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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 7, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão da "Rãdio Clube de Mirandópolis LIda!'
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mirandópo
Iis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº ,de 25 de outubro de 1996, que renova a

concessão de "Rádio Clube de Mirandópolis Ltda:' para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mirandópolis, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de fevereiro 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 N!! 8, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à "Rãdio Capixaba LIda!'
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº , de 19 de novembro de 1996, que renova a

concessão outorgada à "Rádio Capixaba Ltda." para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1º de maio
de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de slIa publicação.
Senado Federal, 23 de fevereiro 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 Nº 9, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão da "Fundação Aldeia 50S de Goioerê"
para explorar serviço de radiodifusão sonora enl onda média na cidade de Goioerê,
Estado do Paraná.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nQ

, de 6 de outubro de 1997, que renova, por
dez anos, a partir de 1g de maio de 1994, a concessão da "Fundação Aldeia SOS Goioerê" para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Goioerê, Estado do
Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de fevereiro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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de reunião da Comissão Especial do Salário Mí-
nimo....................................................................... 09176

FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB 
RJ) - Comprometimento da educação, da saúde
e da qualidade de vida da população brasileira
pela transferência de recursos para pagamento
de juros ao sistema financeiro. Defesa da recupe-
ração do valor do salário mínimo... 09177

FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES) - Asso
ciação aos protestos dos professores aposenta
dos da Universidade Federal do Espírito Santo
contra proposta governamental de instituição da
cobrança de contribuição previdenciária aos ina-
~ivos. 09177

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
8P) - Destinação de recursos para a atividade
pesqueira. Excelência do Projeto de Desenvolvi-
mento Pesqueiro do Estado de São Paulo. 09178

PAULO ROCHA (PT - PA) - Críticas à pro
posta governamental encaminhada ao Congres
so Nacional referente à organização do Sistema
Nacional de Correios e à criação do seu órgão
regulador. 09179

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
- Importância dos resultados parciais obtidos
pela CPI dos Medicamentos. Posse do escritor
Aidenor Aires na Academia Goiana de Letras. Di
vulgação, pelo orador, dos movimentos culturais
do Estado de Goiás. 09179

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Má qualidade dos serviços prestados pela Com
panhia de Eletricidade do Rio de Janeiro - CERJ.
Responsabilidade da Agência Nacional de Ener
gia Elétrica - ANEEL pelo mau desempenho das
empresas concessionárias de energia elétrica.
Boicote, pela CERJ, do Programa Luz no Campo,
do Ministério de Minas e Energia, conforme ma-
téria publicada no Jornal do Brasil. 09184

CIRO NOGUEIRA (PFL - PI) - Descabi-
menta de instalação de CPf da Casa para apura-
ção de fatos ocorridos entre a Confederação Bra-

sileira de Futebol - CBF e a empresa Nike Euro~

pe B.V.................................................................... 09185

RITA CAMATA (BlocolPMDB - ES) - Da
dos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís~

tica - IBGE sobre o crescimento industrial do
Estado do Espírito Santo. 09185

Luís EDUARDO (PDT - RJ) - Problemáti-
ca da destinação do lixo atômico produzido no
Brasil. 09186

ARTHUR VIRGfLlO (Bloco/PSDB - AM) 
Relevância do papel da Agência Nacional de
Aguas - ANA no gerenciamento dos recursos hí-
dricos do País. 09187

CORNÉLIO RIBEIRO (PDT - RJ) - Anún
cio da apresentação de projetos de lei referentes
à elevação de 30 para 45 anos do tempo máximo
de condenação à prisão e à impossibilidade de
remição, em caso de crime hediondo. 09188

NELO RODOLFO (Bloco/PMDB - SP) 
Ocorrência significativa de casos de anemia falci
forme entre a população brasileira. Importância
do trabalho realizado pela Presidenta e fundado
ra da Associação de Anemia Falciforme do Esta
do de São Paulo, Berenice Assumpção Kikuchi.
Apelo para o Ministro José Serra, da Saúde, no
sentido da ampliação do atendimento a crianças
portadoras de anemia falciforme. 09188

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Depoimen
to prestado à CBN pelo Presidente da Associa
ção Nacional dos Fiscais de Contribuições Previ
denciárias - ANFIP, Antonio Rodrigues de Souza
Neto, favorável à concessão de reajuste do valor
do salário mínimo vigente no País......................... 09189

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Urgente
necessidade de recuperação da Biblioteca da
Sociedade Humanitária dos Empregados no
Comércio, instalada em Santos, Estado de São
Paulo. 09190

EDUARDO JORGE (PT - SP) - Apoio à
interdição, pela Prefeitura de São Sebastião,
Estado de São Paulo, do Porto Paúba Resort
por contaminação do Rio Paúba e de praia no
município. 09191

V - Grande Expediente

MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB 
PR) - Votos de boas-vindas ao Deputado para
naense Renato Silva. Relevância do Programa
de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvol
vimento dos Cerrados - PRODECER no aprovei
tamento da potencialidade produtiva do cerrado
brasileiro. 09191

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Ato da Pre
sidência sobre criação de Comissão Especial
para exame da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nll 9a-A, de 1999. 09199
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CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pela ordem.) - Conveniência de maior apoio go
vernamental à agropecuária nacional. Nova siste
mática adotada pelo Governo do Estado de Ron
dônia para liberação de crédito aos produtores
de feijão. 09199

ALCEU COLLARES (PDT - RS) - Possibi
lidade do insucesso dos trabalhos investigativos
da CPI dos Medicamentos. Avanços de legisla
ção sobre critérios de biodisponibilidade ou bioe
quivalência para o princípio ativo dos medica-
mentos.. 09200

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem.) - Críticas à decisão da Presidência a
questão de ordem sobre impossibilidade de alte
ração, em caso de reexame da matéria pela Câ
mara dos Deputados, de texto de proposta de
emenda à Constituição já aprovado pelas duas
Casas do Congresso Nacional. 09203

GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela or
dem.) - Artigo "Política agrícola para conter a
migração", de autoria do orador e do Deputado
José Dirceu, publicado no jornal Gazeta Mer-
cantil. 09205

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. Pela
ordem.) - Incorporação da Unidade Descentrali
zada de Ensino - UNED de Petrolina, Estado de
Pernambuco, ao Centro Federal de Educação
Tecnol6gica - CEFET. 09206

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Tentativas de desgaste da administração
petista do Município de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, com instalação de CPI, na Câ
mara de Vereadores, para apuração de ações da
alçada do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA e com a ameaça de
hospitais e clínicas locais de recusa de atendi
mento à população pelo Sistema Único de Saúde
- SUS. 09207

ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Considerações sobre o fortalecimento do setor
agrícola e as dificuldades enfrentadas pelos pro
dutores rurais do País. Aplauso ao desempenho
do Ministro Pratini de Moraes, da Agricultura e do
Abastecimento. 09208

DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela oro
dem.) - Sugestão ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso de cobrança dos inadimplentes
com a Receita Federal para cobertura dos gastos
decorrentes do aumento do salário mínimo para
valor correspondente a 100 d6lares. Críticas à
política econômica do Governo Federal. 09210

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela or
dem.) - Repúdio às críticas do Deputado Saulo
Pedrosa ao Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal. 09210

SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.
Peja ordem.) - Réplica ao pronunciamento do
Deputado Paulo Magalhães. Solicitação à Presi
dência de exame da possibilidade de abertura de
processo de decoro parlamentar contra o Depu-
tado........................................................................ 09211

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela or
dem.) - Ratificação dos termos de pronuncia
mento anterior em resposta ao Deputado Saulo
Pedrosa. 09212

PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.) 
Lançamento do Projeto Valéria Frota, em Goiânia,
Estado de Goiás, destinado ao combate à vio
lência. Sugestões sobre adoção de diretrizes
para elaboração de política nacional de seguran-
ça pública............................................................... 09212

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Jllpelo para tramitação de projeto de lei
sobre proiblção de trote nas universidades. .. ........ 09215

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem.) - Apresentação de projeto de lei sobre
destinação de recursos das loterias para finan
ciamento do Fundo Especial para Calamidades
Públicas - FUNCAP. 09215

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) - Ques
tão de ordem sobre inserção de projetos de auto
ria dos Deputados Milton Temer e Fernando Ga-
beira em sessão extraordinária da Casa. 09216

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Aloizio Mercadante. 09216

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Imediata aprovação de regime de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n2 189, de 1991,
sobre destinação dos rejeitos radioativos no
País. 09216

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela
ordem.) - Descaso com o setor educacional de
Rondônia. Contratação de professores inabilita
dos em conseqüência da falta de critério das de-
missões da servidores públicos do Estado............ 09217

RICARDO NORONHA (Bloco/PMDB - DF.
Pela ordem.) - Excelência da atuação da Secre
tária de Educação, Eurides Brito, do Governo do
Distrito Federal. 09217

VI- Ordem do Dia
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. 09222

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
os Destaques para Votação em Separado n2s 67,
91, 6 e da Emenda Aglutinativa n2 50. 09223

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque para Votação em Separado
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nll 67, para o inciso 11 do art. 102, constante da
Emenda nll 9. 09223

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ GENOfNO. 09223

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do requerimento. 09223

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do dispositivo destacado. . 09223

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 09223
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

MARCELO DÉDA. 09224
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, FERNANDO GABEIRA,
AYRTON XER~, BISPO RODRIGUES, JOSé
ANTONIO, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
GERSON PERES, MARCELO DÉDA, INOC~NCIO
OLIVEIRA, NELSON PROENÇA, JUTAHY
JUNIOR, ELTON ROHNELT. 09224

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem.) - Repúdio
às agressões praticadas pelo Prefeito Luís Anto
nio de Farias, do Município de Hidrolândia, Esta
do do Ceará, contra funcionários do jornal O
Povo. Editorial "Agressão Covarde", publicado
pelo referido periódico, a respeito do assunto. ...... 09225

PEDRO CELSO (Pela ordem.) - Ocor
rência de assalto a funcionária da Casa, no esta
cionamento do Anexo IV. Escalada da violência
no Distrito Federal. 09229

SYNVAL GUAZZELLI (Pela ordem.) - Elei
ção da Mesa Diretora da Comissão Especial des
tinada ao exame de propostas de reajuste do sa-
lário mínimo. 09229

JORGE TADEU MUDALEN (Pela ordem.) 
Posse do novo Presidente da Câmara Municipal
de Gl.atII06, Est!:d:> de SOO PWo.~,
pelo Ministério Público, de denúncia contra a Ve-
readora Sandra Tadeu, do município..................... 09229

DA. HÉLIO (Pela ordem.) - Transcurso do
Dia do Rotariano - 23 de fevereiro. Necessidade
de aprovação, pela Casa, de projetos de lei proi-
bitivos da prática de trote estudantil. 09230

CARLOS SANTANA (Pela ordem.) - Aten
dimento, pelo Ministro dos Transportes, às reivin-
dicações de trabalhadores ferroviários. 09230

ODELMO LEÃO (Pela ordem.) - Orienta
ção da respectiva bancada. Solicitação aos
Deputados do PPB de permanência no plenário.
Pedido de encerramento dos trabalhos nas Co-
missões. 09230

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Rejeição do dispositivo. 09230

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque para Votação em Separado

nll 91, para o § 1SI, inciso 111, do art. 105, constan-
te da Emenda nSl 9................................................. 09241

Usou da palavra a sra Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 09241
MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Indaga-

ção à Presidência sobre prejudicialidade da ma-
téria em votação. 09241

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Marcelo Déda................................... 09241

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. DePutactos ROBERTO
ARGENTA, FERNANDO GABEIRA, AYRTON
XER~Z, BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO,
FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO,
MARCELO DÉDA, INOC~NCIO OLIVEIRA,
NELSON PROENÇA, JUTAHY JUNIOR, ELTON
ROHNELT. 09241

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento..................................................... 09242

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do Dispositivo destacado. 09243

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados WELlNTON
FAGUNDES, OSVALDO SOBRINHO, GILBERTO
KASSAB, FRANCISTONIO PINTO, ARNON
BEZERRA, POMPEO DE MATTOS....................... 09243

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Indagação à Presidência acerca da formulação
de questão de ordem sobre a definição do termo
"substitutivo". 09243

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Alexandre Cardoso. 09243

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARINHA
RAUPp, MARISA SERRANO, ADÃO PRETTO,
ALCIONE ATHAYDE, LUIZ CARLOS HAULY,
GUSTAVO FRUET, JOÃO PAULO, RICARDO
NORONHA. 09243

SÉRGIO NOVAIS (Pela ordem.) - Exonera
ção do Sr. Aparecido Camargo do cargo de Pre
sidente da Associação Brasileira das Redes de
Farmácias e Drogarias - ABRAFARMA. 09244

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SARAIVA FELlPE............ 09244

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Rejeição do dispositivo. 09244

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a sra Deputada MARIA ELViRA............... 09254

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento para retirada de
pauta de proposta de combate ao nepotismo,
apresentada pelo Deputado Gerson Peres. 09254

GERSON PERES (Pela ordem.) - Registro
de voto. Concordância com a retirada da matéria
de pauta................................................................. 09254
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de retirada de pauta do Destaque para Vo-
tação em Separado n2 6. 09254

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
pela Presidência, de ofício, do Destaque para Vo
tação em Separado n2 6 da pauta da presente
sessão. . 09254

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CORRÊA. .. ........ 09255

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n2 50. 09255

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROMEL ANIZIO. 09255

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Questão de or-
dem sobre preenchimento de vagas nas Comis-
sões Técnicas........................................................ 09255

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira.................. ... ........ 09255

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MARIA ELVIRA,
IGOR AVELlNO, JOSÉ CARLOS VIEIRA,
ELCIONE BARBALHO, DARCíSIO PERONDI. ..... 09255

Usou da palavra a Sroll Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 09255

Usou da palavra para orientação da res·
pectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
ARGENTA.............................................................. 09256

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOAQUIM FRANCISCO. . 09256

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ,
BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO................. 09256

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES. 09256

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO. 09256

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ. ....... 09257

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados EDMAR
MOREIRA, MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, NELSON PROENÇA, JUTAHY
JUNIOR, DUILlO PISANESCHI. 09257

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MANOEL
CASTRO, PINHEIRO LANDIM, WALFRIDO
MARES GUIA, GESSIVALDO ISAIAS................... 09258

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.) - Publica
ção, pelo Correio Braziliense, em parceria com
a Editora Foco, da biografia do jornalista Gilberto
Amaral. 09258

Usaram da palavra pela ordem, para re·
gistro de voto, os Srs. Deputados LUIZ
PIAUHYLlNO, IVAN10 GUERRA........................... 09258

AÉCIO NEVES (Pela ordem.) - Homena-
gem ao jornalista Gilberto Amaral. 09259

MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Indaga-
ção à Presidência sobre realização de sessão
extraordinária na presente data............................. 09259

PRESmENTE (Michel Temer) - Cancela-
mento da sessão extraordinária convocada para
a presente d/ata............. 09259

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, .)S Srs. Deputados CARLOS DUNGA,
TETÉ BEZERRA, JOSÉ BORBA, JOSUÉ
BENGTSON. 09259

WILSON SANTOS (Pela ordem.) - Regis
tro de voto. Anúncio, pelo Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, das novas condições de
funcionamento do Programa de Recuperação
Fiscal- REIFIS. 09259

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO HENRIQUE,
PEDRO CANEDO, LÚCIA VÂNIA. 09259

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Aprovação da emenda Agluti-
nativa n2 50. 09259

Usaram da palavra pela ordem, para registro de
voto, os Sr3. Deputados HERMES PARCIANELLO,
JOÃO COSER, PAULO KOBAYASHI, FERNANDO
GÀSEIRA... 09269

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Associação do PFL às homenagens prestadas

,~0;.j9rnalista Gilberto Amaral. . 09269
-- , PRESIDENTE (Michel Temer) - Asso-
ciação da Presidência às saudações ao jornalista
Gilberto Arnaral................. 09269

Usar.3.m da palavra peJa ordem, para registro
de voto, Ol) Srs. Deputados DINO FERNANDES,
FERNANDO FERRO, RENILDO LEAL, LUIZ
FERNANDO, CORAUCI SOBRINHO, MARIA
ELVIRA, DAMIÃO FELlCIANO................................ 09269

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação
do Projeto de Lei n2 189, de 1991, sobre a sele
ção de locais, a construção, o licenciamento, a
operação, a fiscalização, os custos, a remunera·
ção, a responsabilidade civil, as garantias dos
depósitos de rejeitas radioativos e outras provi-
dências. 09269

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS DUNGA,
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO. 09270

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento........................... 09270

Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de V()to, os Srs. Deputados ALCEU COLlARES,
ROBERTO ROCHA, RUBENS FURLAN. 09270

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para tramitação da
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Mensagem nll 245, de 2000, do Poder EX9cuti-
vo........................................................................... 09270

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO PAIM,
MOREIRA FERREIRA........................................... 09270

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência de numeração de re-
querimento de urgência... 09270

PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendi-
mento à solicitação do Deputado Alexandre Car-
doso....................................................................... 09271

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento.. 09271

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS
MOSCONI, PEDRO EUG~NIO, ARNALDO
FARIA DE sÃ, ANTONIO PALOCCI, SALATIEL
CARVALHO, ADÃO PREITO, CLEMENTINO
COELHO......................... 09271

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, da Mensagem nll 245, de 2000,
sobre autorização de envio de força de manuten
ção de paz integrante da Administração Transitó-
ria das Nações Unidas no Timor Leste. 09271

Usou da palavra para proferir parecer à
Mensagem nll 245, de 2000, em substituição à
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA. 09271

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WALTER PiNHEIRO........ 09272

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
NELSON PROENÇA. 09272

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão. 09272

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DOMICIANO
CABRAL, GERVÁSIO SILVA, ARUNDO CHINAGUA,
WELLlNGTON DIAS, GILBERTO KASSAB,
NEUTON LIMA. 09272

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ALOIZIO MERCADANTE... 09272

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados SANTOS FILHO,
MEDEIROS............................................................ 09272

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ARLINDO
CHINAGLlA. 09273

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
nll 408, de 2000, originário da Mensagem nll 245,
de 2000. Votação e aprovação da redação final.
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 09273

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nll 2.430, de 2000. 09273

JOSÉ ANTONIO (Pela ordem.) - Indaga-
ção à Presidência sobre o objeto do Projeto de
Lei n1l 2.430, de 2000............................................. 09274

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado José Antonio. 09274

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XER~Z,
ALEXANDRE CARDOSO, FERNANDO CORUJA,
NILTON BAIANO, WALTER PINHEIRO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, NELSON PROENÇA, AÉCIO
NEVES, ARNALDO MADEIRA.............................. 09274

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento.................................. 09275

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados NILTON BAIANO,
ALCIONE ATHAYDE.............................................. 09275

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nll 2.398, de 2000, do Superior Tri
bunal de Justiça, que dispõe sobre reestrutura
çáo do Tribunal Regional Federal da 31 Região, e
dá outras providências........................................... 09275

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Ine
xistência de acordo sobre a votação da matéria. .. 09275

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
dos requerimentos de urgência para apreciação
dos Projetos de Lei nlls 2.398, de 2000, e 2.078,
de 1999. 09275

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELlNTON FAGUNDES. .. 09276

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nll 2.504, de 2000, sobre o interro
gatório do acusado à distância, com a utilização
de meios eletrônicos.... 09276

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANTONIO. 09276

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
do requerimento de urgência................................. 09276

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ELlSEU RESENDE. ........ 09276

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recurso
nll 58, de 1999, sobre apreciação, pelo Plenário,
do Projeto de Lei nll 420, de 1999. 09276

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados OSVALDO
BIOLCHI, ALCEU COLLARES. 09276

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO. 09276

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GERMANO
RIGOITO, CLAUDIO CAJADO. 092n
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Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados FERNANDO CORUJA,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EUJÁCIO
SIMÕES, POMPEO DE MATTOS, HUGO BIEHL,
SEBASTIÃO MADEIRA ..

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados GERSON PERES,
ARNALDO FARIA DE SÁ. ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Encerramento da discussão .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MILTON TEMER ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis·
tro de voto, os Srs. Deputados OSMÂNIO
PEREIRA, GLYCON TERRA PINTO .

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado FERNANDO
CORUJA ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (Pela ordem.) 
Apelo ao Líder do Governo para retirada do re-
curso em discussão. . ..

SILVIO TORRES (Pela ordem.) - Apelo ao
Lfder do Governo para retirada do recurso em
discussão. Solicitação à Presidência de tempo
para a negociação de acordo entre Lfderes
partidários ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIO OLIVEIRA, GERSON PERES,
WALTER PINHEIRO, ODELMO LEÃO,
ARNALDO MADEIRA, BISPO RODRIGUES,
NELSON PROENÇA, JOSÉ ANTONIO, RUBENS
FURLAN ..

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Re
tirada do recurso de pauta. Encaminhamento do
projeto ao Senado Federal. ..' ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis·
tro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO
JOAQUIM ARAÚJO, SAMPAIO DÓRIA, LUIZ
ANTONIO FLEURY, SALVADOR ZIMBALDI. ........

Apresentação de proposiçõe$: LEO
ALCÂNTARA, FERNANDO FERRO, ROBERTO
JEFFERSON, ANTONIO CARL.,OS 'aiSCAIA.
VALDIR GANZER, GILBERTO KASSAB,
FERNANDO CORUJA, JOSÉ CARLOS
COUTINHO, EUNrCIO OLIVEIRA, GUSTAVO
FRUET, MARINHA RAUPP, HAROLDO LIMA,
CORONEL GARCIA E OUTROS, VALDIR
GANZER, ÂNGELA GUADAGNIN, RUBENS
BUENO, LUZI BITTENCOURT, PEDRO CELSO,

09277

09279

09279

09280

09280

09281

09281

09282

09282

09282

09283

09284

PEDRO CELSO E ALOIZIO MERCADANTE,
VIVALDO BARBOSA, CONFÚCIO MOURA,
WELLlNGTON DIAS, VALDEMAR COSTA
NETO, CORONEL GARCIA, MIRIAM REIO,
RICARTE: DE FREITAS, CORONEL GARCIA E
AÉCIO NEVES, CELSO GIGLlO E OUTROS,
CELCITA PINHEIRO, BISPO RODRIGUES,
CORNÉLlO RIBEIRO, CORONEL GARCIA E
OUTROS, LUIZ CARLOS HAULY, PAUDERNEY
AVELlNO, LUIZ BITTENCOURT, PAULO
MOURÃO, L1NCOLN PORTELA, SÉRGIO
NOVAIS, INOCÉNCIO OLIVEIRA E OUTROS,
NELSON PROENÇA .

VII - Encerramento
2 -, ATOS DO PRESIDENTE

a) EXONERAÇÃO: Leleida Miranda Rodri·
gues, Rosane Costa Marques Pinto .

b) NOMEAÇÃO: Fabrfcia Soares Lima,
Guilherme Turano Trindade, Regina Barbosa
Santos, Neila Barreto Souza Barreto ..

c) DESIGNAÇÃO: Fernando Cardoso
Goularte .

3·· ATA DA MESA

a) Ata da 81 Reunião da Mesa, da 21 Ses·
são Legislativa Ordinária, em 23-2·00 ..

4 -- DIVERSOS

a) Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento. Edital nll 1 de 23-3·00 ..

COMISSÕES
5·- ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão Especial destinada a proferir

parecer ao Substitutivo do Senado Federal à
PEC nll 175-A/95 (Reforma Tributária), e
apensadas, 50' Reunião (Reservada), em
19-1·00, * 51 1 Reunião (Ordinária) em 23-2·00....

b) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Substitutivo do Senado Federal à PEC
nll 472-[)/97, do Senado Federal (Regulamentação
de Medida Provisória), * 21 Reunião, em 23-2·00
(Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes)......

c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL n!! 1.615/99 (Agência Nacional de
Transportes), Termo de Reunião, 23·2·00 .

*Ata com notas taquigráficas
6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

," a) Comissão Especial destinada a proferir
..,,-,, parecer ao Substitutivo do Senado Federal à

, PEC nll 472-0/97, do Senado Federal
(Regulamentação de Medida Provisória), nll 1,
em 23·2·2000 ..

