes dos candi
datos aos cargos de Presidente Deputado Enio Bacci,
de Vice-Presidentes, Deputados João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio. A seguir o Presidente de
signou o Deputado Emerson Kapaz para servir como
secretário. Finda a votação, foi constatada a coinci
dência entre o número de cédulas e de votantes. Pro
cessada a apuração, o Presidente anunciou o seguin
te resultado: Para Presidente, Deputado Enio Bacci,
com vinte votos, para Vice-Presidente, Deputado
João Sampaio, com vinte votos, para Vi
ce-Presidente, Deputado João Pizzolatti, com vinte
votos, para Vice-Presidente, Deputado Paulo Octá
vio, com vinte votos. A seguir o Deputado José Ma
chado convidou o Deputado Enio Bacci a assumir a
presidência, declarando-o empossado. O Presidente
eleito, Deputado Enio Bacci, declarou empossados
os Deputados João Sampaio, João Pizzolatti e Paulo
Octávio. Fizeram uso da palavra, para seus agradeci
mentos, o Presidente e os Deputados eleitos, assim
como os Deputados João Paulo, não-membro, mas
presente à reunião, Rubens Bueno, José Machado,
Ricardo Ferraço, Clementino Coelho, Gerson Gabri
ellí e Emerson Kapaz. O Presidente convocou reu
nião extraordinária logo a seguir, para votação de re
querimentos apresentados e encerrou os trabalhos
às onze horas e trinta minutos. E para constar, eu
José Umberto de Almeida, Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que depois de lida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no

Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Enio
Bacci, Presidente.

2J! Reunião (Extraordinária) realizada em 22
de março de 2000

Às onze horas e trinta e um minutos do dia vinte
e dois de março de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, no plenário nº 5 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Deputados: Enio Bacci, Presidente; João Sampa
io, João Pizzolatti e Paulo Octávio, Vice-Presidntes;
Alex Canziani, Antônio do Valle, Clementino Coelho,
Edison Andrino, Emerson Kapaz, Gerson Gabrielli,
Jairo Carneiro, Júlio Redecker, Luiz Mainardi, Maria
Abadia, Múcio Sá, Ricardo Ferraço e Rubers Bueno,
titulares; Agnaldo Muniz, Antônio Cambraia, Antonio
Kandir, Arolde de Oliveira, Carlito Merss, Geraldo Si
mões, Lídia Quinan, Marisa Serrano, Raimundo Co
lombo, Ronaldo Vasconcellos, Veda Crusius e Zaire
Rezende, suplentes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados: Ana Catarina, Armando Mon
teiro, Euler Ribeiro, João Caldas, Márcio Fortes, Ru
bem Medina e Sérgio Guerra. Havendo número regi
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos,
colocando em votação três requerimentos, atenden
do solicitação dos seus autores. Requerimentos: 1 
Do Senhor Paulo Octávio - propondo a realização de
audiência pública, com a presença do Presidente da
Caixa Econômica Federal e do Procurador Geral da
União, para discutir os aspectos econômicos, legais e
constitucionais do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, em face da perspectiva de sua falência, em
virtude da reposição de expurgos inflacionários oriun
dos de diversos planos econômicos, como decorrên
cia de decisões judiciais. Em votação, foi aprovado
unanimemente. 2 - Do Senhor Rubens Bueno - pro
pondo a realização de audiência pública, com os Go
vernadores dos Estados de Mato Grosso do Sul, Pa
raná e Pernambuco; o Presidente do Banco Central e
o Presidente da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras,
para prestarem esclarecimentos sobre contratos de
antecipação de pagamento do ICMS, firmados entre
aqueles Estados e a Petrobras. Em votação, foi apro
vado unanimemente. 3 - Dos Senhores João Paulo e
José Machado - propondo a realização de audiência
pública, com a presença do Presidente da Kaiser,
para discutir a fusão das empresas de cervejarias. Em
votação, foi aprovado unanimamente. Encerramento:
Às onze horas e quarenta e cinco minutos o Presiden
te encerrou os trabalhos, convocando reunião para o
dia vinte e nove, às dez horas. E para constar eu, José
Umberto de Almeida, lavrei a presente Ata, que depo-
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is de lida e aprovada, será assinada pelo Presidi:mte e
encaminhada. à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado Enio Bacci, Presidente.

COMISsAo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

11 Reunião (Instalação e Eleição de Presi~

dente e Vice··Presidentes) realizada em 22 de mar
ço de 2000

Às onze horas e vinte minutos do dia vinte e dois
de março de dois mil, reuniu-se a Comissão de Finan
ças e Tributa(~ão, no plenário n2 4 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, convocada pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, na forma regimental, para a
eleição do Pmsidente e Vice-Presidentes deste órgão
técnico, na presente Sessão Legislativa. Assumiu a
presidência dos trabalhos, na qualidade de Ijltirno
Presidente dêl Comissão, a Deputada Veda Crusius. A
Lista de Presença registrou o comparecimento dos
Deputados Antonio Cambraia, Antonio Kandir, Custó
dio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Antônio José
Mota, Edinho Bez. Gastão Vieira, Germano Rigotto,
José Aleksandro, José Priante, Milton Monti, Pedro
Novais, Jorgl~ Khoury, José Ronaldo, Lael Varella,
Manoel Castro, Mussa Demes, Roberto Brent, Carllto
Merss, João Paulo, José Pimentel, Ricardo Berzoini,
Fetter Júnior, Iberê Ferreira, Dr. Evilásio, Marcos Cin
tra e Pedro Eugênio (Titulares); Adolfo Marinho, Ani
valdo Vale, Iris Simões, Coriolano Sales, José Lou
renço, Moreira Ferreira, Nice Lobão, Pauderney Aveli
no, Antonio Palocci, Milton Temer, Líncoln Portela e
Emerson Kapaz (Suplentes). Deixaram de re91strar
suas present;:as os Deputados Deusdeth Pantoja,
Luiz Moreira, Enivaldo Ribeiro e Wanderley Martins.
Havendo número regimental, a Presidente declarou
abertos os trabalhos e anunciou, conforme acordo de
Lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de
Presidente, Deputado Manoel Castro, e de Vi
ce-Presidentels, Deputados Gastão Vieira, Iben~ Fer
reira e Antonio Cambraia. A seguir, a Presiden1'e de
signou o Deputado Ricardo Berzoini para servir como
secretário. Feita a chamada nominal, votaram os Se
nhores membros titulares, Deputados Antonio Cam
braia, Antonio Kandir, Max Rosenmann, Rodrígo
Maia, Silvio Torres, Veda Cruslus, José Militão, Custó
dio Mattos e Sampaio Dória, pelo Bloco PSDB/PTB;
Edinho Bez, Gastão Vieira, José Priante, Milton Mon
ti, José Aleksandro e Pedro Novais, pelo Bloco
PMDB/PST/PTN; José Ronaldo e Manoel Castro,
pelo PFL; Cal'lito Merss, José Pim otel, João Paulo e
Ricardo Berz·oini, pelo PT; Fetter Júnior, pelo PPB;

Marcos Cintra. pelo Bloco PUPSL; Pedro Eugênio,
pelo PPS; e o Senho! Membro Suplente, Deputado
Adolfo Marinho. pelo Bloco PSDB/PTB. Finda a vota
ção. fOI constatada a coincidência entre o número de
cédulas e de votantes. Processada a apuração, a
Presirlente anunciou o seguinte resultado: para Presi
ciente, Deputado Manoel Castro, com 25 (vinte e cin
CO) votos; para '1 Q Vice~Presidente, Deputado Gastão
Vieira, com 25 (vinte e cinco) votos; para 22 Vi
cEi-Presidente, Deputado Iberê Ferreira, com 25 (vin
te e cinGo) votos: e para 3º Vice-Presidente, Deputa
do Antonio Cambraia, com 25 (vinte e cinco) votos.
Antes de empossar o Presidente eleito, a Deputada
Veda CrusíllS rAfetiu·sE' ao desempenho dos mem
bros da Comissão. 110 ano passado, assinalando o
esforço e a eficiência alcançados no trato das ques
tões alusivas à área de sua competência. Lembrou os
projetos examinados, bem como as audiências públi
cas realizadas no período, assinalando que a Comis
são iniciara atividôdes, em 1999, em meio a uma crise
econômica Intensa e, corno conseqüência, com mui
tas Interrogações quanto ao futuro do País. Disse ter
a convicção de que os Deputados que a integravam
contribuíram com sua participação a fim de que esse
clima mudasse, para o que haviam também ajudado
os representantes de instituições governamentais
que participaram dos debates, visando a um melhor
entendimento a lespeito da economia nacional. Men
cionou, a propósito, como dado significativo a abertu
ra ensejada pelo Banco Central, possibilitando o iní
cio de um saudável relacionamento de seus dirigen
tes com a Comissão, referindo-se, inclusive, ao com
parecimento de seus dirigentes a audiências públicas
tealizadas durante o ano. I~ualmente, citou as reu
tlÍôes que contaram com a presença de Ministros de
Estado, corno convidados, e as de que participaram
representantes da sociedade civil. Dirigindo-se ao
Deputado Manoel Castro, cujo nome foi sufragado
para sucedê-Ia na Presidência, manifestou alegria
por poder, no final de sua gestão, transmitir o cargo
àquele parlatllentat. lembrando, depois, que alguns
assuntos !"18VI81t1 ficado pendentes de deliberação,
mas que, na continuidade, seriam logo retomados os
debates a respeito. Recordou que muitos desses te
rnas vinham sendo tratados em Comissões Especia
is, embora versando sobre assuntos pertinentes à
CFT. citando, como exemplos, a regulamentação do
art. 192 da Constituição Federal, que trata do Siste
ma Financeiro Nacional, a Reforma Tributária e a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Mencionou também
existir grande expectativa em relação a outros temas
de interesse da sociedade, que aguardavam delibe-
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ração, como ocorria com o problema do saldo deve
dor de empréstimos habitacionais sem cobertura do
FCVS. Quanto a essa questão dos empréstimos para
a casa própria, manifestou-se favorável à criação de
uma nova política de habitação no País. Referiu-se
também ao acompanhamento que compete à CFT no
tocante às funções e às atividades das instituições fi
nanceiras, inclusive junto ao Comitê Gerencial das
Instituições Financeiras Públicas Federais _ COMIF,
assinalando ademais ser urgente estabelecer um rito
operacional no sentido de a diretoria do Banco Cen
trai comparecer semestralmente à Comissão, lem
brando que, a propósito, já havia, durante sua gestão,
acertado esse esquema, que se iniciara mesmo antes
de ser aprovada a almejada regulamentação do Sis
tema Financeiro Nacional. Na seqüência, fez alusão
ao trabalho que um grupo de membros da Comissão
vinha desenvolvendo para o exame aprofundado das
taxas de juros vigentes no País. A seguir, fez entrega
ao novo Presidente de um exemplar do Relatório
Anual de Atividades da Comissão, do ano de 1999,
com impressão a cores. Notou que, na publicação,
constavam os principais temas que suscitaram, maior
demanda no período. Ao final, em nome da Mesa
agradeceu a colaboração da secretária e dos demais
servidores da Comissão, bem como o apoio recebido
das assessorias da casa e da imprensa. Assinalou
que seus agradecimentos não tinham caráter pura
mente formal, exteriorizando, sobretudo, sua satisfa
ção pessoal diante dos resultados obtidos ao longo
de um período de trabalho a que todos haviam dedi
cado os melhores esforços em sintonia com os ansei
os da sociedade civil organizada. Afirmou que os cin
co anos em que participou dos trabalhos da Comis
são permitiram que reconhecesse no Deputado Ma
noel Castro, eleito seu sucessor, um dos grandes ba
luartes na condução dos assuntos referentes a finan
ças e tributação no País. Após, a Deputada Veda Cru
sius convidou o Deputado Manoel Castro a assumir a
presidência, declarando-o empossado. O Presidente
eleito, Deputado Manoel Castro, declarou empossa
dos os Deputados Gastão Vieira, Iberê Ferreira e
Antonio Cambraia. Ao assumir o cargo, o Deputado
Manoel Castro agradeceu, também em nome de seus
companheiros de chapa, a manifestação de confian
ça recebida de seus pares. Referiu-se ao mecanismo
processual para composição das Comissões técni
cas, mediante indicações dos partidos, salientando, a
seguir, seu propósito de dar continuidade ao excelen
te trabalho de sua antecessora, bem como de desen
volver esforços no sentido de levar a bom termo as
atividades da Comissão de Finanças e Tributação,

não obstante as dificuldades que antevia, tendo em
vista a ocorrência de eleições municipais neste ano, o
que, como notou, tornava praticamente compulsória
uma permanência mais constante dos parlamentares
em seus Estados de origem. Lamentou, por outro
lado, que não se desse às Comissões maior apoio
para seus trabalhos, muitas vezes esvaziados pela
criação de Comissões Especiais para exame de as
suntos que lhe eram pertinentes. Declarou, da mes
ma forma, certa tristeza por não ter sido possível ao
Congresso, no último ano, levar a bom termo a Refor
ma Tributária e a regulamentação do art. 192, da
Constituição Federal, relativa ao Sistema Financeiro
Nacional, diante do que fez um apelo aos membros
da Comissão no sentido de que, mesmo num ano atí
pico, fossem despendidos esforços a fim de que pu
desse ser realizado trabalho satisfatório no encami
nhamento das questões mais relevantes. Ao final, la
mentou que a eleição das presidências das Comis
sões Técnicas somente tivesse se realizado um mês
após o início da Sessão Legislativa, em 15 de feverei
ro, portanto com muita defasagem. Falaram também,
cumprimentando e augurando êxito ao novo Presi
dente e aos demais membros eleitos, os Deputados
José Ronaldo, Pedro Novais, Antonio Cambraia, Ibe
rê Ferreira, Gastão Vieira, Germano Rigotto e Mussa
Demes. O Presidente convidou os membros a partici
parem de uma reunião informal na terça-feira, dia 28,
para um exame prévio da matéria constante da pauta
da reunião ordinária, bem como para estabelecer for
mas de procedimento que permitam maior agilidade
no seu exame. Após, convocou reunião para o dia
vinte e nove do corrente, às dez horas, e encerrou os
trabalhos às doze horas e trinta minutos. E para cons
tar, eu, ,Maria Linda Magalhães, Secretária, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será as
sinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados, ,Deputado
Manoel Castro, Presidente.

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Ata da Reunião de Instalação

Ata da Primeira Reunião (Instalação e Elei
ção de Presidente e Vice-Presidentes) realizada
em 22 de março de 2000.

Às dez horas e dezesseis minutos do dia vinte e
dois de março de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário n2 9
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, convocada
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, na forma



12024 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

regimental, para a eleição do Presidente e Vi
ce-Presidentes deste órgão técnico, ex-Presidente, o
Deputado Delfim Netto. A Lista de Presença registrou
o comparecimento dos Deputados Manoel Salviano,
Simão Sessim, Delfim Netto, Luiz Fernando, Max Ma
uro, Almeida de Jesus, Márcio Reinaldo Moreira,
João Magalhães, Gilmar Machado, Hélio Costa, Mau
ro Benevides, Mário Negromonte, Aníbal Gomes, Ze
naldo Coutinho, Joaquim Brito, João Almeida, Regis
Cavalcante, Airton Cascavel, Jairo Azi, João Coser,
Ursicino Queiroz, José Carlos Coutinho, Marcos Ro
Iim e Valdemar Costa Neto. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Rommel Feijó, Antônio
Geraldo, Elton Rohnelt, Paulo Marinho, Robson
Tuma e Wellington Dias. Havendo número regimen
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos e
anunciou, conforme acordo de lideranças, os nomes
dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado
Márcio Reinaldo Moreira, de Vice-Presidentes, Depu
tados Simão Sessim, Luiz Fernando e Manoel Salvia
no. A seguir () Presidente designou o Deputado Joa
quim Britto para servir como secretário. Finda a Vota
ção, foi constatada a coincidência entre o número de
cédulas e de votantes. Processada a apuração, o
Presidente anunciou o seguinte resultado: para Presí
dente, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, com deze
nove votos, para Primeiro-Vice-Presidente, Deputado
Simão Sessirn, com dezenove votos, para Segun
do-Vice-Presidente, Deputado Luiz Fernando com
dezoito votos, para Terceiro-Vice-Presidente, Depu
tado Manoel Salviano, com dezenove votos. A seguir
o Deputado Delfim Netto convidou o Deputado Márcio
Reinaldo Moreira a assumir a presidência, declarou-o
empossado. () Presidente eleito, Deputado Márcio
Reinaldo MorE~ira, declarou empossados os Deputa
dos Simão Sessim, Luiz Fernando e Manoel Salvia·
no. O Deputado Márcio Reinaldo Moreira fazendo uso
da palavra agradeceu aos pares e ao Partido a confi
ança para a sua indicação ao cargo de Presidente da
Comissão. TeGeu elogios ao ex-Presidente Deputado
Delfim Netto e .saudou os Vice-Presidentes eleitos. Fi
zeram uso da palavra os Deputados Simão Sessim,
Manoel Salviano, João Coser, Delfim Netto, Valde
mar Costa Neto, Odelmo Leão _ Líder do PPB e José
Carlos Coutinho. O Presidente convocou reunião
para o dia vinte e nove, às dez horas, no plenário
nove, e encerrou os trabalhos às onze horas e vinte e
dois minutos. E para constar, eu, Maria Helena Pinhe
iro Monteiro , Secretária, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados. Deputado Márcio Reinal-
do Moreira , Presidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

1~ Reunião (Instalação e Eleição de Presi
dente e Vice-Presidentes) realizada em 22 de Mar
ço de 2000.