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

10 - CQMISSÔES

09284

09292

09292

09292

09293

09311

09311

09312

09312

09312
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Ata da 9ª Sessão, em 23 de fevereiro de 2000
Presidência dos Senhores: Michel Temer, Presidente;

Severino Cavalcanti, 2Q Vice-Presidente; Ubiratan Aguiar, 1Q Secretário;
Raimundo Gomes de Matos, Marçal Filho, Nela Rodolfo,

Arnaldo Faria de Sá, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 5

ÀS 14HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Partido Bloco

ACRE

PFL
PPB
PSL
PT
PSOB

RONDÔNIA

Eurípedes Miranda POT
Marinha Raupp PSOB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgi Carvalho PSOB
Presentes de Rondônia: 5

IIdefonsço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araujo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMOB

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 6

Presentes do Pará: 13

AMAPÁ
PST
PSDB
PPB
PTB
PSDB
PFL

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 6

PARÁ
PSOB
PMOB
PPB
PMOB
PMDB
PTB
PSOB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

Anivaldo Vale
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson PintO
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
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João Castelo PSDB Ricardo Rique PSDB
José Antonio PSB Wilson Braga PFL
Neiva Moreira PDT Presentes da Paraíba: 11
Nice Lobão PFL PERNAMBUCO
Pedro Novais PMDB Armando Monteiro PMDB
Roberto Rocha PSDB Clementino Coelho PPS
Presentes do Maranhão: 12 Djalma Paes PSB

CEARÁ Fernando Ferro PT
Almeida de Jet> JS PL Inocêncio Oliveira PFL
Antonio Camb~'aia PSDB Joaquim Francisco PFL
Antonio Jose Mota PMDB JoeJ de Hollanda PFL
Arnon Bezerra PSDB José Chaves PMDB
Chiquinho Feitosa PSDB José Mucio Monteiro PFL
José Linhares PPB Luiz Piauhylino PSDB
José Pimentel PT Pedro Eugênio PPS
Léo Alcântara PSDB Sérgio Guerra PSDB
Manoel Salviano PSDB Presentes de Penambuco: 12
Mauro Benevides PMDB ALAGOAS
Nelson Otoch PSDB Augusto Farias PPB
Rommel Feijó PSDB Helenildo Ribeiro PSDB
Sérgio Novais PSB João Caldas PL
Vicente Arruda PSDB José Thomaz Nono PFL
Presentes do Ceará: 14 Luiz Dantas PST

PIAuí Regis Cavalcante PPS
B.Sá PSDB Presentes de Alagoas: 6
Ciro Nogueira PFL SERGIPE
João Henrique PMDB Jorge Alberto PMDB
Mussa Demes PFL José Teles PSDB
Paes Landim PFL Marcelo Déda PT
Themístocles Sampaio PMDB Pedro Valadares PSB
Wellington Dias PT Sérgio Reis PSDB
Presentes do Piauí: 7 Presentes do Sergipe: 5

RIO GRANDE DO NORTE BAHIA
Betinho Rosado PFL Aroldo Cedraz PFL
Iberê Ferreira PPB Eujácio Simões PL
laire Rosado PMDB Félix Mendonça PT
Presentes do Rio Grande do Norte: 3 Francistônio Pinto PMDB

PARAíBA Geddel Vieira Lima PMDB
Adauto Pereira PFL Geraldo Simões PT
Armando Abilio PMDB Gerson Gabrielli PFL
Avenzoar Arruda PT Haroldo Lima PCdoB
Carlos Dunga PMDB Jaime Fernandes PFL
Damião Feliciano PMDB João Almeida PSDB
Domiciano Cabral PMDB João Leão PSDB
Enivaldo Ribeiro PPB José Carlos Aleluia PFL
Inaldo Leitão PSDB José Lourenço PFL
Marcondes Gadelha PFL José Rocha PFL
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RIO DE JANEIRO

PPB
PSDB
PSB
PFL
PFL
PL
PT
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PDT
PPB
PTS
PST
MDS
PPB
PCdoB
PDT
PMDB
PFL
PT

Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoS
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Foseca Jr. PFL
Magno Malta PTS
Marcus Vicente PSDB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 9

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Almerinda de Carvalho
Aroldo de Oliveira
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Cornélio Ribeiro
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Eber Silva
Eurico Miranda
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Sampaio
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Luiz Sérgio

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

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PPB
PPB
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PSL
PPB
PMDS
PMDB
PSDB
PPB
PDT
PMDB

José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 30

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Mel/es
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
João Magalhães
João Magno
José Militão
Julio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
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PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

Milton Temer PT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 3D

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilasio PSB
Duilio Pisaneschi PTB
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Dirceu PT
José Genoino PT
José Indio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
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
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PSDB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto
Geovan Freitéls
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes do Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 3
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11 - LEITURA DA ATA
O SR. GILMAR MACHADO, servindo como 22

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

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 12 Se
cretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2 245

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Informo a Vossas Excelências que o Conselho

de Segurança das Nações Unidas aprovou, em 25 de
outubro de 1999, a Resolução nll 1.272 (1999), que
autoriza o estabelecimento de uma força de manuten
ção de paz integrante da Administração Transitória
das Nações Unidas no Timor Leste (UNTAET), com o

Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMOB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSOB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêia PL
Pompeo de Mattos PDT
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Waldir Schimidt PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 22

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A Lista
de presença registra o comparecimento de 367 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.

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
POT
PPB
PTB
PMOB

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Oarcísio Perondi

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simoes PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSOB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 25

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 10
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objetivo de prover a segurança e manter a lei e a or
dem, estabelecer uma administração efetiva no terri
tório, apoiar o desenvolvimento dos serviços de res
ponsabilidade civil e da área social, assegurar as ati
vidades de ajuda humanitária, apoiar o estabeleci
mento do governo timorense independente e de con
dições para o desenvolvimento daquele território.

2) O povo timorense expressou o seu claro de
sejo de iniciar o processo de transição para a inde
pendência sob a custódia das Nações Unidas. Para
que a Administração Transitória possa realizar suas
atividades com segurança, em um [ocal onde impe
ram graves problemas humanitários, decorrentes de
violência, afetando, inclusive, mulheres e crianças, e
onde o deslocamento de civis ocorre em larga escala,
a presença de tropas para compor uma força de ma
nutenção de paz se faz necessária. Os direitos dos re
fugiados e dos deslocados devem ser protegidos e o
retorno para casa deve ser feito em segurança.

3) O governo indonésio expressoy intenção em
cooperar tanto com a atual força multinacional, a
Intertet, criada pela Reso[ução nº 1.264 (1999), como
com a Administração Transitória, criada pela Resolu
ção nº 1.272 (1999), cujo contingente militar assumirá
as responsabilidades de segurança do território, em
substituição à Intertet, em fevereiro do corrente ano.

4) A Administração Transitória, com o necessá
rio suporte da força de manutenção de paz para a se
gurança, terá a importante missão de reconstruir os
poderes constitucionais no Timor Leste, elaborando
leis e regulamentos, criando instituições, preservan
do os direitos humanos, além de uma série de outras
atividades, com o intuito de permitir que os timoren
ses consolidem a sua independência e iniciem o novo
século com instituições livres e democráticas, de
modo que possam, como as demais nações livres,
traçar o seu próprio caminho em busca do desenvolvi
mento e do bem estar.

5) O Governo brasileiro foi consultado pela ONU
sobre a possibilidade de contribuir para a composição
da força de manutenção de paz. Uma eventual partici
pação brasileira estaria em consonância com o papel
ativo que o Brasil vem desempenhando na evolução
do processo político no Timor Leste, com firme solida
riedade àquele povo irmão, papel esse já respaldado
anteriormente pela atuação desse Congresso, quan
do foi solicitado a se manifestar em prol daquele povo
irmão, autorizando o envio de contingente brasileiro
que integra a Intertet atualmente.

6) Diante do exposto e da necessidade de pron
ta resposta solicitada pela ONU, estou solicitando a

esse Congresso a devida autorização para o envio,
ao Timor Leste, de um pelotão reforçado de até 70
(setenta) militares da especialidade de polícia, nos
termos da legislação em vigor.

7) O preparo e o envio dos 20 militares e a substi
tuição dos 50 que integram o Pelotão de PE que se
encontra no Timor, acarretará um custo estimado de
R$3.087.794,00 (três milhões, oitenta e sete mil e se
tecentos e noventa e quatro reais) para períodos de
seis meses de permanência desse efetivo de militares
naquele país. Cumpre acrescentar que a existência
de recursos financeiros disponíveis, resultantes de
saldo no montante aprovado para as despesas com o
envio do contingente atualmente no Timor, possibilita
o atendimento da solicitação da ONU, cobrindo os pri
meiros seis meses. Todavia, um reforço de
R$780.000,()O (setecentos e oitenta mil reais) será
necessário para o envio de novo contingente em ju
lho/agosto de 2000.

8) Acrescento ainda que os dispêndios efetua
dos poderão ser ressarcidos parcialmente pelas Na
ções Unidas por conta da depreciação do equipa
mento empregado, do pagamento e do transporte de
pessoal, entre outros. O recebimento de tais restitui
ções ocorre durante o cumprimento da missão, em
prazo que depende da disponibilidade de recursos
daquele Organismo, não tendo acontecido recente
mente em menos de um ano após seu início.

Brasília, 21 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM NS! 246

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformida

de com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social, a re
tirada do Projeto de Lei nº 1.733, de 1999, que "Dis
põe sobre a contribuição do setor rural, altera dispo
sitivos das leis nlls 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências", enviado à
Câmara dos Deputados com a Mensagem nº 1.321,
de 1999.

Brasília, 22 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 248

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro



09132 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAnOS Fevereiro de 2000

de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nll 167, de 18 de outubro de 1999, que reno
va, por dez anos, a partir de 29 de setembro de 1995,
a permissão outorgada originariamente a Diário da
Manhã Ltda., transferida para a Rádio Itapema FM de
Florianópolis Ltda. para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Florianópols, Estado
de Santa Catarina.

Brasília, 22 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nll249

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n9 243, de 31 de dezembro de
1999, que renova, por dez anos, a' partir de 31 de
agosto de 1998, a permissão outorgada à Rádio Co
lonial Ltda. para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Congonhas, Estado de Mi
nas Gerais.

Brasília, 22 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

OFíCIOS

Do Senhor Deputado Geddel Vieira Lima, lí
der do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, nos se
guintes termos: .

OF/GAB/Nll 83

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Ricardo Noronha passa a integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico,
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 23-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

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

OFíCIO NQ 240-L-PFU2000

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Car

los Aleluia que passa a integrar, como membro Titular, a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nll 137-A, de
1999, do Poder Executivo, que "Estabelece limite para
remuneração, subsídio, provento ou pensão, aplicável
aos três Poderes Públicos e ao Ministério Público", em
substituição do Deputado Paulo Marinho.

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Severino Cavalcanti, 2ll

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OFíCIO Nº 256-L-PFU2000

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

José Ronaldo passa a integrar, como membro Titular,
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar os reajustes de preços e a falsificação de me
dicamentos, materiais hospitalares e insumos de la
boratórios", em substituição ao Deputado Medeiros.

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Severino Cavalcanti,

2Q Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

OFíCIO NQ 258-L-PFU2000

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Medeiros

que passa a integrar, como membro Titular, a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 137-A, de
1999, do Poder Executivo, que "Estabelece limite para
remuneração, subsídio, provento ou pensão, aplicável
aos três Poderes Públicos e ao Ministério Público",
em substituição do Deputado José Ronaldo.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.
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Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Severino Cavalcanti,

22 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

OFíCIO NQ 272-L-PFU2000

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José

Carlos Vieira para integrar, como membro suplente, a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar os reajustes de preços e a falsificação de me
dicamentos, materiais hospitalares e insumos de la
boratórios", em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Severino Cavalcanti,

2Q Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

OFíCIO N2 272-A-l-PFU2000

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Werner

Wanderer para integrar, como membro suplente, a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar os reajustes de preços e a falsificação de me
dicamentos, materiais hospitalares e insumos de la
boratórios", em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFl

Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Severino Cavalcan

te, 22 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

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

OFíCIO N2 104/PT

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

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

fim de indicar o Deputado José Genoíno (PT/SP),
como suplente, em substituição ao Deputado Ricardo
Berzoini (PT/SP), na Comissão Especial destinada a,
no prazo de 40 sessões, proferir parecer ao Substituti
vo do Senado Federal à Proposta de Emenda à Consti
tuição nº 472-D, de 1997, do Senado Federal, que
"altera dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da Constitui-

ção Federal, e dá outras providências" (Regulamen
tação de Medidas Provisórias).

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Odelmo Leão, líder do PPB

nos seguintes termos:
OFíCIO Nº 26/00

Brasília, 2 de fevereiro de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, a Deputada
Alcione Athayde, como titular em substituição ao
Deputado Telmo Kirst (que vem ocupar a vaga de su
plente anteriormente ocupada pela Deputada), para
integrarem a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à PL nº 1.615, de 1999, do Poder
Executivo que "Dispõe sobre a criação da Agência Na
cional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutur:a de Transportes, reestrutura o Setor Fe
deral de Transportes, e dá outras Providências".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB

Defiro. Publique-se

Em 23-2-2000. - Michel Temer, Presi
dentl3.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT
nos seguintes termos:
OFíCIO Nº 62/2000-PDT

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência, para integrarem o Colégio de Vice-Líderes do
PDT, os senhores parlamentares:

Deputado Dr. Hélio, Deputado Fernando Coruja,
Deputado Giovanni Queiroz, Deputado João Sampaio,
Deputado José Roberto Batochio, Deputado Pompeo
de Mattos.

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

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 23-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder
do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB, nos seguintes
termos:
OF/AlPSB/135/00

Brasflia, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Sérgio Miranda como membro suplente da
Comissão Especial, destinada a analisar a Proposta
de Emenda à Constituição nQ 472-0, de 1997, que "al
tera dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição
Federal, e dá outras providências" (Regulamentação
de Medidas Provisórias).

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, líder
do Bloco PUPSL, nos seguintes termos:

OF. NQ 62100-BP

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExA que o Bloco PUPSL indica o

Deputado João Caldas, PUAL, como titular, em subs
tituição ao Deputado Marcos Cintra, e o Deputado De
Velasco, PSUSP, como suplente, em substituição ao
Deputado João Caldas, para integrarem a Comissão
Especial destinada a realizar estudos com vista a ofe
recer alternativas em relação à fixação do salário mí
nimo.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!' os meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Deputado Valdemar Costa Neto. Líderdo Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 23-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Luciano Pizzatto, Vi
ce-Presidente no exercício da Presidência, nos
seguintes termos.

OFTP NQ 9/2000

Brasília, 17 de fevereiro de 2000

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a

apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nQ 469/99.

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

Respeitosamente, - Deputado Luciano Pl2Z8tto,
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência.

Publlque-se.
Em 23-2-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Da SrI Deputada Rita Camata, Presidente da
Comissão Especial destinada a proferir parecer
li Proposta de Emenda li Constituição nll 2D-A, de
1995, que "Estabelece o Parlamentarismo". (Par
lamentarismo); nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 14/00-P

Brasília, 16 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Com o objetivo de aprofundar o debate acerca da

matéria, informo a V. Ex", que esta Comissão Especial
encontra-se na fase das audiências póblicas.

Nos termos regimentais, solicito a V. Ex' a pror
rogação do prazo, por mais 20 sessões, a partir do dia
22 do corrente, para este Órgão Técnico concluir os
trabalhos.

Na aportunidade, reitero protesto de elevada es
tima e consideração. - Deputada Rita Camata, Presi
denta.

Defiro. Publique-se

Em 22-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 20-A, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO".

(PARLAMENTARISMO)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO - PEC NR 20195

1 - 11l Prorrogação, por 20 Sessões: 20-9-99 a
20-10-99

2 - 21l Prorrogação, por 20 Sessões: 21-10-99 a
23-11-99

3 - 31 Prorrogação, por 20 Sessões: 24-11-99 a
21-2-00

4 - 4D Prorrogação, por 20 Sessões: 22-2-00 a
16-2-00
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Do Sr. Deputado João Henrique, Presidente
da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer ao Projeto de Lei n2 1.615, de 1999, do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre a criação da Agên
cia Nacional de Transportes, do Departamento
Nacional de Infra-estrutura de Transportes, Re
estrutura o Setor Federal de Transportes, e dá
outras providências" (Agência Nacional de
Transportes)., Nos seguintes termos:

OFfclO NQ 70/99-PRES.

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei nll 1.615/99, do Poder Executivo, que "dispõe so
bre a criação da Agência Nacional de Transportes, do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans
portes, reestrutura o Setor Federal de Transportes, e
dá outras providências", solicito a Vossa Excelência a
prorrogação do prazo de funcionamento desta Co
missão de 15 de fevereiro até o dia 31-3-00, tendo em
vista a necessidade de um prazo maior dilatado para
a apreciação da matéria.

Atenciosamente, - Deputado João Henrique,
Presidente.

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

dente.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Renato da Silva, nos seguin
tes termos:

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de Depu
tado Federal, na qualidade de Suplente pelo Estado
do Paraná, nos temos do art. 241, inciso 11I, do RICO.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testo de consideração e apreço. - Renato da Silva,
PSDB/PR.

Publique-se, nos termos do artigo
241, inciso 11I do RICD. Ao Senhor Dire
tor-GeraI.

Em 23-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

MENSAGEM N" 226, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete àapreciação do Congresso Nacional oalo cot18Iante da Portana nO 12, de 17 de
jSll8Iro de 2000, que outcrga pennl!!io à Fundação Vénlas para executar, pelo prazo de
dez anos, sem dierto de exclUSll'Xlade, serviço de radiodifusão sonora em freqüêllCla
modulada, com fins exclUSIVamente educabvOs, na cidade de Bauru, EsIado de São Paulo.

(ÀS COMISSOES DE CI~NCLA. ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA: EDE
CONSTITUIÇÃO EJUSnçA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XIL combinado com o § 3' do anigo 223, da
Constituição Federal, submeto àaprecitçio de Vossas Excel!ncias, acompanhado de Exposição de

Motivos do Seobor Minilllo de Estado das ComUnIcações, oalo constante da Pottana rP 12, de 17

de janeiro de 2000, que outorga penmssão à Fundação Véritas para executar. pelo pr220 de dez

ano~ sem direilo de exclusividade. semço de radiodifusão SOIlOrl em freqúência modulada, COM

fins exclusivamente educativo~ na cidade de Bauru, Estado de São Paulo

Brasília, 11 de fevereiro de2000

E.M. n2 11 IMC

Blasll/l, 02 de fevereiro de 2000.

Exl:eIenbsSllTlO S&nIlor PreSIdente da República,

Encwl1Inho a Vossa ExclIl6nCla o Processo Adlllll1lstlllllVO rt- 50030.001547193, de
IntereSse da fundação Ventas, objtIo de peIIlIlUio p8/lleXllCUl4r selVlÇO de rad"JOdifusão sonora em
lreqüêocIa moduladll, com fin5 exclusivamente edutatrvos, na CldIde de Bauru, Estado de 810 Paulo.

2. De :lCOfdo com o ali. 13. § 1!, do ReguIamenfD dos Serw;os de Radiodilusão,
aprovado pelo De\:relo ~ 52 795, de 31 de outubro d. 1963, com 8 redação que lhe fot dada pelo
Dectelo ~ 2108. de 2~ de dezembrO de 19S6, nAo depenilelá de 9(jlaI aoutoIgl para extalç!o de
seMÇD de redIolifuÃo com fins txcIUslVllTl8nlll educatrvos

3 CumJXe ressaltar que opedido se encontrll devidamente mtruldo, de lICOldo com a
!eglslaç.lO apbeável, demons1lando possuir a en1Jdedt as qualI!ieações tlIIgtefas para a execuçlo do
serviço, oque me levou aoufol1larapennlSSão, nos tarmoa da inclusa Portlrla

~. EscIateço que, nos l8Imos do § 3' do art. 223 da CoM1IIuiçto, o ato de outorga
somente produzra efeitos legais após deliberação do Congrwo N8CIOnal, para onde solídto seja
e0C8mlnhado oreferido ato, llCOI11lWlhado do processo que lhe deu oogem.

~'~PI CÃ' ,
Mini de stado das JcaçOes
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PORTARIA N' 12 ,DE I" DE ,ano'~"

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DE 2000

ME~SAGEM NO 231, DE 2MO
(DO PODER EXECUTIVO)

Fevereiro de 2000

o MINISTRO DE eSTADO CAS COMUNICAÇÕES no uso a~ l>Uas I9lrlPU1ÇÓfll.,
conSiderandO o <IlSposto no ar{ 13. § 1~ do qegulamenlo dos 5el'V1ços de Rt1dlOOfusão, 3provado
pelo Decreto nlt 52 795 de 31 de outubro dI! 1953 com i1 redação que 'tle fUI dada pelo Decreto j'~
2 108, dê 24 de dezembro de 1996 e ten<Jo !m VIsta o que consta do Proce!.so Admlnl:!ltrtUlvO n~

50630001547193, '.'OIVO

Art 1° Ol.llorgar permr:isao 8 Funaa~o 'ventas pdra executar pelo prazo de clez 1nos
sem dlrttllo de exclusIVIdade servIço ce radlOdlhJsào sonara em lreauêncla mod.... laaa ~()tll Ilrl'j.
~":cluslvaménle educauvo5 n;l Cldaae de Sat=ru E~laao de Sâo Paul()

Art. 2' A oermlssfio ~fa lJl1lorg.ad.a 'tJger se,a pelo CMlga 8rasll:ilf(.o ..:e
TeleCOmUnlcaçõ~5 fels sL.oseqwentes, regulamentos e ótdlgações assumIdas pela cutorgada

Art 311 Es\e 310 somente produzira éft. 'OS regaIs .31'0$ Cl!:hl:lef8çâo <10 Congresso
NaCIonal. nos lermos do ~ 3' do art 223 da Const,tUlção

Ar! 4' Esta Portana entra aro vIgor na data ao sua publH~çáo

Submete à aprecl8ção do Congresso NaCIOnal o ato constante da Portaoa n' 5, de 7 de
13.00ro de 2000 que out<xga pertl\lssão à Fulldação Padre Llbeno para executar, pelo
p'1lZ0 de dez anos, sem dlferto de exclUSIVidade selVlÇO de radlodlfusao sonora em
freqúeOClB modulada, com fins exduslvameote educattvOS, na CIdade de Pará de MlOas,
Estado de Minas GeraiS

(ÀS COMISSÕES DE CI~NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA, EDE
CONSTITUlÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART 54))

Senhores MemblQs do Congresso NaCIOnal,

Nos ternlOS do artigo 49, lI\C1!IO X1~ combiMdo com o § 3' do Imgo 223, da

( onslltUlção Federal, submeto a apreCIação de Vossas Excelênctas. arompanhodo de Expo~o de

Motivo, do Senhor Mimstro de Estado da; Cornomcayões, oalo constante d. Portana n' 5, de 7 de

J"netro de :'.000, que outorga pernllssl.O i. Fondlçio Padre Llbério para exewtzr, pelo prazo de dez

ano~ sem dlretto de exclu~vldade. StlVIÇO de tadlOwfusio sonora em Jrequêl1<.1a modulada com
firu. exclumvll!lll!nle educatiVOS, na ctdade de Pará d. Mil...., E5Iado de Minas GerlUS

y Brasllia, 16 de fevereiro de2000

~c.-,)..

AVISO n' 272 -c Civil

Em 11 de fevenmo de 2000

Smr Primeiro Secretano,

EM n' 10 IM<:

Bruíka,02 de fevereJ.ro de 2000

EncamInho a e.\lA Secretal'la Mensagem do bxcolenu!!lmO Senhor Preslden'e da

RCflllblica M qual submete a aprec1açio do Congresso NaCIOnal o alO constante da Portana .' \2,

de 17 de Janeiro de 2000, que outorga pemussào ã Fundação ventas para executar selVlço de
radiodifusão sonora em frequéncla modulada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo

AtenCIOsamente,

~\
Chefe da Casa Civil ,-

da PresidênCia da Republica

ASua ExcelêllC1a DSenhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secrcláno da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF

Excolonl.sllllllO Senhor Prasíde<llo da RIpÚbllCJI,

Enctmlnho a Vo5sa ExctIAnaa o Proceuo Admonostralivo ~ 53000 016142196, de
K1ter'Jlle da FUfldaçio Padre ubeno, objtlo de ptlllllssio JlIl'I a_r seMÇO da radto<ldusio
sonora.m rt.ljüillCl8 modulada, com hns ••clwlVamlllta educabvOs, na CIdade de PInI da MiniS
Estado da Mlnls ~ra..

2 DallOOldo com Oart 13, § 1', do RoglJIamonlo de SarvIços de Radlodlfuno, Iprovado
pelO Doctelo rf 52 795, da 31 de outubro da 1963, com I rwdlIÇio que lhe fOI dada pelo DIlCrlllo n'
2 lOB, da 24 da dezambro de 1900, nio dependerá da editai allU1Dl'l1a plllla~o de HlVIÇO da
radJodJIusio com fi'" axctuJivaroonta edueatlYof

3 Cumpm m_r que o pedJdo SI IlOCOIltrll~ IflIllllldo, de acordo com I
IeQIs\açio aplltll\lll, llemOf\$llanOO pcalIuir • Illlidade as~ eJOOldas para a lJ<eCUçlo do
uMÇO, o qua IM Ja'/OU a ou!<JIo*'. peIIJlluio, nos lam10s da 100_ Portana

4 Esdlraço qua, nos termos do § 3' <lO arl 223 di ConstJtUlçio, o ato de OUtorgl
somante produzllá efel!lls IeQ81S após dalobanlçio <lO CoogIISSO NaClOlllI, para onda soiJclro ..
~ o_1Ito. acompanhado do proc:a.so quo lho da<J oogem

Resptttosamonla,
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PORTARIAN' DE 7 DE lanaHo nE 2000,

Submete à aprooal;ào do Congresso NacIOnal oato constante da Portana n' 20 de 2de
fevellJlro de 2000, que autonza aASSOClação Comumtána eCultural de Aparecida D'Oeste 

SP, a executar pelo prazo de três anos, sem dlrerto de exclusIvidade, serviço de
radiodifusão comum1ána na Cidade de ApareCida D'Oeste, Estado de São Paulo

(ÀS COMISSCES DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA, EDE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART 54))

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de :uas alnbUlçée~,
considerando odISPOsto no art 13, § 1', do Regulamento dos SelVlçoS de Radlo<lIfusao, apro"";do pe o

n' 52795 de 31 de QlJwbro ée 1963 com a redação que lhe 101 dada pelo Decreto n 2 106,
Decreto d 'b d 1ge~ e tendo e'11 ~sta o que cons13 do Processo AdmmlStraú,,, n'oe 24 de ezem ro e 'N,

53000 016142136, r'solve

Ar\. l' Outorgar perrmssão aFundação Padre LJbeno para e:;eutar, pelo prazo de dez
anos, sem direrto de exclusMdade, selVlço de radiodfusão sonora em "aquenoa modulada, com fins
exclUSivamente educabvos, na Cldade de Poro de Minas, Estado de Minas GeraIS

Ar\. 2' A penmssão ora outorgada rager-sH pelo Codlgo Brasileiro de
TelecomumcaÇÕES, leIS subseqüentes, ragulamentos eobngaçóes assumidas pela outorgada

Art 3' Este ato somente produzJra etMos legOls apos oe\\ooração ~o çoogresso
NaCIonal, nos tennos do §3' art 223 da Constrtwção

M 4' Esta Portana entra em ~gor na data de sua publicação

Senhores Memhros do C"ogres~' }laclona!.

~ns tennol do artigo ~9 incISO XII cnmbuwlo com o § l' do arllgo 223, da

Con:;tltUlção Fcder:ll. submeto a apreciação d. Vnlsas F."elenLIU;, dLompllll1mdo de E'po>lçào de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comun"""ões, o ato constaote da Portam o' 20, de 2

de fevereiro de 2000, que aUlonza ol ÁSsoclaÇão Comuntlána eCultural de AparccldJ D'Oeste - SP

a C'''"tur. pelo pram de I"" uno" sem direito de exelu;lV1dadc, "''''\0 de rJdlodlfusão

comllll1tánn oa Cidade de Apareeida D'Oeste, LstJdo de SdO Paulo,

Bro;Ula, 16 de fevereHo de2000

EM'" 13 /2000-MC

BraSlha, 10 de feverelro de 2000

AVISO nl! 276 -c Civil

Em 16 de fevereiro de 2000

ex""lent!sSlmo Senhor Presidente do Rapublica,

Senhor Pnmelro Scaet:mo,

Encammho 8. essa St:crctana Mengagem do Exc;.elenttSSlmo Senhor Presidente da

Repubhca na qual submete ã aprecJação do Congresso NactOnal o ato constante da Portana Tf 5, de
7 de Janeiro de 2000, que outorga penmssão à Fundação Padre Ltbeno, para executar servil(O de
radloddusão sonora em freqüênCia modulada na CIdade de Para de Mmas. Estado de Mma... GeraiS

Atenciosamente.

t2~
Chefe da Casa CIVil

da PreSidência da Rtlpubhca

A Sua fucelênclll o Senhor
D,p"t.do UBIRATA.~ AGUIAR
Pnmel~o Secretáno da Câmara do:. Deputados
llRASILlA·DF

Submeto aoprecação do Vossa exeolêoaa aMUsa Portana n' 20 ,de 02 d.
fevereHO do 2000, P61a quol autonzel aAssDelação COI11<Jnilllno oCuUural d. Apore<:Klo D'

Ooste - SP a executar o solVlÇll do radiodifusão comuMana, na Cldade de Aparl!Clda D' Oeste, Estado
de São Paulo

2 Submebdo Oassunto ao exame dos orgios competentes deste MIOIsteno, as conclusõe.
foram no senbdo de que, sob os 9spectos técmco e Jurid~, a menoonada eobdade salisfaz a.
elllQêncas da Lei 11' 9 612, de 19 de fevereiro de 1996, do Reguiamanto do Sel'VJÇO de RadlOddusão
Comumtano, aprovado pelo DeCl'lllo JI!! 2 616, de 3 do Junho de 1998, e da noomo complemonter do
....mo sol'VJÇO, aprovoda pela Poltana n! 191, de 6do agosto do 1998, que rag<Jm amatene, o que me
levou aautollZl\.la, nos tennos da Portana inclusa.

3 EsdnlOço qtJO, do acordo com o § 3' do aJttgo 223 da ConstitUição Fedeml, o ato de
autonzaçlio samente prodUZIra efertos legaIS opos defiberação do Congresso NaCIonal, para onde
solICIto 5ejl encammhado o relendo ato, acompanhado do Processo AdmlnlStralMl n!
531130 001635196, que lhe deu ongem

Respeitosamente,

/pb/~A~
M~f:~das C~UOIcaÇões
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PORTARIA N!! 20 DE ?2 De :evere.lro DE 2000

MENSAGEM NO 233, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

SUbme1e áa~ do Coogresso Nacional Oato coostante da PIlltana n' 22, de 2ele
levere1rO de 2000, que aulonza a Assooaçio e Mo\llll1llfllo Comoodíno RádlO Rallllla da
PilZ FM de IrapulJ a executar, pelo prazo de !rés anos, sem dlrerto de exclosMdade,
selVlÇQ de radIodlfusáa comunrtána na CIdade de Irapuro, Estado de Sio Paulo

(ÀS COMISSÕES DE CI~NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA, EDE
CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART 54))

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÓES. no uso de suas alnbulçr>e,.
considerando o d,spoltO nos ar1lg<ls1O 019 do DecrelO n' 2e15. de 3 de lunno de 1998 o teodc· om
vttta o qlla consta do Processo AdmlOlstrlbvo n! 53830 oo1535I9B resolve

Art. l' ~ufDr1zar a ~SSOClOção Comunrta,," o CuKuflll d. Apare~da O'Oe,te - SP. com
sede na Rua Amzlo Machado de SOuu, n' 237 - Centro, na CldlKle OI Apal1!elda D' Oesta Estado de
Sio Paulo. a e_. ptIo prazo do !los ano,. som dll1lrto d. excIJ....,dado. ,o",co de radJOdJfuúo
comtlnrtóna naquela localidedB

Art. 2t Este autonzaçfio rogor-s,," pO/a LO! '" 9 612. d. 19 do feVlre"o do 1900. Ie"
suoslquent8s. seus te9Jlarnen'Ds e norma_ complementares

Art. 3t A entldacM fica autonzada: a operar com o SIstema IrradIante localizado nas
CCOfllOnIdas googllfJea! com IabtlJde om 20':27'07"S • Iongllud. em 50'52'39'W, u'laando a
froqüio",a do 105.9 MH%

Art 4' Esto aIO som"'t. produ;",. olOlto. logalS .pó, deilberaç>o do Congr.sso
Nlaonal. nos tennOlS do § 3t do art 223 da Con!btulÇáo. de_do a _. InH:,,, a execução dO
serviço no pra20 de seIS meses acontar da dita ae pucheaçio do ata de dekberacãe

Art 51 Esta Portana entra em Vigor roa data de sua puoltcação

Senhores M....os do CongltSS<l NacIOnaL

Nos t,rmos do artigO 49. II1l.ISO xn. combinado com o § l' do dr11g0 223. da

COMtuO""" FedemL submeto. 3jlltl:1lIÇáo de Vossas Excelenews. acompanhado d. E'j1<l!IÇoo de

Moi,,", tio Senhor Mmbtro de blado das C~mUJUCaÇÕCs, o lUo Cllll!tanle da \'onana o' 22. de 2

de fmltlIn de 2000. 4uc aulol17.l a A_1RÇ1o , MOHIllC11l0 Coll\lll\Jlário RidJo Ramha da psz

FM de Ir.putu • exc<.Ular, pelo prazo de três J11()~ sem direito de ""I",mdad•• servIÇo de

md>J,hfU>ão eomlilllUl1Ul na elliadc d, Ir3pnru. Estado d~ São Paulo

Brallllol. 16 de feverelrode2000

Avlson' 277 -c CIVIL

Em 16 de feverelro d. 2000. EM nO 14 12000- Me

Brasllll 10 da fevêreiro de2000

SenMr Primeiro Secretáno.

Eneaminho I .... &creteria MCllSlllcm do Excelent...llIlO Senhor Presideme da

Ropúbhca na qual submete i. 8IJl'OiaçIo do CongleS9O NllClOoo oalo constante da Portaria o' 20.
de 2 de "v&retrO de 2000. que lllIloriza a As8oeillÇio Comunitária c Cultural de Aparecida D'Oeilc

- SP a executar ..mço d. radiodifusão comunitána na ctdade de Aparectda D'Oestc, Estado de

Sio Paulo

~
/J -

I .
/ '

ARENTE
Chefc da Casa CIVil

da PreSIdência da República

A SlII Excel!ocia o SenMr
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Prime~ Secretário da CâJmra dos Deputados
BRAS IA-PF,

Submolo I aprlCllÇio di Vo... E>«:olind.. ondlJll PortIna '" 22 .di 02 di
faveruro do 2000, poli qual_...Auoaaçio I MoWllOl1lD Coo1uJlItIIno _lo RIiMIr

da paz FM do lrapuru a eXICUIlr o soMÇO de rad,ochluJão 00IIlUflJIllrIa. lllI _ dllraporu. Es1ado
d.SIoPatJio

2 Submlbdo o u'lIllO ao eXima do, ocgjos competonio. dasta MtnlStlll1O, U concIuor.e.
foram no HObdo di qUi, sob os l.pectoS tecrllCO e jundico, a rT'I8f1Oonada enbd8de mlfaz 8'
o>ogtnaas do lei nO 9612, do 19 di to"""""' do 1998. do RoguIamonto do Se<VlÇO di Raciodofuslo
C"""",*",. aprovodo ptIo DoerMo nO 2 615. do 3 do JUnho do 1M, • da nonna oompIornonlllt do
metmo Sftr'ItÇO. aprovllda pela Portana n' 191, d. e de agotlo 1»1998, qUII t'8QIIm a mlCéna, o QUe me
levou a1IJtOnZií.1a, nos tenno. da Portana 1lCIu••

3 Esdarwço que, do acordo com o § 3t do artigo 223 di Conl1Ilulçlo F_, o 110 di
autDnzaçio somon1JI produzO tIactoa logaoI llpOl doIIboraçIo do Congl1lUO NIIClOOIi. pala oodo
soIlctto SOJII el1ClM11lMado o rofondo ato. aoompanhado do Proee'lO Adm"SlrIlMJ n'
53830 0017Dmll. qua lho dou_

Re.podo_te,
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PORTARIA N' 22 DE o:!: DE fl:::vereuoDE2000

MENSAGEM N' 234. DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete a apreclaçáo do Congresso Nacional o ato constante da Portana n' 25. de 2 de
fevereiro de 2000, que autonza aAssooaçáo Mamma Blanca aexecutar, pelo prazo de IIês
anos. sem direito de exclUSividade. Serviço de radIOdIfusão comunrtana na CIdade de
Valpallllso. Estado de São Paulo.

O MINISTRO OE ESTADO DAS COMUNICACOES. no uso de sua' atnbulçôe'
corrslderando OdIsposto nos artlgos "lO e 19 00 Decreto ~ t 615. de 3 de Jllnllo ~e 1998, e tendo em
VIsta o que consta. do Processo Admlnlstratlvo n! 53830 001703198, resolve

Art. 111 Autonzar a Associação e MoVimento Comunrtano Radlo RaInha da Paz FM de
Impuru com sede na Rua Jose FlausJno JunqU9IrB Neto n!l' 315, na CIdade de lrapurtl. Estado de Si§o
caulo a executar, pelo prazo de três anos 59m direito da eXCIU~jEVld<:lde. sel"Vlço da radiodifusão
comunrtaria naquela localidade

Art. 29. Esta autonzação reger-se-a pela: LeI n!! 9612, de 19 de feveretro de 199B leIs
subs6<\Uentes, seus rer;;u\amento5. e normas oomplementa,res

Art ~ A entidade fica aulonzada 3 operar com o sIstema uTac1lanle localizado nas
coordenadas geograficas com latItude em 21"34'1S~S e longitude em 51 c2D'42'W, uLhzando a
fr&qüêncla. de 104.9 MHz

Art 42 Este ato somente produzrrtl efeitos legais apos deliberação do Co"orasso
NaCIonal. no! \lumo! do § 3! do art 223 da Constrtulção devendo a entIdade InlClar 3 execução do
serv.ço 'la prazo de Seis meses a contar da data de puohcaç.io da ;1to de dehberação

AIt & Esta Portana entra em VIgor na data de sua pUOI,caçao

(AS COMISSqES DE CI~NCIA ETECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO EINFORMATICA. EDE
CONSTITUIÇAO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART 54)}

~enhores Membros do COngles,," NnclOnal,

No> termo. do Oltlgo 49. IIIC"'" XlL LOmbtMdO com ° § 3' do ,rtJgo 223. da

ConstltUl,lo rdera!. sobmelo a apreciação de Vossas hceIEne"". nenmp"nhatlo de Expos"ilo de
Motivo. do Se~hor MtruSllo de Estad<l das Comunicações. o ato constaole da Portaria n' 25. de 2

de fe..tretm de 2000 que i!.utorua a Assocm.ç:io Mamma Btanca a eX~'1lt3r. pelo prnzo de trés anos.

sem dJreno de ">elusIVldade. serVIço de ""hodifll.lào comunitárl' na cidade de Valpl!lllJ,o. Estado
de São P.tIlo

Blll.I11Ja. 16 de fevereiro de 2000.
\ .--.

(~\",k

Aviso nO 278 ·C.Civil.

Em 16 de fe~reJ.ro de 2000

Senhor Pnmerro Secretário.

EMn' 15 f2000-MC

BraSllla. 10 de f everelro de 2000

ExcelsnUsslmo Senhor Presidenta da Repúbllca.

Encaminho a essa Secretnna Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à ap~lação do Congresso NacIonal o ato constante da Portaria n' 22.
de 2 de tovereiro d. 2000. que auto= • ASSOCIação e Movunenlo CvmumltÍno Ralho Ramba da

Paz FM de Impuro aexecutar serviço de radiodifusão comUnItária na cIdade de lropuru. Estado de

São Paulo.

Atenciosamente,

~,
~1'E~~ PARENTE

Chefe da C~sa CiVIl
da Presidência da República

ASua Excelênda oSenhor
Deputado UBIRAfAN AGillAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA.DF

SublOOto aapreetação de Vossa Exceliln~a aasa Poctana n' 25 •de 02 de
favereuo de 2000. pela qual aulolllt! a I\ssocoaçio Mamma Bl&lIca ael<ltutar oSGNlço de

radlochfu5ão comunrtana, na CIdade de Valparalso, Estado de São Paulo

2 Subm~bdo Oassunto ao exaroa cios orgias compttenles desle Mlnlsténo, as COf1clUSÕlJS
foram no senbdo d< que, sob os a,pedos teCl1ICO o lundlco, a metlCl<lflado enbdade salJsfaz as
e",genc",s da LOI n' 9612, de 19 de fevo""o de 1998. do Regulamenlo do SeNlço de RadfOdlfusão
Comundana. apro""'lo pelo Decreto n" 2615. do 3 ds JUnho de 1996. e ds norma complemenlar do
mesmo selVlço, aplO'll!da pelaPortana n' 191, de6 de lIfIOstodo 1998, que regem amaténa, oque me
levou aautonoa·la. M' tormos da Portlna Inclusa

3. Esclareço que, de acordo com o § 3' do ar1lgo 223 da CoosbtulçAo Federal, o alo de
autonzação somente produzín\ ofertos legaiS apo.s doltber.lçào do Congresso Naaonal, para oodo
soll~to se)o encaminhado o relêfldo ato. acompanhado do Prousso AdmlOlstralMl n'
53830 002222138, que lhe deu ongem

RespertosaIMnte.
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PORTARIA NO 2;

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DE 62 DE :evarelroDE2000,

MENSAGEM N' 235, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

Fevereiro de 2000

HrasU/4.~' de re....relm de 21~)()

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICACÓES, no use de suas atnbulçóes
COllSlClerando odisposto nos atligos 10 e 19 do Oeaelo n' 2 615, de 3 de}lJflho de 1998 e lendo err
lUta Oque CDnS\a do P'OCeSso AomJnlS~alll'O n' 53830 002222,98 resoM!

Art l' Autorizar aAs~o Mamma Slanca, cam sode na Rua Padre Mauro EdLaroo
n' 410, salas 01 a03· centro na cllladfl de Valollflllso EslllOO de São Paulo ..xecumr, pelo prazo o,
tréslll1OS, sem dlfllllO de excluslW!lIde, se"'ço de radiodifusão camunrtana naquela local,dade

Art 2! Esta autonzação reger·se-a pela Lei ri' 9612, de 19 de te'melro de 1998 le"
!lObsequentes seus regulamlll1lOs enonnas cOmplementa",s

Art ~ A enbdade fial aUlOnzilda a operar com O ~slima Irradiante locahzaoo na.
COOIlIonadas geográf'1C85 com 1al1tude em 21'13'08'5 e longitude em 50'51'58'W u~llzanao J
freqGôocJa de 104 9MHz

Art <l! Este ato semente proo1JZJra efllltos legaIS apos deltberação do Congresso
Naaonal, nos lermos do § 3! do art 223 da COnSI111llçáo, devendo • lI<lI1dado Imoar a e,",~o do
!fMÇQ no PfaZD de !SI! mete! ac.orMr da dalll de publICaÇão do ato de deietMração

Art. 59 Esta Portana entra em ~gor na data de sua publlC3Çáo

Submête à apIl!Claçáo do Congresso NaClOOllI oato constante da PortaM n' 24, de 2 de
rl!l'eftl!ro de 2000, fllJ'l autooza a As!ooaçáo ComumtáM CetJtmI de RllápoIIs a IlXIlCUtar.
pelo prazo de bis aoos, sem dlrerto de exclusMdade. S4!lVlço de radIodlfusAo comunrtâna
na CIdade de RllápollS, Estado de Minas GeraIS

(AS COMISSÕES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EDE
CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA E DE REDACÃO (ART 54))

~'nhores Memhro, do Congresso Na.:lOnaJ.

No, lenoo' do MUgO 0\9. I!lCI!lO XlI. combinado com o § l' do &r11g0 223. W<

lonslilu~ Federal. >u\m.10 oapreclllção de V""", Exce\é",lIS, acompanhado de ExjlOSlÇiO de

Mo\l\'O' do Seohor Ministro de l:stado das Comwue..;tles. Odto call!ltlnte da Portma ri' 24, de 2
de fm..ko de 2000. quo 001001•• Assocllll,io CoO>JIll1ána Central de RJtápo~, oexecutar, pelo

prazo de Ir/< MO' sem cllltrto de c<elusll'ldade. 'CI\1ÇO de radJOOlfuW COmUmlHna ... cidlde de

RIlopollS. [,<lido do 'JIMS G<TllI.'

I

/1/
,',,,,'\I,,-,,.L...

Aviso n! 279 ·C Cilil.

Senhor Primeiro Secretário.

Em 16 de fewre.iro de 2000,

EMnt 16 I2OOO-MC

Brasillo, lO de tevereiro de 2000

EncamtnOO aessa Secretana Mensagem do E~lcnlllsitoo SenMr Presilenre da

Repúblka na qual ilUbme!e àapreciaçOO 00 GlngrestJ N8I:llnal oato constante da PollBria It 25,

de 2de fevereiro de 2000, que a'*Jriza a Associaçil MaQ B~ a executar serviço de:

radWifusão collllllÍtÍ!ía na cidade deV~, FbIo de Skl Paulo.

Atcnciosw:nte,

L~
da PresX\êJ);ia da República

ASua Excelen:la oSeMlr
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeilo Secretário da Câmara dos Deputados
BRASlLIA·DF,

EJ«:eIontiS$lmo San/1or Preside<rte da Republle3,

Submeto aaprecoaçio de Vossa ExcoIincla .1I1du•• _ n" "4 •OI O2 OI
revereno de 2000, pela que! autonzo< a AsIOCllÇão COTl'OJl1ltána central de RIIapoiIs a
."""'w°UMÇD d. ra<lIOdlfusio CQII1UllltOna, na CIdade de RJtjpoII~, E~\adO de Minas I3«aIs

2 Subme!Jdo o...ooto ao axame dos orgão. compelIlllH deste MlIlIs1!nO, as COllduo6n
foram no sanlJdo de quo, sob os aspectos teauco e JU'I<ico, • ll1OrIClOI'lIda antldade '*'z as
lXJllÍIlClI5 de LIl nt 9612, de 19 de fe_ de 1998, do Regulalll8lllo do StMÇD de RdxJl'uúo
Comurxlina, apl'O'IIldo pelo Dacrolo n' 2 615, do 3 de jJnho de 1996, a da noma comp!Imenler do
mHtno SIIMÇO, aprovadà pela Portana '" 191, da6 de agosllJ d.1996, que regem a rna\lírIa, o que me
/8\00 aautonza./a, nos l8mJOS da Portana IllCiusa

3 Etdan!ço quo, de 8COtdo com o § 31 do artigo 223 da ConstmJlÇio FedofeI, o ato do
autonzllÇllo SOIlIO(JIII prodIJZJrí ofeilOS legais após deliberação do Congresso NacoonaI, PIIlI ondo
solICIto SIlo oncalllll'll1tdo o refendIo ato, acompanhado do ProceS!O AdmlmstrelMl n!
53710 1lOO!l!I4Illll, que lIIe dou onoam

Re.peltosa"","le,
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o MINISTRO OE eSTAOO DAS COMUNICAÇÕES, no IjSO de Sua! ambulqáes
consIderando o dIsposto nos artJgos 10 e 19 do Oecreto n~ 2.515 de 3 de Junl'lo de '998, e tendo em
VlStGI o que consta do Procosso AdmlOlstrolltNo nl! 53710 000984198 resolve

Art 1~ Autonzar a Associação Comunllana Central dê R1tápobs com Sl!tdG na Pnlço;
Tiradentes n' 99, nl Cidade de Rltilpolls, Estado de MInas GeraIs a executar, pelo prazo de três anos
sem direito de exclusNldade, Sl!!Ir'VUjO de l'3dlocMusão comtJnltana naquela tocalldade

Art 2! Esta aUIQnz:tção reg.r-Sl!l-á pala LeI n~ 9 61Z de 19 de fevereIro de 1995 leis
subsequentel, seus regulamentos e normas complementares

PORTARIAN' DE lJ2 OE:f(!ver".::iro DE 2000,

MENSAGEM N° 236 DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreoação do Congresso NaCIOnal o ato constante da portana n' á21 ,Vdel 2 dda
lonza a ASSOCiação ComuOltãna de Radlodlfus o aa a

~v~~~~d;~O~~X~Ia~upelo prazo de Irês anos, sem dlre~o de exclUSIVidade serviço
de"radiodifusão comumlána na Cidade de Santa Rita do Sapucal Estado de Minas Gerais

(AS COMISSOES DE CI(;ljCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMATICA, EDE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EOE REOAÇÃO (ART 54))

Senhores Membro~ do rongr~"so "Iac\onaL

Art. 31 A entIdade fIca ;utortzada a operõlr com o sistema lrraalante IOCôllllz2ldo nas
coordenadas g.oglõlficas com latitudo em 21e.o1'15"S ê longitude em 4481925'W utilizando a
fllJqÜêncca de 104,9 MHz.

Att 41 Este ato somente prodUZIra efeitos legaiS apos deliberação do Congresso
Nacional, fiOS termos do § 31 do art 223 da Con5t1tulçáo devendo a entidade iniCiar a execução do
serVIço no prlZo de seIS meses a caf1Ulrd. data de pubtlC8çio do ato do deliberação

Art 52 Esta Porti'lna entra em VIgor na data ele sua publicação

No~ lenros do arugo 4Q. IDeM XII. L"tlmbmat1u com (I ~ ]1 dn arngl.l 2:n. dJ

Coru.tllUlçào "cdcrnl. ~ubmelo li ap~IJl,i1[J de VO~ Excel~'nuJs ncomprmItaJo de E\pos1Ç~O dl.:

Motivo':! do ~~nhclr Mmi::.tro de Estl1do das Cornunll.atões. o ato const3J1te da Pt)rt!lnillf '21. de 2

de f~vcrelto d~ 21}OO. qut: :.l.uton11l cl AssoclJçào Comunitarta de RadlOddilliJo ViLIc dJ. Eletrôn'ca
FM a ~'\ecutar. pelo prazo de tr~ ano~ ...em dlretto d~ ~'\(dlllJtVltlade. '\et\lÇO de f'ddlOdtfusílo

cornumlãna nu ciJade dt: S.mta Rita do SUpUCdl. Estado de \fUU5 Gcrm.:.

EMn' 17 12000-MC
-c C1Vtl.

Brasllla, lO de fcverelro de 2000

ém 16 de fovereim de 2000

Senhor Pnmelro SecrdAno.

Encammho a l:S!>8 ';ecretana Mensagem do Excclenlissuno Senhor Presldcnte da

Rcpúbhca na qual !ubmete à apreclnçio da C()ngtm.loO NacIOnal o ato consUlnte da Portnnn nO 24.

de 2 de fevereiro de 2000, que aUlonz8 a Associaçilo Comunitária Central de Rlt8pohs a executar
serviço de radiodüudo comumtária na cidade de Ritápohs, Estado de MlI1all Gcra.tlõ.

AteoclOsamente.