Às onze horas do dia vinte e dois de março de
dois mil, reuniu-se a Comissão de Minas e Energia,
no plenário nQ 16 do Anexo II da Câmara dos Deputa
dos, convocada pelo Presidente da Câmara dos De
putados, na forma regimental, para a eleição do Pre
sidente e Vice-Presidentes deste órgão técnico, na
presente Sessão Legislativa. Assumiu a presidência
dos trabalhos, na qualidade de último presidente, o
Deputado Gilberto Kassab. A lista de presença regis
trou o comparecimento dos Deputados: Titulares 
Airton Roveda, Alexandre Cardoso, Antônio Feijão,
Betinho Rosado, Félix Mendonça, Fernando Ferro,
Gervásil Silva, Gilberto Kassab, Ivanio Guerra, José
Janene, Juquinha, Lincoln Portela, Luiz Antonio Fle
ury, Luiz Sérgio, Marcos Lima, Moreira Ferreira, Paulo
Feijó, Pedro Pedrossian, Professor Luizinho, Olimpio
Pires e Vadão Gomes, e Suplentes - Airton Dipp, B.
Sá, Edinho Bez, Sérgio Reis, Ricardo Barros e Romel
Anízio. Deixaram de registrar suas presenças os De
putados Nicias Ribeiro, Alceste Almeida e Yvonilton
Gonçalves. Havendo número regimental, o Presiden
te declarou abertos os trabalhos e anunciou, confor
me acordo de Lideranças, os nomes dos candidatos
aos cargos de Presidente, Deputado Luiz Antonio
Fleury Filho e de Vice-Presidentes, Deputados Morei
ra Ferreira, Nicias Ribeiro e Fernando Ferro. A seguir
o Presidente designou o Deputado (vania Guerra para
servir como secretário. Finda a votação, foi constata
da a coincidência entre o número de cédulas e de vo
tantes. Processada a apuração, o Presidente anunci
ou o seguinte resultado: para Presidente, Deputado
Luiz Antonio Fleury Filho, com vinte e um votos, para
Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Moreira Ferrei
ra, com vinte e um votos, para Segun
do-Vice-Presidente, Deputado Nicias Ribeiro, com
vinte e um votos e para Terceiro-Vice-Presidente, De
putado Fernando Ferro, com vinte e um votos. A se·
guir o Deputado Gilberto Kassab convidou o Deputa
do Luiz Antonio Fleury Filho a assumir a presidência,
declarando-o empossado. O Presidente eleito, Depu
tado Luiz Antonio Fleury Filho, declarou empossados
os Deputados Moreira Ferreira, Nicias Ribeiro e Fer
nando Ferro. O Presidente agradeceu a escolha de
seu nome, franqueando a seguir a palavra. Falaram
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os Deputados Betinho Rosado, que elogiando a Co
missão pela feliz escolha do Presidente, enfatizou a
necessidade de regulamentação do art. 238 da Cons
tituição Federal, Moreira Ferreira, Fernando Ferro,
Ivanio Guerra, Airton Roveda e Félix Mendonça, que
parabenizaram os eleitos. Falaram ainda os Deputa
dos Marcos Lima, Olimpio Pires e Vadão Gomes que
além de se congratularem com os Deputados eleitos
elogiaram também o excelente nível dos funcionários
da Comissão. O Presidente convocou reunião para o
dia 29, quarta-feira, às dez horas e encerrou os traba
lhos às doze horas. E, para constar, eu, Lenivalda
Dourado Sampaio de Arrochela Lobo, Secretária, ,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pejo Presidente e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. De
putado Luiz Antonio Fleury Filho, , Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

1A Reunião (Instalação e Eleição de Presi
dente e Vice-Presidentes) realizada em 22 de mar
ço de 2000.

Às dez horas e trinta e quatro minutos, do dia
vinte e dois de março de dois mil, reuniu-se a Comis
são de Seguridade Social e Família, no plenário nl! 7
do Anexo II da Câmara dos Deputados, convocada
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, na forma
regimental, para a eleição do Presidente e Vi
ce-Presidentes deste Órgão Técnico, na presente
Sessão Legislativa. Assumiu a presidência dos traba
lhos o Deputado Alceu Collares. O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados Celso Gi
glio, Eduardo Barbosa, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Mattos, Renildo
Leal, Sérgio Carvalho, Vicente Caropreso, Darcísio
Perondi, Euler Morais, Jorge Alberto, Remi Trinta,
Rita Camata, Teté Bezerra, Afonso Camargo, Alme
rinda de Carvalho, Cleuber Carneiro, José Carlos
Coutinho, Laura Carneiro, Lavoisier Maia, Marcondes
Gadelha, Ursicino Queiroz, Antônio Palocci, Eduardo
Jorge, Henrique Fontana, João Fassarella, Antônio
Joaquim Araújo, Arnaldo Faria de Sá, José Linhares,
Nilton Baiano, Djalma Paes e Armando Abílio - Titula
res; Pedro Canedo, Ricarte de Freitas, Saulo Pedro
sa, Confúcio Moura, Jorge Costa, Laire Rosado,
Antônio Geraldo, Celcita Pinheiro, Costa Ferreira, Iva
nio Guerra, Ângela Guadagnin, Arlindo Chinaglia, Oli
veira Filho e Pedro Eugênio - Suplentes. Deixaram de

registrar suas presenças os Deputados Alcione
Athayde, Carlos Mosconi, Glycon Terra Pinto, Osmâ
nio Pereira, Saraiva Felipe, Dr. Rosinha, Serafim
Venzon e Jandira Feghali. Havendo número regimen
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos e
anunciou, conforme acordo de Lideranças, os nomes
dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado
Cleuber Carneiro - PFUMG, de Vice-Presidentes,
Deputados Jorge Alberto - PMDB/SE, Remi Trinta 
PMDB/MA e Celso Giglio - PTB/SP. A seguir o Presi
dente designou o Deputado Euler Morais para servir
como secretário. Finda a votação, foi constatada a co
incidência entre o número de cédulas e de votantes.
Processada a apuração, o Presidente anunciou o se
guinte resultado: para Presidente, Deputado Cleuber
Carneiro, com 34 (trinta e quatro) votos, para 1Q Vi
ce-Presidente, Deputado Jorge Alberto com 34 (trinta
e quatro) votos, para 22 Vice-Presidente, Deputado
Remi Trinta, com 34 (trinta e quatro) votos e para 3!l
Vice-Presidente, Deputado Celso Giglio, com 34 (trin
ta e quatro) votos. A seguir o Deputado Alceu Colla
res convidou o Deputado Cleuber Carneiro a assumir
a Presidência, declarando-o empossado. O Presiden
te eleito declarou empossados os Deputado Jorge
Alberto, Remi Trinta e Celso Giglio. O Deputado Antô
nio Palocci parabenizou o Deputado Alceu Collares
pela forma brilhante com a qual conduziu a presidên
cia da Comissão de Seguridade Social e Família, res
saltou, ainda, a mobilização capitaneada pelo parla
mentar que foi decisiva para a aprovação pelo Plená
rio da Câmara dos Deputados da Proposta de Emen
da à Constituição nº 82-A/95. Fizeram assonância
aos cumprimentos os Deputados Tarcísio Perondi,
Ursicino Queiroz, Teté Bezerra, Rafael Guerra, Edu
ardo Barbosa, Lídia Quinan, Jorge Alberto e Euler
Morais. O Deputado Alceu Collares agradeceu as dis
tintas palavras e comunicou que o sucesso dos traba
lhos desenvolvidos foi fruto da colaboração de todos
os membros da Comissão. O Presidente, Deputado
Cleuber Carneiro, comunicou que tentaria dar conti
nuidade ao brilhante trabalho desenvolvido pela
Mesa anterior e agradeceu a confiança nele deposita
da por todos os integrantes da Comissão. O Presi
dente convocou reunião para o dia 29 de março do
corrente, às 10 horas e encerrou os trabalhos às onze
horas e quarenta minutos. E para constar, eu, Eloízio
Neves Guimarães, , Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que depois de ser lida e aprovada será as
sinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Cleuber Carneiro, ,Presidente.
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COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a Proferir parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à Pro
posta de Emenda à Constituição n!2
472-0, de 1997, do Senado Federal, que
"Altera Dispositivos dos arts. 48, 62 e 84
da Constituição Federal e dá outras Pro
vidências"•

(Regulamentação de Medidas Provi
sórias).

51 Reunião, realizada em 22-3-2000.

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois
mil, às quinze horas e cinco minutos, no Plenário 5, do
Anexo 1\ da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF,
reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do
Deputado Ricardo Izar, os Deputados membros da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emen
da à Constituição n2 472-D, de 1997, do Senado Fe
deral, que "Altera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da
Constituição Federal e dá outras providências", Com
pareceram os Deputados Almeida de Jesus, Anivaldo
Vale, Antônio Carlos Pannunzzio, Armando Monteiro,
Francistônio Pinto, Gerson Peres, João Paulo, José
Antônio Almeida, José Machado, José Pimentel, Ma
uro Benevides, Nelson Meurer, Osmar Serraglio, Pau
lo Magalhães, Ricardo Ferraço, Ricardo Izar, Roberto
Brant, Romel Anízio, Ronaldo Caiado, Sílvio Torres e
Vic Pires Franco, Titulares; Átila Lins, Inaldo Leitão,
José Genoíno, Júlio Delgado, Marcelo Déda, Profes
sor Luizinho e Waldir Pires. Deixaram de comparecer
os Deputados Affonso Camargo, Babá, Carlos Dun
ga, Eber Silva, Eduardo Seabra, Fernando Gabeira,
Fernando Gonçalves, José Ronaldo, Nelson Otoch,
Paes Landim, Paulo Magalhães e Veda Crusius. Pre
sença eventual do Deputado Fernando Coruja. O De
putado Eduardo Seabra encaminhou atestado médi
co justificando sua ausência. O Senhor Presidente
declarou aberta a presente reunião. Ata: Dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior por sugestão do
Deputado José Genoíno, foi aprovada sem restrições.
Ordem do Dia: Audiência Pública. Convidado: Sr. Cel
so Antônio Bandeira de Melo, Professor da Pontifícia
Universidade Catófica/SP. Antes de conceder a pala
vra ao convidado, o Senhor Presidente fez a leitura da
síntese do seu Curriculum Vitae, concedendo-lhe, a
seguir, a palavra. Após sua exposição, foi interpelado
pelos Deputados José Genoíno, José Antonio Almei
da, Osmar Serraglio, aparteado pelo Deputado José
Antônio Almeida, João Paulo, Fernando Coruja, Pro
fessor Luizinho, .José Machado e Waldir Pires. Logo

após, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Deputado Roberto Brant. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às de
zesseis horas e cinqüenta minutos, antes convocan
do a próxima a realizar-se no dia 30-3, às 10 horas,
com a presença do Sr. Nelson Jobim, Ministro do Su
premo Tribunal Federal - STF. O inteiro teor da reu
nião foi gravado e as notas taquigráficas, após deco
dificadas, farão parte integrante desta Ata. E, para
constar, eu, ,Mário Drausio Coutinho, Secretário la
vrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Havendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da 5ll. reunião de audiência pública da Comis
são Especial destinada a proferir parecer ao substitu
tivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição nQ 472, de 1997, do Senado Federal, que
altera os arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal e dá
outras providências.

Gostaria de sugerir a dispensa da leitura da ata.
(Pausa.)

Em votação. Aqueles que estiverem favoráveis
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Eu gostaria também de lembrar aos Srs. Depu
tados que, dentro do prazo regimental, foram apre
sentadas oito emendas a esta Comissão.

Hoje marcamos esta audiência pública e convi
damos o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, cujo
currículo gostaria de ler rapidamente - três ou quatro
tópicos.

É livre docente em Direito Administrativo e Ciên~

cia da Administração, da Faculdade Paulista de Direi
to da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;
Professor Titular de Direito Administrativo, da Facul
dade de Direito da PUC de São Paulo; professor res
ponsável pela área de Direito Administrativo dos cur
sos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito
da pue de São Paulo; Professor Honorário da Facul
dade de Direito de Mendoza, na Argentina; e Doutor
Honoris Causa da Universidade de La Rioja, Argenti
na. Possui diversos livros publicados e artigos e pare
ceres publicados nas principais revistas brasileiras e
em revistas da Itália, da Espanha, da Argentina, do
Uruguai, da Colômbia, do Chile e da Costa Rica.

Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o
Prof. Bandeira de Mello. E, em seguida, passarei uma
lista para que se inscrevam os Deputados que deseja-
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rem fazer perguntas após a explanação do professor.
Com a palavra o Prof. Bandeira de Mello.

O SR. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO - Membros desta Comissão, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, em primeiro lugar, quero agra
decer a honra do convite para comparecer a esta
Casa, em vista de assunto, seguramente, dos mais
importantes que se poderia cogitar.

Em rigor, não se pode falar em democracia con
vivendo com medidas provisórias nos termos em que
eJas estão ocorrendo no País. Se o art. 62 da Consti
tuição e seu parágrafo único fossem obedecidos, as
medidas provisórias cumpririam a função de enfren
tar situações emergenciais de extrema gravidade e
valeriam, portanto, como um recurso do Executivo en
quanto o Podeú' Legislativo não enfrentasse o assun
to.

Todos que estão aqui sabem ~ e igualmente o
sabem quaisquer pessoas que Iiçiam com a área jurí
dica - que a tr~partição do exercício do poder é uma
das características centrais do Estado de Direito e
para contenção do poder. Eu começaria recordando
uma frase conhecidíssima de todos, de Montesquieu,
que deu origem, digamos, ao modelo da tripartição:
''Todo aquele que tem o poder tende a abusar dele". a
poder vai até onde encontra limite. Cumpre, então,
que o poder detenha o poder.

Tudo estaria perdido se a possibilidade de editar
as leis, de executar as leis e de julgar as leis estivesse
nas mãos de uma mesma pessoa ou de um mesmo
corpo de principais. Cumpre, então, que aquele que
faz as leis não as exectlte nem julgue; que aquele que
as executa nem as faça nem julgue; que aquele que
julgue não as faça nem execute.

Essas frases de Montesquieu são apresentadas
normalmente como sendo a base da idéia que levou à
adoção, nos vários sistemas constitucionais, do regi
me da tripartição do exercício do poder. Na verdade, a
Constituição brasileira, em seu art. 62, previu algo
que não se pode dizer que descomporia a tripartição
do exercício do poder, porque os senhores sabem
melhor do que eu que o texto diz que, em caso de re
levância e urgência, o Presidente da República pode
rá editar medidas provisórias, adotar medidas provi
sórias com força de lei, devendo submetê-Ias de ime
diato ao Congresso Nacional, que, estando em reces
so, será convocado extraordinariamente para se reu
nir no prazo de cinco dias.

Eu diria que há alguma coisa a salientar-se já na
cabeça do artigo, embora o seu parágrafo único ainda
seja muito mais esclarecedor. Desde logo se fala em

relevância e urgência. Relevância e urgência são os
fatores condicionais no exercício da competência.
Mas, além disso, diz-se que serão imediatamente co
municadas ao Congresso Nacional, que, estando em
recesso, será convocado para, num prazo de cinco
dias, tomar ciência delas.

a que há contido aí? Qual é a idéia que está por
trás disso? A idéia é óbvia. É que, tratando-se de ma
téria com força de lei, o competente é o Poder Legisla
tivo, dentro da lógica da tripartição e do que consta no
próprio texto constitucional, ao dizer que os Poderes
são independentes e harmônicos entre si, Executivo,
Legislativo e Judiciário, ou ao dizer que compete ao
Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias
de competência da União e especialmente... Aí sali
enta algumas, mas são todas. Em outras palavras, o
poder legislativo é do Legislativo.

Até aí não haveria grande problema. a normal
foi o texto ter feito o que fez, porque ele disse que se
rão imediatamente submetidas ao Congresso Nacio
nal, que é - perdoem-me a expressão prosaica - o
dono da bola nessa matéria. É aquele que tem que re
solver sobre o assunto.

Mas é o parágrafo único que vai dar o perfil jurí
dico, a fisionomia da medida provisória. O que diz o
parágrafo único? Que as medidas provisórias perde
rão eficácia desde a edição - e há aqui uma singulari
dade, o ser "desde a edição" - se não forem converti
das em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publi
cação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as
relações jurídicas delas decorrentes.

a que resulta desse texto é, com uma clareza
incontendível, que elas perderão eficácia desde a edi
ção se não forem convertidas em lei. Logo, o texto só
abriu uma alternativa: ou elas são convertidas em
lei. .. Ou, por outra, o texto não deixou alternativa, por
que elas têm que ser convertidas em lei. Não o sendo,
perdem a eficácia desde o início. É isso que está es
crito no texto. É claríssimo.

É verdade que o texto se vale de uma expressão
que, ao meu ver, tem favorecido de algum modo inter
pretações um pouco desatinadas, mas que, de qual
quer forma, prosperaram no Brasil. Ele diz "com força
de lei". Compreende-se que o texto haja usado a ex
pressão "com força de lei", porque ela é a maneira
mais singela, mais simples, mais breve de enunciar
uma característica da medida provisória, que é a de
possuir essa possibilidade de inovar inicialmente na
ordem jurídica, que é o traço da atividade legislativa.
a que caracteriza a atividade legislativa, em contraste
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com a atividade do Executivo, é que a atividade do
Executivo é uma atividade subordinada à lei.

Alguns teóricos - em Portugal, por exemplo,
um grande jurista de Coimbra, Prof. Queiró, dizia que
o Executivo é a longa manus do legislador. Na Gré
cia, Stacinopoulos foi uma grande figura do Conselho
de Estado, um dos grandes resistentes contra a dita
dura militar. Ele dizia que a administração não está
apenas proibida de agir contra a lei ou fora da lei, ela
só pode agir segundo a lei e na conformidade da lei.

Enfim, não é o caso de insistir nesse assunto,
mas é uma noção absolutamente pacífica que o típico
da função executiva é cumprir lei. Aliás, está expresso
no texto constitucional. Porque mesmo nos atos mais
conspícuos do chefe do Poder Executivo, aqueles que
ele expede por via de decreto, de acordo com o art. 84
da Constituição, está explícito: compete ao Presiden
te da República sancionar, promulgar, fazer publicar
as leis, assim como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução. O art. 52, de seu turno, vai des
de logo dizer que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Bem, com isto devemos interpretar o art. 62 fora
de qualquer contexto ou dentro do contexto? Dentro
da tripartição do exercício do poder ou fora da triparti
ção do exercício do poder? Ninguém vai imaginar
isso é óbvio - que o art. 62 seja um dispositivo que
prevalece sobre o restante da Constituição. Mas,
mesmo que se quisesse pensar que o art. 62 tem um
peso e uma força excepcionais, mesmo que se qui
sesse, há algo de uma clareza, neste mesmo pará
grafo único a que aludi, que espancaria qualquer dú
vida ou entredúvida. Diz nem mais nem menos do que
isso: se, em trinta dias, não for convertida em lei, per
de eficácia desde o início. Mas a expressão ''força de
lei" pode levar ou pode ter levado alguns a imagina
rem que a diferença entre a medida provisória e a lei é
uma diferença quanto à origem. Em outras palavras,
que é uma lei expedida pelo Poder Executivo. O Poder
Executivo parece que pensa isso, na verdade, que é
uma lei expedida pelo Poder Executivo, que é uma al
ternativa para a ação congressual.

Essa interpretação, na verdade, é impossível,
porque é facílimo demonstrar que há cinco diferenças
absolutamente fundamentais entre a medida provisó
ria e a lei. Há cinco diferenças absolutamente funda
mentais. A primeira delas é que, por força da dicção
do art. 62 e seu parágrafo único, as medidas provisóri
as são uma forma excepcional de regular as matérias,
ao passo que regular as matérias inicialmente inovan
do na ordem jurídica é a forma normal da lei. Então, a

primeira diferença - e acho que ela merece ser sali
entada - é a excepcionalidade da medida provisória e
a normalidade da lei quando se trate de inovar inicial
mente na ordem jurídica.

Há uma segunda diferença. A medida provisória
é efêmera, ao contrário da lei, porque o prazo de vali
dade da medida provisória está definido, predefinido
na Constituição: são trinta dias. São trinta dias e não
mais que trinta dias. Se não for convertida em lei, per
de a eficácia desde o início. A lei, não. A lei vigora até
que seja revogada por outra lei. A lei é perene, salvo
na hipótese das chamadas leis temporárias, que são
raríssimas. Mas, mesmo na hipótese das leis tempo
rárias, quem fixa o prazo de duração da lei temporária
é o próprio órgão que a emite. E, nesse caso, aquele
que emite a medida provisória não tem poder para fi
xar o seu prazo de duração, porque está dito que elas
duram trinta dias, está predefinido o prazo e ainda
está dito que perde a eficácia desde o início se não for
convertida em lei.

A terceira diferença é que a medida provisória é
precária. Enquanto a lei é permanente de um lado e é
estável, a medida provisória é precária. Por que é pre
cária a medida provisória? Porque não só ela tem o
seu período de validade circunscrito, como porque, a
qualquer instante, a qualquer momento, a partir da
edição da medida provisória, o Congresso Nacional
pode decidir por sua rejeição. Portanto, ela é precária,
ela depende da concordância de outro órgão, e não
do órgão que a emite. A lei, não, porque, para a lei ser
retirada do sistema, é preciso que o próprio autor, o
Congresso Nacional, retire-a. Então, veja-se aí essa
terceira diferença.

Mas ainda há uma diferença de grande relevo a
ser assinalada entre as medidas provisórias e a lei.
Está nesta frasezinha, nesta dicção aqui: se não fo
rem convertidas em lei, perdem a eficácia desde o iní
cio. O que é perder a eficácia desde o início? É uma
situação equivalente, em tratamento jurídico, a que se
dá aos atos nulos. Quando uma lei é revogada, ela
perde a eficácia a partir da revogação. Tudo que está
para trás fica absolutamente resguardado no univer
so jurídico. A medida provisória, não. Dá-se à medida
provisória o tratamento idêntico que se dá ao ato nulo.
O ato reconhecido como inválido, nulo ou anulado
perde a eficácia desde o início.

Portanto, o próprio texto constitucional deu um
tratamento para a medida provisória, do qual ressalta
a toda evidência que é para existir em caráter emer
gencial, enfrentando uma situação anômala, após o
que o juiz da situação, o Congresso Nacional, conver-
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te-a em lei. Aí ela persiste. Se decidir pela
não-conversão em lei, a medida provisória perde a
eficácia desde o início. É por isso que se diz que o
Congresso regulará aquelas relações que surgiram
numa situação transitória, eventual, emergencial.
Essa é a razão.

Creio que ainda há um ponto que poderia ser
ressaltado com oportunidade. É que isso está, afinal,
a significarque foi dada ao Congresso a seguinte pos
sibilidade: se foi editada uma medida provisória, mas
ele considera que não vale nem a pena perder o tem
po dele com a medida provisória, ele não precisa reu
nir-se e decidir rejeitar a medida provisória. Ele não
tem necessidade de fazer isso. Se ele achar que é
uma perda de tempo se ocupar daquela medida provi
sória, que, digamos, os trabalhos legislativos possu
em matéria que lhe está atraindo muito mais a aten
ção, o Congresso Nacional simplesmente fica em si
lêncio, não faz nada. Decorridos os trinta dias, se não
foi convertida em lei, a medida provisória perde a efi
cácia desde o início. É isso que está escrito, com to
das as letras, no texto constitucional.

Quer dizer, o Congresso Nacional é juiz, inclusi
ve, da situação. Ele não tem que se darao trabalho de
ir lá e dizer que rejeita a medida provisória. Ele não
precisa se dar a esse trabalho. A Constituição já resol
veu para ele. Se ele não der atenção para essa medi
da provisória, ela desaparece, ela implode no univer
so jurídico e vai perder os seus efeitos desde o início.

Eu diria que essas são as primeiras quatro ca
racterísticas da medida provisória, como se vê, com
pletamente diferente da lei. Mas há uma quinta carac
terística, que é aquela a que normalmente as pesso
as atribuem maior importância e que é, sem dúvida,
muito importante. Mas, a meu ver, ela não pode ser di
ferenciada das anteriores, na medida em que - eu in
sisti um pouco no fato de que elas são precárias e efê
meras -, conforme está escrito no texto constitucio
nal, já uma conclusão poderia ser extraída imediata
mente: a medida provisória não pode tomar nenhuma
providência que tenha índole definitiva. Por exemplo,
não pode extinguir órgão algum, não pode extinguir
pessoa jurídica alguma, porque extinguir órgão ou
pessoa, ou qualquer outra providência dessa nature
za, não é enfrentar uma situação em um interregno de
trinta dias. É tentar oferecer uma solução permanen
te, como ocorre com a lei. E a medida provisória, já se
viu, não é lei.

Portanto, como ponto de partida, já se poderia
sustentar - e seria a interpretação correta - que ne
nhuma medida provisória pode resolver situação al-

guma mediante providência que não seja aquela para
enfrentar uma situação durante trinta dias, até que o
senhor da matéria, o Congresso Nacional, decida e
resolva.

Mas vou à quinta característica, que é aquela
sobre a qual se detêm mais as pessoas que se debru
çam sobre esse assunto. Que característica é essa e
que cria uma grande diferença também entre a medi
da provisória e a lei? Tudo aquilo que o legislador fi
zer, que o Congresso Nacional fizer, por definição, é
de interesse público. Basta ser decidido pelo órgão,
virou lei, é de interesse público.

Todos podemos ter um juízo político. Por exem
plo, os que votam contra a lei têm um juízo político de
que não éde interesse público, de que é prejudicial ao
interesse público. É um ju ízo político. Juridicamente,
se a lei decidiu algo de um dado modo, desde que não
seja inconstitucional, evidentemente, é de interesse
público. Logo, o interesse da matéria é atribuído, é in
fundido pelo próprio Congresso Nacional. É o Poder
Legislativo que infunde interesse em uma matéria. Na
medida provisória não está dito que o Presidente da
República poderá expedir medidas provisórias, senão
em casos de relevância e urgência. Desde o primeiro
ano da faculdade, os que estudam direito aprendem
como regra de interpretação, no princfpio hermenêu
tico, que não há na lei palavras inúteis. E, se não há
na lei palavras inúteis, a fortiori, não há paiavras inú
teis na Constituição. O texto constitucional fala em re
levância, portanto, o interesse público, no caso, tem
que existir antes. Não é aquele interesse público que
resulta da ação do Poder Legislativo ao produzir uma
lei. O interesse público tem que ser antes identificável
e ser um interesse público, ademais qualificado como
relevante. Todo interesse público é relevante, é óbvio,
mas, se o texto utilizou a expressão "relevante", não é
qualquer interesse público, mas sim um interesse pú
blico qualificado, excepcional, anormal, que ultrapas
sa o simples dizer "isso é interesse público".

Mas os requisitos são cumulativos. É relevân
cia e urgência. Tem de haver os dois. Alguém dirá:
Mas urgência? Que expressão fluida é assa, urgên
cia? Se a palavra "urgência" não tivesse conteúdo,
por definição não seria uma palavra, mas um rufdo,
um som ininteligível. A característica exatamente do
símbolo é de se reportar ao que foi simbolizado, por
tanto, ela pressupõe um conteúdo. A palavra "urgên
cia", obviamente, tem um conteúdo. Por muito fluida
ou vaga que seja essa palavra, algo pode ser sugeri
do com relação ao conteúdo: o que é urgente.
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E o que é urgente para editar uma medida provi
sória? É aquilo qU0 não pode aguardar a manifesta
ção do Congresso, sob pena de perecimento do inte
resse público que a medida provisória venha acudir.
Logo, no fundo, é uma urgência muito urgente. Do
contrário, não caberia uma medida provisória, até
porque existe no próprio texto constitucional o meca
nismo de o Presidente da República pedir urgência e
julgamento da matéria. Enfim, é um julgamento a
apreciação da matéria se realizar em certo prazo, sob
pena de sustar as outras questões que estão na
Ordem do Dia para o apreciar da matéria, se ultrapas
sar certo prazo. Portanto, existe até parâmetro na
Constituição para delimitar essa urgência.

!\lão estou a dizer nem pretendo dizer que o pa
râmetro é estritamente esse que resulta. É muito me
nor. Se alguém quisesse algum parâmetro já teria
esse. Aquilo que pudesse aguardar esse prazo, sem
perecimento elo interesse público, não comporta me
dida provisória.

Enfim, para chegar a algumas considerações fi
nais, o que se pode depreender dessas característi
cas da meclida provisória em oposição à lei? Se elas
são, como são, conforme se viu, efêmeras, precárias,
extraordinárias, perdem a eficácia desde o início se
não apmvadas pelo Congresso Nacional, se só po
dem ser editadas ante a presença ele certos pressu
postos, tendo como delimitadoreó ali competência a
relevância e a urgência, isso significa que medida
provisória tê algo anômalo e que só existe para enfren
tar situação emergencial, algo que o Congresso Naci
onal não regulou ainda porque ele não considerou
que era o caso. Mas, se ocorrer uma circunstância su
pervenlenta que crie uma situação incomum, invul
gar, em que periclite o interesse público, sem o quê,
sem uma providência para salvá-lo provisoriamente
até que o Congresso Nacional, nos trinta dias, diga
que realmente era o enfrentamento de uma situação
contingente, anômala, superveniente, excepcional,
não iríamos deixar o interesse público perecer, e o
Congresso Nacional necessitaria de mais tempo para
tratar da matéria, era o caso sim de uma medida pro
visória. Mas se não se colocar esse hipótese, não é
caso de medida provisória.

V. Exas. podem até sorrir diante do qU0 eu digo e
dizer qu~~ sabem que não é nada. disso que se p~ssa.

Como é, então, o que se passa? F!z um levaní8Jy!ento
até o fim de agosto de 1999 e verifiquei que só nesse
período do Sr. Fernando Henrique Cardoso, do prime
iro ao segundo mandato, foram expedidas 3 mil, 239
medidas provisórias. Se tirarmos os feriados, ,sábá-

dos e domingos, dá uma média de 2,1 medidas provi
sórias por dia. Quantas leis foram editadas no mesmo
período? Oitocentos e cinqüenta e quatro leis, entre
ordinárias e complementares.

Para resumir do modo mais simples e natural
possível, o Poder Legislativo, que é o Poder incumbi
do de produzir as leis, não produziu senão cerca de
um quarto das normas jurídicas vigentes nesse perío
do. Três quartos foram produzidos pelo Poder Execu
tivo. Em outras palavras, quem é o órgão legislativo do
País é o Poder Executivo. Não é só isso. Das medidas
provisórias vigentes nesse período a que aludi, só 89
medidas provisórias foram aprovadas. Quer dizer que
2,75% delas, ou seja, 97,25% das medidas provisóri
as vigentes no País estavam vigendo no País sem
aprovação do Congresso Nacional, apesar de o texto
dizer que, não convertidas em lei, perderão a eficácia
desde o início. Do contrário, não cabe a medida provi
sória. Até porque existe no texto constitucional o me
canismo de o Presidente da República pedir a urgên
cia e o julgamento da matéria - porque, enfim, é um
julgamento no fundo -, a apreciação da matéria num
certo prazo, sob pena de sustar as outras questões
que estão na Ordem do Dia, para que seja apreciada
a matéria. Se ultrapassado certo prazo.

Portanto, existe até parâmetro na Constituição
para delimitar essa urgência. Não estou a dizer, nem
pretendo dizer que o parâmetro é estritamente ex re
sulta. É muito menor. Mas, se alguém quiser algum
parâmetro, já tem esse. Aquilo que possa aguardar
esse prazo, sem perecimento do interesse público,
não comporta a medida provisória.

Alguém dirá que é porque elas são reiteradas,
são reproduzidas. Peço perdão, talvez, pela dureza,
pelo radicalismo das palavras que vou proferir, mas
acho que qualquer pessoa com nível médio de inteli
gência percebe que não pode haver reprodução de
medida provisória, porque a única diretriz constitucio
nal é: não há outra hipótese levantada. Ou é converti
da em lei ou perde eficácia desde o início, conforme
diz o parágrafo único. Se algo que não for convertido
em lei deve perder eficácia desde o início, como se vai
reproduzir? Até porque, se pudesse ser reproduzida,
tudo aquilo que se viu como característica de medida

,provisória, decorrente do art. 62 e parágrafo único,
subverter-se-ia totalmente. Qual é a subversão?
Acontecer o que está acontecendo: a cada trinta dias,
faz-se uma nova medida provisória, que passa a vigo
rar, perde o caráter de efêmero e precário, perde o ca
ráter de perder a eficácia desde o início, a partir de
trinta dias, fica tão forte quanto as leis, o que c~nver-
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teu o Brasil no único país da história governado por
prestações iguais e mensais e sucessivas ou quase
iguais. É o único país. Na história de povos primitivos
ou evoluídos, não há nada semelhante a isso.

Isso cria, evidentemente, para todos os opera
dores do Direito... Quem são os operadores do Direi
to? Somos todos nós, nós o aplicamos todo dia. Até
ao comprar um jornal aplico o instituto da compra e
venda. Os operadores do Direito, particularmente os
qualificados - magistrados, a própria Administração,
que tem que executar as normas jurídicas, e os advo
gados -, têm dificuldade em saber qual é a norma
em vigor. Hoje o grande problema não é o de interpre
tação, é o de saber qual a regra que incidia no preciso
momento, porque, em trinta dias, a nova medida pro
visória pode ter mudado um artigo ou uma palavra de
um artigo, e já mudou tudo. Aquele contrato foi assina
do naquele dia, não foi no outro. Então, criou-se um
caos, um verdadeiro inferno.

Do meu ponto de vista, uma das coisas ruins
que apareceram no Brasil, do jeito que estão regula
das, foram as organizações sociais. Para ser organi
zação social o indivíduo precisava ter o aval do Minis
tro da Administração e do Ministro da Pasta corres
pondente à matéria tratada pela organização social.
Mas não há mais o Ministro da Administração. Então,
vou descobrir quem é agora. Simplesmente, não há
dispositivo algum nas medidas provisórias que trouxe
a modificação que diga que as competências do Mi
nistério da Administração passaram para o Ministério
do Planejamento.

Há alguns dias, eu estava orientando uma tese
de doutoramento de um juiz federal, uma pessoa qua
lificada. Estava escrito: aprovação do Ministro. Assi
nalei e pensei: o que vou dizer para ele agora? Posso
dizer que o Ministro não existe mais, mas quem é o
competente? É preciso um esforço hermenêutico fan
tástico, uma ginástica para chegar à conclusão de
que, pela lógica, isso há de ter ficado como atividade
do Ministério do Planejamento, da Fazenda. Não está
dito isso. É preciso esforço.

Aquilo que é feito por meia dúzia ou por um, evi
dentemente, não pode ter a qualidade daquilo que
passou pelo crivo de um grande número de indivídu
os, pela publicidade própria do processo de tramita
ção legislativa e até pela manifestação dos vários
segmentos interessados da sociedade, sejam sindi
catos de trabalhadores, sejam associações de repre
sentantes patronais.

É evidente que a lei, por piores que fossem os
Parlamentares, é muito mais bem-feita que aquilo que

sai de um gabinete e não passa pelo crivo de várias
cabeças. Então saem medidas provisórias disparata
das. Mas não se trata aqui de atacar medida provisó
ria.

Falando no Congresso Nacional, ou bem há um
Poder Legislativo, com funções próprias e típicas ou
não há democracia alguma. É uma ditadura literal
mente. Estamos em plena ditadura. A nossa demo
cracia é uma farsa. Não se pode pensar que ditadura
é sinônimo de tortura e prisão ou que, simplesmente,
não há mais liberdade de expressão.

Para falar com toda a franqueza, senão eu não
teria vindo, a liberdade de expressão de cada um de
V.Exas., a minha ou a de qualquer pessoa é desse ta
maninho. O dono de jornal, televisão ou rádio tem li
berdade de expressão.

Outro dia, por curiosidade, perguntado a respei
to desse tema em aula, pensei: comecei a lecionar em
1962. Estamos no ano 2000. Leciono nos cursos diur
no, noturno, de mestrado e doutorado. Portanto, tive
uma gigantesca quantidade de alunos. Já fiz mais de
600 conferências. A grande maioria delas no Brasil.
Se somar todas as pessoas que me ouviram até o dia
de hoje, não dá aquilo que é ouvido numa estação de,
rádio. É uma vida inteira. Em uma estação de rádio ou
televisão, milhões de pessoas ouvem a um só tempo,
em um só instante.

Quanto à liberdade de expressão, não há pro
blema algum, porque nossa liberdade de expressão é
desse tamanhinho. Esta é a verdade verdadeira.
Então, alguém que tenha um bom manejo na mídia
acabou, pode deixar toda a liberdade de expressão
na terra, porque aqueles cuja fala é ouvida por mi
lhões vão ser complacentes, tolerantes, benévolos,
vão pautar aquilo que for o caso de pautar, vão publi
car insistentes notícias, com enormes manchetes e,
para não dizer que não publicaram nenhuma do outro
lado, uma notícia menor ou com um título que não vai
atrair para o conteúdo. Isso significa que ditadura não
é tortura e prisão, é também uma característica fre
qüente na ditadura, mas não é necessário que haja
isso para que esteja implantada a ditadura.