'1WJ. 1 00°

L-PEDROP'.fjj;j./y·
Chel. da C.sa CIVil

da Presidênclll da Republica

A Sua Excelaocia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR.
Prlmcfio Secretirio da CAmara dos DepUlll4ios
BRAS LIA-DF

Excelentlsslmo Senhor Presidente da Republica,

Submeto II apreCIação de Vossa Excalêncla a Inclusa Portana n' 21 ,de 02 de
fevereuo de 2000, pela qual autonzel a AssOCIação Comunllána de RadIOdifusão Vale da

E/elrõnlca FM a exeo.llar o seMÇD de radlodlfusêo comul1ltána, na Cldede de Santa Rita do Sapucaí,
EstadO de Minas Geral,

2 Subme~do oassunto ao exama dos orgãos competentes deste Mlmsténo. as conclusões
foram no senbdo de que, sob os aspectos técnico e JUndlco, a lTlênClooada enbdade sa~slaz as
elOQénClas da Lei n' 9 612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do SeM,o de Radiodifusão
Comumlána, aprovado pelo Decreto n' 2615, de 3 de JUnho da 1996, e da IlOnna complamentar do
mesmo 5BMÇD, aprova~a pela Poltana n'191, daa de agosto de 1998, que regem amaténa, oquSIM
levou a autonzá.la, nos lerTnQs da Portaria mclusa

3 Esdar89J que, de acordo com o § ~ do arugo 223 da ConSlrtulção Federal, o ato de
autonzação somente produzirá eleitos legaiS ap6s de~beração do Congresso NBClonal. para onde
SolICito seja encaminhado o refetldo ato, acompanhado do Processo Admlms1ra~\u '"
53710000749136, que lhe deu ongem

Respeitosamente,
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MENSAGEM Il' 237, DE 2000
(00 PODER EXECUThlOl

Sullrntll à aprecíIÇllo do Congre5bll N8ClOl\II O a\O coMlanle da Portana n' 2$, de 2 de
Ievelelro de 2000, qll8 1Ub1U a AsaocIaÇIo Comurnlána~ e CultUfal Dona
JoaqutNl de Pompéu a execul8r, pelo \lI3Z0 de trêS anos, sem OllllllO de exclWlidade,
teMÇll de radlo<llfuIio tom<JIli1íIrJa 111 odIdede POJnP'u, Estado de Minas GeraIS

(As COMiSSÕES DE CI~NC"" ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA EDE
CONSTiTUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART 54))

__ ~4 MINISTRO OI!. ESTAOO DM COMl!NICAçOES na u.o o. 'u...",!lu<

IMtI oque~':=~~~:'t~~~~:J.:.:a,~~:lUnhO da 1998,.~

:.:::.""RU.d:~~~~:e"'~=I;'~:~n:~tus:v~~ <SI Etetr6n1Ca FM ~OIT,
~~~Y!':PtUo de tr" anos Iam rfiteltQ t* .~11"':G~1:;;=:~=~.:

'UIMCl'1I1"1ttIA~":~~~zaçk f.gwal". pela Lal f#. 9612. n' 19 1$1 fewralro da 19S8 ],tllo. ..'11'101..,,"-,...... nonnl. eomp$lrn.nt.,...

~ Art 3t" entidade no. autonz:~ a o~r.t com o SII;1ai'na IrradIAnte 'ocall2ado nas
~"f~1~ lI.btude em 2::·1'·47~S • 'Iol'l9I11Jd. em ...S·"'""25"'V'J ut1Jcunao.,

N.-oonaI. nOI :m: ;.~ ;~somante PfOGuua .flfloJ 'legaiS oIP04 dellb.~ 40 Cong"'1O

~ó no pruo O' Mil~••~;.d:.~Q~~~,:ç:= ~-:':~~,:ar a.qCuçlo 00
Art. 9' Esta~••nua em~n. dar. d, su. p!.tbhcaçlo

No> termo, du an1llo 49, ""'0 Xl!••~o Ulm o § 3' do art1[W 223, ela

Co""'lu>;1o Fcd<raI. wlxn<to i apreclllÇi<> d<l Vo",", ExccllnclO5, :>.orTqlOUlhaóo ti< E"r""~ de
MaIÍW>.i do 'lenhor Ml!ll!\ro "" E511do da> ComumclÇ(l<S, o alO _o d> PO!\llla lf 23. do 2

ele r....mro de 2000 quc aulollllaA!louÍlÇ3O Comllllllh \le",li<:ente uCu~urll Dona JooqW1lll

de pon>péu • ,,"olor, pelo prol1n d. três ...,., !<l1l dm:uo de e:<clusi\ldadc. <CI'VlÇO di:

radlodifÚ!110 .'OllII/llllroo '" t>da<!e de POl\lll<'l, I:.stado de M_ Gt'fIIS

EMII' 18 12f1JO-1I(;

.C Civil
Bmibtl, lO de fevereuo de 2000

Em 15 de ~lIO de 2000

EllóUlIinho • _ S<cntII:ia Me_em do Excelentlttuno SCnbor PtcsldenIt di

....blíea !li qual ",,,,,,,,te' oprac"'l'io do ConaroJOO NaclOll&l o..., co_. da PolUria ri' 21.

tio 2 .. 1e\'C<ÚO de :1000, quo "'*'lÍD • AIooc"'l'io ColllUllífAria de R.ocboclifuolo Valo da
llIIIlfIIloa f,M. • _ul... oerviço de radlo,bfillio tDlOOlIdr,. na cidade de SanI. !bIt do S<p1l<:aÍ,
lIilWo de MidII 0ctaiI.

SubmIlo IlIpl8ClIÇio de Vom~ I rx:luAI Po<ln 01 23 ,de 02 de
feveretro de 2000, pela qualltltllIlzlI a AItOCIIÇlo ComJr1ürla B«1e!iceote I CulluraI

Dooa~ dep~ IIlIICUW oNr\IÇO d. 1IdfOd'IuJio tornU!1llllll, na ClllIdt de~,
EIlIilo de llinatGnl

2 Submatm olU\M1IO ao lXlI01t dOI 0t\lÍ0I compaIanlI' da5tI MInifléIlo, as l:CflCIua6tf
/Jnm no J«ilIlIo de q~ sob 0$ lll*lM~ I )lr1díco, I lJ1IIlQOf1lIda lrIlI.:l8de SIlIIIIZ u
...di LI! 01 9,812, di la di fe'o'II1irll di 1900, 00R~ do SerVIÇO de~
ComItlilh, lIIlf17'Ido pelo Dacm> 11' 2815, de 3di~ de 1998, e da l10lTIlI CllI!lplllmeolI 00
JIlIIIlIQ oarriID, lpI1MIdI pela Po!lIIIa 11'191, do 6 de llgOI~ de 1996, QllI regem I rnal6ria, oqut mo
Iem 11IJlOrizá-ll, llOI tImlOI di Pot!MlI inclUA

3, Esclartço QUI, di~ com oS31 do l1!Igo 223 di CltalIiilçio FIdn, oalo di
~ lOlMl1tI pmciIzri efe!tls legu após cleNltrIçio do~ NIClOIlII, para oncII
Illidlo • llllC1ll1'Iirl1 o ltlIlido alIJ, acompanl1ldo do ProceAo AcInM1iIl1allIo n!
53710 C«l2lW, qut tIt deu Cil'GIm
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Art. 41 Este alo somente produzIrá efeitos legais após dellberaçào do Congresso
NaCIonal, nos termos dO § ~ do art 22'3 da Const!tUlçio, devendo a enu:iado ImClar a e~ução do
seMrro nc. prazo de sel~ meses a contar da data de publicação do alo de delrberaÇào

Art. SR E$ta Portllnlil. entra em~ na data de sua pubhcaç.h1

Art 2' Esta autonzação rog@(-se-a peJa Lei nR9612 de 19 de reVflrelro de 1998, leIs
subsequenles. seus regulamentos 8 normas complem&l1tares

Art. 3!! A enbdaCUl lIca autonzada li operar com c sistema :rradlante rocahzado nas
coordenadas geográfiC<ls com Iabtude em 19t'13'37"S e longitude em 44~9'12'W, utilizando €I
IlOquOncla ~. 67 SMl-Iz.

Nos termos do att'30 .~. incISO Xli. combllllldo .'Om o § 3" do attlgo 223, do

ConstituIÇão Federal sooo.,lO ••pre<:IUção de Vossas Excelêncras, acompanhadu de Exp"s~an de

MotIVOS do SonOOr M'mistro de E!>lado das Comunicdções, o alO "'nstllllte da Portarla n' 19, de 2
de fevereiro de 2000, que autu"", • Aswciação Cumurntária Llbertense de Radiodifusão a

executar, pejo prazo tle três ano, sem dkClIO de cxclusMdade. semço de mdiodIfusão comurotáriJl
l\l cidade de Lf'ttdade, Estado de Minas C.emlS.

s.:nOOrtS Meml:<us do Con~ NacIOnal

MENSAGEM N' 238, DE 2000
(DO PODER EXECU1IV0)

Submete à apreoação do Congresso NllClQIllllo ato constante da Portana n' 19, de 2 de
fell1!relro de 2000, qoo aulorJZa a AssoclaÇilo comunllilna lIbertense de RaôlOdJfusâo a
executar, pelo prazo de lrN anos sem dIreito de excJuSlV1dade, serviço de radIOdifusão
comumtãna na CIdade ,ja lrberOade, E&\lldo de MInas GeraIS

(ÀS COMISSOES DE CI~NCIA ETECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA, EDE
CONSTlTUIÇAO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART 54))

De O~ DE fe,""'$reiroOE 2000PORTARIA Nt 23

o MINISTRO DE eSTADO DAS COMUNICAçOeS, no uso à••ua. atnbUlçó",
consIderando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto 02 2.B15, d63 dg JUnho de 1998, ~ tendo em
Vista o que consta do Processo Admlnlstrabvo 0153710000209/99, resolvs

Art 1! Autonzar a Associação CornuMana 8enafícent8 é Cultural Dona JOaqUII1.õ! de
Pompeu, com sede na Rua Tenonte AntônIO JoaquIm de Barros. n" 715, Volta do BreJO. na CIdade da
Pompeu Estado de Mln!5 Gel'lls. a éxecutar. pero prazo de três anos, sem dIreIto da 8xduSlVldade
selVlço de radlOdJfusáo comumtana naquela localIdade

-c Civd.
EMn! 19 I2OOO-Me

Em 16 de fevereiro de 2000.
Bras/ha, lO de feVereiro de 2000

Senhor Pnmelto Secret3no,

EncamiDho li es.fa Secretana MClU88em do Excelentíssimo Senhor Prestdente da

Repúbm.a na qual submete à apreclaÇAo do Congresso NaclOl1lll o alo coMtam.e d4 Portana nQ:23,
de 2 de .tcvc:relro de 2000, que autOrtlA • AIIM)C:1iÇio C.omunrtâna BenefICente e Cultura! Dona
JOIlqUIlll de Pompeu. exeCUter serviço de "'iod,fusIo "'mtInnâl'1e no cidade de Pompêu, Estado
de MU1IS Genus.

AtencIOsamente,

SlIbmolll i lIpf8CIIÇIo do Vos.. E>te1!ncl88 IndUM Portana fi! 19 ,de 02 de
feverelro do 2000, peJI qlI1 aU!llnzlI aAISOCIIIÇáo Comunil8/illlJberteflSI de Radiodifusão

alXftCUWoSIMÇQ de tadlOdludo col1l\l\l1alla. na cidade de Ubt«lade, Estado de MlolsGaral&

2 Submeliclo ouSUI1lO 10 lxame dos orgios compet8n1es diste Mi/llsléno, aI conclusões
fonlm no sentido de que, sob OI aspectos ticnlCO I jtJridlco, a menaonada enbdade sa1I!faz aI
aJag!nclaJ da Lei nl9 612, de 19 de !e_lO de 1998, do Ragulaml!llÍl do SSMÇO de RadlOdffusão
ComUl1ltiria,IjlIOVlIdo pelo lJecMJ nl2 615. da 3 de )UlIlIo de 1998, I da no<ma complementar do
llIIIIlIO SIMÇO, llplOVIOI pela POI1IIIa nl191, do 6do IgOSIo de 1998, que regem ama1éoa, oque me
leYcu aautonzi.Ja, rm lWmos da Portana Inclusa

3., Esclareço quo, de lCOIlIo com o § 3' do artigo 223 da ConstIiJJção Federal, o ato de
aulllliUçAo somenll produ2ri .rIdos legai. lpÓt deIibeniçio do Coowosso NllQonat para ando
soI/CtO SIjI encaml1lÍllldo o nlfando ato, acompanhado do Processo AdmJn;.trabvO n!
53710ooo704519l1, C/JIlh. deu origem,

ROIpe<tosamente,

A Sua ExcellneUl o s.ll!lor
Deputado UDIRATAN AGUIARraA.:rLf:'íf;m da Cimar. do, DeputJdo,
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PORTARlAN'

constderando ~dl=~:~~~S~~9~AS~~~:~:1~?:3~~ J~:a~~ ;::. :~=~
\IWa Q QlJ. eon'1a dO Pf'l)CM'O AdmlrultratNo rrI ~3710 00074SJ9B. rHOtVe

An. 11 AulO/1Ur a ANOClaç.ia ComUOlláRa ~llIn,. tà ~adlOafNm,com sede l1ll Av
"~ne ClJIlhtl. n- 2a5 - Bairro SN1~ qlta, n. CIdade da Llben:%adt.l Estado d. Minas .....rs a
=io=ri~-de ri. anal sem dlTSito d8 e.xcluslVlC1aOe IltMço d. raa'loddusio comunn*rla

Art. 3" A entidade flca .utorlz-sa • op«ar com o listam. Irradiante localizado nu
~~~~=- com Iatrlude em 22"01'+4"8 • Jongrtude em 04-4-19'1aw, otlllUndo a

Art 41 Elta ato IOmenUl prodUZlnil efeitos legaIS após ~lber.açio do CoogrelSO
NaaonaI, nos l8flTlOS do § 3t! do ano 22:3 da Cocmttuiç60 dll't8Odo li ....bcleda IniCIar a execuç.io do
5arY1ÇO no prazo de UI. 1llM81 • contar d. data de publlaç.60 do ato 0tI deltt)eraçio

An. 5" Esm PolUln. entra em \I1gdr na date d. sua pUDhcaç40

MENSAGEM NO 239, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

Submente à apreoaçM do Congresso NaClOllal Oato constante da Porlana n' 242, de 31
de 1999 renova, por dez anos, a parbr de 2 de maio de 1996. a

de ~~ada ~~ de RadlOdilu!Ao veredas de Unal LIda. onglOanamenle
~ eredaS de Unal Lida, para explolai', sem dlredO de exclUSiVIdade, seM;O de
~ eonora em freqüénCla modulada na CIdade de Unal, Estado de !Alnas GeraiS

(AS COMISSÕES DE CIENCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMATICA, EDE
CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART 54))

~Membros do Congresso ~lClon!I.

Nos lC!l1lOS do amgo 40 inclSO XII. combmado com o § J' do artigo m da

ConstllulÇio Ft<!m1 IUbmelo aapt'ooaçio de Vossas EmllncllS, acompanhado dt ExposlÇio de
MolM! do Senhor MlmSlro de Estado das Comorucaçõe< oato conSlanle da Poruna n" 24~. de

li de dezembro de 1999 que renova, por dez anos. a parllr de 2 de 10110 de 1'l96. a permmio

outorgada dO Sl~ema de RadKldifullo Veredas de Un~ LIda, onginanarntnle Radio Veredas de

UlIII Uda. para explorar, >001 dir"lo de excluSMdade, sernÇD de radJodlfusio sol\llra em

fteqoência modul,da, Il! cidade de UIIliJ, bstado de ~finas Gems

Brasllla, 16 Je fevereJl'o de 2000
\ ,-,

EM" 259 llo'C

ÁVIJO ri' 283 .C Civll

Em 16 de fe~m1ro de :!()l)O,

BraslUa, Jlde dezembro de 1999

~lantl"mosenhor PresIdente da Repubhca,

Senhor Pnmelf\) Socretáno.

Focmunho a essa Secrctana MCDJlIgcm do F.x.ce1cnt.ls,JmO Senhor Pre:ndcntc da
RtpóbtiCl na qua1 submete i apreei:w;1o M Cgn@l'tSSO NlCklnaJ o aw constMt~ da POrtaN. nO 19.
de 2 de fe~iro Je 2000. que aulor1Zl. a A!llOClaçio f'omumtár. LIberteruJe de Rmhodl.flliJi,.l 3

CXCl.utar!JCfVlÇO de radJodlfuJlo comunrtária na citlock de L1berdade. .estado de Mmas Geral!

A Sua Exce1eDClI \J Senhor
~~~UBJRATANAGmAR
PnmeLrO Sa:retáno da Clmlrt» dOI Deputados
BI!ASllM.-OF

SlJ&:)(T)Bto a lIprea«çIo d. VOlsa Excelbnaa a lIlClusa Porlana rt' 242 de 31 da
deZémbro da 1999, ptUI qual ranoY8l a permluio outoryada ao Sistema de Radlo<iIfuslo
V",.Ó.. do Unal Lld8 paro o)Cj>lonlr solViçO de radloóduPo sonora em froqüãncla modulada,
na cK1Ad:e de Voai, Estado de Mina. GetlllS

2 A outorga feu ongll'lanamente defenda a Rádio Veredas dtl Un81 Ltda, pela
Portana n' 114, de 30 do abnl de 19&e. cUja dDOOmtnllçOo SOCIal fOi Iltel1ld. para SIstema de
R*ilo Ilt Tafevldo Veredas de Una, Ltda • pe18 Portana n" 172. de 1- de dezembro de 1904.

3 Nos termos da Portana "9 171, de 31 de outubro dei 1900, foi autonDda now
attaraçlo em sua darlOmlnaçlo sooal, passando para Sistema de RadK>dlfusio Veredal de Unal
Ltóa

~ O. orgias competentes desta Mfl"NstMlo mlnlfestaram-sO sobre o pedtdo,
con!l$f1ll'ldo-o tIlsmJlóo de acordo co.m a leglslaçio apldyel, o que me levou ti defenr o
reqLllKlmento de IWlOvaçio

5 EIGtar8<;O quo, no! 1000000S do § 3' do .rt 223 da Con5lJlu.çlo, o ato da """"'açA0
5OI'1lente produzd efeitos legall após dellber3çAo do Congl'lJslO Naaonal, para onde soltato
s.,.. encarl1lnhlKlO o relendo ato, aeompanhlldo do Pr0Cê5s0 Admlnlltraltvo n" 53710 ooo16D1ge
que Wltt deu ongem

Respeitosamente,
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o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES. no uso de 'uas alnbUlçõos.
confonne o dISposto no alt 5' , InCISO 11, do Decreto n' 88 000, de 28 de Janeiro de 1983, e tendo em
Vlata oque consta do Proeeuo Admlnlstrabvo n' 53110 000160196, resolve

PORTARIA N' 242 ,DE 31 DE dezembro DE 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 408, DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM li' ~51OO

Autonza o envIO de: um pelotfio para Integmr força de manutençAo de paz da Admmlatraçio
TranSltóna da. Nações Unld... no TImor leste (UNTAET), tendo _ do ~ator designado
pela Mesa em sUbslitUlção ã Comissão de ConstllulÇio e Jull1lÇO e de Redoçlo pela
constituCIOnalidade, JundlCldade elâclllco Ieglslabva e, no mérllo, pela aprovaçiO (rolltor Dep
NELSON PROENÇA)

(A COMISSÃO DE CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

Art. l' Renovar, do acordo com o ar!. 33, § 3', da Lei n' 4117, do 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 2 de mala de 1996, a ponnlssão para explorar, sem direito de
exdusi"ltiado, sarviço de radJOdMão sonora em freqüênCIa modulada, na Cidade de Unaí, Estado de
Minas Gel'lIlS, outOlll0da onalnanamente a RádiO Veredas de Unal Ltda, pela Portana nO 114. de 3D
do .bnl de 1986, ClIja denomlneçào SOCIol fOI alterado pelll SlStomo de Radiodifusão Voredas de Una!
Ltda, confonno Portlll1a n'171, do 31 d. outuõro'õo1996

Art. 2' A eJql!oração do seMÇQ da radiodifusão, cuJa outorga o renovada por esta
Portan., reg8f-.&-e polo CódigO BmSlI.,ro da TelecomUnicações, leIS wb>eqüenles e ,"u.
regulamentos

Art. 3' Este ato somente prodUZira efellos legaIS .pos deliberação do Congresso
NaClOflal, nos tennos do §3' do art. 223 da ConslrtUlçáo.

AIt 4' Esta Portana entra em Vigor na data de sua publicação.

Ju:1:. 1" Fica. autoruado o anv.o de um. ~oUo
composto dia ata 70 (s.unta) IlU.li.u.r.. da. .~c~...l.~da~ da

pol.t.cu" no. ta.=aoB da l-V1daç:io _ v.qQ~, pua .i.nteg1:'ar a

força d_ manu'eenção ela paz da 1l.dmim.auaç&o 'lrana.t6J:i.• dai:

Nações Unidas no Tiaor r..te (onu,) ,oca0 oJ:)j.t:i.vo de

prov.: • s"q\1Z"an9a • lI&Di:er a 1.i • • or~, ••tabelaeer \DN.

_àm1n:Lab:.a.çi.o _fetJ.va no 1;-rr~tó:~Q, apoiaI: o d.s.nvolvn..n1:O

do. s.rv,:Lt;a. ~ :J:••pan.abil,-d.ac1e c.:i.v.:i.l • da u.a saci.aJ.,

••••qurar •• ativ.d&~. ~ ajuda 'hUlUtutá:1a, apoiou o

8stAbelec.1J2'Mnto de Gov.rno Tim.cren.. Indep.nct.nte _ de

eendiçõ•• Fua o ct.-.anvolvz.a,eDtl) ~.l. tur.i:ó,t.1.o.

~U.g:a:fc U!l..1.CO. !'ieu. 5U)elo1;0. i. ap:eC.2.&9io do

Congr.sso Uac.2.on&l qu&l-squar ai:os ~ iapJ.iqu_ rev1d.o da."
auter.:i.u;io.

A.z:t. 2°, Eata O.crato x..9'1o.1&Uvo ent2:'a .. V.1.gor na

data ela sua pub11caçio.

MENSAGEM N' 245, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

AVI!On!. 284 ~C ClVl1

Em 16 de f~re.1ro Je 10UO

Submete a aprecIação do Congresso NaCional o texto referente à com.ulta feita pela
Organlzaçao das Nações Unrdas sobre a POSSibIlidade de o BraSIl vir a complementar o
pelotão de policl. do Exército no Tlmor Le.te, P8m compor um. Força de Manulençllo d.
paz rnregrante da Admlnlstraçêo Transltóna das Nacoos UnkJ'as no Tlmor Leste
(IJNTAET)

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL, E DE
CON5mUlçÃO EJIJSTIÇ,\ E DE REDAÇÃO)

,enholc:, Membro!> do Congrcs!>o Naclonlll.

Senhor PnmeJfo Secret.ano,

Encammho li essa Secretaria Mensagem do Excelent''iSlmo Senll<.'f PreSldente dd
Repubttc3. na qual submete a aprect&ç!o do Congrcs!rO Nacmnal Q ato. cong,tante da Pottan8. nll 242.

de 11 de dezembro de t999, que renova a permlssio outorgada ao SIstema de RadIO(hfu~io

Veredas de UllIl Ltda. para explof:l.r serviÇO de rndtoàltusãu sonora em frequcnCI3 modLll.da na
eldndl) de Urw. Estado de Minas Gerais

AtencloS:Imente"

A Sua Excelêocl8. O Senhor
Depuuodo UBIRATAN AGlIIAR
Pnmel~ Secretano da CârJUlJ'a dos Deputados
BllAS!UA-PF

Infamo a VOSSIlS E.\celêncla~ que u Conselho de Segurança das Nações l:rn.:1....
Jpro..ou em 25 de outubro de 1999, a Resoluçio 1 :12 (1999). que autonza n C3tabe1~lInento de
uma torça de manuten".ào de paz Integrante dn Adlnlmstraçio ll.ul5ltona dl1~ Nações L'rudas nt)

Tlm!"1 Le~le ,t'N1A.ET) wm \) ubl,=\\\'lJ dI: ~V(wer a s~rU1ça e mô\nttr a leI e a urdem

t!slabelcccr uma adlJ1.lJ1J;,unçiio etellva no temtono, apOIar o desenvolVimento dos sel'Vlço:, de

responsablhdade CIvil c da area socldl. ,lSugurar as aUVldade~ d~ .3Juda humaMma. apoiar o

t.~tatlelel..lmemO do gOverno umorens~ Independente e d~ COndIÇões pua o desenvolvunenta daquele
terntono

o povo tunorense expressou o seu claro desejO de II1lClIlr o processo de IranJlçào

paHl.3 mdepcndenCl8!Ob a cU$lodll das Nações Urudu Para que a Adnurusrraçio TransIton! pOlsa
reahur suas AtiVidades com segurança, em um local onde Imperam grave! problemas humanltAno$
dee:orrentes de vlolêncloi. afetando inclUSIVe. mulbere3 c cnAnÇU e: onde o deslocamento de CIV'lS

ocorre em larga dcala.. a presença de tropas para compor um. (orça de manUtenç10 de paz se f.u.
neCl;:s,sarl1l Os OlcellOS dos refugutdos e do!! de::.locadol. devem ser orote,tlloos e o retomo para CJ.Sa
deve ser tcl\O em ~gurarura

o sovemo mdones1o e.'tpressou mtenç10 em cooperar tanto com a atual força

multlOaclomd í! INTERFET• .:nada pela Resoluç1o I :64 (1999). como com a Adnurustr.ç.io
Transnona. cnada l=ela ResoluçãO 127,:! t19991. cUJo contingente nuhw lI.55UmJra as

ftSponsabútdades de l;egura.nça do terntano. em sublUtulÇi.a a INTERfET. em tevecelcll do
corrente ano

~ Ad.rnt:1Jstraç1o Transttona. com () nete.nano supone da força de rIW1utençio de
paz para oi scgutiUlça. lera a Imponantc n'U!lslo de reconstnllr os poderes COnstl1UCIOnus no TImor
Leste clabomnàa fel! t... rewIam.emos. cnando mstttulçõe5. preservando os dlCettQS humanos. alem

de uma senil' ce outras aUVldades. com (l ItltUltO de pemutlr que 05 omorenses consolidem a sua
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ludependét1l::n e ItUCIefTl o 00..0 sec:ulo com mllltuu;õe5 hvres e democr&tll"u. d~ modo que PO.lUU

coma ll$ detta15 itaç6t!S Ilt'res. traçar o seu prnpno c.:urunho em bu~ do destnvolvunetlto e do bC!'
..tar

o gO\lrmo bruilelro tOI consultadQ pela ONU aobre Jl pOISlblhdade de conlTlbu

para a composu..lo da torça de manutlCnÇlo de pu. L"ma eventual pamclpaçlo hra~C1ra«tan... l!l

cOl1IOnincta com o papel at1\'0 que o Braal vem desempen..h1ndo na C"oluç.lo do proeeuo polmc

no rimar L9te. com filme solrdarledade aquele p'1\'c/ mnla. papel ene Ja ra!i:paldado antcrionnwu

peJ. 8tu.~O du~ CiJnsresso quando f~1 soltCJta::í~1 a se matuCl!5tar (!m prol daquele povo InnL.
autonundo o envto do connn~en[ebraSlletro que H'lU!llJ"& a fN1"ERFET ntua.lml:.'lue

Otanu: do exposto e d:l I\l!l(.Ql1d.de de pronta re50poSta !óoltcltana peja I;)NU. e.tto'
rol!cltando a cus Congresso ti d4!Vlda. AUlonuçAo para o 6nYlO, ao TmlOr Le&fe de um pelct.J(

retbtÇ.ldo dI: ate 70 {u:tl:nta. nuhtareSI dA ~cpllCl:ahd ..d~ de POJll:la. mu termos daI~ .::rr
V1gor

7 O prepac,' e o en",o dos :W nubtares e a .!iubttJtwç.i.o dos 50 que mtegram o PelatlG
de PE que !t: encontra no ninar JcarTe{&rl 11m CUStO IP:lumado de RS 3 ü87 194 00 (trM; nulhõe.
oitenta IP: sete rrulc ,erecente, e noventa e quatro rM,ls) plU'J. penedo!. de UIS meses de per:manênCJ:I
.Jeue detlvo d~ R\liltllrr''S n:lquele p::us Cumpre a{'Il!$(.lP:nt.o.r :lU/!: .l ~"'stcnl:'1b. de recurso!! fill.vlC~lro'>

.:il.lpOntV('IS resultanra do! uldo no rnonuntc aprovado para 35 cfe:lp~sas com o enVio !lo

cantlngerue atualrn«lt~ no Tunor pOUlbdlt& o atendimento da SOhCltaçlo da ONU ..obnndo O"

pnmmro, 'tI. m~ TodaVIa um retOrço de RS 780000.00 (5.etltcenfl)& c \,.lItent& nu! relUs;, sem
nocesuno parz o MVI0 de novo conungem. emJulholaaolto dl! 1000

S Aeresc.ento tUnda que 05 d1apl!lndlos efetuad05 poderio str n~!:u.rcldos parclalmellu~

pelu Nações Urodu por ("onta da deptOClaçlu do e<jUlparncntO empregado do pl1p:rnemo e do
frlJUllpOne de peuoal. ~ntTe \JUtrOlIl O recebImento de tA11 restltulço!:"s acorre durantl: o

cumpnmemo da rrulJiD tm pruo que depende da dllpontbdKlade de recuuns daquele Orgamsmo,
1iar~a a.conrecu.Jo ~rftnettolt em m.tO& de um .no .pal: sCtJ ,mele)

de1.CQ(>

Brasdla. 03 de~e1000

EudealÍH1Dlo Subor Pretldeate da Rep.Wic.a

Submrr.emos ti apfll\:aaçio de Vossa ExcelcDC.l& conlUlta feita pelaO~ das

NIQÕe3 Unida sobre .. pomblhdadc de o Brud VIr a oomplementar o pelotio de polÍCIa do

Exercno que Ja H encontra na Timar Lem com m&ll vinte mlhtares delU. esp.telalkiade para •

eomposlI;lo de uma força de Mamnençio de p~ Integrante aI. Adnunlsuaçio Tnmlltona du

Naçlle> Urudu!lO TIlIlOr L.... (UNTAET), <nada peja RMoJuçSo 1272 (19991, d. 25 deDUnlbro

do 1999, do ContOIbo d. S"SUfIllÇ& du Nll\lOM UDld&s. , qual subJlltu1l"l • atuAl (~

rnukmac:lor..11 em~ naquele temtuno

2. A pruente &posaçio dl$ Motrvo' etU uodo tnCarnlnhada a VOIQ. Exc::clêactl. em

vtrmde da. nrcemdade de aque1a Orgaruzaçio saber \e oBrou podera fornecer O contIngente

rohcnldo. com a matar breVIdade polStVel. lendo tml'o'ma que o UlleJO du atIVidades da UNrAET,

que subsuwlJ'& .. Força Internacional plU'l. o Tunar une - I.NTER.FET -, cú prevltto para feveresro

deste :mo

AEM n- 2910 I p...m. de 01 de dezembro de 1999, que apresentou. Valia ExceIênc1a

alunwJV&I para o eftVlO de trcpa. com o. retpeCtl:VOl CUJtOI financelrol, devera ser daconlld«ada

uma vez que, em face d& evoluçlo dOi acanteelmaltOI e da of«la excessiva de tropa por p6ne doi

palIeS-membros, o componente nullW da UNTAET no qulll da: respt!ltO a tnfant&na JÍ. etti.

completo Emaanto,. ofena de etpeClahJtU. entre dOi pobCl&ls., em aquem do~, lCDdo

se o motIVo da~c aobcitaqio da ONU

<4 O>mo ~ do oonbocuTlento de VO... .ExcelêncIa. uualmeme o Brud 50 fi:: praeme

na rNTERFET com um pel.otlo retorçado de pobcra do ExerCito. com efetivo de cl'nquena

mlllUrft. enVIado ao rimor Lette em setembro de 199Q A subdrttuçio desse pelotJo por outro,

para compor a UNTAET. esta prc."Vl1ll. piInLD mis de março do ano em curso O efetiVO. mtlOr on

sohcltado pela ONU sena transponado para o TUDOr Leste ,JUntamente com o pdctIo de: poliCIa
sub"""",

o preparo e o enVIO do. 20 nuhtares t: a submtw.çio dos 50 que Integram o PdotIo

de PE que se encontra no 'limar. accrr«&ra um euICO emmado de R.S 3 017 794,00 (tr'" rndMec

oltllDta e sete 11111 e .seteCentos e nOVenta e qlWID re&is) para penado. de HlS meses de~

deu. e(euvo de mdttantti naqu~le palS Cumpre acmsceour Que. existÚlcra de recuraos f1nancetr(R

dJ~Vella:. reJUftante!l de SAldo no montante aprovado pua &I dupesu com o etlVJo do

coatlf\!eD1e atualmente 1\0 rimar, pOIIlbUrt.a o .teacbmento d. IOheitaçio da ONU, cobnDdo o.

pnlrlmro. ~I mues Todavia, um r~rorço de R.S 7&0000,00 (KtOCtJ1tOS e OItenta mil eau) ....

necess&no para o erMO de novo contlngeme em julho/agosto de 2000

6 ~ .t1Dda (juo o. dt~OI l!lfMUado. podtdo , ..~

pan:l&!meme pclu N~ Vrndu por conta da depm:açio do eqwpam.nto~, do

pttIameflto e do trazaporte de pcuoaJ. entre outroI O reoebtmento de ws tesut\1Í.9ÕtC ocorre

d~e o ~mpnmento da mlsdo, ~ prazo que depmdll: da d!sporubllldade de rcc:uao& daquele

C>rtIMtJtI1O. nio tendo a.corrtel:ldo rcc;emem.mte em mano. de um ano &pó. o seu uucio

Cato a decuio de Voua. ExceICncta Iq& favorave!. tom&-oAe necasano que o

Mu:usteno da J:azcnd& c o Mimamo do P1aDeJautmrto, Orçamento 11: GeItIo SOJam mlCl'Wdos, «n

COIIfUJItO com o MimItCltlO da Dele.. e com o Mmmeno du Relaçi)el Exuoo:rot, a. de' itucio ~

pI"OoIINo de: daboraçio do pedada de cmdtto especsa1 no valor d~ RS 180 000.00 (MUlOIlntOf, e

oneaq nuI reais), plU1l o~o acmesae do commte &1lO, • ser subrneudo ao Cona:reno Naetonal,

permanecendo apenas dependente de uma autonz.aç.io para hberaçio dos recursos corretpQndentaa

pua prou.tSUtUIeDtO do proeeuo

A autonzaçio ora s<>lICltaefa pennlttna o nuClO mnultineu du pro~. de

CtilItU' op«&Ctonal e orçamentano dOI conwOI form&2a com a ONU. pllI"& acertO do mmucioIo

ptu.,amento MClfJUIrlIO para o eavto do conungentc brudeuo .0 Tnnor Late P'" intepar a

UNTAET. qtNt tmD o lIUCio de IUU atividades pIlMItO pata o mia de fcveNtU'o

9 Dante da rxporto. Lemos. hobr& de submeta' a elevada eonudençio de Vosaa

Ex~a as anexas mnlUtu de Mensagem 1.0 Consresao Nacional e de DecrCltO PrMadeoctal

N...~ o COfI.FeUO NlICIOnal ti: soltCltado a auwt'lUT o envio do até 10 nuIitcr:s du

Forçooa Armaàu p.". <:ompor um pe!otlo d. poIlci.. ""_" da um-AET, pelo _ cio

duraçao da nussão Por lmermedlo da Decreto Q Prtsuieme dl Repubhea.. c,rMnda:nte Supremo

du forças Arm-.dh. IUtonza o envIO t • permanêne;.a do contingente brul1ClIO naquele terntono

'R.eipenowneme

[2 ,
LUlZFEL~
Mnunro de: Estado du RdaçOes Ext.1orm
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ANEXO A EXPOSIÇÃO DE ~IOTIVOS lNTERMINISTERJAL DOS MINlSTERIOS DA
DEFESA E DAS RaAçàI:S EXTERIORES N!lo%2DE OJ 1Il212000

1 SÍl11e&e do problellUl

I PameIpação brasileira na Força de Manutenção de paz das Nações Urudas no rimar Leste, a ser I

!coada em subltttulC;.iiO .. atUal torça multml.c\tm!l em atuação naqu~le temtono !,

2 Solução

AVISO o' ;02 •c CiVil

BnSlha. : I de feverelCo de 2000

'1 EnVIO de um conungente composto por um petotio reforçvlo da. espee.t'lhdade de pohcla. com 10

militares e VIaturas orgirnca.s

I O conungentt e constJtUldo de ate 50 mIlitares que SUbnrtulnLO os atuaJmerne naquele temtono~I
I acresCIdo de maIS 20 mJiuare••ohCludo, pela ONU, para cumpnrem ml"ão de pohCla em ......1

Idmmtas

3 Alt.multtvas

j=

4 Custoa

- A solução apresentada (militares C!ípectall!:tas em "alteta) tml'ltca em um cu!tto total e!t1mado!

da oroem de RS 3 872 704 78. parà uma missão de duração de seIS mete!, asSim detalhado:

l .SaIdo dos recursos reed)ldos em 1999 RS 6108945,51 (I)

I .. Inve!umento para obtenç:ã.o de equIpamento, RS 068010,30 (2)

I
: .P_eto de pe.unal R$ 1 S03 9S0,00

I
# Servtços. apoio logmlco e supnmentos. RS 588714.48

•Tl1lJUPOne de pessoal e matenal R$ 740000,00 (3)

I
t (I) S!ldo dos recursos repassados no Comando do Exercito pelo Ministmo dl'1 Defesa para

Idespesas relwvu .w envIO do pnmeuo cODuDgente. embuClIdo em 20 de letembro da 1999 para o

I'rimar. amda dlspomvel para o CU.!telO da segunda mrssão.

I (2) Em. mchndo o quatlt1t&uVG de :lQU1S1çiO de '",aturas na Austraha.. considerando o custo do

:nnSJlonc supenor ao da aqUISiçãO ea padroll1Zllção do equipamento uultzado na area:

(3) O CUSto da viagem de um KC·137 de Ida la fOI computado na despesa de retomo do

primelTO contingente Ovalor de RS 740 000,00 e relativo ao retomo deste segundo efetIvo.

Senhor Pnmelro Seteelano,

Encammho dessa Sel:relana ~Iensagem do ExcelentlSslmo Senhor Presidente da

Republica relerente a corsulta fena pela Orgaruzaçào das Nações Umdas sobre a pOSSIbilidade de o

Bmli \lf a complementar o pelotão de policia do Exercito 00 TImor Leste. para compor uma Força

de Msnutenção da Paz, Inlegrante da Ltl-.'TAET

AtenCIOsamente,

~2~
Chefe da Casa Civil

da PreSidêncIa da Republica

ASua ExcelênCia oSenhor
Ikpulado UBIRATAN AGlfiAR
Primeiro Secretano ds Câmara aos Deputados
BRASILIA·DF,

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL, À

Considerando o saldo dos recursos Ja repassados a este MIOlsteno (I), IOfarmo Voas.

ExcelênCIa que não haver. necessIdade de OOVO! repasses P"'" o enVIO do conungeme de 70

lmihtaresI "cada penado sub.equente oe 'eIS mose., havera um custo ad,CIOnal estimado da ordem de

I RS 3087794,00, assIm detalhado

# Saldo apos o enVIO do 2" connngenre.

- Pagamemo de pessoal..

- SClVIOOS, pala logístiCO e supnmemos

- Transpone de pessoal

.. R$ 2 308 240,73

RS 1 803 980,00

RS 543714.48

RS '40000,00

MENSAGEM N° 245, DE 2000,

oSR. FERNANDO GABEIRA (PV·RJ, Para emitir parecer. Sem revisão do

orador,) - Sr, Presidente, traIa-se da Mensagem Presidencial nO 245, de 2000,

referente à participação braSileira na Força de Manutenção de Paz das Nações

Unidas no limor Leste,
I

I
Pua fazer facc a estas despesas adlciolt3Js. (3' conungen,e - Julho 2000), ,erio Oeeessan05

recur,os da ordem de RS 779 453,74 . • i

5 Razão para urgênCia (somente pata Medld. ProvlSona ou Projeto de Let urgente)

ó fmpacro sobre omeIo ambiente

7 Síntese do parecer do orgão Jundlco

oparecer é favorável à ida de alguns soldados brasileiros para oTimor

Leste. Foi oclamor da sociedade brasileira, apoiada pelo Congresso Nacional.

Estamos constatando, no Timar, anecessidade crescente da presença brasileira,

uma vez que os timorenses, ao contrário do que pensávamos, não falam português;

falam omalaiO ou oInglês. Énecessário que oBrasil esteja presente erenove suas

forças lá.

Portanto, ovoto éfavorável, de acordo com oPOL.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSnçA E DE REDAÇÃO

o SR. NELSON PROENÇA (BlocoIPMDB·RS Para emnlr parecer, Sem

revisão do orador) • Sr Presidente, trata·se da Mensagem Presidencial n' 245, de

2000, sobre aparticipação braSileira na Força de Manutenção de Paz, Integrante da

Administração Transrlória das Nações Unidas no limor Leste

oparecer é pela aprovação, porque entendemos que não há nada que fira a

consmuclonaltdade e a boa tecmca legISlatIVa. Quanto ao menta, o Deputado

Femando Gabeira foi felIZ na abordagem que fez É Importante destacar a

importânCia que ganha a presença das Forças brasileiras no Timor Leste, que têm

dado uma contribUição Importantíssima no sentido da pacificação daquele Jovem e

nascente pais.

Portanto, do ponto de Vista da constitucionalidade edo mérito - pennrta.me

que vá além eaborde também essa questão - oparecer é pela aprovação

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Oparecer é pela constitucionalidade,

jundlcidade eboa tecmca legislativa, e, no mento, pela aprovação

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Enio BaccL

O SR. ENIO BACCI (PDr - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf"!! e Srs. Deputados, meu
pronunciamento é em defesa do Projeto de Lei
n9 537, de 1999, de minha autoria, que isenta do pa
gamento de passagens urbana, municipal e intermu
nicipal todo policial militar, civil e guarda municipal.

Os policias militares, civis e guardas municipais,
usuários do serviço de transporte coletivo municipal,
intermunicipal e interestadual, ficam isentos da tarifa
social nos termos do meu projeto de lei, e a isenção
de que trata este projeto dar-se-á mediante apresen
tação de documento que comprove a profissão. Para
efeito do cálculo da tarifa, os passageiros beneficiários
serão considerados isentos.

Há muito se tem tornado rotina o assalto em ôni
bus. Nossa população não está segura em lugar ne
nhum, e é evidente que o agravamento da crise eco
nômica, com o aval deste Governo inoperante e des
vairado, tem contribuído e muito para o aumento da
criminalidade. O Governo é obrigado, dentre outras

coísas, a dar segurança ao cidadão, mas não é o que
se tem noticiado. Este Governo vive na omissão, no
desleixo.

Nossa Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal,
apesar dos seus baixos salários, vêm lutando brava
mente para que os índices de violência sejam reduzi
dos, cabendo salientar aqui que, devido às perdas sa
lariais dos últimos anos, o orçamento familiar desses
cidadãos é, sem dúvida, o motivo do desânimo, pois
nem conseguem morar, tampouco comer e educar
seus filhos com dignidade.

Lembro ainda que policiais civis, militares e
guardas municipais, mesmo quando de folga, não se
furtam ao cumprimento do dever. São muitas as
notícias veiculadas na imprensa nacional. Esses
profissionais da segurança pública, mesmo nas horas
de convívio familiar do seu lazer, protagonizam histó
rias em defesa da vida, frustrando assaltos, tentativas
de homicídio, suicídio, seqüestro, enfim, estão sem
pre alertas.

Já existe a prática de não cobrar tarifa dos policias
fardados, apesar de não regulamentada. Porém, o
meu Projeto de Lei nE 537, de 1999, visa prestigiar
esses profissionais, mesmo quando não estiverem
trabalhando com seus uniformes.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr!'! e
Srs. Deputados, hoje quero falar de uma mulher que vi
veu por algum tempo em nosso País. Apesar de algu
mas pessoas terem divergências com as suas ideolo
gias, penso que ela é extremamente respeitada pela
sua garra por todos os brasileiros.

Estamos próximos do dia 8 de março, Dia Inter
nacional da Mulher. Então, quero neste momento ren
der minhas homenagens a essa grande mulher, que
consideramos brasileira.

Nosso pronunciamento no dia de hoje tem o
sentido do mais profundo respeito e admiração a uma
mulher que desde a sua juventude até o último instan..
te da sua existência viveu intensa e corajosamente
em função da busca de oportunidade para realização
dos ideais comunistas. Para tanto, preparou-se: estu
dou, viajou, esteve em vários países, foi aluna e pro
fessora, sempre com o brilhantismo incomum. Admi
rada e requisitada para tarefas que exigiam despren
dimento invulgar, acabou especializando-se desde as
temáticas teórico-doutrinárias, marxistas, leninistas,
indispensáveis à formação de quadros políticos de
ampla ação, até os fundamentos da estratégia militar,
tendo até se incorporado a uma unidade regular do
Exército na condição de oficial da cavalaria, o que
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também aconteceu quando foi convidada a freqüen
tar os cursos de pilotagem de aviões e de pá
ra-quedismo em uma academia da Força Aérea, no
início de 1930.

Paralelamente freqüentou cursos intensivos de
russo, francês e inglês, à parte o alemão, idioma de
sua terra natal. Mais tarde, estendeu o aprendizado e
a prática para a língua espanhola e para o português.

Sob todos os aspectos e em função do conjunto
das atividades que exerceu e dos enfrentamentos a
que se viu obrigada a se submeter, ela viria a de
monstrar ser uma mulher de qualidade e virtudes ex
cepcionais.

Estou me referindo, Sr. Presidente, S(!!! e Srs.
Deputados, com muito respeito e admiração, a Diga
Benário Prestes, amiga, companheira e esposa do di
rigente comunista brasileiro Luís Carlos Prestes. No
dia 12 do mês de fevereiro passado certamente esta
ria completando 92 anos de existência, não houvesse
sido entregue à Gestapo, ou, melhor.dizendo, a Hitler
e a seus campos de concentração pelo Governo Var
gas, em setembro do ano de 1936, portanto no auge
dos seus 28 anos e grávida de sete meses, num ato
sem precedência de desrespeito à pessoa humana,
execrado mundialmente.

Não quero reportar-me, Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, aos martírios que Diga Benário co
nheceu e vivenciou nas prisões do Brasil e da Alema
nha, com ênfase aos campos de concentração em
que esteve, nos quais, por incrível que possa parecer,
continuava assistindo, encorajando e repassando os
mais variados conhecimentos às suas companheiras
de prisão e encarceramento, abnegação, respeito e
solidariedade quase sobre-humanos, após o nasci
mento de uma lindíssima menina, em prisão nazista,
em Berlim, retirada à força do seu convívio aos qua
torze meses de idade.

Do princípio ao fim de sua militância e ativismo
político, como muito bem destacou Fernando Morais,
em seu maravilhoso livro sobre a vida de Olga: "...ela
aparece inteiriça no seu relevo dramático e no seu
inamovível apego ao ideal que lhe dava sentido à
existência..:'

O seu deslumbramento com as potencialidades
do Brasil, com a lenda criada em torno da Coluna
Prestes, sua caminhada de 25 mil quilômetros pelo in
terior do País e a posterior vivência em Moscou com o
então conhecido Luís Carlos Prestes acabaram por
conduzi-Ia ao nosso País.

Sob todos os aspectos, foi uma mulher extraor
dinária, que soube viver e morrer como uma autêntica

heroína, esposa abnegada e mãe amantíssima,
como pode comprevar o conteúdo de sua última men
sagem ao esposo e filha, escrita em noite anterior à
sua execução em câmara de gás, construída no
subsolo de um hospital da pequena cidade, distante
100 quilômetros a sudeste de Berlim, no início de ja
neiro de 1942, próximo ao dia de seu aniversário.

Com o devido respeito, admiração e sentimen
tos, por comungar com os seus ideais, peço per
missão à sua família, na pessoa de sua filha Anita
Leocádia Prestes, presente entre nós nos dias de
hoje, cara transcrever o último tópico de sua carta
de despedida.

Sr. Presidente, peço também a V. Ex! autoriza
ção apenas para ler o tópico e, após isso, encerrar
meu pronunciaml~nto:

Lutei pelo justo, pelo bom e pelo me
lhor do mundo. Prometo-te agora, ao despe
dir-me, que até o último instante não terão
por que se envergonhar de mim. Quero que
entendam bem: preparar-me para a morte
não significa que me renda, mas sim saber
fazer-lhe frente quando ela chegue. Mas, no
entanto, podem ainda acontecer tantas coi
sas...Até o último momento manter-me-ei fir
me e com vontade de viver. Agora vou dor
mir para ser mais forte amanhã. Beíjo-os
peJa última vez. Diga.

Com a citação dessa passagem de sua carta,
deixo aqui, Sr. Presidente, não minhas homenagens,
mas as do partido a que pertenço, a Diga Prestes,
esta grande mulhElr que tanto lutou por uma socieda
de mais igual e justa.

Era o que tinha a dizer.

OSR. LÉO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/P8DB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero dar ciência à Casa e aos meios de comunica
ção que acabei de dar entrada a um projeto de lei que
dispõe sobre a aplicação da parcela de 1% do lucro lí
quido das empresas que têm embalagens plásticas
na sua comercialização para projetos ambientais.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Stê! e Srs.
Dep'utados, no próximo dia 25, o Município de Dias
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D'Ávila, localizado na região metropolitana de Salva
dor, no Estado da Bahia, completará 15 anos de
emancipação polftica e administrativa. Essa jovem ci
dade, como toda debutante, será premiada com gran
de festividade e alegria.

O Prefeito Municipal, Sr. Américo Maia, para co
memorar a data, entregará à população o Pólo Empre
sarial Governador César Borges, infra-estruturado