Hoje ainda posso repetir o que foi dito há sécu
los por Montesquieu: tudo estaria perdido se esses
poderes estivessem reunidos nas mãos de uma pes
soa ou de um mesmo corpo de principais. Hoje está
reunido nas mãos de um principal. Objetivamente,
isso significa a implantação de uma ditadura. V.Exas.
dirão que isso é um terrível exagero, que não é verda
de e é dito por alguém que - digamos - está extrema
mente hostil à existência das medidas provisórias,
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que, mesmo que reconheçamos que há abusos, não
podemos dizer que há uma ditadura.

Trago em meu abono suspeitíssimas opiniões
de um cientista social do mais alto e reconhecido va
lor, que disse que o Executivo abusa da paciência e
da inteligência elo País quando insiste em editar medi
das provisórias sob variados pretextos etc. Com esse
ou com pretexto semelhante, o Governo afoga o Con
gresso em uma enxurrada de medidas provisórias. O
pressuposto era de que tais medidas seriam um re
médio extremo, realmente relevante e urgente. Elas
passaram a ser editadas como se fossem os antigos
decretos-leis. Ou o Congresso põe ponto final no rei
terado desrespeito a si próprio e à Constituição ou en
tão é melhor reconhecer que no País só há um poder
de verdade, o do Presidente. Daí por diante (saliento
esta frase), esqueçamos também de falar em demo
cracia.

Quem disse isso foi o Senador da República
Fernando Henrique Cardoso, em artigo publicado na
Folha de S.Paulo, no dia 7 de junho de 1990. S.Exa.
não estava se referindo a três mil e tantas medidas
provisórias, mas a 160 medidas provisórias editadas
pelo Governo Collor.

Vejam V.Exas. que, felizmente, o Presidente da
República atual e eu coincidimos no ponto de vista de
que não há democracia com o uso de medidas provi
sórias desse modo.

Talvez haja uma coisa igualmente terrível. Hoje
a situação já é outra, porque não fiz a conta de tirar
domingo e feriado para saber a média, mas de acordo
com o site do Palácio do Planalto, até o dia 17 de mar
ço de 2000, foram expedidas 3 mil, 926 medidas pro
visórias pelo atual Presidente da República. Isto signi
fica que, se até sEltembro de 1999, apenas um quarto
da legislação, malis ou menos, era produzido pelo Le
gislativo e três quartos pelo Executivo. O povo pode
muito bem perguntar: por que estamos pagando para
ter Deputado, se é perfeitamente possível governar o
Pafs, como vem sendo governado, por meio de medi
das provisórias? Para que serve Deputado se, em ve.z
de serem feitas por ele, as leis são feitas pelo Executí
vo? Essa é uma pergunta passível de ser feita.

O Poder Legislativo é o que legisla. O Poder
Executivo é o que cumpre as leis. Se o que cumpre as
leis faz três quartcls das "leis" - entre aspas - e ape·
nas um quarto é feito pelo Legislativo, isto significa
um aprofundamento perigoso da dissolução das insti~

tuições democrátic:as. Se isso continuar do jeito que
vai, daqui a pouco todas as pessoas acharão que o
normal não é o Let~islativo fazer leis e vão questionar

a existência dos Srs. Deputados e Senadores. O nor
mal é o Executivo fazer as leis. A prática demonstra
isso.

Srs. Deputados, como cidadão - não estou nem
falando como alguém que milita na área jurídica -,
entendo que, se não for estabelecido que é crime de
responsabilidade reeditar medida provisória, quem
vai segurar isso? Dirão os senhores: "Bom, mas po
demos segurar, porque podemos rejeitar as medidas
provisórias". Mas tem adiantado? Não tem adiantado.
Então, é preciso outra solução. Uma solução suficien
temente cortante, que permita encerrar isso. Poderão
os senhores dizer: Mas e o Supremo Tribunal Fede
ral? Por que o Supremo não fuimina tudo isso? Por
que nenhuma delas é constitucional. Talvez a única
que possa ser considerada constitucional, aparente
mente, seja precisamente aquela de edição do Plano
Cruzado, que perderia sua eficácia em seguida, mas
quando da edição, as outras são todas inconstitucio
nais. Por que o Supremo não faz?

Os senhores, certamente, têm um contato tão
ou mais intenso do que eu tenho com o Supremo. Se
ria bom perguntar aos Ministros do Supremo por que
S.Exas. não fazem isso. Realmente, não consigo en
tender. A meu juízo - digo isso com sinceridade, sem
parti pris, porque meu parti pris, evidentemente, é o
da democracia -, se um estudante de Direito disses
se que o Executivo pode repetir medida provisória em
face da Constituição, eu diria que ele tem que ser re
provado, não poderia ter chegado à faculdade, por
que ele tem de enxergar que não pode repetir-se.
Uma pessoa com QI normal percebe que não dá para
repetir medida provisória. Não tenho resposta para
essa pergunta. Se fosse muito atrevido, faria uma es
peculação: a forma pela qual alguém chega ao Supre
mo Tribunal Federal é propícia à reverência, à repeti
ção de nossa tradição. O Executivo no Brasil é o su
cessor do rei. Esta é averdade, o Presidente para nós
é um pouco um rei. O Brasil adora rei, o rei Pelé, a rai
nha Xuxa, a rainha-avó Hebe Camargo, enfim, está
cheio de reis e rainhas. O Presidente da República é,
ipso facto, um rei. É esta a imagem dele. Então, há
uma reverência muito grande. E, se alguém chega ao
Supremo por um processo em que basta a vontade
do Presidente e a concordância do Senado - o Sena
do não rejeitar-, é evidente que entre a Casa legisla
tiva e o Executivo tem que haver algum espécie de en
tendimento, até para o País andar. Basta indicar e
ponto final.

Então, cria-se uma situação propícia a um com
portamento complacente com o Executivo. Mas há já
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muitos juízes federais, não só federais, que não apli
cam medida provisória reeditada, porque é uma viola
ção manifesta e óbvia do texto constitucional.

Srs. Deputados, Sr. Presidente, acredito que já
se chegou a um ponto em que ou se salva a democra
cia ou se desmoraliza o Congresso totalmente. Há um
ou outro que faz as leis, são leis feitas atrás da porta.
Nem ao menos são normas, porque não podem ser,
pela estrutura do Executivo e do Legislativo, feitas
com essa publicidade, cujo caminho, cujo itinerário é
acompanhado por quem queira acompanhar, porque
se alguém não acompanha, depois não pode quei
xar-se, porque não quis, porque pode acompanhar.

A publicidade do processo legislativo representa
uma grande garantia, que pode ser usada ou não usa
da. Isso depende do grau de consciência de cidada
nia, que lei alguma pode mudar, mas a oportunidade
está dada. A medida provisória nem ao menos é isso,
é a desmoralização do Congresso Nacional. E a des
moralização do Congresso Nacional significa, ipso
facto, a desmoralização das instituições democráti
cas.

Como cidadão, como brasileiro que passou a
vida inteira lidando com o Direito, seja como advoga
do, seja como parecerista, seja sobretudo como pro
fessor, assisti por via transversa ao fim da democra
cia, porque vi durante todo o golpe militar. No ignoro
que o Brasil de 1500, de quando foi descoberto até
hoje, praticamente não teve democracia. É claro que
não havia democracia no Brasil Colônia, no Brasil
Império, e, no tempo das eleições a bico de pena da
República Velha, não havia democracia. Então, quan
do iria surgir a democracia? Foi com a Revolução de
30, a instalação da ditadura? Obviamente, não foi.

A democracia política no Brasil- social não teve
dia algum - aparece em 1946. O mundo inteiro co
nhecia a democracia, e os brasileiros só em 1946 co
nheceram a democracia, porque depois só sobra em
1964. Depois fica até 1986, creio, na sucessão do pe
ríodo castrense. E, em seguida, quando ela renasce,
quando pensamos que enfim teríamos a democracia,
o que aconteceu? Ou um finalzinho de decreto-lei ou
medida provisória.

Então, reconheço que é um país que não tem
tradição democrática, mas chega um dia, um momen
to em que alguém - a uma certa idade, como é o meu
caso, não se tem mais muito tempo para esperar - co
meça a achar que chegou o dia. Vamos entrar na de
mocracia. Para isso, precisamos acabar com a medi
da provisória. Se não acabarmos com a medida provi
sória... E não vai acabar, infelizmente, não vai.

A medida provisória não serve para o Brasil. Ela
pode ser usada na Itália, com o nome de decreto.
Para o Brasil ela não serve. Esse negócio de importar
instituto estrangeiro é a coisa mais perigosa da Terra.
Há, na Inglaterra, um instituto pelo qual o Primei
ro-Ministro pode dizer: The Minister is satisfied. E,
se o Ministro estiver satisfeito, qualquer questão pos
ta em juízo não pode ser mais apreciada pelo juiz. Va
mos importar as coisas de países civilizados? Na his
tória da !nglaterra, isso foi usado um número ínfimo
de vezes. Na 2ª Guerra Mundial, como foi usado mais
de uma vez, foi interpelado o Primeiro-Ministro. Ele
compareceu. Era negócio de internar súdito do Eixo,
era caso de espionagem até, sem o devido processo.
O Primeiro-Ministro compareceu, garantiu ao Parla
mento inglês que, a não ser que fosse algo que não ti
vesse nem como nem onde, não havia o risco de ele
voltar a usar aquele instituto. E, de fato, nunca mais o
usou.

"Ah, a Itália tem decreto". Pois muito bem, eles
que fiquem lá com os decretos-leis deles. Para nós
esse sistema é ruim. Se vamos continuar com a medi
da provisória, mas se queremos ao mesmo tempo
prestigiar o Parlamento, para que não pareça um ór
gão inútil, um órgão cuja função é usurpada por outro,
que no mínimo se estabeleça que não pode o Executi
vo reiterar medida provisória, que perde a eficácia.
Algo que fique claro, já está na Constituição, sei que
está, mas tem que dizer que é crime de responsabili
dade a reiteração de medida provisória. Acabou. Aí
não vai mais haver medida provisória. Toda a compla
cência com quem detém o poder olímpico, que é pró
prio dos presidentes nos países subdesenvolvidos...
Ele vai caminhando um passo a mais.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Vamos agora passar para os debates. O primeiro ins
crito é o Deputado José Genoíno, que tem três minu
tos.

Com a palavra o Deputado José Genoíno.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, srªs e Srs. Deputados, não utilizarei mais que
os três minutos que me são concedidos pela Mesa.

Concordo inteiramente com o Professor Celso
Antônio Bandeira de Mello, que demonstrou com mui
ta competência o que representa a medida provisó,ria.
No caso do conceito de urgência, Professor Antônio
Bandeira, quero acrescentar que o Presidente da Re
pública dispõe, na Constituição, da prerrogativa de
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solicitar urgência para as proposições que enviar a
esta Casa.

Portanto, o Presidente da República pode inter
ferir na pauta do Poder Legislativo, porque, no prazo
de 45 dias, a matéria para a qual foi solicitada urgên
cia tem que entrar na pauta, que fica trancada en
quanto proposição não for deliberada pelo Plenário.

Ao enviar ao Parlamento sua proposição já com
o pedido de urgênc:ia, o Presidente da República não
pede uma autorização - não estou referindo-me à lei
delegada. Ele emite um juízo de urgência para uma
proposição e interfere na pauta do Congresso Nacio
nal, trancando-a até a matéria ser deliberada.

Há outra questão. O número de pessoas que
participam da edição de uma medida provisória che
ga no máximo a vinte, um número bastante reduzido
se considerarmos que a medida provisória, com a pu
blicação, já gera efeitos. Portanto, esse conceito de
ato legal cirúrgico é da própria essência da lei, que
não tem publicidade anteriormente à discussão.

E, no Congresso Nacional, com todos os defei
tos e as mazelas da instituição, a lei é discutida, deba
tida. Graças ao debate, o próprio Congresso Nacional
pode corrigir possíveis erros ou maracutaias no proje
to de lei, aperfeiçoando-o e estabelecendo o contradi
tório. A medida provisória, por sua vez, impede o con
traditório.

Vejam bem o que acontece no Congresso Naci
onal. Como a medida provisória produz imediatamen
te efeitos no mundo jurídico, na vida das pessoas, o
Congresso Nacional', ao apreciá-Ia, fica diante da se
guinte situação: caso revogue a medida provisória, é
como colocar a pasta de volta no tubo, ela não volta.

Então, estabelece-se uma relação promíscua
de cumplicidade entre os dois Poderes, um empur
rando para o outro a decisão. Por isso, surgem crises
como esta, em que estamos diante de um problema,
que, certamente, acontecerá daqui a três ou quatro
semanas. O Congresso Nacional criou uma Comis
são Especial para tratar do salário mínimo. Os depu
tados se reúnem, os ministros vêm aqui, há audiênci
as públicas. Há divergências, é claro, e a discussão é
aberta, inclusive com a participação da base do Go
verno. Apesar disso, o Presidente da República cha
ma os líderes e anuncia que utilizou mais uma vez a
medida provisória para fixar o valor do salário mínimo.
Está fazendo isso há três anos. Publicada, a medida
provisória do salário mínimo já entra em vigor. Que
estímulo terá o deputado para votar a medida provisó
ria editada?

Vamos imaginar, professor, que o Congresso
Nacional tivesse um gesto de boa vontade e decidis
se reunir-se e votar todas as medidas provisórias em
uma noite só. Há hoje em torno de oitenta medidas
provisórias. Portanto, seriam necessárias oitenta co
missões, com treze membros suplentes e treze efeti
vos. Seriam necessários deputados e senadores para
constituir dez comissões. A Casa não legislaria sobre
mais nada. Isso é um escândalo. O Congresso Nacio
nal paga por isso um preço muito alto, porque é o cul
pado por não votar as medidas provisórias.

Eu agradeço as suas palavras, professor. Apóio
integralmente o seu discurso, que enriquece a nossa
Comissão Especial. Espero que possamos levar para
o Plenário a vontade política deste Poder de finalmen
te assumir esta condição.

Quando um Poder não quer ser Poder, o outro
não tem limite. É o que está acontecendo. E espero
que não aconteça essa tragédia com o salário míni
mo. O Congresso Nacional faz um grande movimento,
várias audiências públicas, dá entrevistas, os deputa
dos viajam, aparecem na mídia, fazem muitas coisas.
Na hora de votar a matéria, vem uma medida provisó
ria. Isso pode acontecer daqui a quinze ou vinte dias.
Espero que o Congresso Nacional levante a cabeça e
queira ser Poder.

O SR. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO - Deputado, V. Exª fez uma observação muito
interessante: o Executivo entope o Legislativo de me
didas provisórias e não lhe permite fazer nada. Quan
do dois amigos têm o hábito de sair juntos, se um de
les é muito realizador, muito expedito, muito diligente
e logo corre para comprar passagens e tomar as pro
vidências necessárias, o outro descansa o corpo. Em
um casal é igualzinho. Esse fenômeno também apa
rece na vida política: se um faz, faz, faz, o outro se
acomoda. E nisso tem razão o Presidente da Repúbli
ca. Alguém entope o Congresso Nacional de medida
provisória. Ele não pode fazer outra coisa.

Então, estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o nobre Deputado José Antonio Almei
da.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Eminente Professor Bandeira de Mello, eu já conhe
cia o posicionamento de V. Sã a respeito das medidas
provisórias, não só da leitura dos seus trabalhos,
como também da magnífica exposição que V. Sª fez
na última Conferência Nacional da Ordem dç>s Advo
gados do Brasil, à qual compareci.
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Tomei a iniciativa de fazer o convite a V. E){él para
comparecer aqui justamente porque achei que seria
importante - parece-me até imprescindível ~ que os
demais colegas da Comissão tivessem acesso ao
seu posicionamento.

Não tenho nada a discordar desse posiciona
mento, mas, pelo contrário, desejo confirmá-lo e sau
dá-Ia, como o fiz naquela Conferência e faço nova
mente agora.

V. Sª mesmo reconheceu que o ideal seria extir
par o instituto das medidas provisórias, que não é in
compatível com o resto da Constituição Federal, des
de que não seja interpretado como se não 8'<istisse o
resto da Constituição Federal. Essa é a verdade. Se
se interpretasse o instituto das medidas provisórias
como está na Constituição Federal, ele não seria com
ela incompatível. Infelizmente, ele é interpretado
como se fosse além da Carta Magna ~ talvez um pou
co em razão da nossa alma brasileira -, e isso é que
justificaria. extirpá-lo do texto constitucional.

Mas V. Sª também reconhece que a isso não po
demos chegar, pois não há condições propfcias, até
porque aqueles que poderiam defencler essa tese,
que estão, em sua maioria, na Oposição, são uma mi
noria em relação ao conjunto de Deputados e Sena~

dores que fazem o Congresso N8.cional.
Portanto, não há realmente essa possibilidade,

e a PEC nº 472, a qual estamos debatendo, traz: uma
solução paliativa: estabelece restrições à edição de
medidas provisórias e estabelece uma forma de evitar
a sua reedição, com a previsão de uma única prorro
gação, o que, a contrario sensu, significa a impossi
bilidade de réedição. Não sei se vai ser essa 8. inter~

pretação do Supremo Tribunal Federa.!, mas pare~

ce-me que só poderá ser essa. Além disso, esta pro
posta de emenda à Constituição cria também outras
regras relativas à vigência das medidas provisórias
que não foram editadas com base nessas regras.

Mas, Prpf. Celso Antônio, a provocação que faço
a V. Sª diz respeito a uma tentativa que, pe~o que sei,
não está, até agora, presente nas emendas que eu
sei que foram apresentadas a esta proposta de emen
da à Constituição, mas está sendo mencionada na
imprensa como uma tentativa da base governista,
como um todo de algo que o Palácio do Planalto pre
tende fazer.