com pavimentação asfáltica das principais ruas, ilumi
nação pública, telefonia e água, já contando com dez
empresas em operação e mais vinte em fase de insta
lação, cujos contratos-convênios com a Prefeitura já
estão devidamente assinados, o que implicará, quan
do todas estiverem operando, a geração de mais de mil
empregos diretos.

Esta festa dos 15 anos de vida de Dias D'Ávila
enche de orgulho e regozijo a todo nós, haja vista ter
sido aquele Município o escolhido por meus pais para
minha formação. Foi em Dias D'Ávila que cresci e ini
ciei minha vida pública como VeFeador. Tive a oportu
nidade de chefiar aquele Executivo Municipal por ai·
guns meses e pude iniciar a trajetória de sucesso e
prosperidade que hoje vivenciamos.

A comunidade diasdavilense acreditou neste fi
lho que hoje aqui a representa, acolhendo sugestão à
eleição de uma sucessora por nós indicada à época,
Sra. Andréia Xavier, que deu continuidade aos pro
gramas e projetos por nós iniciados, passando a Pre
feitura, com a aquiescência dos meus conterrâneos,
para o Sr. Américo Maia, que continua a implementar
os projetos e programas que melhoram ainda mais a
qualidade de vida da nossa população.

Neste período festivo, somos tomados pela
emoção, mas também à reflexão, permitindo-nos ava
liar que, se hoje podemos comemorar a instalação de
um Pólo Empresarial e outras inúmeras obras, é por
que fomos capazes de ouvir e atender aos anseios da
população, assumindo e cumprindo compromissos.
Fomos capazes de oferecer educação, segurança,
saúde, saneamento, infra-estrutura e tantos outros
bens que a população diasdavilense sempre almeja
ra, em função da confiança, apoio e vitórias que o
povo de Dias D'Ávila nos tem dado.

O momento é festivo. Desejo desta tribuna cum
primentar cada um dos moradores de Dias D'Avila,
seus dirigentes comunitários, o Prefeito Américo
Maia, sua equipe, a ex-Prefeita Andréia Xavier, o Pre
sidente da Câmara de Vereadores e os membros da
quela Casa, enfim, todos aqueles que fazem parte
deste projeto de construção de um futuro melhor,
principalmente para que os diasdavilenses tenham

sempre em escala ascendente uma melhor qualidade
de vida.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, passo a
abordar outro assunto. Mesmo com todas as transfor
mações impostas ao País, desde a posse do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil continua
sendo injusto: injusto por ainda conviver com crianças
abandonadas e desempregados; por ainda não ter
propiciado a todos os seus o mínimo de educação;
pela falta de moradias e por tantos outros problemas
que ainda não foram atacados e resolvidos.

Porém, muito já foi feito. O Brasil derrotou a fami
gerada inflação, abriu seu mercado, desestatizou a
economia, tem procurado extirpar a corrupção e ca
minha a passos largos na direção de oferecer ao seu
povo uma nação melhor.

O Governo Fernando Henrique Cardoso, para
conter as desígualdades sociais, contou com o apoio
expressivo do Congresso Nacional. Os parlamenta
res, cientes de suas responsabilidades, mantive
ram·se leais aos programas de modernização do
País, propostos pelo Governo Federal.

Temos, ao longo desses seis anos, vivido em
um país sem inflação, com uma moeda forte, com
uma economia consolidada, aberta, globalizada e
disputada por grandes investidores internacionais.

Toda essa transformação, volto a repetir, só foi
possível porque esta Casa e seus membros tiveram a
responsabilidade de aprovar medidas e projetos que
tornaram possível avançarmos, ainda que não da for
ma e intensidade que desejaríamos.

Depois de tão grandioso trabalho, chegou a
hora de oferecer aos sacrificados trabalhadores bra
sileiros alguma recompensa. É chegada a hora de o
Governo, em parceria com esta Casa, oferecer a es
ses trabalhadores um salário melhor, mais digno e
justo.

O Partido da Frente Liberal, que desde a eleição
do Sr. Fernando Henrique Cardoso, em 1994, Ihe tem
sido leal, reconhece que o país em que vivemos hoje
é muito melhor. Dos partidos que se aliaram para dar
sustentabilidade ao Governo FHC, o PFL foi o que
mais se destacou por sua lealdade. Por isso é hora de
oferecer aos trabalhadores uma melhor condição de
vida; é hora de elevar os salários; é hora de oferecer
àqueles que se sacrificaram com salários congelados
uma melhor remuneração, para que possam usufruir
do país que ajudaram a reconstruir.

A polêmica em torno do novo salário dá a im
pressão de que tudo que foi imposto ao povo foi em
vão. Se não construímos um país mais justo, de que
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adiantou tantos sacrifícios? Se não podemos ofere
cer ao povo brasileiro, sequer, um salário mínimo
mais justo, depois de seis anos de total congelamen
to, o que poderemos oferecer?

Esta proposta que o PFL traz a esta Casa deve
ria ter vindo do Governo Federal. Seria o reconheci
mento do Governo de que ele tem em suas mãos hoje
um país moderno, com economia pujante, em pleno
desenvolvimento, graças ao trabalho realizado por
esta Casa. Nossa obrigação foi e está sendo cumpri
da com responsabilidade. Por isso mesmo é premen
te a necessidade de darmos encaminhamento célere
a esta proposta.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srf!!! e Srs. Deputados, o Grupo de Trabalho que estu
da o projeto de transposição de águas do São Fran
cisco, que tem como Presidente o Deputado Henri
que Alves e Relator o Deputado Marcondes Gadelha,
voltou hoje a reunir-se, seqüenciando as suas inten
sas atividades, a fim de que se identifiquem todas as
perspectivas de viabilidade técnica e econômica do
projeto, em via de ser executado pelo Governo Federal,
por meio do Ministério da Integração Nacional, cujo ti
tular, Ministro Fernando Bezerra, acha-se comprome
tido a torná-lo realidade, sem prejuízo para quaisquer
das unidades federadas que compõem o Nordeste do
País.

Na última quinta-feira, o Governador do Tocan
tins, Siqueira Campos, ofereceu o seu inequívoco tes
temunho de apoio à magna questão, colocando-se à
disposição para o efetivo concurso de seu Estado à
pretendida solução, particularmente no suprimento
de recursos hídricos, como tem sido reivindicado por
alguns membros daquele Colegiado e apresentado
como indispensável por parte de estudiosos que se
têm debruçado sobre as possíveis dificuldades com
que se defrontaria o portentoso empreendimento ex
clusivamente com o potencial disponível do Velho
Chico.

Hoje, Sr. Presidente, foi a vez de ouvir-se, durante
mais de duas horas, o engenheiro cearense José
Cândido Parente de Paula Pessoa, ex-diretor-geral do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e
abalizado professor na esfera de seus conhecimentos,
tornando claro o seu posicionamento em favor da trans
posição, com o realce de que, em 1980-1982, integrou
equipe destinada a elaborar, conclusivamente, estudos
e cálculos correspondentes, com vista a garantir o an
damento da obra, que parece assumir contornos, ago-

ra,de irreversibilidade, em face de uma conscientização
arraigada entre importantes segmentos da opinião pú
blica do chamado Polígono das Secas.

Ressalte-se que, aos 28 anos, José Cândido, di
rigente daquela Autarquia Federal, foi o construtor do
açude Orós, com os seus 4 bilhões de metros cúbi
cos, dentro da programação levada a efeito na gestão
de Juscelino Kubitschek, cuja maior preocupação era
garantir água suficiente para minorar os efeitos das
estiagens cíclicas que continuam a atingir o se
mi-árido de quase todas as unidades federadas situa
das na faixa do menor índice pluviométrico do País.

Cum dados que reuniu em torno das potenciali
dades do rio São Francisco, o expositor da manhã de
hoje respondeu a todas as indagações que lhe foram
dirigidas, não dl~ixando que remanescessem dúvidas
quanto ao deslinde de um problema que se arrasta
desde 1846, quando, pela primeira vez, a idéia foi
suscitada por um parlamentar cearense, na Assem
bléia Provincial.

Em entrevista recente, bem assim perante o
plenário do Grupo de Trabalho, o Ministro Fernando
Bezerra deixou patente o seu firme propósito de con
duzir o processo de transposição, superando obstá
culos aparentemente intransponíveis, com argumen
tação convincente, capaz de ensejar o congraçamen
to de toda a sociedade civil, por seus mais variados
segmentos, com vista à concretização do secular co
metimento.

Tratando-s\~ de um engenheiro respeitado, com
experiência e tirocínio decorrentes de mais de qua
renta anos de atividades no setor, José Cândido Pa
rente de Paula Pessoa impressionou favoravelmente
os parlamentares e convidados presentes, patente
ando, desta forma, a possibilidade de a transposição
vir a ser efetivada em razoável lapso de tempo, caso
sejam assegurados recursos orçamentários e finan
ciamentos externos, já cogitados pelo Poder Executi
vo Federal.

Acredito, Sr!! e Srs. Deputados, que hoje se deu
mais um passo significativo na busca da realização
de um sonho, aca.lentado por sucessivas gerações de
nordestinos.

A transposição, segundo o expositor de hoje, se
cundando pronunciamentos anteriores, é perfeita
mente exeqüível e trará a redenção econômica do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna para falar sobre a atual situação do Vale
do Aço, em Minas Gerais, pólo regional que compreen-
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de trinta cidades, somando cerca de 500 mil habitan
tes que estão sofrendo com uma epidemia de den
gue. Essa situação é muito grave, pois praticamente
em todas as casas existe alguém contaminado pela
doença, principalmente nas cidades de Ipatinga, Ti
móteo e Coronel Fabriciano, dado serem cidades que
margeiam a reserva florestal do Parque Rio Doce,
que compreende 37 mil hectares de floresta nativa,
intacta. E, por mais que as prefeituras da região ve
nham se esforçando, não estão conseguindo erradi
car a doença ou ao menos controlá-Ia.

Havendo sido constatados alguns casos de
morte por dengue hemorrágica, procuramos a Secre
taria-Executiva do Plano de Erradicação do Aedes
aegypti, na semana passada, mas até o momento
nenhuma resposta nos foi dada. A Secreta
ria-Executiva do Ministério da Saúde e a Secretaria
de Saúde do Estado de Minas Gerais precisam tomar
providências urgentes no sentido de apoiar as prefei
turas desses municípios, que não estão conseguindo
solucionar o problema.

Visitamos várias casas nessa região e, dada a
gravidade do quadro, apelamos para que o Ministério
da Saúde mande urgentemente uma comissão ao
Vale do Aço para averiguar a situação. Também é ne
cessário ampliar o sistema de controle, porque aque
les municípios estão utilizando os agentes sanitários
para fazer esse serviço. Em Ipatinga, por exemplo,
existem 180 agentes sanitários à procura dos mos
quitos em várias ruas da cidade. Mas isso não é o su
ficiente. É preciso haver o popularmente conhecido
"fumacê".

Desta tribuna, faço esse apelo e alerto as autori
dades governamentais que cuidam desse assunto
para que não posterguem ainda mais a situação. É
preciso que providências sejam tomadas urgente
mente.

Até o momento, não tivemos resposta da solici
tação que fizemos, na semana passada, ao Secretá
rio-Executivo do PEA. Nesse sentido, aproveitamos
esta oportunidade para reforçar, junto às comunida
des que estão enfrentando a epidemia no Vale do
Aço, o pedido de que seja feito um controle mais rigo
roso. Não se pode permitir a existência de poças
d'água, principalmente das que contém água limpa e
oxigenada. Isso deverá ser feito a fim de que possa
mos impedir a proliferação dessa epidemia, que já
preocupa por demais a população daquela localida
de.

Trata-se de uma população que padece em de
corrência das graves dificuldades da economia nacio-

nal, da política entreguista, de arrocho e de privatiza
ção do atual Governo Fernando Henrique Cardoso.
Além disso, essas pessoas sofrem por causa do de
semprego e de suas conseqüências, como a violên
cia. E neste momento a população enfrenta sérios
transtornos em virtude do problema da dengue, uma
doença tropical. Lamentavelmente, não entendemos
por que providências enérgicas ainda não foram to
madas para erradicar essa doença em todo o territó
rio nacional.

No Estado de Minas Gerais, no Vale do Aço,
prolifera-se uma doença de Çjue há muito tempo não
tínhamos conhecimento. A dengue chega aos lares
do Vale do Aço para agredir e transtornar mais de
quatrocentas mil pessoas.

Portanto, apelamos para as autoridades no sen
tido de que providências urgentes sejam tomadas
pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde
do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, SrI!! e Srs. Deputados, passo a
abordar outro assunto. A análise das condições da
pobreza no Brasil conduz a duas conclusões funda
mentais: 1) uma parcela significativa da população é
composta de pobres; 2) é relativamente fácil erradicar
a pobreza no País.

Os dados disponíveis sobre nível de renda das
famílias revelam uma sociedade profundamente in
justa, mas, ao mesmo tempo, não deixam dúvida
quanto às enormes possibilidades de elevação dos
níveis de vida da parcela menos favorecida da popu
lação.

Em 1997, 14,8% da população estava abaixo da
linha de indigência, definida em função da renda que
permite a satisfação das necessidades mínimas de
nutrição. Quando multiplicamos essa renda por dois,
encontramos, no Brasil, a linha de pobreza, abaixo da
qual viviam, em 1997, 34% dos brasileiros.

A pobreza concentra-se sobretudo nas regiões
Norte (45,5% de pobres) e Nordeste (60% de pobres)
e é proporcionalmente maior no campo. Como 80%
das pessoas vivem nas cidades, o fenômeno tem um
perfil urbano predominante. Destaca-se também a ín
tima relação entre o grau de pobreza e o nível de ins
trução do chefe do domicílio. Quando se verifica me
nos de quatro anos de escolaridade, o grau de pobre
za é de 50%, que cai para 10% das famílias, quando o
chefe tem educação secundária.

Ao longo do tempo, a pobreza manteve-se está
vel no País, variando de 39,6%, em 1977, para 33,9%,
em 1997, com um pico de 51%, em 1983. Em núme-
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ros absolutos, o número de pobres cresceu de 44 mi
lhões para 54 milhões, no mesmo período.

Mas é interessante notar que, apesar desse ele
vado número de pobres, o Brasil, como um todo, apre
senta elevado nível de renda. Cerca de 75% da popu
lação mundial vive com renda per capita inferior à
nossa, estimada em US$4.271. O mesmo grau de po
breza que o nosso é experimentado por países com
renda per capita de US$1 .000, como Mauritânia e
Guiné. Países como Paquistão e Egito, com renda per
capita de US$1.400 e US$1 .800, respectivamente,
têm metade do nosso grau de pobreza. Um país com
a nossa renda, de acordo com a média mundial, deve
ria ter uma proporção de pobres da ordem de apenas
8%.

A causa disso está na distribuição da renda, as
pecto decisivo na análise das condições de pobreza.
Nesse aspecto, verifica-se que o Brasil é um dos países
mais injustos do planeta. Dos 92 países com dados
disponíveis, as três piores distribuições de renda (me
dida pelo Coeficiente de Gini) estão com Brasil, África
do Sul e Malavi. Quando se compara a renda média
dos 20% mais ricos com a dos 20% mais pobres, o
Brasil é o único país em que a razão é mais do que
trinta. Na maioria, esse fator é inferior a dez, e em
apenas cinco é superior a vinte.

Mas, como dissemos, esse quadro vergonhoso
traz também boas possibilidades, uma vez que a eli
minação da pobreza pode ser feita por meio da com
binação de duas ações: crescimento econômico e
distribuição da renda.

Se o nosso Coeficiente de Gini caísse de 0,6
para 0,53, ainda superior ao da Colômbia, o grau de
pobreza cairia para apenas 15%. Se atingíssemos a
média internacional, a pobreza seria erradicada no
País. Ou seja, se melhorarmos nossa distribuição de
renda, mesmo com baixas taxas de crescimento, em
pouco tempo toda a população estará vivendo acima
da linha de pobreza.

Em termos absolutos, o hiato de renda, para
que esse salto fosse dado, foi medido num fluxo anual
de R$34 bilhões, o que equivale a apenas 25% dos
gastos na área social. Ou seja, o que falta é um me
lhor planejamento desses gastos para que seus be
nefícios passem a atingir preferencialmente as popu
lações menos favorecidas.

Em 1995, foi medido um gasto público total de
R$377 bilhões, dos quais R$135 bilhões foram desti
nados à área social. Essa proporção coloca o Brasil
como um dos que mais gastam nessa área entre os
países latino-americanos.

Esses recursos são prioritariamente destinados
à previdência geral, previdência dos servidores públi
cos, educação e saúde. Em todos os casos verifica-se
que a forma de aplicação dos recursos públicos é de
terminante na manutenção da desigualdade social.

A utilização do SUS, por exemplo, é feita por
80% dos que estão no décimo mais pobre e por ape
nas 40% dos que estão no décimo mais rico da popu
lação. Da mesma forma, o acesso ao ensino funda
mentai público é maior quanto menor for a renda per
capita domiciliar.

Quanto mais nos aprofundamos na análise dos
dados disponíveis, mais certos ficamos de que a erra
dicação da pobreza no Brasil é uma ação perfeita
mente viável, e num prazo não muito longo. Ao contrá
rio de países em que a pobreza é um fato abrangente
e determinante, aqui vivemos num país rico, com ele
vada renda per capita e que pode facilmente propor
cionar a transposição da linha da pobreza por toda
sua população.

Para que isso aconteça, basta que seja feita
uma distribuição efetiva da renda, seja mediante polí
ticas tributárias ativas, seja mediante ações sociais
mais bem focalizadas.

O Brasil é um país viável. Quem diz o contrário
esconde o medo de perder privilégios injustificados.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja publicado no programa A Voz do Brasil e no
Jornal da Câmara.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'!! e Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna para tratar do tema da sazona
Iidade de uma safra na região de Pelotas, Rio Grande
e São Lourenço: o problema da captura do camarão.

Em 1996, a partir da mobilização dos pescado
res artesanais, das entidades não-governamentais,
inclusive das prefeituras e do Governo do Estado, jun
tamente com o Ibama, formaram-se comissões e che
gamos, em 1998, ao estabelecimento do Fórum das
Lagoas. Além de outras, as atribuições deste fórum
seria controlar os períodos de defeso, os períodos de
piracema, e regrar os períodos de captura de pesca
dos e camarão. Criou-se a Portaria nº 171, editada
pelo Ibama, que regula esses períodos e a pesca do
camarão na lagoa.

Estamol) em plena safra do camarão, e há a
perspectiva, depois de um longo período de cinco
anos, de que esta safra seja capaz de resgatar um
pouco da miséria e da pobreza em que vivem os pes
cadores de São Lourenço, Pelotas, Rio Grande e São



09154 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

José do Norte, por quem fomos procurados. Entretan
to, o Sr. Afonso Cavalheiros, 22 Secretário do Sindica
to dos Pescadores da Z-3, nos procurou e disse estar
preocupado, porque a Presidente do Ibama cha
mou-os a uma reunião do fórum com a intenção de al
terar a portaria para permitir que pescadores oriundos
de Santa Catarina desembarquem na Lagoa dos Pa
tos para fazer a captura do camarão. Essa mesma
portaria veda essa possibilidade, pois prevê que ape
nas os pescadores localizados no estuário da Lagoa
dos Patos, nas três regiões mencionadas, façam a
captura do camarão.

Portanto, esperamos que o Ibama e o Ministério
do Meio Ambiente respeitem esse fórum, a comuni
dade de pescadores e não promovam alteração nes
sa portaria, porque, inclusive, já houve conflitos arma
dos, brigas entre pescadores e tiroteio dentro da la
goa. Eos pescadores, em 1988, chegaram a bloquear
a barra da lagoa, impedindo que qualquer embarca
ção a ultrapassasse.

Os pescadores ameaçam com violentos confli
tos, e esperamos que o Ibama e o Ministério do Meio
Ambiente mantenham essa portaria para evitar esse
confronto.

Ademais, queremos também sinalizarao Gover
no Federal que é preciso uma ação imediata para que
esta safra do camarão possa gerar riquezas, impos
tos, inclusive a abertura das fábricas na cidade do Rio
Grande, uma vez que há doze fábricas fechadas. E
essa riqueza está evadindo-se da região, via oceano
ou via contrabando formiga, para ser industrializada
em Santa Catarina.

Portanto, queremos deixar assinalado o perigo
que aquelas comunidades correm, o conflito que
pode estabelecer-se na região. Enfatizo a reivindica
ção no sentido de que o Ibama não altere essa porta
ria, sob pena de ser responsabilizado pelo conflito
que pode ocorrer.

A Universidade Federal do Rio Grande, que tem
o Departamento de Oceanologia, prevê que teremos
uma safra de 3 mil toneladas de camarão-rosa na La
goa dos Patos. Essa safra terá muita importância, se
houver preço mínimo para os pescadores e acho que
o Ministério da Agricultura tem de intervir nesse caso,
porque possibilitará grande receita para a região, que
neste momento passa por muitas dificuldades econô
micas.

Sabemos que existem lobbles dos parlamenta
res e dos membros do Governo do Estado de Santa
Catarina, para derrubar a portaria. Estamos dispostos
a resistir, evitando maiores conflitos na Lagoa dos Pa-

tos, o que não interessa a ninguém. O esforço de pes
ca, como vinha sendo praticado em anos anteriores
pelos pescadores de Santa Catarina, que desembar
cam mais de 3 mil redes na Lagoa dos Patos, não é
possível e compromete a sua sustentabilidade. E a
população do entorno, que vive particularmente da
pesca do camarão, deve ser atendida e respeitada no
seu legítimo direito de explorar aquelas riquezas.

Muito obrigado.
O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna neste momento para fazer referência a
urna das personagens mais importantes da história re
cente deste País, ou seja, da última metade deste sé
culo. Diria, sem receio de cometer engano, que se tra
ta da maior figura do norte e do nordeste da Bahia.

Quero falar sobre o nobre Senador Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal,
que, trilhando a estrada do trabalho, da perseverança,
da dignidade, da lealdade e da amizade recíproca,
por meio do voto livre e democrático do povo da Ba
hia, ocupou praticamente todos os cargos eletivos
que um polftico pode almejar. Por último, elevado à
Presidência do Senado Federal por duas vezes,
dignifica a sua própria vida e aquela Casa.

As suas posições, na verdade, são a marca da
sua coerência política e fazem parte da sua própria bi
ografia. Inquestionavelmente, foi, senão o maior, um
dos maiores Prefeitos da história da nossa querida ci
dade de Salvador. Governador por três vezes, conse
guiu reescrever a história daquele Estado, redirecio
nando as perspectivas do seu povo, da sua gente.

A partir de 1991, inaugurou nova era na condu
ção dos destinos daquele Estado federado. Com a
sua clarividência e competência, conseguiu implantar
na Bahia medidas que só agora, por imposição de cri
ses profundamente danosas, o Brasil tenta implantar:
saneou as finanças do Estado, fez um ajuste fiscal, ao
qual deram continuidade o ex-Governador Paulo Sou
to, o Prefeito Antônio Imbassahy e o Governador Cé
sar Borges, permitindo o desenvolvimento adminis
trativo, com competência e moralidade.

Hoje a Bahia postula e consegue empréstimos
junto a todos os organismos internacionais, o que tem
permitido executar o maior programa de saneamento
do nosso País. Além disso, o Estado busca industriali
zação, que, efetivamente voltada para a comunidade,
assegurará num futuro muito próximo e já o faz no
presente a absorção das camadas que mais preci
sam num mercado de trabalho digno, satisfazendo ou
minimizando as suas necessidades básicas.
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Desfralda agora a bandeira do combate à misé
ria e por um salário mínimo mais digno para a popula
ção brasileira. Pode ser até que, em retaliação às
suas posições de coragem, mas acima de tudo devi
do ao seu amor ao povo que representa com tanta
dignidade, tente-se agora obscurecer e distorcer o va
lor real da sua história.

Não bastasse tudo isso, Sr. Presidente, por in
termédio do Senador Antonio Carlos Magalhães
convivemos com a mais importante figura jovem do
final deste século: o nosso saudoso Luis Eduardo
Magalhães, que todos reconhecemos bom, porque
aprendeu com o pai a servir ao público no exercício
da sua carreira.

Muito obrigado.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr/!! e Srs. Depu
tados, não apenas jogadores de futebol recebem car
tões amarelos ou vermelhos pelo fato de'não cumpri
rem as regras do jogo. O público eleitor.começa seria
mente a arbitrar o comportamento de seus represen
tantes no Senado Federal por não cumprirem as pro
messas eleitorais.

Faz alguns dias, nossos Senadores vêm rece
bendo um cartão vermelho intitulado "Não ao desar
mamento", sugerido pela Campanha S.O.S. Fazende
iro, uma iniciativa da TFp, cujo texto contém o seguin
te alerta:

Fiquei estarrecido e profundamente
preocupado quando soube que poderá ser
aprovado o projeto de lei do Senador José
Roberto Arruda, Líder do Governo, que pre
vê o desarmamento de todos os brasileiros
honestos. Porque é certo que o desarma
mento não produzirá efeitos sobre os bandi
dos que continuarão utilizando armas na ile
galidade.

O documento acrescenta:

Sr. Senador, a solução não é desarmar
a população, mas sim combater o crime e
acabar com a impunidade. Por que não se
aprovam verbas para fortalecer a nossa po
lfcia, para que ela tenha condições de me
lhorar seus equipamentos de defesa? Por
que o Senado não pressiona o Governo Fe
deral para que atue com energia contra o
MST, que já representa uma verdadeira
guerrilha rural no País? Por que não se to
mam atitudes mais enérgicas contra o nar-

cotráfico, contra as quadrilhas organi:z:ad~s

do crime?

Incisivo, como costuma ser o juiz de futebol ao
apresentar o cartão vermelho ao infrator, o eleitor per
gunta ao Parlamentar:

Afinal, o Governo pretende acabar
com a liberdade e o direito à legftima def~8a

que nos é garantido pela Constituição? E O
Sr. estará em minha casa ou minha pro
priedade para defender-me quando eu eati..
ver sendo assaltado ou esbulhado? QIJ
quando alguém de minha famClia estiVer
sendo violentado? O Sr. acredita que a pOlf
cia terá condições de defender os 160 mi
lhões de brasileiros individualmente?

E conclui o documento sugerido pela Campa
nha S.O.S. Fazendeiro:

Se a resposta for negativa, por que
aprovar lei tão absurda e tão contrária aO$
interesses dos brasileiros, inclusive contra o
V Mandamento da Lei de Deus, que proíbe
matar e me obriga a usar o direito de legrti
ma defesa? Sr. Senador, conto com $~U

voto contrário a esse projeto de lei, insensa
to sob todos os pontos de vista, e conto
igualmente com todos os seus esforços no
sentido de impedir que o mesmo seja tram~..
formado em lei.

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais da
Câmara do artigo "O Desarmamento dos Brasileirps",
do Dr. Dario Abranches Viotti, Juiz Federal aposenta..
do, publicado no jornal Correio Braziliens8 de 13 de
fevereiro de 2000.

Trata-se de um artigo lógico e bem fundamenta
do na ciência e na experiência de um magistrado. !-e
mento que o artigo que o precede, do Senador Renan
Calheiros, corneta vários equfvocos. Com todo respe
ito ao ilustre Senador, ele está mal assessorado. O