Trata-se de algo que se pretendeu fazer naquele
projeto anterior ~ de cuja discussão na reuniã.o de Lí
deres participei - e que, naquele momento, foi rejeita.
do: a revogação de um dispositivo que está na nossa
Constituição Federal e que foi a l~mica forma, até ago-

u:\12698.vp/outros/altam/warilal

ra, de deíes'?! elo Congresso Nacional no tocante à
prolifelação de medidas provisóril~s. Estou falando do
art 2tl6 da Constituição Federal, que determina que
não se adotará medida provisóri31 ps.ra regulamentar
artigos da Constituição Federal que tenham sido mo~

difit::ados a partir de 1995.

ProL Celso Antônio, se a in~erpretação vigorante
para esse rlisposiUvo fosse melll0r, do meu ponto de
vista, se prevalecesse a interpretação jurídica que de
fendem os que t13m formação jurídica, como V. Sª e
como eu, '3sse dispositivo seria até tautológico e des
necessário, porque, se medida provisória serve para
situação emergencial, e existe na Constituição dispo
sitivo que diz que i(?i complementa.r estabelecerá de
terminad8 situação Oll que sJgUnlS coisa se fará na
forma eis. lei, é evidenie que está prevista a situação
em que o Poder Legislativo deverá editar uma norma
infraconsHtucionai para regulamentar um dispositivo
da Conslituição, seJa através de lei ordinária, seja
através de lei compiement81'.

Poriêlllto, 118.0 é uma situação imprevista e emer
gencial que justilicaria a medida provisória. Se fosse
esse o posicionamento vigorante, que me parece ser
o melhor, não seria necessário esse dispositivo. Mas,
certamente, esse dispositivo tem impedido algumas
decisões que seriam tomadas por medidas provisóri
as, relevantfssim8§ paJ'8 o País.

Pretende-se i'(~vClgar esse dispositivo. Alega-se
que é um aleijão jurfdico. Quero conhecer o posicio
namento de V. S-~ <3 esse respeito. Entendo que essa é
uma das formas ~ atualmente, a única que se tem 
de defesa do Congresso Nacional, como Poder, para
manter (J Poder LegiSli8livo !leste Congresso Nacio
nal.

o SR, PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem a palavra I) Sr. Celso Antônio Bandeira de Mello.

O SR, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO ~ Em primeiro lugar, agradeço ao nobre De
putado José An!onio aSlJalavl'as amáveis que me dis
pensou e, inclusive, a sugestão de que eu estivesse
present<? hoje aqui.

Deputado, sempre tive medo de que, a pretexto
de regulamentar medida provisória, o Congresso vi
esse, através de emend8. constitucional, dar à medida
provisória status que ela não tem atualmente. Dilatar,
por exemplo, o r:na:;;:o delas, admitir prorrogações, en
firo, tudo isso é dar mais do que juridicamente está.
Mas sei que temos de irabalhar, minimamente, com a
realidarJe. E sei que, quando se trata de fortalecer o
Poder Executivo, interpreí8ções 1~lE!fldanas sempre
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aparecem, e é curioso que não só aparecem, mas
acabam obtendo sucesso.

Por essa razão, compartilho integralmente do
seu pensamento, Deputado. O art. 246 da Constitui
ção foi algo importantíssimo, principalmente pelo nú
mero de medidas provisórias. Hoje o Executivo preci
sa do Congresso Nacional só para aprovar emenda à
Constituição, porque, fora dela, faz a medida provisó
ria. O Executivo hoje usa esse processo e depois
toma medida provisória em baixo disso. Ou se segura
e se mantém o art. 246 ou vai ser outro roubo. Quer di
zer, a pretexto de se regulamentar a medida provisó
ria, ainda vai se conseguir outorgar possibilidades
que hoje não existem.

Sou inteiramente a favor da mantença desse art.
246, mesmo que se pudesse, tecnicamente - não é
necessário nada -', manter a coisa do jeito que está,
não mexer em nada. Mas não é problema técnico, é
problema de tudo que vem acontecendo. Foi uma
atecnia absoluta que gerou a situação atual. Como
gerou a situação atual, já entrou, por assim dizer, no
folclore nacional a idéia de que não é possível haver
governo sem medida provisória.

Lembro-me ele que um dos governos, indepen
dentemente de a pessoa gostar ou não, ser a favor ou
ser contra, mais operosos e mais transformadores de
toda a história do Brasil foi o Governo Juscelino Ku
bitschek, que governou sem medida provisória e sem
decreto-lei. Era impossível governar? Como ele go
vernou? Como transformou o País? Como ele plan
tou, praticamente, tudo aquilo que permitiu o salto in·,
dustrial do Brasil? Não tinha medida provisória. Isso é
desculpa.

Sobre essas mudanças, se for, por exemplo,
para tirar o art. 246, digo: Bom, então, era melhor ficar
do jeito que estava. Se me permitem, não me cabe,
obviamente, ficar dizendo: Ah, mas o projeto tal, o
projeto qual Enfim, não é esse o meu papel. Não te
nho essa petulâncha, essa pretensão.

Mas é claro que, se emito um ponto de vista so
bre medida provisória e existem esses substitutivos,
eu diria que, para mim, o substitutivo que é capaz de
causar benefícios e não causar nenhum malefício por
acrescentar é o de número "c". Este, o substitutivo do
Deputado Miro Teixeira, menciona responsabilidade,
não diz expressamente crime de responsabilidade do
Presidente, não admite reedição, não aumenta o pra
zo. Portanto, esse não vai, a título de mexer na Consti
tuição, criar uma situação eventualmente pior. Eu, De
putado, responderia a essa indagação, se for uma in-

dagação, para manter esse artigo. Do contrário, en
tão, estão se abrindo mais portas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Osmar Serraglio.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero dizer que é
uma satisfação enorme estar assistindo mais uma
vez a uma preleção daquele que foi meu orientador
de mestrado em Direito na PUC, em São Paulo. Tam
bém já conheço, de fato, as suas idéias, a sua cons
trução interpretativa de nosso texto.

A grande verdade é que, realmente, estamos
elaborando um texto que será pior do que o atual,
mas por uma razão: o atual deixou muita área para in
terpretação. E, a despeito da doutrina quase que ma
ciça em determinadas direções, o Judiciário... Mais
uma vez, lembro uma tese de V. Exª' de que quem te
ria permitido a continuidade do regime castrense, a
que V. Exê se reporta, teria sido o Judiciário, na medi
da em que não se opôs ao Ato Institucional nQ 5.

Aqui, nós, diante de uma construção, até uma
cópia de um país de primeiro mundo, interpretamos
"dilargadamente". Conceitos deixaram de ser concei
tos, um conceito jurídico indeterminado, de que teria
pelo menos uma zona negativa confirmada, uma
zona positiva também determinada e uma zona cin
zenta. Não temos conceito hoje do que seja urgência
e relevância, pelo menos sob o enfoque do Poder Ju
diciário.

Daí, chegamos aonde chegamos. Estamos, de
fato, sendo legislados...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- V.Exa. me permite um aparte breve, Deputado?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Pois não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- O Judiciário demitiu-se da tarefa de dizer. Esse con
ceito de relevância e urgência poderia ser dito pelo
Supremo. Apenas uma única medida provisória che
gou a ser questionada sobre isso, e o Supremo se de
mitiu disso.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO 
Exatamente. Diante disso, até aonde chegamos hoje,
com o quadro posto hoje, os Deputados que integram
esta Comissão estão exatamente se direcionando na
concepção de V.Sa. Precisamos delimitar - todos
aqui estão imbuídos dessa idéia - o campo exagera
damente aberto da Constituição atual, que levou a in
terpretações as mais diversas e aos julgados que co
nhecemos. Queremos colocar um freio.
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Por isso, quero dizer a V.Exa. que, apesar do
avançado da idade, como fez referência, queremos
cumprir a nossa obrigação aqui dando um prêmio ao
grande mestre, que há mais de vinte anos vem lutando
pelas coisas boas deste País, colocando limites, sim,
no tempo e na matéria. São contornos com os quais já
estamos em consenso. Apenas no rol das matérias é
que talvez possamos ter um dissenso nos debates que
aqui poderão acontecer, mas com certeza, quero
anunciar a V.Sa. que temos ouvido isso dos compa
nheiros, da Presidência, do Relator. Aliás, o próprio
texto que estamos estudando já vem delimitando.

É claro que não é o sonhado desenho democrá
tico que se poderia imaginar. Mas, diante da realidade
fática atual, é um grande avanço, porque teremos
uma única possibilidade de reedição, em matérias 
na verdade prorrogação - que serão definitivamente
clareadas, para que não haja, mais uma vez, interpre
tação que conduza a situações como aquelas que co
nhecemos hoje.

Era a manifestação que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Com a palavra o Deputado João Paulo.
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi

dente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro quero parabe
nizar o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, que
vem expor na Comissão a sua opinião, já conhecida
de muitos companheiros, sobre medida provisória, e
dizer ao ilustre convidado que, particularmente, tenho
concordância absoluta com o que diz.

Quero tentar abordar aqui, Sr. Presidente, duas
questões que acho importantes para refletirmos 
muito menos para o professor poder responder, mas
mais para reflexão. Na manifestação do Prof. Bandei
ra de Mello, num determinado momento, os caminhos
se cruzam entre o papel do Parlamento e a análise de
medida provisória.

O Parlamento brasileiro tem sido, na sua história
- vamos examinar a história contemporânea -, por
opção, subserviente. Tem sido uma opção do Parla
mento brasileiro a subserviência ao Poder Executivo
e a aceitação daquilo que se origina no Palácio do
Planalto, independentemente do Presidente. Foi as
sim com o Presidente Fernando Henrique, foi assim
com o Presidente Itamar Franco, foi assim com o Pre
sidente Collor de Mello, foi assim com o Presidente
Sarney, foi assim durante a ditadura militar. Tem sido
assim sistematicamente.

Essa é uma característica do nosso Parlamento,
que, infelizmente, representa um pouco o grau ou o
estágio que vivemos na nossa democracia. Eu tenho

fé, luto, tenho esperança, brigo para que vamos deva
garzinho recuperando, efetivamente, o papel do Par
lamento brasileiro.

A medida provisória veio, na realidade - aí é um
pacto de hipocrisia -, limpar um pouco as mãos de
uma parte do Parlamento, por incrível que pareça.
Veja, o Parlamento brasileiro poderia dar uma lição à
sociedade. Peguemos o exemplo do salário mínimo,
que estamos discutindo agora. Há uma medida provi
sória em vigor, do salário mínimo estabelecido ano
passado. Por que não se pega aquela medida provi
sória, avalia-se, faz-se o debate e apresenta-se aqui
lo que todo mundo está achando que deve ser?

Não se faz isso porque o próprio Parlamento se
abstém de emitir a sua opinião concreta, de colocar
efetivamente o guiso no gato. Essa é a verdade. Que
ro dizer que este cruzamento entre o papel do Parla
mento brasileiro e as medid as provisórias foi
uma passagem da história que estamos efetivamente
analisando, estudando, vivendo.

Por diversas vezes, em 1997, ou 1998, eu era
vice-líder e respondia no Congresso, sistematica
mente, na apreciação de medidas provisórias. Eu ar
gumentava que aquela medida provisória não res
pondia à urgência e muito menos à relevância, ou
nem à relevância e muito menos à urgência. Algumas
os Parlamentares da base governista tinham até ver
gonha de sustentar que eram urgentes e relevantes,
talo tamanho da anormalidade para se reportar àque
le instrumento.

Então, de fato, eu queria dizer ao nosso ilustre
professor que a medida provisória é um instituto, mas
não é a razão da subserviência do Legislativo ao Exe
cutivo. Na realidade, ela veio, bem utilizada pelo Exe
cutivo, responder um pouco, ou limpar um pouco as
mãos do Legislativo.

De qualquer forma, professor, estamos num
parlamento e num estágio de desenvolvimento da so
ciedade brasileira que qualquer avanço para a demo
cracia significa um passo, qualquer passo significa
um avanço. De tal forma que nós, da Oposição, em
muitos momentos concordamos em abrir mão de al
gumas coisas, para que possamos, pelo menos, vis
lumbrar um cenário um pouco melhor daqui a algum
tempo etc.

Dessa forma, diferentemente das pessoas que
estão na academia, ou que podem tranqüilamente
emitir suas opiniões sem a responsabilidade de ter de
emitir o voto, vamos dizer assim, nós, que estamos
aqui, precisamos ver o em que é possível avançar.
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Estou falando isso p0iIj1l~' i IUS, da Op\:" ~i~ªh-I. fi
zemos um acordo com o Govenlo no sentidu de <?sta
belecer alguns parâmetros. É verdade que 1,8\11 sem
pre tranqüilos para nós, nem sempre sossegad08,
nem sempre aceitos com a normalidade que deveria,
mas admitimos prorrogar o prazo por sessenta dia8,
com uma prorrogação. e, com 45, seria sobrestada a
pauta, e teria, necessariamente, etc. Enfim, acorda
mos isso.

Por quê? Porque é muito mais angustiante, Prat.
Celso Bandeira dl~ Mello, ficar aqui quatro anos com
uma medida provisória mês após mês, tendo a valida
de da lei, do que ter, em 120, ou 180 dias, a possibili
dade de julgá-Ia, mesmo que ela seja aprovada, 8 tEl

nho certeza de que a maioria será aprovada. Tem-se
um pouco mais do coisas concretas.

Pois veja V.Eia.: mesmo com esse acordo, o Go
verno não aceitou. Aquilo que o Deputado Jose Antô
nio disse aqui foi exigência do Governo, pelo menos
publicamente. Espero que o nosso Relator, Deputado
Roberto Brant, tenha uma posição que volte ao acol'
do original da Câmara.

Veja bem, estabeleceu como condição a revo
gação do art. 246, que já é medida de alteração com,·
titucional, as Emendas Constitucionais 6 e 7, que co
locou propositalmente, para não ser tratada como
medida provisória, como condição, a volta ou aprova
ção.

Encerro pedindo a V.Sa. o seguinte: dentro das
condições objetivas do Parlamento brasileiro, é ra
zoável estabelece r não por princípio, mas naquilo que
é razoável para o vigor da lei, para o valor da lei, Prél.
zo, prorrogação, Itnpedimento de outra matéria que
não a votação, vl~dação a algumas matérias serem
tratadas por mec!idas provisórias? É possível, dentro
da visão de V.Sa., tratar disso?

Encerro, Sr. Presidente.
Obrigarlo.

O SR. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO - Deputado, eu nunca poderia ser político,
por um traço de pl3rsonalidade. Entendo que a política
supõe transigência. E, muitas vezes, muita transigên
cia. Reconheço que esse não é um traço da minha
personalidade. ( ·.raço da minha personalidade é a
antítese à tranSigência. Confesso que sou uma pes
soa que tenho medo da transigência. E tenho medo
da transigência por ter assistido a tudo que assisti ao
longo dos meus 63 anos de vida.

De transigência em transigência, de tr'arlsigêll
cia em transigência, no fim chega- se a uma ~ituaçâo,

desceu-se um de~rHu, ,; iSbO que yUEJfU ,li,':8i'. Às "i~-

2,88, a coisa vai muito mal, e nós dizemos "bom, mas
vamos tentar salvar alguma coisa" e passamos a nos
alocar num patamar abaixo do patamar que estáva
mos antes.

Particularmente. agora, sua indagação, nobre De
putado. praticamente obriga-me a dizer com franqueza.
Dos projetos que eu vi, que me foram passados, o único
que eu subscreveria seria o do Deputado Miro Teixeira,
o único. Porque realmente não fez concessões. Ele dis
se bom: vamos mexer na medida provisória para quê?
Para diminuir o poder do Presidente? Pois então, vamos
diminuir o poder do Presidente. Não vai ficar nada a
mais para ele. Que confiança se pode ter? Hoje se tira o
art. 246, hoje se estica o prazo. Como é que vai ser
amanhá? Que confiança se pode ter em que não surgi
râo malabarismos. Tenho até dificuldades em dizer ma
labarismo jurídico, porque não seriam jurídicos, mas
malabarismo para dar mais um desvão.

Não se trata de se saber se o Presidente é o Sr.
Fernando Henrique Cardoso ou se é o senhor fulano
ou beltrano. Para mim, institucional é a posição do
Congresso Nacional- gostemos ou não, podemos di
zer o diabo do Congresso, os senhores são políticos e
estão em contato íntimo com o eleitorado, com as
pessoas -, que é representante do povo.

Averdade é que o sistema de eleição proporcio
nai, com representação de todas as tendências socia
is, faz do Congresso Nacional um fórum de todo o
pensamento nacional. Se sair mal, será um retrato
nosso. Ou se tem um Congresso Nacional exercendo
as funções próprias de Congresso Nacional ou va
mos reforçar um vezo autoritário que temos tido ao
longo de toda a nossa história.

Creio que mencionei que o Brasil teve cerca de
dezoito anos de democracia, entre 1946 e 1964. Só. E
vamos completar, de 1500 para 2000. Ora, o País se
encontra numa dolorosa situação, na minha visão. Já
disse antes que não sirvo para político. Não se pode
conceder. Isso é para restringir o Executivo? Então, va
mos tentar fazê-lo. Se assim não for, paciência, pa
gue-se o preço do nosso atraso, mas conceder mais
para o Executivo Sinceramente, só vejo um projeto que
diz: O Presidente da República pode dispor sobre as
seguintes matérias.... Não é o contrário. É para restrin
gir? Então, não é: Pode tudo menos isso. É: Só pode
sobre isso. E não pode repetir medida provisória, por
se tratar de caso de responsabilidade do Presidente.

Perdoe-me, Deputado, mas isso soa como um gri
to de independência do Legislativo. Dizer "nós vamos fa
zer aquilo que é nossa função e não queremos ninguém
invadindo as nossas funções" não precisa, porque o
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Brasil é perfeitamente governável pela Câmara e pelo
Senado. O Legislativo tem condições de governar. Ago
ra, deixar tudo para o Executivo eu, particularmente,
Celso Antônio, se fosse Deputado, não concederia
nada. Mas, como já disse antes, não sirvo para político.
Meu jogo de cintura é péssimo, confesso. Ficaria com
essa proposta de emenda à Constituição do Deputado
Miro Teixeira. Com essa que veio do Senado e faz di
versas concessões, sinceramente, eu não ficaria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Fernando Coruja.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo o eminente
conferencista, Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello.

Tenho formação médica, mas nos últimos tem
pos, acabei fazendo Direito e estou lidando com a
área do Direito. Aqui, no Congresso Nacional, apren
demos a admirá-lo pelos seus posicionamentos, pela
sua coerência de pensam~nto e pelo que tem visto,
escrito e falado.

V.Sa. abordou a questão com muita propriedade
e vai ao seu âmago. Trata-se exatamente do autorita
rismo que vemos hoje no País. Esta sala conta com
poucos Parlamentares, e o público é pequeno. Mas as
salas ao lado, as Comissões que tratam do salário mí
nimo e do subteto estão repletas. Talvez, se as pesso
as entendessem que a solução daqueles problemas
está aqui, esta sala contaria com mais pessoas. Mui
tos dos problemas que temos hoje no País são exata
mente a falta de debate e as medidas provisórias, que
acentuam o caráter autoritário do Brasil.

No entanto, isso não acontece somente no Exe
cutivo. O Congresso Nacional é uma Casa absoluta
mente autoritária. Aqui começa. O Presidente do Con
gresso Nacional, ou o Presidente da Câmara dos De
putados, independentemente de quem seja, exerce o
poder de maneira absolutamente voluntarista. Colo
cam matérias a voto ou retiram-nas quando querem.
Não se cumprem prazos. Participei da Comissão que
tratava da reforma do Judiciário, elaboramos um proje
to, e, num acordo de Lideranças, sem qualquer consul
ta, muda-se tudo. É muito voluntarista essa questão.
No Congresso Nacional, que deveria ser uma Casa
absolutamente democrática, temos um posicionamen
to absolutamente autoritário, difícil de se corrigir.

Vivemos num país em que o Executivo tem ab
solutos poderes, incluindo veto e medidas provisórias.
Tenho aqui a lista das medidas provisórias. Com rela
ção à relevância, por exemplo, temos medidas provi
sórias sobre os assuntos mais esdrúxulos possíveis,
como doação de bens do DNOCS, taxa de bingo etc.

Num dia desses, num bate-papo, eu dizia que o últi
mo excluído do Brasil tinha sido prejudicado por uma
medida provisória, o Fluminense.

O Governo editou uma medida provisória impe
dindo que dois clubes fossem patrocinados por uma
mesma empresa. Talvez, no mérito, o Congresso tam
bém aprovasse. Mas, no momento em que o Fluminen
se estava acertando com um patrocinador, parece-me,
do Corinthians, a medida impediu o clube de acertar o
patrocínio. Isso é assunto de medida provisória?

Perguntaria exatamente sobre o nosso substitu
tivo, o do PDT, assinado pelo nobre Deputado Miro
Teixeira, mas V.Sa já falou sobre o assunto. Inverte
mos a questão e, no lugar de vedar"ao Executivo edi
tar medidas provisórias sobre determinados assun
tos, permitimos em alguns assuntos, exatamente
para restringir. O § 2.Q do art. 1.Q do projeto trata exata
mente dessa questão da responsabilização do Presi
dente da República. Gostaria de saber se o professor,
em função desse dispositivo do § 2.Q, tem alguma su
gestão ou se julga ser esse o texto adequado, apre
sentado como sugestão ao Relator e ao debate nesta
Comissão. Esse parágrafo que responsabiliza o Pre
sidente da República poderia ser melhorado?

O SR. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO - Sr. eminente Deputado, agradeço a V.Exa.
a indagação. Do que tenho ouvido dos Srs. Deputa
dos muitas vezes senti vontade de dizer que concor
dava em gênero, número e grau, como em relação às
observações do Deputado João Paulo e a essas suas
a respeito do autoritarismo.

O educador Paulo Freire chamava a atenção
para esta característica da cultura brasileira que é o
autoritarismo. Eu até diria que todos somos autoritári
os: os professores, os pais, os maridos, os patrões.
Todos que puderem ser autoritários o serão. Trata-se
de um traço da cultura brasileira.

Menciono de passagem, por ser interessante, o
ensaio de um grande intelectual mexicano, Octávio
Paz, que se chama "As raízes do Autoritarismo na Amé
rica Hispânica". Não vou falar da América lusa, porque
talvez não entenda tanto. Mas aquilo se aplicava a nós
em gênero, número e grau. Ele dá até a explicação so
bre o porquê de sermos assim. Mas o fato é que somos
assim. Tudo aquilo que reforça o autoritarismo é ruim.
Quem acha que o mundo e a realidade social mudam
com lei são os economistas. As pessoas da área jurídi
ca não têm a menor ilusão a respeito disso. As normas
jurídicas não mudam a realidade substancial. Elas po
dem condicionar num ou noutro sentido. É tudo o que se
pode esperar de uma norma jurídica.
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As normas jurídicas a respeito de medida provi
sória ou de qualquer outro assunto podem condicio
nar um tipo de conduta. O § 22, ao qual V.Exa. se refe
riu, diz "configurar a (ininteligível) importará na res
ponsabilização do, Presidente a edição de medida
provisória que produza efeitos irreversíveis ao pacto
federativo". O que se está fazendo? Está-se abrindo
uma possibilidade ao conjunto da sociedade, para
que se faça denúnGia para o crime de responsabilida
de. É o tipo da prClvidência que facilita, porque abre
várias frentes para concorrer numa mesma direção.

Acho excelente esse dispositivo. Não teria nada
a mudar. Acho exc:elente. Eu colocaria a expressão
"importará crime dE~ responsabilidade", para que tam
bém não haja alguma interpretação de que isso é
uma responsabilidade. Mas não é o crime de respon
sabilidade a que alude a Constituição, porque estão
arrolados no art. 85 da Constituição. Só colocaria "cri
me de responsabilidade", como consideraria crime de
responsabilidade a reedição de medida provisória,
porque acabaria realmente com a medida provisória.
Isso é crime de responsabilidade? Aí é preciso pen
sar duas vezes. É isso o que faria.

De todos os projetos, o único com o qual me
sentiria animado realmente é esse, essa proposta do
Deputado Miro Teixeira, que significa, a meu ver, um
avanço para segural' a tendência para o autoritarismo,
que é um traço da nossa cultura e que, provavelmen
te, vai custar séculos para mudar, porque não vemos
nem o óbvio.

Vários dos Srs. Deputados se referiram ao ter
mo do salário mínimo. Abram a Constituição e vejam
o que o art. 72 diz a respeito do salário mínimo. Será
que existe em algum ponto do Brasil alguma pessoa
que, em sã consciência, ache que o salário mínimo
preenche as exigênc~ias constitucionais sobre salário
mínimo? Ninguém vai dizer que sim. Pode ser que po
liticamente seja obrigado a dizer outra coisa. Mas
dirá, evidentemente, que o salário mínimo não preen
che o que está disposto no art. 72 da Constituição, que
é uma dicção extremamente enérgica, aliás.

Esses valores de salário mínimo são todos in
constitucionais, são absolutamente inferiores àquilo
que ressuma com obviedade ululante do texto consti
tucional quando trata do salário mínimo. No entanto,
ninguém diz nada.

Já sustentei em trabalho teórico, há mais de
vinte anos, o direito subjetivo público de qualquer ci
dadão que ganhe salário mínimo entrar em juízo e
Sl stentar que está sendo violado seu direito, pois tem
direito superior a isso.

De certo modo, isso foi resolvido pela Constituição
quando criou o instituto do mandado de injunção para a
falta de regulamentação. Mas o Supremo não gostou do
mandado de injunção, alegando que o instituto não
agradava, e nunca permitiu sua aplicação, com exceção
óbvia do Ministro Marco Aurélio e no caso do Ministro
Carlos Mário Velloso. Foram os únicos que admitiam
dar ao mandado de injunção o único sentido que pode
ter logicamente. Mas o Ministro Moreira Alves foi quem
capitaneou, desde o início, uma posição adversa, que o
Supremo vem adotando em matéria de mandado de in
junção, que é nulificá-lo, praticamente.

Está tudo na Constituição. A Constituição de
1988 é um monumento jurídico, é uma das coisas
mais notáveis que se produziu na história em matéria
de texto constitucional, é um monumento, literalmen
te. É por isso que já sofreu tantas emendas, porque é
realmente um monumento. É uma Constituição que
está avante, digamos, da nossa situação, nós, brasile
iros, infelizmente.

Mas, quanto a esse dispositivo, Deputado, eu di
ria que, a meu ver, é ético. Colocaria crime de respon
sabilidade, estenderia isso para reedição de medida
provisória.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Professor Luizinho, por
três minutos.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Prof. Celso Antônio Bandeira, deu para perceber um
pouco, pelo que estamos vendo aqui, que vivemos de
angústia e frustração. Estamos numa audiência pública
para discutir a regulamentação do texto das medidas
provisórias, texto que já foi votado na Câmara dos De·
putados, foi para o Senado Federal e voltou para a Câ·
mara dos Deputados com uma pequenina alteração.

A Corte constitucional do País já permitiu a pu
blicação de emendas constitucionais votadas nas
duas Casas, cujas partes eram iguais. Portanto, pro
mulgação por partes. E estamos vivendo exatamente
este momento, para V. Sa. ter idéia do grau de angús
tia e frustração que estamos vivendo, porque não é só
o problema da auto-aplicabilidade das questões con
cernentes à medida provisória que a Corte constituci
onal não fez. O Presidente do Congresso também
não o fez, e a Constituição lhe dá o direito e a garantia
de que, se considerar e se for claramente inconstituci
onal, não precisa recebê·la. Também não o fez. Mas
por quê? Por causa dessa lógica, dessa trama urdida
no tempo e ao longo da nossa história de agir com o
casuísmo e o interesse próprio constantemente.
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Não é à toa que o artigo que V. Sa. leu do Presi
dente hoje já não tem mais validade. E ele nos manda
essa situação. Por isso, a frustração vai acabar se
submetendo pela lógica do voto e pela maioria. Ele
não aceitou nenhum acordo firmado que possibilitas
se uma votação quase consensual na Casa. E o Se
nado Federal acatou quase que integralmente e pos
sibilitou uma situação delicada até para o andamento
do Congresso, porque tranca a pauta das duas Ca
sas, a parte comum, porque passou a ter também o
estatuto da urgência constitucional. Quando não vota
do, tranca e pára a pauta.

É um estatuto que só a urgência constitucional
possui. E a Constituição claramente assim definiu e
assim determinou. É um pouco o que estamos viven
do aqui neste momento. É mais uma expressão. De
fato, é a história de a cada passo se tentar colocar
mais um passo à frente, ou seja, o rei, ao ir conquis
tando, regulamentando e ordenando sua vontade, vai
tentando com esse passo à frente. Este caso é pro
fundamente claro, nu e cru, porque há um acordo da
regulamentação que já era um absurdo. Mas esse
mesmo acordo está tendo de ser refeito para aqueles
mesmos que o fizeram, por causa da vontade do rei.

É isso que digo: estamos trabalhando, na lógica
do tempo, como algozes da democracia. É um pro
cesso de auto-anulação de tal grau que se, porventu
ra, num dado momento - às vezes falamos de forma
extemporânea -, se fecha o Congresso, não há ne
nhum sentimento de sua falta, porque já se legislou
tanto, e continua legislando-se.

Eu iria apontar os casos que o nobre Deputado
Fernando Coruja apresentou. Medida provisória é
para cuidar de taxa de bingo, regulamentação. de time
de futebol, para poder transferir patrimônio. E o grau
do absurdo a que chegamos. Agora quer impor sua
vontade de poder legislar sobre mudanças constituci
onais, alteração constitucional, tributos, regulamenta
ção. Vamos chegar ao caos.

No fundo, o debate que está posto aqui hoje é
um pouco esse. Já até dissemos aqui e reiteramos
que, se a parte igual sofreu mudanças, vamos exigir
que a Corte se posicione. Ela se posicionou até o mo
mento por manter a vontade do rei. Posicionou-se
que, pela vontade do rei, poder-se-ia publicar partes
de emenda constitucional, por serem iguais nas duas
Casas. Vamos solicitar que diga agora que há partes
iguais nas duas Casas e o que devemos fazer. Se for
mexida, se deve ser promulgada.

De qualquer forma, é como podemos agir, é o
mínimo que podemos ter como espaço. Como se diz,

serão ações para o tempo e para a história. O mo
mento presente é esse que estamos vivendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o nobre Deputado José Machado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Pre
sidente, prezado Prof. Celso Antônio Bandeira de
Mello, prezado Deputado Roberto Brant, prezados
colegas, penitencio-me por não ter tido a oportunida
de de ouvir a exposição do Prof. Bandeira de Mello,
porque tinha um compromisso no plenário. No meu
pronunciamento, inclusive, aludi a esta audiência pú
blica com V.Sa. He":a uma expectativa plenamente
satisfeita da sua pP?00nça nesta Comissão.

Minha pergunia talvez V. Sa. já tenha até abor
dado. Se isso aconteceu, não há nenhuma necessi
dade de respondê-Ia. Depois procurarei satisfazer mi
nha inquietação, através das notas taquigráficas.

V. Sa. afirmou numa frase que não é possível o
Governo sem medida provisória, como sendo uma
atecnia. Algo que se convencionou dizer para defen
der o instituto das medidas provisórias.

Gostaria de saber, do seu ponto de vista, se a
medida provisória é essencial para a governabilidade e
se tem alguma correspondência com o nosso sistema
político-partidário, a maneira como se elegem o presi
dente e o Parlamento, de tal modo que não há uma
correspondência clara na vontade do eleitor quando
ele elege um presidente e deputados que vão compor
uma base, que nem sempre é alinhada com o presi
dente. Isso poderia criar uma fissura, e é uma anorma
lidade, é uma coisa típica do sistema político brasileiro.

Portanto, sem uma reforma do sistema políti
co-partidário, essa fissura perm~nece. O instituto da
medida provisória é um instrumento essencial para a
governabilidade. Essa é uma tese que tem sido defen
dida. Gostaria de ouvir a opinião de V. Sa.

Gostaria de fazer um comentário sobre o fato de
que o Governo vai editar provavelmente uma medida
provisória para definir o novo salário mínimo, e a justifi
cativa é evitar o desgaste. O Governo não quer ter des
gaste com o debate. Aí parece-me realmente, com o
perdão da palavra, o fim da picada, porque imagine um
governo que não quer ter desgaste nunca. Como é
possível? Quando ele se sente ameaçado, quando há
algum desgaste, porque o debate está indo longe de
mais, quando se está colocando-o em xeque, colocan
do-o na defensiva, ele, então, edita medida provisória.
Isso vai além do problema da governabilidade, é um
oportunismo que não tem tamanho.

Esse é apenas um comentário que gostaria que
V. Sa. analisasse, se achar pertinente a minha dúvida.
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o SR. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO - Agradeço ao nobre Deputado José Macha
do a indagação.

O Brasil, dI;) 1946 a 1964, não tinha nem medida
provisória nem decreto-lei e não desapareceu. Pelo
contrário, foi um período em que o Brasil teve um de
senvolvimento fantástico. A medida provisória é abso
lutamente desnecessária. Não há nenhuma razão
para existir medida provisória.

O exemplo que dei apenas repito em uma pala
vra: o período onde o Brasil teve o maior salto de de
senvolvimento e um período em que a ação estatal foi
muito intensa foi no Governo JK. Não tinha medida
provisória, não tinha decreto-lei. Não há a menor ne
cessidade de mEldida provisória.

Quanto aos eventuais desacertos, digamos as
sim, entre o Legislativo e o Executivo, a nossa história
mostra, como regra, que sempre acabaram acertan
do-se. Então, não temo esse desacerto. Vamos admi
tir que o desacerto chegasse a um ponto muito acen
tuado, o Governo andaria na base de consenso. Só
nas matérias em que fosse possível o consenso é que
se inovaria. Não há necessidade de ficar produzindo
regra todo dia. O Brasil tem uma quantidade de leis
fantástica e não melhorou por causa disso.

Há um equívoco por trás disso tudo. O Brasil não
precisa de medida provisória, só serve para reforçar a
tendência autoritária da nossa história - está reforçan
do. Responderia à indagação: não há nenhuma neces
sidade de medida provisória, e, quanto às circunstânci
as de eleger-se o Legislativo, o Executivo e eventual
mente não ter maioria, ele vai achar um jeito de ter. E,
se não conseguir" ele vai ter de governar em acordo.
No fundo o que faz o parlamentarismo se não isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Permi
te-me V. Exa. um pequeno aparte?

Mas, se o acordo for moroso e o País precisar de
medidas urgentes, isso pode atrapalhar os planos.
Como é que V. Sa. vê essa dificuldade diante de uma
negociação muito demorada com o Parlamento?

O SR. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO - Deputado José Machado, se for realmente
urgente... Vamos ver, pode haver alguma coisa urgen
te. Vou pegar todas as medidas provisórias que existi
ram até hoje. Qual é aquela em que podemos dizer
"bom, isso era urgente"? Um país não vive de urgênci
as. Urgência é uma coisa de uma excepcionalidade
única. Que o processo legislativo seja demorado é a
coisa mais normal da Terra. Meu Deus do céu! Aquilo
que é maturado demora. Aquilo que supõe entendi
mento de várias correntes políticas demora. Mas o

país não morre por falta dessas... O País poderia ter
dramas se o próprio Executivo paralisasse no cumpri
mento das leis. Aí, sim, ele não realiza as coisas. Ele
não precisa de novas leis para revisar as coisas, e as
novas leis devem ser meditadas tranqüilamente, fei
tas para dar um passo à frente. Particularmente, não
vejo esse tipo de drama. Acho que podia não ter me
dida provisória. Passamos um bom período da nossa
história, um período rico, e não tinha nem medida pro
visória nem decreto-lei, e não apareceu nenhuma ur
gência que fizesse o País andar para trás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Waldir Pires.

O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, Prof. Celso Antônio
Bandeira de Mello, lamento muito não ter chegado aqui
logo no início da conferência. Fui impedido pelos atro
pelos desta Casa. No mesmo instante, estamos com
três ou quatro Comissões, o que gera esse tipo de ex
pectativa de produtividade do Congresso Nacional,
que resulta, muitas vezes, na incapacidade de cumprir
a grande tarefa de ser o grande fórum do País.