desarmamento na Inglaterra provocou um aumento
de 117% na criminalidade. E já ultrapassou os fndices
americanos, como informou o jornal lhe SundlY
Times, que rep~rtou um estudo em manchete na prl..
meira página. "E opinião corrente que o crime 1108
EUA é o maior do mundo, enquanto a Inglaterra ÉI um
oásis de paz e tranqüilidade. Bem, essa opinião es'á
errada", disse o Sunday Times em editorial. "Precisa
mos urgentemente rever nossas premissas sobre lei
e ordel11".
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o jornal TheMail reproduziu, no domingo, parte
das cônclusões do estudo. Lá é mostrado que, em
1995 o último ano para o qual existem estatísticas
completas nos dois lados do Atlântico" aconteceram
20 assaltos para cada 1.000 pessoas na Inglaterra e
País de Gales contra apenas 8,8 nos Estados Unidos.

"A taxa de roubos é hoje 1,4 vezes maior na
Inglaterra e País de Gales do que nos EUA, e a de ar
rombamentos em residências é quase o dobro da
americana" segundo a reportagem. São dados retira
dos do livro "Armas de Fogo, Cidadania e Banditismo,
o outro lado do desarmamento civil", do Dr. Luiz Afon
so Santos.

Tenho dito.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

O Desarmamento dos Brasileiros

Dario Abranches Viotti

Os animais têm, no próprio corpo, as suas àr
mas. O homem, desarmado pela natureza, armou-se
para resistir às feras e aos inimigos, que pretendiam
devorá-lo.

Insurgindo-se contra um dos mais antigos cos
tumes do homem, há quem pretenda desarmar os
brasileiros.

Houve tempo em que uns produziam e outros se
dedicavam às artes marciais. Os especialistas na luta
corporal faziam guerra, enquanto os servos trabalha
vam. Até que a arma de fogo criou a igualdade entre
fracos e fortes.

Em seus "Comentários às Leis da Inglaterra",
escreveu o clássico Blackstone, no século XVIII, que
o inglês, para defender seus direitos violados ou ata
cados, podia, primeiro, recorrer à Administração ou,
sem obstáculos, aos Tribunais; segundo, peticionar
ao Rei ou ao Parlamento; terceiro, ter armas, e
usá-Ias, para sua defesa e sua conservação. (pág.
250 do 1g dos 6 volumes da edição francesa de
1822.)

A 21 Emenda à Constituição dos Estados Uni
dos, em vigor há mais de duzentos anos, diz que o di
reito do povo de ter e portar armas não pode ser in
fringido.

Só depois que, na Inglaterra, a proteção do indi
víduo pelo Estado se tornou eficientíssima, foi proibi
do o uso de armas pelo cidadão comum.

O Ten. Cel. PM de São Paulo Jairo Paes de Lira
diz que tomou conhecimento, no Congresso Policial
de que participou em Haia, em 1998, de que, na Ingla-

terra, após o desarmamento, "houve brutal inflexão,
para cima, da curva de crimes violentos". (revista
Catolicismo, agosto de 1999, pág. 35.)

Ensina o jurista italiano Battaglini, citado por
Nelson Hungria: "Quem se predispõe a delinqüir deve
ter em conta dois perigos, o da defesa privada e o da
reação penal do Estado".

No Brasil, em que o Estado não reage efi
cazmente ao crime, deseja-se agora que o indivíduo
também não reaja.

A polícia tem publicado recomendações para
que o assaltado não lute, porque não está, normal
mente, habilitado a defender-se. Ao invés de aconse
lhar a submissão passiva, deveria ensinar aos ho
mens de bem o uso de armas.

"Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injus
ta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de ou
trem." (Código Penal)

Para um fraco, agredido por um forte, o uso de
arma é meio necessário.

Um governo que jamais conseguiu impedir o
contrabando de armas ofensivas, numa das fronteiras
mais extensas e desertas do mundo, pretende proibir
a venda fiscalizada e registrada de armas de defesa.

Pregou Franklin Roosavelt um novo tipo de liber
dade: a de não ter medo. O desarmamento dos ho
nestos, num país em que os assaltantes estão soltos
e armados, tende a criar um povo de medrosos. Ban
didos estrangeiros hão de considerar convidativo o
nosso território.

Quando os sem-terra, os sem-teto, os
sem-mulher ou os sem qualquer coisa que queiram
souberem que os chefes de família estão desarma
dos, as invasões que no campo o Governo não con
segue ou não quer impedir vão alastrar-se pelas ci
dades.

O texto da proposta, que o Governo procura im
por ao Congresso, "proíbe também aos policiais pos
suir armas de fogo '" ficarão indefesos ante a sanha
vingativa dos criminosos". (Ten. Cel. PM Jairo Paes de
Lira)

A Suíça é o país em que há maior número de ar
mas em poder dos cidadãos.E um dos menores índi
ces de criminalidade.

Não é a arma que causa o crime. Pela Lei
n9 9.437, de 20.02.97, todos os brasileiros, que obe
decem à lei, foram obrigados a registrar suas armas.
Agora o Governo pretende tomar destes, cujo nome e
endereço tem, todas as armas registradas. Diz que
vai indenizar; se pelo justo valor, não agindo como
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mais um assaltante, o Governo terá despesa enorme
para desarmar a parte honesta da população.

Dizia Maquiavel que "as armas são sagradas,
pois são o único recurso dos oprimidos". E a Igreja
Católica, no seu Catecismo, aprovado pelo atual
Papa, ensina que, em certas situações e:rtremas,_o
povo tem o direito de resistir pelas armas a apressa0
do poder público (nº 2.243).

Por que pretende o Governo desarmar os gover
nados?

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres S~
e Srs. Deputados, o assunto que me trouxe à tribuna
na tarde de hoje é outro, mas não poderia furtar-me a
tecer algumas considerações a respeito do que disse
o Deputado Fernando Marroni.

Na realidade, não proibimos os gaúchos de usa
rem as praias de Santa Catarina durante a temporada
de verão, até para fazer caça submarina, uma prática
de esporte dentro do mar. E eles são sempre
bem-vindos ao nosso Estado, como são os paulistas,
os cariocas, os mineiros. Agora, proibir que os pesca
dores profissionais catarinenses usem as águas das
lagoas do Rio Grande do Sul para a sua sobrevivên
cia, para o exercício de uma profissão, é discrimina
ção. Os barcos do Rio Grande do Sul pescam nas
águas catarinenses, bem como os barcos das empre
sas do Paraná e de São Paulo.

Por isso, Deputado Fernando Marroni, vamos
marcar audiência com a Presidência do Ibama, a fim
de solicitar que revogue essa portaria, pois se trata de
discriminação contra os pescadores catarinenses. Eu
até concordo com V. Ex! em que a pesca precisa ser
limitada, mas não podemos restringi-Ia ao pescador
do Rio Grande do Sul, em detrimento daqueles que
vivem desta profissão.

No Brasil não podemos limitar a pesca, estabe
lecendo que neste ou naquele mar só pesca gaúcho,
ou catarinense, ou paranaense. Acho que as lagoas
brasileiras são de todos os brasileiros. Por isso, consi
dero discriminação do Rio Grande do Sul contra os
pescadores de Santa Catarina.

Sr. Presidente, como disse, o que me traz à tri
buna na tarde de hoje é o problema do Banco do Esta
do de Santa Catarina, que lamentavelmente está num
processo de privatização.

No início de 1999, o "balanço" entre aspas do
Banco Central demonstrava prejuízo de 200 milhões
de reais. No final do mesmo ano, o rombo já havia al
cançado 800 milhões de reais.

O Senado acaba de aprovar a liberação de 2,2
bilhões de reais para "recuperação" - também entre
aspas - do Banco do Estado de Santa Catarina, para
que possa ser vendido provavelmente para o sistema
financeiro internacional. Mas aconteceu em Santa
Catarina um fato novo: há uma CPI funcionando na
Assembléia Legislativa.

O balancete de 1998 precisa ser assinado pelos
responsáveis, por aqueles que dirigiram o Banco do
Estado de Santa Catarina. Mas ninguém quer assiná-lo,
nem os atuais, nem os ex-Diretores, porque querem que
obalancete demonstre ter havido prejuízo, a fim de justifi
car a privatização do banco, embora todos saibam, até
mesmo o atual Presidente da instituição, indicado para o
cargo pelo atual Governador, que o banco deu lucro na
quele ano. Como poderão privatizar um banco sob a ale
gação de não estar bem, se ele deu lucro em 1998? Por
essa razão, ninguém quer assinar o balancete.

O Presidente do banco, representante do atual
Governo do PPB, em recente entrevista publicada no
Jornal de Santa Catarina, afirmou não poder assi
nar. Se assim o fizer, estará mentindo. O Banco Cen
trai quer forçá-lo a assinar um balancete que demons
tra prejuízo, mas ele não pode fazê-lo porque sabe
que o banco deu lucro.

Por isso, Sr. Presidente, penso que esta Casa as
sim como o Senado da República e o Fórum de Santa
Catarina precisa convocar para comparecer à Comissão
de Economia, Indústria e Comércio o Sr. Alaar Bernar
des, que foi Presidente do Banco em 1998, e o atual Pre
sidente, para fazermos uma acareação e vermos quem
tem razão nessa história, antes que entreguem, de gra
ça, obanco de nossa Santa Catarina e dos catarinenses.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Sras.

e Srs. Deputados, estando presente em plenário o Sr.
Renato da Silva, eleito pela coligação PSDC/PSDB,
representante do Estado do Paraná, em virtude do
afastamento do Sr. Deputado Basílio ViJlani, convido
S. Ex" a prestar o compromisso regimental, com o
Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Renato da Silva e
presta o seguinte compromisso):

''PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTmJlÇÃO, OBSERVAR AS
LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO ['OVO
BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIAO, A
INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA 00
BRASIL.

ASSIM°PROMETO".
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o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Decla
ro empossado o Sr. Renato Silva. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Deputado Iberê Ferreira.

OSR. IBERê FERREIRA (PPB - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, no próximo dia 5 de março, o Papa João
Paulo 11 vai beatificar os mártires de Cunhaú e Uruas
su, sacrificados no ano de 1645, no Rio Grande do
Norte. Os morticínios aconteceram durante a invasão
holandesa no Nordeste brasileiro.

A cerimônia, que vai acontecer com toda a pom
pa na Praça de São Pedro, em Roma, será um marco
para a Igreja Católica no Brasil. O Santo Padre vai
beatificar de uma só vez trinta mártires, dois deles de
Cunhaú e vinte e oito de Uruassu, massacrados por
indígenas tapuias e potiguares a mando dos invaso
res holandeses.

Para se ter uma idéia da grandiosidade do ato a
ser presidido pelo Papa João Paulo 11, até hoje
somente três religiosos que viveram no Brasil foram
beatificados: Padre José de Anchieta, que era espa
nhol; Madre Paulina, de origem italiana; e Frei Galvão,
o único brasileiro.

A beatificação dos mártires do Rio Grande do
Norte também cresce em importância porque coinci
de com as comemorações dos 500 anos do Brasil e
do Grande Jubileu 2000, que marca os 2 mil anos do
nascimento de Jesus Cristo.

Os massacres de Cunhaú e de Uruassu ocorre
ram, como já foi mencionado, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em 1645, na segunda invasão holan
desa ao Nordeste. A primeira invasão se deu na Bahia
em 1624 e durou apenas um ano.

Em 1630, os holandeses invadiram Pernambu
co e se espraiaram por outras capitanias nordestinas
até 1654, quando foram novamente expulsos.

Com o intuito de consolidar a invasão e de olho
na expansão da indústria açucareira, os holandeses
conquistaram a confiança de índios tapuias e potígua
res e passaram a hostilizar os portugueses que aqui
viviam.

O primeiro morticínio ocorreu em 16 de junho de
1645, na Capela Nossa Senhora das Candeias do
Engenho de Cunhaú, em terras do atual Município de
Canguaretama, no agreste potiguar.

Segundo os pesquisadores, entre 60 e 80 pes
soas foram mortas naquele dia. Os relatos dão conta
de que foram trucidadas pelos índios, com requintes
de crueldade, dentro da pequena igreja e na casa do
engenho. O Padre André de Soveral, um dos mártires

reconhecidos que rezava a missa naquela ocasião,
teria exortado as demais vítimas a reafirmar a fé cató
lica. Os holandeses eram protestantes e teriam, se
gundo as pesquisas, tentado convencer as vítimas a
mudar de religião.

O segundo massacre aconteceu em 3 de outu
bro daquele mesmo ano em Uruassu, no território do
atual Município de São Gonçalo do Amarante, vizinho
a Natal. De acordo também com os pesquisadores, ali
se encontravam cerca de 232 portugueses, entre ho
mens, mulheres e crianças, além de cem escravos. A
crueldade dos holandeses acompanhados dos índios
se repetiu, e os mortos recusaram abjurar o catolicis
mo. Segundo o relato, morreram professando a fé em
Jesus Cristo e na Igreja Católica. A exemplo de
Cunhaú, outro sacerdote sucumbiu em Uruassu, o
padre Ambrósio Francisco Ferro, pároco de Natal,
que ali se refugiara com um grupo de colonos, após a
tomada da Fortaleza dos Reis Magos pelos batavos.

Apesar da estimativa de que mais de trezentas
pessoas morreram nos massacres, apenas trinta
mártires tiveram os nomes identificados.

O processo de canonização dos mártires come
çou em 1989 e teve parecer favorável da Comissão
Teológica da Congregação das Causas dos Santos,
no Vaticano, em 1998. Agora, para a glória do povo
católico brasileiro, vamos assistir à beatificação des
ses heróis da fé.

A cerimônia de beatificação dos mártires de
Cunhaú e Uruassu vai contar com a presença de toda
a bancada federal do Rio Grande do Norte e demais
autoridades civis e eclesiásticas do Estado. Com a
benção do Santo Padre, o Papa João Paulo 11, vamos
prestar a devida homenagem a esses homens, mu
lheres e crianças que tombaram heroicamente, víti
mas da desumanidade, em nome da fé.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Ubira
tan Aguiar, cearense que neste momento ocupa inte
rinamente a Presidência, nosso Secretário na Casa,
estamos aqui para denunciar fatos gravíssimos ocor
ridos ontem no Ceará, mais precisamente na cidade
de Hidrolândia, a 250 quilômetros de Fortaleza.

O Prefeito daquele Município, Sr. Luiz Antônio
de Farias, do PFL, é acusado pela população de cri
mes de agressão física e moral contra 41 pessoas da
cidade, inclusive contra o próprio Padre, além de mal
versação do dinheiro público e discriminação no aten
dimento de supostos adversários do serviço de saú
de, entre outros.
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Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, por volta
das 15h de ontem, terça-feira, três profissionais do
jornal O Povo que se encontravam naquele Município
fazendo reportagem acerca dessas graves denúncias
foram agredidos covardemente pelo Prefeito, que,
juntamente com o Secretário de Obras e um comer
ciante local, torturaram o repórter fotográfico Marcos
Studart e o motorista do jornal Valdir Soares, manten
do-os em cativeiro até que conseguissem fugir, refu
giando-se em uma casa nas proximidades da Prefei
tura. Enquanto isso, o repórter Erick Guimarães diri
gia-se à delegacia para buscar ajuda, mas a encon
trou vazia.

É inadmissível que uma equipe de reportagem
de um dos mais conceituados jornais do nosso Esta
do seja destratada dessa maneira, especialmente
quando a agressão parte de um dito representante do
povo, que apóia e tem o apoio do Governo Estadual.
Na última eleição, com o apoio do Prefeito, o Gover
nadorTasso Jereissati obteve 75% dos votos dos eJei
tores daquele Município, que vivem aterrorizados
com as atitudes truculentas do Chefe do Executivo
Municipal.

O Município de Hidrolândia, assim como 76%
dos municípios cearenses, não conta sequer com um
Delegado de Polícia. Os sete policiais lotados no mu
nicípio, sujeitos a salários miseráveis, são alimenta
dos pelo Prefeito, que, segundo informações, também
lhes complementa o salário com uma mesada de 150
reais. O efetivo policial limita-se a uma equipe com
posta de um cabo e seis soldados para atender à
sede e aos distritos de um Município com cerca de 20
mil habitantes. Pelos critérios da ONU seriam neces
sários cinqüenta policiais para manter um nível míni
mo de segurança.

Mas infelizmente este não é um fato isolado. Há
menos de vinte dias, situação semelhante aconteceu
em Santa Quitéria, onde o Prefeito já teve seu afasta
mento solicitado pelo Ministério Público por crime de
improbidade administrativa. O Presidente do Partido
Socialista Brasileiro e membro do Conselho Tutelar
de Defesa da Criança e do Adolescente naquele mu
nicípio, Sr. Uno Paiva, depois de fazer denúncias con
tra a administração municipal pela má aplicação de
recursos do Fundef, tem sido alvo de perseguições
covardes por parte do Prefeito. No dia 26 de janeiro úl
timo, o Presidente do PSB teve seu carro incendiado
dentro de sua própria residência e, na noite de 4 de fe
vereiro, o Sr. Uno Paiva foi espancado por pessoas liga
das ao Prefeito, rendendo-lhe cinco pontos na boca, fa
tos amplamente noticiados na imprensa local. Logo em

seguida, estivemos pessoalmente com o Sr. Secretá
rio de Segurança do Estado para exigir providências.

A miséria estimulada pelos piores níveis de dis
tribuição de renda do País, associada a um déficit de
15 mil policiais, a carência de mais de quarenta Pro
motores Públicos, o sucateamento da Defensoria PÚ
blica tem sido a resposta do Governo cearense à vio
lência, que chegou rapidamente ao limite do insupor
tável em nosso Estado. A bandidagem tomou conta
das ruas, pral;:as, bancos, lojas e residências e, como
agravante maior, de importantes cargos públicos.

Aliás, o uso da violência pelo Poder Público não
é prática exclusiva dos gestores municipais. O Gover
no Estadual, do PSDB, costuma reprimir com violên
cia as manifestações, protestos ou reivindicações dos
cidadãos cearenses. A força policial do Governo não
poupa crianças, trabalhadores e suas lideranças, es
pancando e prendendo arbitrariamente crianças, tra
balhadon~s urbanos e rurais, Deputados e Vereado
res que ousem se contrapor ao autoritarismo do Sr.
Governador.

No dia i' de dezembro do ano passado, a im
prensa cearense noticiou um dos mais truculentos
atos do Governo Estadual, quando quatro ônibus, que
conduziam 280 crianças entre 8 e 14 anos, foram bar
rados por policiais armados e ficaram detidos das
11 h30min às 14h. As crianças, que ficaram detidas
por duas horas e meia, com fome e sede, queriam en
tregar ao Secretário de Educação do Estado uma pa
uta de reivindicações elaborada durante o 111 Encon
tro Estadual dos Sem-Terrinha, ocorrido na semana
anterior.

Além disso, o Sr. Governador ainda processa
pessoas ou partidos que o criticam, tentando intimi
dar os que lhe fazem oposição.

Sr. Presidente, estou aqui para solicitar o mais
irrestrito apoio e solidariedade desta Casa ao jornal O
Povo e também aos cearenses, que não aceitam
esse tipo de agressão praticado pelo Sr. Luiz Antônio
de Farias, do PFL do Município de Hidrolândia, contra
a equipe de reportagem que ali estava para fazer seu
trabalho.

Solicito também ao Governo do Estado do
Ceará e ao Ministério Público Estadual, independen
temente da posição política de quem quer que seja,
que adotem toclas as providências, com a urgência e
o rigor que as circunstâncias exigem, para coibir práti
cas como essa e tantas outras que comprometem o
processo de busca da democracia, pela qual tanto te
mos lutado.
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Faço este registro por sua gravidade. Recebi há
poucos momentos uma ligação de Fortaleza fazendo
essa denúncia. Vejam bem, o referido Prefeito está
sendo investigado pela CPI do Fundef e, conseqüen
temente, respondeu à equipe do jornal O Povo, que
buscava esclarecer as denúncias feitas à CPI, com as
agressões aqui mencionadas.

Peço a solidariedade desta Casa ao jornal O
Povo, que existe há setenta anos e merece todo o
respeito, bem como aos jornalistas que estavam em
serviço e correram risco de vida pela truculência com
que foram tratados pelo Prefeito.

Durante o discurso do Sr. Sérgio
Novais, o Sr. Ubiratan Aguiar, 12 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Raimundo Gomes de Ma
tos, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma
tos) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Ubiratan
Aguiar.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê!!
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para fa
zer um registro muito especial. É que, nesta data, aqui
em Brasília, a jornalista e escritora Adísia Sá, minha
conterrânea, fará o lançamento do livro "O Jornalista
Brasileiro", que, sem lugar a dúvidas, se reveste em
importante contribuição à literatura brasileira e, em
particular, à vida literária cearense.

De estilo inconfundível e clareza na transmissão
de suas idéias, Adísia Sá conta a própria história da
Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais
com dados reunidos em congressos, decisões, per
sonagens e atuação, desde o início das atividades da
conceituada entidade, em 1946, até os dias atuais.

Natural do Município de Cariré, no Ceará, Adísia
Sá é professora aposentada das Universidades Federal
e Estadual do Ceará, integrante da Comissão de Ética
e Liberdade de Imprensa da FENAJ e ombudsman do
jornal O Povo, de Fortaleza. Aliás, nas suas atuais
funções tem-se constituído em personagem influente
nas opiniões do conhecido periódico, inclusive na
análise crítica das matérias diariamente por ele publi
cadas.

Devo, igualmente, confessar que temos, eu e
Adísia Sá, algo em comum: a inquietude que abala a
nossa indignação pelas injustiças sociais e absoluta
falta de estímulo para a celeridade do desenvolvimento
educacional brasileiro. Lembro-me bem de um fato
marcante registrado durante minha gestão à frente da

Secretaria Estadual de Educação. Recebi em meu
gabinete uma comissão de grevistas, composta por
docentes e funcionários do ensino cearense, em que
a principal reivindicação era a autonomia universitá
ria. A partir daquele instante, engajei-me no movi
mento, tendo, inclusive, participado da assembléia
dos grevistas, realizada na quadra do Centro de Hu
manidades, cujos resultados, finalmente, culminaram
com a pleiteada autonomia da Universidade Estadual
do Ceará. Acompanho, hoje, com o mesmo interesse
as negociações que se vêm processando no âmbito
do Ministério da Educação e na área parlamentar,
objetivando a autonomia da universidade brasileira,
assunto que há 17 anos era propugnado por educa
dores cearenses.

Desde cedo, Adísia Sá revelou seu espírito
público, engajando-se a importantes escaladas literá
rias, afirmando-se como profissional ardorosa em
suas convicções e eficiente no desempenho da arte
de bem informar.

Professora de brasilidade, mestra de jornalismo,
Adísia Sá continua a ensinar pelo exemplo, mas tam
bém lecionou como professora de algumas gerações.
A mestra fazia viver, com poder de sugestão insupe
rável, os acontecimentos que os séculos guardaram e
que ela ressuscitava num esplendor verbal repassado
de poesia. Sua vida no magistério é assinalada por in
signes serviços, principalmente na evolução da co
municação social no Brasil.

Como conseguiu essa verdadeira bandeirante
do ensino superior e cultura da literatura brasileira re
alizar tanto e estimular outros batalhadores em todo o
Ceará? Para mim, três são os fatores que determina
ram o surgimento da mulher excepcional de quem
lhes estou falando: o primeiro, o seu idealismo superior,
animado pelo amor à terra cearense; o segundo, o
seu conhecimento histórico sobre o desenvolvimento
do ensino superior no Brasil e os efeitos produzidos
sobre a formação da nacionalidade brasileira; o terce
iro, a compreensão do momento que vivemos, a exigir
a elevação do nível cultural em nosso País, como con
dição sem a qual não será possível o desenvolvimen
to nem os fundamentos da integração nacional.

A história da literatura cearense demandaria dila
tado tempo que não cabe neste discurso. É um trabalho
incessante, de conterrâneos ilustres, que se desenvolve
no decurso do tempo. Adísia Sá insere-se no contexto
desses brasileiros que até o presente vêm batalhando
por elevar o nível da nossa cultura nacional.

É a essa exemplar escritora, por tão superiores
idéias, que rendo, nesta pequena oração, minhas ho-
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menagens pelo lançamento de mais uma importante
obra literária que, por certo, se constitui em inegável
contribuição às nossas letras.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. REGINALDO GERMANO (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, há momentos em que questionamos se
ainda vale a pena lutar contra a violência neste País.
A maior parte dos noticiários, quer de jornal quer de
televisão, só falam de violência: assaltos, roubos, es
tupros e seqüestros. E o crime aumenta a cada dia
que passa.

Nesta Casa, tentamos sempre encontrar meca
nismos para combater a violência, tais como a CPI do
Narcotráfico e a Frente Parlamentar de Segurança
Pública. Com isso, tentamos colocar um freio nos pro
blemas de segurança pública deste País.

Agora, chama-nos a atenção o fato de.que, num
momento como este, em vez de acenar para os mais
pobres com um salário pelo menos um pouco mais
digno, anunciando um aumento diferente do que foi
dado no ano passado, quando o salário mínimo teve
um acréscimo de apenas 6 reais e vimos que logo de
pois do aumento do salário mínimo, como efeito cas
cata, não para baixo, mas para cima, houve um au
mento generalizado de preços, desvalorizando o já
tão desvalorizado salário mínimo, o Presidente da
República tem revelado, por meio de suas declara
ções e manobras, que não há de sua parte vontade
alguma de ajudar a combater a violência neste País. E
age dessa forma mesmo estando esta Casa e o
Senado Federal, por intermédio do Senador Antonio
Carlos Magalhães, anunciando a idéia de valorizar o
salário mínimo no Brasil.

Não vem essa violência da miséria? Em outras
palavras: não é a miséria a causa da violência? Esse
salário de fome que se paga ao aposentado, esse sa
lário mínimo que se paga neste País não tem sido o
principal elemento provocador do aumento da violên
cia?

Por tudo isso ficamos pensando, como disse no
início da minha fala, até que ponto devemos continuar
lutando para combater essa violência. O Presidente
da República, Chefe do Poder Executivo, não acena
sequer com boa vontade para que possamos comba
ter o problema.

Será que o Presidente da República conseguiria
sobreviver com um salário de 136 reais? Será que um
aumento de apenas 6 ou 7 reais para o salário míni
mo é suficiente para que um cidadão possa pelo me
nos sobreviver nesta Nação? Ou não será esse salá-

rio de fome e de miséria que tem provocado essa alta
de violência? Não será a má vontade do Executivo
em valorizar um pouco mais o ganho das pessoas ou
possibilitar a sobrevivência de uma classe mais pobre
que tem provocado o aumento dessa violência?

Fico pensando se o salário mínimo de 180 reais
faliria esta Nação. Estamos vendo os bancos agora
aumentando os juros para 145% ao ano. Quando os
bancos 'estiveram para falir, nós contribuímos por
meio do Proer para socorrê-los. Não seria hora de um
sacrifício maior desse setor para que possamos so
correr aposentados, assalariados, pessoas que têm
vivido abaixo da linha da miséria no Brasil? Será que
um salário mínimo de 180 reais - repito - levará este
País à falência?

,Será possível que não há, por parte do Presi
c;Iente da República e de sua equipe econômica, bom
senso para ver que um salário 180 reais não falirá
este País, mSlS vai dar dignidade às pessoas e oportu
nidade para que elas possam comer?