Quando aqui, por vezes, falam-me em produtivi
dade decorrente do número de leis, eu digo: "Mas,
meu Deus do céu, poderíamos decretar o fim de 5 mil
leis, não faria mal nenhum ao Brasil", Faz-se até uma
investigação sobre a maior ou menor produtividade
em função de o Congresso Nacional estar ou não vo
tando novas leis, e não vota nenhuma. Aí estão as
medidas provisórias.

Quero agradecer muito a V. Sa. a presença e a
oportunidade que me dá não de tê-lo escutado com
pletamente, mas de chegar no final. E verei as notas
taquigráficas seguramente, adiante. Na realidade, o
grande problema era esse. Compreendo sua impa
ciência.

Sou mais velho do que V. Sa. e faço vida política
há muito tempo. Habituei-me, portanto, a todos os ti
pos de negociação, com exceção daquelas que pu
dessem ferir princípios e valores que me parecem es
senciais, mas creio que, sim, a desmoralização atual
do Congresso Nacional está ameaçando extraordina
riamente a desmoralização definitiva das instituições
democráticas, porque o Congresso Nacional é o sím
bolo das instituições democráticas. Quando se fecha
o Congresso Nacional, fecham-se as liberdades para
todas as pessoas. Essa é a experiência que temos.

Infelizmente, vivemos um período de demissão
completa não apenas do próprio Parlamento, mas
das instituições que compõem o chamado Estado
brasileiro. Essa desnecessidade a que V. Sa. alude,
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de medidas provisórias para governar, é uma coisa
tão cristalina, tão transparente. A maior nação do
mundo, que inspirou historicamente as instituições
que temos de governo, as instituições do presidencia
lismo, não tem medida provisória, mas não concede
ao presidente da república a competência da iniciati
va de uma lei sequer. O presidente da República dos
Estados Unidos, que hoje é o império do mundo, quer
dizer, a nação mais poderosa do mundo, governa os
problemas mais difíceis do mundo e não tem sequer a
iniciativa da lei, a menor possível.

Hoje dispomos desta Constituição extraordiná
ria. Subscrevo, abaixo da sua assinatura valorosa,
como jurista e como cidadão, a declaração de que é
um monumento a Constituição. Hoje assistimos, nos
corredores do Congresso Nacional, à multiplicação
das tentativas de emendas para pretender-se o des
moronamento disso que é a Constituição mais notá
vel que o Brasil já escreveu. Fico a imaginar, se, por
ventura, o Supremo Tribunal Federal fosse uma Corte
Suprema na compreensão dos seus deveres e das
suas responsabilidades de construção institucional e
nacional, se ele olhasse todas as suas decisões a
partir das indagações que resultam do título primeiro
da Constituição, das grandes afirmações, dos princí
pios e dos objetivos que pela primeira vez, em 1988,
inscrevemos no portal da Constituição brasileira, o
que teria havido em relação a essas medidas provisó
rias, como teríamos, de saída, obtido do Supremo Tri
bunal Federal a tarefa de fulminar todas essas medi
das provisórias e restaurar, portanto, a dignidade
constitucional.

Portanto, é o colapso das instituições que com
põem o Estado brasileiro, do Congresso Nacional,
que nunca dispôs de uma Mesa, de um Presidente
que tivesse a altivez de devolver ao Poder Executivo,
por inconstitucional, a regra que vem das medidas
provisórias, absolutamente irrelevantes e absoluta
mente não urgentes.

De modo, Prof. Celso Antônio Bandeir."( '.;';' ;\~3!~
lo, que foi uma honra para nós recebê-lo 'JIJ"
vi-lo. E foi para mim um prazer enorme maL WíC"", " o.::,:

identificar muito do que imagino como co1 c' ~ t2',~(~,,·;:-.I~

das na vida política no senhor, que não é 0), 1

tre o que eu penso e o que V. Sa. tem expre$;,(:,\~junu·:>
seus livros, nos seus escritos e nos seus p~'i;nlU(~L'~';:;.

mentos, como este de hoje no Congrl'1sso j:.!l

o SR. CELSO ANTÔNIO ©iANDe;íF:I', fJ'B
MELLO - Muitíssimo obrigado, Deputado.
to honrado.

g f~. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
81'S. Deputados, o Presidente Michel Temer já está
solicitando a nossa presença em plenário, e o último a
falar, por três minutos, é o nosso Relator, Deputado
Roberto Brant.

O SR, DEPUTADO ROBERTO " RANT - Não
usarei tanto. Apenas para '" :d:loJJ~",(eu' '=-KJ Prol, Bandei
ra de Mello a generosa disr~'J':'i,;t:i'J i~,2J lJll '2~é 8.qui tra
zer seu pensamento. Não V(,U ~1'W:f?[' i1~"nhUfu I {'juestio
namento sobre suas palavra!';, ml: :Wl1i:( p"xqUi.::: ioi bas
tante claro. Não tenho nen\TLlH1F' .:K]:;id,?1 :"obrE: o que
ele pensa.

Apenas farei uma o~:!'iBr,)PJi;19GIO. \1Ó8, políti-
cos, a regra fundament:rl ,~. 61 )fB.r:~i0,~'nui;;!. profes
sor. O contrário da transig8i'1t: i2 .31::,riE 8 ~,:?n;'ativa de
impor uma idéia pessoal aos uutros. E isso nos con
denaria à imobilidade. Mas é bom que a sociedade
seja feita também de pessoas que sejam intransi
gentes, porque isso talvez forme um núcleo daque
les pensamentos permanentes.

Aqui temos de conviver com o pluralismo, com
o comércio completamente aberto de todas as idéi
as, a tolerância para as coisas que até nos repug
nam muito à primeira vista, para que, com isso, pos
samos construir consensos que sejam úteis à Na
ção.

Mas as palavras de V. Sa. foram extremamente
brilhantes. Recolho delas, principalmente, uma ob
servação que me parece extremamente verdadeira, a
de que não podemos mudar a realidade social com
norma le~lal.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (U'",[']U'11i(JO Pi!(';;\~'do Izar)
~ Quero, ao encerrar a preSentE cl~Jradecer

ao Prot. Bandeira de Mello a 8 convocar
os Srs. Deputados para um:! ~'GUni8() n2. proxlrna
quinta-feira, não amanhã, com f.,' prG';')(~\l0'?: ~\.) Minis
tro Jobim. Quinta-feira, às 10h (;)2 ;T!,:JIlÍlÉ"

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
:\, abalhos da presente reunião da Comissão Especi
': ~ Regulamentação de Medidas Provisórias.

Está encerrada a reunião.

IDISTRIBl'J~ÇÃODE PROJETWiS

,:',,":' TA~ ECONOMIA,
L I~ COMÉRCiO

O p' e:. CJà' ,,:'21 Ó~i Comissão, Deputado ENIO
BACCI, 1e~: t'l . nól
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Distribuição n21f2000

Em 22-3-2000

Ao Deputado ALEX CANZIANI
Projeto de Lei Complementar nll 89/1999 - do

Sr. Telmo Kirst -. que "obriga a indicação de tributos
pagos na nota fiscal e dá outras providências".

Ao Deputado CLEMENTINO COELHO
Projeto de Lei n2 2.032/199 - do Sr. Freire Júnior

- que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei n2 7.827,
de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art.
159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste - FCO
e dá outras providências".

Projeto de Lei nº 2.316/2000 - do Sr. Paulo
Octávio - que "modifica o art. 42 da Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, in
ciso I, alínea c da Constituição Federal, institui o Fun
do Constitucioinal de Financiamento do Norte - FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordes
te - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências".

Ao Deputado EDISON ANDRINO

Projeto de Decreto Legislativo n2 39312000 - do
Senado Federal (PDS 32/00) - que "aprova a Programa
ção Monetária relativa ao primeiro trimestre de 2000".

Ao Deputado EMERSON KAPAZ

Projeto de Lei nQ 1.993/1999 - do Sr. Paulo
Braga - que "dispõe sobre o enquadramento dos
profissionais liberais no Sistema Integrado de Paga
mento de Impostos e Contribuições das Microempre
sas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), de
que trata a Lei rf! :9.137, de 5 de dezembro de 1996"

Projeto de Lei n2 2.303/2000 - do Sr. Marcio Ma
tos - que "acrescenta dispositivo à Lei n2 9.317, de 5
de dezembro de 1996, alterada pelas Leis n2s 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, 9.732, de 11 de dezem
bro de 1998, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e pela
Medida Provisória n2 1.855-25, de 18 de novembro de
1999, que dispõe sobre o regime tributário das micro
empresas de pequeno porte, institui Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte _
SIMPLES e dá outras providências".

Ao Deputado GERSON GABRIELLI
Projeto de Lei nQ 4.304-N1993 - do Sr. Max Ro

senmann - que "dá nova redação à alínea j, do artigo
27, da Lei nQ 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que
"regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos".

Ao Deputado JAIRO CARNEIRO

Projeto de Lei nº 2.211/1999 - do Sr. Werner
Wanderer - que "dispõe sobre a declaração do forne
cedor de produtos e serviços não regulamentados".

Ao Deputado JOÃO FASSARELLA
Projeto de Lei nº 2.491/2000 - do Sr. Léo Alcân

tara - que "dispõe sobre a aplicação de parcela do lu
cro líquido das empresas em projetos ambientais".

Ao Deputado JOÃO PIZZOLATTI
Projeto de Lei nº 2.438/2000 - da SI"" Nair Xavier

Lobo - que "dispõe sobre a aplicação de parcela dos
recursos das disponibilidades financeiras do Fundo
de Amparo ao Trabalhador no financiamento do de
senvolvimento do turismo nacional".

Ao Deputado JOÃO SAMPAIO
Projeto de Lei nº 2.184/1999 - do Sr. Alberto

Fraga - que "estabelece obrigatoriedade da contrata
ção de ascensoristas em elevadores de condomínios
comerciais elou mistos, e dá outras providências."

Ao Deputado JOSÉ MACHADO
Projeto de Lei nQ 2.120/1999 - do Sr. Wagner

Salustiano - que "dispõe sobre a participação dos tra
balhadores nos lucros ou resultados da empresa:

Projeto de Lei nQ 2.170/1999 - do Sr. Bispo Rodri~

gues - que "dispõe sobre a participação dos trabalha
dores nos ganhos de produtividade das empresas:'

Ao Deputado JÚLIO REDECKER
Projeto de Lei nQ. 2.165/1999 - do Sr. Germano

Rigotto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
abastecimento do mercado com peças de reposição,
pelo prazo mínimo de dez anos, pelos fabricantes e
importadores de veículos automotores, a contar da
data da suspensão da produção ou importação do ve~

ículo. (Apensado: PL nQ 2.444/2000)
À Deputada L1DIA QUINAN
Projeto de Lei n22.233/1999 - do Sr. Eduardo Jor~

ge - que "obriga a que os produtos alimentícios comer~

cializados informem sobre a presença de glúten, como
medida preventiva e do controle da doença celíaca"

Ao Deputado LUIZ MAINARDI
Projeto de Lei n2 3.203/1997 - do Sr. Nelson

Marchezan - que "estabelece Programa de Desen
volvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências.'

Ao Deputado MÁRCIO FORTES
Projeto de Lei n2 2.228/1999 - do Sr. Edinho Bez

- que "dispõe sobre o funcionamento de hotéis, resta
urantes, bares e similares.

À Deputada MARIA ABADIA
Projeto de Lei n2 164-N1999 - do Sr. Celso Rus

somanno - que "estabelece limites aos aumentos de
aluguéis nos casos de contratos de locação de imóve
is urbanos e dá outras providências."

Ao Deputado MÚCIO SÁ
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Projeto de Lei nQ2.028/1999 - do Sr. Lincoln
Portela - que "determina a obrigatoriedade da exis
tência de detetores de metais nas entradas dos con
juntos comerciais:

Ao Deputado RICARDO FERRAÇO
Projeto de Lei Complementar nQ82/1999 - do

Sr. Paulo Feijó - que "dispõe sobre a criação do Fun
do de Recuperação Econômico das Regiões Norte,
Noroeste e Centro-Oeste do Estado do Rio de Janeiro
e dá outras providências'

Projeto de Lei n2 1.082-Al1999 - do Sr. Miro Tei
xeira - que "dispõe sobre o acesso de turistas ou visi
tantes às unidades de conservação federais, estadu
ais, privadas e áreas do entorno:'

Projeto de Lei n2 2.075/1999 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "obriga a coleta e destinação final ambi
enta/mente adequada de prieus usados:

Projeto de Lei n2 2.247/1999 - do Sr. Rubens
Bueno - que "dispõe sobre a criação de áreas de livre
comércio em municípios localizados na faixa de fron
teira, nas condições que estipula:

Projeto de Lei n2 2.300/2000 - do Sr. Clementino
Coelho - que "modifica a Lei nQ9.279, de 14 de maio
de 1996, que 'regula direitos e obrigações relativos à

propriedade industrial', estendendo a proteção confe
rida pelo registro de marca ao seu uso na Internet"..
(Apensado o PL nQ2.535/2000)

Projeto de Lei nQ 2.371/2000 - do Sr. Pauderney
Avelino - que "dispõe sobre a saída de produtos in
dustrializados na Zona Franca de Manaus e dá outras
providências:'

Projeto de Lei n2 2.393/2000 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais
para cancelamento de registro de micro e pequenas
empresas:

Ao Deputado RUBEM MEDINA
Projeto de Lei nQ 2.31 0/2000 - do Sr. Themísto

eles Sampaio - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de senha nas compras efetuadas por meio de
cartão de crédito:'

Ao Deputado RUBENS BUENO
Projeto de Lei n2 2.223/1999 - do Sr. Ricardo

Ferraço - que "proíbe a concessão de financiamen
tos, por instituições financeiras públicas, a empresas
de capital estrangeiro para participação no Programa
Nacional de Desestatização."

Sala da Comissão, 22 de março de 2000 - Apa
recida de Moura Andrade, Secretária Substituta.
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Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carnelro PFL
Jaques Wrigller .............•..... PT
,João Alrnei da PSDR
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PE~

.José Rocha PFL
,José Rona 1do PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
LU1Z Moreira PFL
Manoel Castro P~'L

Mário Negrmnollte ••.••••....••••. I'SUB
Nelson Pelle~rino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Iruj o PMDB
Reginaldo Germano .•...•..•...... PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves ..•.........• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada •...•..•.... PSDB
Cabo cT(ll io ......•...•..•...•.... PL
Carlos MelIes PFL
Carlos Mosconí P8DB
Cleuber Carneiro PFL
CustódlO Mattos PSDB
Danllo de Castro PSDB
Emnar Moreira .............•..... PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Res~nde PFL
Fernando Díniz PMDB
Gllmar Machado PT
Glycon Terra Plnto PMDB
Helio Costa ..........•.......•.. PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Tbrahirn Abl-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
Joao Magalhães PMDB
,João Magtlo PT
,Tose Mi 1 i t.ão •••••••••••••••••••• PSOB
,Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Relnaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara ...........•. PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveíra PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmârio Mlranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimplo Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Phílemon Rodrigues : PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant. PFL
Rorllel AI1izlO PPB
Romeu Que i LO Z ••••••••••••••••••• PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe ' PMDB

Sérglo Miranda PCdoB
Silas Brasileiro ..•.•........... PMDB
Virgilio Guimarães ••......••.... PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia .......•..... PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloizio Santos ••.•.•••.••.•.•••• PSDB
Feu Rosa •..•.•••••...••.....••.. PSDB
João Coser .•.................... PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente ..•.......•..•.... PSDB
Max Mauro .•.•.•.•.•...•......... PTB
Ni 1ton Baiano ..•.••••••..•.••... PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata .•......•............ PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldlr Cabral PSDB
Alexandre Cardoso ..•.•••......•• PSB
Alexandre Santos ......•......... PSDB
Almerinda de Carvalho PFI.
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Ollveira PFL
Ayrton Xeréz PPS
Bispo Rodrigues •.........••..... PL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia ......•........... PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Helena PSDB
Eber Silva .....•...•.....••••..• PDT
Eduardo Paes .•.•.......••.••.... PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Franclsco Sllva PST
Iédio Rosa •...................•. PMDB
Jair BolSonaro .•.............•.. PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio .................•.. PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro ..••..•..•.....••• PFL
Luis Eduardo ................•... PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento ...........•.... PST
Milton Temer ••......••...•...... PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva P8L



Paulo BaJtazar PSB
Paulo Fel já PSDB
Roberto efferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Mec ina PFL
Simáo Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins ........•....•• PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourào PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
AlolZlO Mercadante PT
fuluré Benassi ..•..•.....•....... PSDB
fulgela Guadagnin ..•............. PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci .•............•.. PT
Arllndo Cllnaglla PT
Arnaldo Fa.ria de Sá PPB
Arllaldo Módeít'a .....••.•..•.••.. PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Gig.Lio PTB
Celso Russomanno PPB
Clovls VOlpl PSDB
Corauci Sobr iuho ....•........... PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. HéllO ...................•... PDT
Duil io Pisaneschi. PTB
Edinho Araujo ...........•...•.•• PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PD'l'
Gllberto Kassab PFL
Iara Bernardi ...•...•....•...... PT
Jair Menequelli ........•........ PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu MudaIen PMDB
José de Abreu PTN
José DircE-U · PT
José Genolno ........•.......... · PT
José índic, PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Jullo Semeghinl PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury ..•...•.••••. PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri. PMDB

Marcos Clntra ~L

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
CeIclta Plnhelro PFL
Lino Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
WeIinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ..••.....•......•. PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia ·.· P8DB
Paulo üctávio ..•................ 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 Xavler Lobo PMDB
Norberto Teixeira .•..•...•..•••. PMDB
Pedro Canedo ·PSDB
Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson · PT



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vi lmar Rocha .....•.•..........•. PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi ••.................. PMDB
João Grandão ..........•......... PT
Marçal Filho •.•.....•.••..•....• PMDB
Marisa Serrano ..........•....... PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion..•...•.•........ PFL
Affonso Camargo .••.•.•.......... PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Speraflco 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 S11va'•.........•...•..... 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 pízzolatti ..............•.. PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT

Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Rena t o Vi anna .........•...•.•..• PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto .....•............... PT
Airton Dipp .....•............... PDT
Alceu Collares ..•....•..•.•.•.•• PDT
Augus to Nardes .....•............ PPB
Caio Riela .........•............ PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
EnlO Bacci ..............•....... PDT
Esther Gro5si ................•.. PT
Fernando Marroni ..•..•••.•••••.• PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júllo Redecker PPB
LUlS Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho •........... PMDB
Nelson Marchezan .....•..••••.•.. PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchl. PMDB
Paulo ,José Gouvêa ............••. PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta ................• PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Klrst .......•............. PPB
Valdeci Oliveira .......•..•.••.• PT
Waldir Schmidt .•••.••..••.....•. PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius •................•.. PSDB



COMiSSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLiTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

2 vagas

José Janene
Nelson Meurer

Pastor Amarildo
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Vivaldo' Barbosa
" 1 vag(

Aldir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÃTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1°Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3° Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Paes Landim
Santos Filho
VIC Pires Franco

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pel/egrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

PV

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistõnio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianel/o José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho '
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFL)
RIcardo Barros
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Suplentes

Dr. Hélio
Rubens Bueno Euripedes Miranda

Eujácio Simões

Armando Abllio
João Magalhães

Milton Monti
Pinheiro Landim

6 vagas

João Caldas (PL)
1 vaga

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrel/a

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
Vadão Gomes

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Udia Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashl
Sérgio Carvalho

2 vagas

PT

PPB

POT

PPS

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Presidente: Gerson Pêres (PPB)
1° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PFL

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Danilo de Castro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odllio Balbinotli
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileim
Themistocles Sampaio
Waldemir Moka

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Mel/es
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hol/anda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)



PPS

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Dr. Eviláslo
Luiza Erundina Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval José Aleksandro

Suplentes

Inácio Arruda

Francisco Silva
Remi Trinta

3 vagas

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Roberto Balestra

PPS

PDT

PPB

Bloco (PL, PSL)

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Alberto Goldman
Alorzio Santos

Duilio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPB

PFL

PT

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Saratiel Carvalho

Bloco (PSDB, PTB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Pedro Biltencourt
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Paulo Baltazar

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Fernando Zuppo

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
10 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
20 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3D Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Vic Pires Franco
1 vaga

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
Pedro Irujo

Pedro Novais
Ricardo Noronha

4 vagas

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
LUIZ Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
3 vagas

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
10 Vice-Presidente: Ina/do Leitão (PSDB)
2~ Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
3D Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcantara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda .
Zenaldo Coutinho
Zulaié Cobra

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

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Ecjinho. Araújo

Fax: 318-2146

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna <1e Almeida
Local: Anexo \I
Telefones: 318-6929/6935

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PP~

Dr. Rosinha
José MaChado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

TeIma de Souza

PT

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magera
José Dirceu
José Genoino
Marcelo "Déda
Waldir Pires



Presidente: Marcos Rolim (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2Cl Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
3° Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José Indio (PMOB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2Cl Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
3° VICe-Presidente:
Titulares Suplentes

Suplentes

Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Roland Lavigne
Zila Bezerra

Augusto Nardes
1 vaga

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo SimOes
João Fassarella

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Pedro Wilson

PT

PT

PFL

PFL

por

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Germano Rigotto

Zaire Rezende
3 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Presidente: Enio Bacei (POT)
1°Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
2° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
30 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSOB)

Bloco (PL, PSL)
João Caldas

Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Marcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
SérgIO Guerra

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriarn Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cava/cante Márcio Bittar
Secretário: Marcia Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Enio Bacci

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edison Andrino
Múcio Sá

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

João Pizzolatti
Júlio Redecl<er

João Pizzo/atti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

1 vaga

Oanilo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
JuqUlnha

Manoel Salvlano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

PPB

Gustavo Fruet
Joio Mendes
José India
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

POT

PT

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Helena
Joio Castelo
Joio Leão
Marinha Raupp

Sérgio Novais (PSB) Cornélio Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos i[PMOB) João Sampaio (POT)

PPS
Rubens Furlan Ehseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

2 vagas

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
José Antonio Almeida (PSS)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

Freire Júnior
3 vagas



PPS

Lincoln Portela

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Paloccl
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francio;co Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nlce Lobão

Pauderney Avelino
1 vaga

Herculano Anghinetli
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Marcos Cintra

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant

Or Evilásio Eduardo Campos
Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio José Mota Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Pnante
Milton Monti
Pedro Novais

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Osmar Serraglio
Rita Camata

1 vaga

Miriam Reid

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Iara Bernardi
Padre Roque

Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

Clovis Volpi
Dmo Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Raimundo Gomes de Matos

1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PSB, PC do B)

PFL

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Eurico Miranda
Pastor Amarildo
Renato Silva (PSDB)

Eber Silva

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

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

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local' Anexo 11
Telefones: 318-702417026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrelia

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Agnelo Queiroz

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Suplentes

Dr. Heleno
João Almeida

Josué Bengtson
Máno Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 va~a

Bloco (PSOB, PTB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
3 vagas

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3° Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDS)
Titulares

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Iris Simões

Bloco (PSOB, PTB)

PPS
Walfndo Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3° Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Cl,lstódio Mattos



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 - Reunião: 4-s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax. 318-2137

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Suplentes

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

1 vaga

Dr. Hélio
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinackl

Paulo Paim
Ricardo Berzolni

1 vaga

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
IIdefonço Cordeiro

Ivanio Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

PFL

POT

PPB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber CarneIro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Cartos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino QueIroz

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3° Vice-Presidente: Celso GiglJo (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Gíglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Djalma Paes
Jandira Feghall

Bloco (PSB,PC do B)

Bloco (PL, PSL)
Armando Abílio (PMDB)
PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Alceu Collares
Serafim Venzon

Suplentes

Sérgio Novais

1 vaga

Dilceu Sperafico
1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Airton Dipp

Eliseu Resende
Medeiros

Pedro Bittencourt
2 vagas

Almeida de Jesus

Adão Pretto
Virgllio Guimarães

Walter Pinheiro

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira

Sérgio Guerra
Sérgio Reis

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PT

PFL

PFL

PPB

POT

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PSOB, PTB)

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

1 vaga

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Valdemar Costa Neto

Antônio Geraldo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio FJeury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local. Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Artonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente. Moreira Ferreira (PFL)
2° Vice-Presidente. Nicias Ribeiro (PSDB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Femando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

José Janene
Vadão Gomes
Yvonilton Gonçalves

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Pedro Pedrossian

Olímpio Pires

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Batinho Rosado ('PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima



De Velasco

Jandira Feghali

Badu Picança
João Castelo

Marinha Raupp
Pedro Henry

2 vagas

Airton Cascavel

Anibal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes ParcianeJlo

4 vagas

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

Miriam Reid
Olímpio Pires

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feij6

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vagl?

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

PFL

POT

PPB

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Gonzaga Patriota

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 ã 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Cornélio Ribeiro
Luis Eduardo

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)
1 vaga

Eujácio Simões

Presidente: Evandro Mllhomen (PSB)
1° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
20 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB'.PTB)

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonça Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

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

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sergio Reis
1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Arthur Virgilio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Santana
Fernando Marroni

José PImentel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Rolanct Lavigne

PT

PPB

Bloco PSDB,PTB

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
1 vaga

POT
Vivaldo Barbosa Euripedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Alexandre Santos
Fátima Peraes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1° Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
20 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
30 Vice-Presidente: João RIbeiro (PFL)
Titulares

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
1 vaga

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3° Vice-Presidente: Francisco Silva (PST)
Titulares

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

Ayrton Xerez

1vaga

FAX: 318-2125

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vllmar Rocha

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genufno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Mattos Nascimento

7 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Wagner Salustiano

PT

PFL

PDT

PPS

PHS

PPB

Bloco (PMOB,PST,PTN)

João Herrmann Neto

Roberto Argenta
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Airton Dipp Fernando Zuppo
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Aldo Rebelo Manoel Salviano (PSDB)
Pedro Valadares Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Cabo Júlio Sérgio Reis (PSDB)

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

Suplentes

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando
Pastor AmarUdo

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto Franco
Celso Giglio

João Castelo
José Carlos Elias

Nelson Otoch
Ricardo Rique

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

PPS

PPB

PT

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juare2:
Teté Bezerra

Bloco (PMOB,PST,PTN)

PFL

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vlttorio Medioli (PSDB)
2" Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

Euripedes Miranda

Márcio Bittar
Secretário: Tercio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Bloco (PSOB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e ,Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
10 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3D Vice-Presidente: Simão Sessim' (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁR~O"

PMDB
Armando Abllio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serragllo
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 Otucll
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho,

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu NelSOn Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi·Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris SirnOes

POT
José Roberto Batochio Fernando Co~ja'

Bloco PSB - pedoB
José Antonio Agnelo, Queiroz

Almerinda de Can(alho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Suplentes

PFL

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3D Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB - PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMDB
Alberto Mourão Barbosa Neto
AntOnio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodngues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSDB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho SilVIO Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocei Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgflio Guimarães

PPB
Fetter 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

PDT
Eurlpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-84371 8418 ~ax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de ComissOes EspeciaiS, Anexo li, 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/139-8
Tefefone:318-7D54

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1199 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Autor: LaprovitaVieira e Outros

Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Iris Simões
1 vaga

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
MalUlY Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° 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

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 Fi/ho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Fi/ho
Si/as Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Or. Rosinha
Gi/mar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PFL

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luís Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
20 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares

José Antonio

Reni/do Leal

Márcio Matos
Padre Roque

1 vaga

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Si/as Câmara

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PSB - PCdoB

Magno Malta

Paulo Baltazar

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Antonio Carlos Siscaia
Fernando Ferro

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Proposição: PEC .203/95

Wanderley Martins

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira



Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghtnetti
José Unhares

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
OsvaldO Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rostnha 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

PTa
Celso Giglio Chico da Pnncesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL • PST - PMN - PSO • PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 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: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco psa • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST • PMN - PSO • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-8
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

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

POT

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar 'Rocha

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1°VIce-Presidente. Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (pn
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator. Edinho Bez (PMOB)

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 Pizzatto
Paes Landim '

1 vaga



POT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL - PST • PMN • PSO • PSL
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB
Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB - PCdaB

4 vagas

Max Mauro
Nilton Capixaba

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PT

POT

PTS

PPB

PSOB

José Antonio

Enio Bacci

Nelson Marquezelli
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson otoch
Vicente Arruda
Zulaié Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Oéda
2 vagas

Sérgio Miranda

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire JlÍnior
Milton Monti

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Geraldo Magelll1
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Rodrigo Maia
1 vaga

Djalma Paes

Coriolano Sale!;
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Sa/atiel Carvalho

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7Ofi1

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALiNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marce/o Déda (PT)
3° Vice-Presidente Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: ?erviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO - FUNAI

Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
SebastiAo Madeira
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSOB

PMOB

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohne/t e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: AntoniO Feijão (PST)

Titulares

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Jorge Wilson

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado FederalProposição: PEC :374/96

PFL

PMDB

Titulares

Albérico Filho

Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge (PTB)
nr Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima



POT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

POT
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)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Vanessa Grazziotm

Suplentes

André Benassi
Feu Rosa

José Militáo
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes (PTB)
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Autor: Poder Executivo

Philemon Rodrigues (PL)
5 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (pn
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Proposição: PL 634175

Titulares
PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMOB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSOB
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos· Rolim

PPB
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

, ',' PTB

Suplentes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Evandro Mllhomen

Hermes Parcianello
João Mendes

4. vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo" Luiz Antonio Fleury
Hugo Biehl ' Roberto Jefferson

Autor: Nlcias Ribeiro e Outros

PT

PPB

PSOB

PMOB

Proposição: PEC 89/95

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Cunha1lBueno'
João Pizzolattl

Ana Catarina
Anibal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José Indio
Norberto Teixeira

Ademir Lucas
Antonio Feijão '(PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
WeJlington Dias
2 vagas



BlclCO PL - PST - PMN - PSO - PSL

Lincoln Portela João Caldas

Bloco PSB - PCdoB

José Roberto Batochio

José Antonio

Ayrton Xerêz

POT

PPS

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

Airton Cascavel

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

POT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318·6874 Fax: 318-2140

Bloco PSB - PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretario: SIlvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N° 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC ?/99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
1° Vice-Presldente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
20 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presídente:Herculano Anghínettí (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Fernando Gabelra (PV)
PPS

1 vaga

TItulares
PFL

Cleuber Cameiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMOB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Sitas Brasileiro
Zaire Rezende

PSOB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaido Coutinho
Zulaiê Cobra

Titulares
Suplentes

PFL

Ciro Nogueira Antônio Carlos Konder Reis

José Carlos VIeira Jaime Martins

Luciano Pizzatto Laura Carneiro

Mauro Fecury Leur Lomanto

Ney Lopes Paes Landim

Raimundo Colombo Paulo Magalhães

Rodrigo Maia (PTB) Vilmar Rocha

PMOB
Darcísio Perondi Darcísio Perondi
Osmar Serraglio Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Elcione Barball10

Themístocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

Zaire Rezende

PSOB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-8428

Bloco PL • psr - PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

PFL

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonça Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

por

PMOB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSOB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Bloco PSB· pedoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL - psr - 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

Dr. Hélio

Suplentes

Pedro Valadares

1 vaga

4 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

por

PTB

PPB

Bloco PSB - PCdoB

Titulares

Proposição: Requerimento

Haroldo Lima

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Fernando Gabeira

Neiva Moreira

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguellí

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge TaJeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PMOB

PSOB

Aldir Cabra (PSOB)
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSOB

PT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Pedro Wílson
We/lington Dias

Ary Kara
1 vaga

Ouilio Pisaneschi

pr
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 - PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 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 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PFL

Presidente· Aldir Cabral (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianello
José [ndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Suplentes

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSDB

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERioDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUiDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Titulares

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Suplentes

Adauto Ferreira
FranCIsco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PMOB
Alberto Mourão

Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues (PL)

Synval Guazelli
2 vagas

PSDB
Antonio Feijão (PST)

Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Roberto Jefferson

POT
Wanderley Martins

Luiz Antonio Fleury

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Euripedes Miranda

Proposição: PEC 11:11/95

Titulares

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
1 vaga



José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi·Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

PDT

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PSDB

PT

PPB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst
Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio Dullio 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 AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PDT
OUmpio Pires 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVID~NCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PV

PFL

Bloco PSB - PCdoB
Jandira Feghafi

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Regis Cavalcante

Suplentes

Aldir Cabral (PSDB)
Atila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

PFL

Proposição: PL 1.615/99

Márcio Bittar

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Efiseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMDB
AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaQa

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmãnio Pereira
Osmar Serraglio

PMDB
Armando Abilio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson otoch
Veda Crusius

PSOB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

Vanessa Grazziotin

POT

Bloco PSB - PCdoB

Fernando Zuppo

Sérgio Novais

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - pedoB

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo li, 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 LABORATORIOS

José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Wemer Wanderer

PMOB
Oarcísio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
Iris Simões Renildo Leal

PFL

Robério Araújo

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
20 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Bispo Wanderval

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João RIbeiro Nice Loblio
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMOB
Cezar Schirrner Freire Júnior
GastA0 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 Marrani 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anfzio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTB
celso Giglio Si/as Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151·B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBSrDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Or. Rosinha
Henrique Fontana

Professor LUlzinho
1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

POT

PTB

PPB

Jandira Feghali

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Magefa (PT)
3° Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa



PFL

POT
Euripedes Miranda 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

1 vaga

João Tota
2 vagas

6 vagas

4 vagas

Serafim Venzon

Ciro Nogueira
Oeusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Uma
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

por

PTB

PPB

PSDB

PMDB

por
Wanderley Martins

Bloco PSB • PCdoB

Bloco PSB - PCdoB

Neiva Moreira

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Neiva Moreira

Paulo Baltazar

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

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 N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Oino Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

Or. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa1 vaga

1 vaga

Suplentes

PPS

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga

Márcio Bittar

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Titulares

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Geraldo
José Thomaz Nonô Corauci Sobrinho
Laura Carneiro Gervásio Silva
Marcondes Gadelha Reginaldo Germano
Moroni Torgan Werner Wanderer
Robson Tuma 1 vaga

PMOB
Alberto Mourão Jorge Pinheiro
João Colaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB
Coronel Garcia Mário Negromonte
Uno Rossi Paulo Kobayashi
Rafael Guerra Sérgio Barros
Roberto Rocha 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
Antonio Parocei 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Oias

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-Ackel Oliveira Filho

PTB

I Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez



Josué Bengtson Pedro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Walfrido Mares Guia Secretário: Cily Montenegro

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-8
1 vaga Telefone: 318-7056

ProposiçAo: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2" Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente· Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bitiar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 472-0, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE UALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇOES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS" (REGULAMENTAÇAo

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Caio Riela
Silas Câmara

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMOB

Eurípedes Miranda
Bloco PSB - PCdoS

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Orausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇAo DO SALÁRIO MrNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL

João Caldas De Velasco

PV

Eduardo Paes
Magno Malta

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

PV

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Alceu Collares

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barhosa

Raimundo Colombo

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMOB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSOB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTS
Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

POT
Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura DCO ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug-020001
gestlo =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

, I

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Tét'nicas
0200(>202902002-1 - Assinaturas de Diários
020OO202902OO3-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 Puhlicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASíLIA - DF -CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Nio será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (0"x61) 311-3812_e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
EconÔmica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite,lvanir Duarte Mourão ou Solange'Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS -199812000

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DlstrlbulçAo gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

CHAMBER Of DEPUTIES

CHAMBER
.Cf

DEPlmES
Distribuição gratuita

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038·9

R$ 2,20

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

R$1,43

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Gamara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477fl271.
InformaçOes: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365"()81-8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365"()73-7

R$ 2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VíTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365..()75-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365"()68"()

R$9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TITULaS PUBLICADOS - 1998/2000

RELATÓRIO DA \I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISBN: 85-7365-088-5

R$ 2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$ 9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-0n-X

R$1,10

Locais de vencIa: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-68'65. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br ..



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENJAÇÃO E INFORMAÇÃO

COo'RDENAÇÁO DE PUBLlCAÇCES

T[TULOS PUBLICADOS - 1999/2000-------- '!l'~...ll'IlF...U._l!.__~~_.._>l~..~"'oI'lW

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)....•.---

ISBN: 85-736S..Q67-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

•.. POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS 10.95

seCA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA o SANEAMENTO

.
ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (06'1) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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