Sr. Presidente, quero finalmente registrar o meu
repúdio a essa postura. Enquanto continuarmos com
essa política em relação ao pobre e ao assalariado,
vamos ter de construir presídios, aumentar o efetivo
policial, enfim, gastar com segurança pública o que
poderíamos gastar com educação, com as crianças
na escola.

Muito obrigado.
, O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs.'Deputados, venho à tribuna desta insigne Casa
de Leis expor meu completo repúdio à forma absurda
com que a Polícia Federal e o IBAMA (Instituto Brasi
leiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re
nováveis) conduziram operação de embargo de obras
no Município de São João da Barra, norte do Estado
do Rio de Janeiro. Refuto qualquer tipo de ação arbi
trária, policialesca, autoritária, que se sustente no uso
da força, em detrimento do diálogo, que valorize a
opressão gratuita, ao invés de buscar contato escla
recedor, previamente.

Refiro-me, Sr. Presidente, especificamente, ao
que a Polícia Federal, destacamento sediado em Ma
caé, norte fluminense, denominou de blitz no Municí
pio de São João da Barra, para verificar cumprimento
de embargo do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional) a obras de construção de
quiosques (pontos comerciais) ao redor do prédio se
cular que abriga a Câmara Municipal de Vereadores,
antiga construção que sediou antes a cadeia
são-joanense.
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Plltz, nobres colegas de Parlamento, é realmen
te uma denominação apropriada para a operação de
sencadeada pela Polícia Federal, coordenada por
agentes do órgão, em companhia da Superintendente
do Ibama, Rosa Maria Waked Castello Branco. Não no
sentido de surpresa ou de velocidade, mas denomina
ção apropriada, sim, por causa da truculência, da in
sensibilidade ao ser humano, ou a seus direitos, tão tí
pica do regime nazista, que criou o termoblitz.

Não admito, sob quaisquer que sejam as alega
ções, Sr. Presidente, a prática de atos violentos, ainda
mais por autoridades públicas, caso da Polícia Federal
e do (bama, e estou encaminhando, com veemência,
minhas críticas ao superiores destas instituições, para
lhes informar da barbárie cometida por seus subordi
nados no Município de São João da Barra.

A operação da Polícia Federal e do Ibama resul
tou na detenção da Secretária Mu,nicipal de Obras de
São João da Barra, Sf Liliane Pinheiro Fernandes, na
delegacia da PF em Macaé. Isto porque os fiscais do
lbama e os agentes da Polícia Federal constataram
como obras para construção dos tais polêmicos
quiosques o que, na verdade, não passava de levan
tamento de tapumes, de madeira, para proteção dos
materiais da obra que estava embargada.

Sem a menor receptividade para o que foi apre
sentado, como argumentação, pelo Procurador do
município, Dr. Adalberto Ribeiro Alves, e pela Secre
tária Liliane Pinheiro, optaram pela detenção da últi
ma, com arbitrariedade que não é típica de nosso re
gime, e muito menos condizente com a gestão demo
crática imposta como diretriz básica pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, em seu Governo, em to
dos níveis e autarquias.

Quero registrar, Sr. Presidente, que nem este
Parlamentar nem os representantes da Prefeitura de
São João da Barra citados neste pronunciamento es
tão promovendo a defesa de quaisquer que sejam as
irregularidades apresentadas pelo IPHAN. Muito pelo
contrário, na medida em que as obras vistoriadas pelo
Ibama e pela Polícia Federal encontravam-se suspen
sas, enquanto a Prefeitura local preparava estudo
para ser enviado ao IPHAN. O que defendo, sim, nes
te discurso, é uma efetiva retomada do diálogo, com
descarte da força, desnecessária para o caso que re
latei.

Estou me dirigindo, de imediato, às autoridades
públicas responsáveis pela ação em São João Barra,
por considerá-Ia desmedida, desnecessária e acinto
sa. Estamos encaminhando, por ofício, nossa postura
de repúdio ao ato, encaminhando-o ao Diretor do

IbamalRJ, Sr. Carlos Henrique Abreu Mendes, e tam
bém para o Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal, Agílio Monteiro Filho.

Quero ainda me colocar ao lado do Prefeito de
São João da Barra, Sr. Alberto Dauaire Filho, e de
toda a população são-joanense, que se sentiu ultraja
da pela modo inábil como a Polícia Federal e o Ibama
agiram em sua terra. É inadmissível que uma gestão
progressista como a do Prefeito Betinho Dauaire, que
se encontra com recursos para aplicar no município,
venha a ser prejudicada, pela inépcia das autoridades
federais em minha região.

Desejo encerrar este pronunciamento hipote
cando total apoio ao Prefeito de São João da Barra,
Betinho Dauaire, e aos seus munícipes, ao mesmo
passo em que me comprometo a obter os esclare
cimentos que se fazem urgentes, necessários, a res
peito da conduta da Polícia Federal e do Ibama em
nossa região, neste recente episódio.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, com a consciência de quem acredi
ta no Estado que representa nesta Casa, o Espírito
Santo, faço algumas considerações sobre uma repor
tagem da revista Veja desta semana que fala da sur
presa dos técnicos do IBGE, que só no ano passado
resolveram medir o crescimento da indústria capixa
ba e "descobriram" ó Estado do Espírito Santo 9%
maior em crescimento industrial que o Brasil, que no
mesmo período teve queda de 1%, e São Paulo, com
4,2%.

E tal foi a surpresa que aprofundaram suas pes
quisas e concluíram que entre 1990 e 1999 a indústria
cresceu 30,15%, quase o dobro da brasileira.

Portanto, Sr!! e Srs. Deputados, chego à conclu
são de que o Brasil não conhece o Estado do Espírito
Santo.

Tenho ocupado esta tribuna teimosamente para
falar dessas nossas riquezas. Tenho aqui elogiado o
importante e sério trabalho que o Governador José
Ignácio vem realizando em prol do nosso desenvolvi~

mento.

Quero mudar a imagem negativa de meu Estado
que vem sendo veiculada! Violento, corrupto, ocupando
o pódio do crime organizado. Quero mudar a imagem
não com discursos nesta Casa, mas com dados e nú
mero concretos.
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Quando assumiu o Governo, José Ignácio her
dou um Estado falido socialmente e com suas contas
desorganizadas.

Passado um ano, já podemos sentir sua recupe
ração e, por que não dizer, o surgimento de um novo
Estado.

As críticas iniciais, pela dura decisão de reduzir
drasticamente suas despesas, negociando os salários
atrasados para saneamento das contas, deu lugar a um
relatório otimista de prestação de contas do Governo.

Segundo esse relatório, o Espírito Santo em
1999 arrecadou 4% mais ICMS que 1998.

Diversas empresas estaduais fecharam o ano com
resultados positivos: CESAN, BANDES, BANESTES...

O Estado é o sexto da Federação que mais ex
porta, participando com 5,1% do total que o país ex
porta, cerca de 2,44 bilhões de dólares. E são três os
setores que mais colaboram para esse nível de ex
portação: frutas, rochas e granitos e o de chocolate,
com previsões de aumentar ainda mais neste ano.

Sabemos que aumentando a produção aumen
ta a exportação, aumenta o emprego, aumenta o con
sumo, aumenta a arrecadação, ganha o Estado, ga
nham os municípios, ganha a comunidade.

Faço aqui este pequeno registro, e o farei sem
pre, para mostrar à população essas grandes e boas
mudanças na nossa economia.

Precisamos entender que muito mais difícil que
fazer grandes obras é sanear contas de governos
passados, melhorar o atendimento da segurança, da
educação e da saúde...

Louvo o trabalho de nosso Governo Estadual,
que segue os passos que a situação permite, mas
passos firmes de quem acredita no caminho a seguir.

Sr. Presidente, solicito que este discurso seja le
vado ao conhecimento do Sr. Governador e divulgado
nos órgãos da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB - ES.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Deputados, quero ratificar as palavras do Deputado
José Carlos Elias, do Espírito Santo, meu colega de
bancada, exatamente para registrar o crescimento da
indústria no Espírito Santo, em 1999, na ordem de 9%
com relação a 1998, um índice substancialmente supe
rior à média brasileira, que foi de queda de quase 1%.

O Espírito Santo é hoje um Estado com 2,8 mi
lhões de habitantes, PIB de 11 bilhões de dólares e
renda per capita de 5.400 dólares.

É muitcl importante que esta Casa registre esse
crescimento da indústria no Espírito Santo, que sob a
liderança do Governador José Ignácio Ferreira tem
experimentado uma nova era na administração públi
ca.

Haveremos de ter melhores dias, se Deus qui-
ser!

É o registro que faço e peço a V. Ex!! que deter
mine aos órgãos da Casa que dêem divulgação a
este pronun<~iamento.

OSR. MARCOS ROLIM (PT - RS. Pronuncia os
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Depu
tados, no dia 6 deste mês, Edson Néris, cidadão de
35 anos, foi assassinado barbaramente em São Paulo
por um grupo de dezoito jovens integrantes de uma
gang neonazista autodenominada Carecas do ASC.
A motivação dos assassinos: Néris era homossexual
e passeava com seu companheiro em praça pública.
Segundo relato de testemunhas, a sessão de espan
camentos sobre Edson durou cerca de trinta segun
dos, tempo suficiente para que seu corpo fosse moído
a socos, pontapés e pauladas, para que seus ossos
fossem quebrados e seu crânio esfacelado. Os assas
sinos foram presos algumas horas após, quando con
fraternizavam, despreocupadamente, em um bar nas
proximidades.

Diante de um fato dessa dimensão, todos nós
nos horrorizamos. Ficamos como que perplexos em
face da intolerância quando ela se revela de maneira
tão brutal e covarde. O que não costumamos perce
ber, normalmente, é que crimes desse tipo são prepa
rados muito antes, sem qualquer alarde, por uma de
terminada tradição cultural que legitima o preconceito
contra a diferença. O caso dos homossexuais no
Brasil é típico. Nossa herança cultural mais forte trata
dessa expressão da sexualidade como o equivalente
da desonra. Os homossexuais são vistos e tratados,
em muitas oportunidades, como objetos do sarcasmo
público. Homens e mulheres que sejam gays e lésbi
cas convivem com a permanente ameaça de exclu
são. Por conta da orientação sexual que possuem,
perdem oportunidades de emprego ou são demitidos;
enfrentam resistências em suas famílias e no seu cír
culo de amizades e, não raras vezes, são agredidos,
ultrajados, violados e mortos.

Não temos no Brasil estatísticas oficiais a res
peito de crimes praticados contra homossexuais. Nas
ocorrências policiais não há, via de regra, registro da
orientação sexual das vítimas. Sabe-se, não obstan
te, que a violência contra gays, lésbicas e travestis é
impressionante no Brasil. Dados coletados pelo dos-
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siê do Grupo Gay da Bahia, pela Associação Brasilei
ra de Gays, Lésbicas e Travestis e pelo Grupo Lésbi
co da Bahia apontam que, a cada três dias, um ho
mossexual é assassinado no Brasil pelo fato de ser
homossexual. Na década de 90, registrou-se um au
mento da ordem de 120% de crimes dessa natureza
em nosso País. As vítimas das agressões de conteú
do homofóbico, não obstante, quando sobrevivem, di
ficilmente se dirigem à Polícia para registrar a ocor
rência, pois temem a própria reação dos policiais.
Freqüentemente, a vítima do ataque homofóbico é
vista como responsável pela agressão que sofreu.

Por tudo isso, olhar para casos como o de Edson
Néris implica, essencialmente, a necessidade de um
acerto de contas com nossas próprias responsabili
dades como cidadãos e Parlamentares. O que temos
feito, afinal, para impedir que esta matança se perpe
tue? O que temos feito para afirmar os direitos dos ho
mossexuais e contribuir para que a carga de precon
ceitos contra eles seja contrastada? Por que esta
Casa, até hoje, não teve a coragem de votar o projeto
de lei da ex-Deputada Marta Suplicy que estabelece o
reconhecimento jurídico das uniões estáveis entre
homossexuais? Por que ainda não se conferiu impor
tância à emenda constitucional de minha autoria que
visa inscrever em nossa Carta Magna a vedação à
discriminação contra os homossexuais? Talvez nesse
silêncio, talvez nessa ausência possamos concluir
que temos alguma responsabilidade na morte de
Edson Néris. A pergunta que nos devemos fazer, por
isso mesmo, talvez seja: quantos homossexuais ain
da terão que morrer, Sr. Presidente, antes que esta
Casa reconheça os seus direitos?

Muito obrigado.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nobres
Srs. Deputados, dois fatos recentes causaram enor
me satisfação e orgulho para todos nós, brasileiros,
com importante e positiva repercussão no mundo in
teiro.

a primeiro deles refere-se à posse, ocorrida on
tem, em Washington, do ex-Deputado Hélio Bicudo
no cargo de Presidente da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, num reconhecimento à luta
desse grande brasileiro em defesa dos direitos huma
nos. Quero registrar aqui as nossas congratulações
ao Dr. Hélio Bicudo e o nosso orgulho pela sua pre
sença à frente daquele importante organismo interna
cional voltado para a causa dos direitos humanos.

O segundo fato foi a divulgação de uma pesqui
sa cujo resultado permitirá o combate a uma praga

que vem causando enormes prejuízos à citricultura
brasileira, particularmente no Estado de São Paulo.
Trata-se da pesquisa do seqüenciamento de uma
bactéria que atinge 40% dos pomares só no Estado
de São Paulo. A citricultura brasileira representa nada
mais nada menos do que a geração de 400 mil em
pregos diretos. A pesquisa, financiada pelo Fundo de
Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, custou 15
milhões de dólares. Muito pouco, Sr. Presidente, para
o combate a uma praga que provoca anualmente um
prejuízo de 100 milhões de dólares só no nosso Esta
do.

Essa pesquisa foi um feito extraordinário, tendo
em vista a precariedade de investimentos e a falta de
uma política de ciência e tecnologia em no País. Teve
um importante impacto no mundo inteiro em termos
de avanço científico e tecnológico. Apesar da falta de
incentivos, nossos cientistas, os cérebros brasileiros,
conseguem feitos desse nível, o que demonstra que
com um pouco mais de respaldo, de apoio, de investi
mentos, as pesquisas realizadas no País podem dis
putar em pé de igualdade com as do mundo inteiro.

Foram 192 os cientistas envolvidos nessa pes
quisa. Mas o mérito não é só deles, é também das
equipes de apoio, cujo trabalho não tem sido valoriza
do devidamente em termos salariais. a Governador
do Estado, Mário Covas, atendendo a uma reivindica
ção da Associação dos Pesquisadores Científicos do
Estado de São Paulo, nivelou o salário dos pesquisa
dores e cientistas ao dos professores das universida
des paulistas. Falta ainda dar um tratamento adequa
do à política de recursos humanos que dá sustenta
ção e apoio às pesquisas científicas e tecnológicas.

Estamos todos, portanto, de parabéns. O Brasil
se sente afirmado e prestigiado no mundo inteiro por
esse feito dos nossos cientistas e pesquisadores.
Mas ainda há muito o que fazer para que a ciência e a
tecnologia tenham uma política capaz de promover o
desenvolvimento nacional. O Brasil se ressente da fa/
ta dessa política. A Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática desta Casa vem de
nunciando com muita insistência a necessidade de
que o Governo brasileiro adote uma política capaz de
promover desenvolvimento e tirar o Brasil do atraso
em que se encontra. Para isso, ele dispõe do melhor
de recursos humanos, dos mais avançados quadros
de ciência e tecnologia, faltando apenas sensibilida
de, seriedade, competência e responsabilidade com
um setor fundamental para o desenvolvimento e para
a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.
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Congratulamo-nos com o nobre Deputado Hélio
Bicudo e com os pesquisadores e cientistas brasilei
ros, que nos premiaram com resultados tão promisso
res e que nos são causa de muito orgulho.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, ano passado, tivemos oportunidade de
aprovar nesta Casa, em continuidade à reforma da
Previdência Social, o fator previdenciário. Falo com
muita propriedade porque fui Relator da matéria. Um
dos pontos de convencimento básico para a apro
vação do fator previdenciário residia justamente no
déficit da Previdência Social. Todos nós que aprova
mos o fator previdenciário o fizemos com o firme pro
pósito de combater o déficit da Previdência.

Estamos agora diante de umasituação complicada
e de forte apelo popular. Todos nós Parlamentares imbuí
mo-nos do propósito de produzir o maior aumento possí
vel do salário mínimo. Essa matéria estará sendo muito
debatida até o mês de maio entre os grandes partidos e
também na imprensa nacional. Aproveito para fazer um
pequeno elogio ao Ministro da Previdência Social, Wal
deck Ornélas, que ontem acenou para o povo brasileiro
com a possibilidade de, buscando fontes alternativas,
conceder o maior reajuste possível ao piso nacional,
sem, contudo, aumentar o déficit da Previdência Social.

Volto a afirmar que foi aprovada nesta Casa a
criação do fator previdenciário justamente para com
batibilizar as receitas e despesas da Previdência.

O meu partido, o PMDB, que preside a Comissão
que tratará do reajuste do salário mínimo - o Presidente
é o Deputado Paulo Lima -, tem a intenção de escutar
Municípios, Estados e União, buscando o máximo possí
vel de reajuste, mas de forma consciente, serena, sem
sentimentalismo. Se os demais partidos pensam nos ve
lhinhos, o PMDB também pensa em proteger os mais de
25 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros.

Registro, portanto, neste Pequeno Expediente,
a análise feita pelo Ministro Waldeck Ornélas sobre o
t~ma. S. Ex!!, numa postura consciente, buscará fon
tes alternativas para que possamos alcançar o maior
valor possível de reajuste. É essa a posição que o
meu partido adotará nos seus trabalhos na Comissão
Especial que trata da matéria.

Muito obrigado.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro o meu repúdio às no
vas barreiras erguidas pelos Estados Unidos à impor
tação de aço e de produtos agrícolas brasileiros, em

mais uma mostra da insensibilidade dos países ricos
diante da pobreza mundial, que já atinge 4,8 bilhões
de pessoas que vivem no mundo em desenvolvimen
to, segundo dados divulgados pela UNCTAD, a Con
ferência das Nações Unidas sobre Comércio e De
senvolvimento.

São 4,8 bilhões de pessoas, Sr. Presidente, que
sobrevivem com o correspondente a menos de dois
dólares per dia.

A festejada e falha globalização está enrique
cendo ainda mais os que já são muito ricos e nada
melhoranclo a vida dos pobres.

Os governos de todos os países precisam redu
zir o protecionismo em seus territórios e humanizar a
irreversível globalização, sob pena de vermos amea
çada a estabilidade mundial por meio da recessão,
volatilidade financeira, da miséria, da desintegração
social e da concentração econômica.

E o pontapé inicial deste jogo precisa partir dos
Estados Unidos, o maior importador mundial.

Com discursos recheados de hipocrisia, como a
luta contra o trabalho infantil e a defesa do meio ambi
ente, os Estados Unidos a cada ano reduzem mais as
importações de produtos brasileiros e fazem crescer
as exportações de sua produção para o nosso País.

Nos últimos sete anos, o Brasil importou 75 bi
lhões de dólares em produtos americanos e exportou
apenas 61 bilhões de dólares para os Estados Uni
dos. Vendemos alguns, e caros, aviões e exportamos
principalmente produtos semimanufaturados de ferro
ou aço, café e pastas químicas de madeira. Enfim,
produtos de baixo valor agregado, que não exigem
grandes tecnologias.

As vendas de aço brasileiro para os americanos
caíram 70% no ano passado e deverão cair ainda
mais neste ano, com as novas barreiras impostas aos
nossos produtos.

Como o próprio Ministro das Relações Exteri
ores brasileiro, Luiz Felipe Lampreia, declarou, "es
tamos sujeitos à lei do mais forte, com barreiras
nunca vistas antes e tão flagrantes e discriminatóri
as como as que estão sendo adotadas pelos ameri·
canos."

Prova disto foi a infeliz missão americana no
Brasil, comandada pelo secretário de Comércio dos
Estados Unidos, o falastrão William Daley, que trouxe
na semana passada, em sua delegação, dezenove
empresários americanos com a missão de incremen
tar as relações comerciais entre os americanos e os
brasileiros, e fez tudo errado ao criticar o nosso pro
cesso de privatização e a nossa lei de patentes, sem
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que nós, brasileiros, tivéssemos pedido sua dispen
sável opinião sobre nossos assuntos internos.

O secretário americano não foi embora sem an
tes nos ameaçar de que iríamos espantar os investi
mentos americanos em nosso País se não nos com
portássemos direito. Faltou a ele até mesmo o respei
to para conosco, brasileiros.

Como parlamentares, como representantes de
nosso povo, não podemos calar ou falar fino, como fa
zem alguns setores do Governo, sempre que os Esta
dos Unidos implantam sobretaxas que impedem os
países pobres de integrarem o processo de enriqueci
mento mundial.

Cumprimos a cartilha da globalização, abrindo
nosso mercado, estamos a privatizar empresas esta
tais em todo o País, recebemos grandes investimen
tos externos, mas continua a crescer a distância que
nos separa dos países mais ricos.

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex! autorizasse a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa.

Muito obrigado!
OSR. DR. HELENO (Bloco/PSDB- RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
foi com imensa alegria que acompanhamos a forma
ção de uma comissão de alto nível, por iniciativa do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a finali
dade de combater já violência, o narcotráfico e apon
tar as medidas que serão tomadas a médio e longo
prazo, com o apoio do Congresso Nacional, que será
convocado a colaborar neste sentido.

Quando assistimos ao Governo Federal tomar
tal atitude, aplaudimos com satisfação, porque, pela
escalada da violência que estamos acompanhando,
em breve estaremos todos, sem exceção, prisioneiros
dos bandidos e marginais deste País.

O plano realmente é de grande dimensão. Se
gundo o Ministro da Justiça, José Carlos Dias, consta,
entre outras providências, de um aumento de efetivo
de 1.500 homens para a Polícia Federal, mais o em
prego das Forças Armadas para ações de policia
mento nas regiões de fronteira contra o narcotráfico e
o contrabando.

O plano é arrojado, e acreditamos no seu êxito
total. São cerca de sessenta ações. Prevê-se treina
mento de 50 mil policiais, civis, militares e federais, e
a construção de novas prisões, abrindo 15 mil novas
vagas para detentos.

Existe a intenção de encaminhar ao Congresso
propostas de mudanças na legislação penal por inter
médio de projetos que visem a punir com mais vigor o

crime organizado e estabeleçam o confisco de terras
usadas para refino de cocaína e abertura de pistas
clandestinas de pouso.

É notório o grave problema de violência no País, e
no nascedouro desse quadro todos nós sabemos que
existe também o não menos grave problema social.
Essa parte é preciso ser olhada de perto, e no plano
que está sendo traçado o social não foi esquecido, ape
nas expresso a minha opinião no sentido de que na divi
são das verbas uma parte expressiva seja para osocial.

Um social que acompanhe as famílias, que as
sista as crianças por meio de sua atividade na escola,
no esporte, na prática da cidadania, para que não cai
am na marginalidade.

Na minha cidade de Duque de Caxias, o Prefeito
José Camilo 2ito tem se esforçado ao máximo, dando
apoio à criança na escola, o estudo, a merenda, o uni
forme, o transporte e um plano de socialização junto
às famílias, além da construção de várias quadras de
esporte na cidade.

É claro, com uma ajuda federal mais consisten
te, poderá fazer muito mais.

Mas, voltando ao plano contra a violência do Go
verno Federal, vale divulgar os membros da Comis
são nomeada pelo Presidente Fernando Henrique: o
Ministro da Defesa, Geraldo Quintão; o Minis
tro-Chefe da Casa Civil, Pedro Parente; o Secretá
rio-Gerai da Presidência, Aloysio Nunes Ferreira; o
Secretário de Comunicação Social, Andrea Mataraz
zo, além do Ministro da Justiça, José Carlos Dias.

As providências acontecerão de acordo com os
projetos prontos e as verbas liberadas.

Verba de presídios, segundo o Ministro da Justi
ça, já está disponfvel. São 150 milhões de reais.

A idéia é o Governo Federal assumir o custo to
tal da obra, e os 20% que antes o Estado bancava na
construção serão destinados ao reaparelhamento
das Polícias locais.

As principais ações do plano federal são:
Abertura de mil novas vagas para Polícia Federal

e concurso para outras quinhentas existentes; abertu
ra de 15 mil vagas em presídios ainda este ano.

Reaparelhamento das Polícias estaduais; trei
namento de 50 mil policiais civis, militares e federais;
integração dos sistemas de informação criminal; reapa
relhamento da Polrcia Federal; construção de unida
des para alojar menores infratores; aumento do patru
lhamento nas estradas com sistema de monitoramen
to de veículos; combate ao tráfico de armas e controle
rigoroso da circulação das armas no País.
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Reforma da legislação penal; estímulo à criação
de policiamento comunitário.

Por natureza, sou um deputado otimista. Acredito
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vai execu
tar esse projeto não a médio prazo, mas a curto prazo.
Espero que o Ministro da Fazenda, de quem vai depen
der liberar verbas, não demore a atender às solicitações
e que o Congresso veja em regime de urgência o pedido
do Executivo, que é no fundo um pedido de todos nós.

Temos que dar um basta nessa escalada da
violência, antes que ninguém possa mais sair de casa,
vivendo todos prisioneiros da marginalidade e do pode
roso narcotráfico que movimenta milhões de dólares.

Tenho fé nos homens de bem, para ganharmos
esta guerra.

Sr. Presidente, outro assunto. Apresentei ontem
nesta Casa um memorial de defesa contra calúnias.
Esta Câmara não tem a função de acobertar calúnias,
e sim de apurar verdades.

Defendo uma pessoa, do fundo do coração,
desde o primeiro dia em que cheguei a esta Casa. Sr.
Presidente, preciso que meus colegas me permitam
este desabafo, para que eu possa manifestar meu re
púdio ao que está acontecendo.

Quem está progredindo é perseguido. Em 1993, um
ex-carroceiro, um ex-peixeiro, um ex-marreteiro foi perse
guido pela política dos grandes homens, ex-senadores e
ex-deputados federais que tomavam conta da cidade. Juí
zes e promotores queriam tomar a cidade, mas aquele
ex-carroceiro, juntamente com o povo, trouxe de volta a
dignidade e provou que não existia culpa alguma naquilo
que lhe imputavam. Quando acontecia qualquer coisa no
município, diziam: uÉ o Fulano de Tar'.

Meu Presidente, faço este desabafo num senti
mento de liberdade e de justiça.

A mesma coisa foi repetida em 1996, apesar de
todas as nossas vitórias, e volta a acontecer agora em
2000, porque o meu Prefeito é candidato à reeleição. A
perseguição começa cruel, venenosa e mentirosa.

Fizeram denúncias falsas, que não têm tipo al
gum de respaldo. Aqui estão certidões que obtive sex
ta-feira na delegacia e em outros órgãos. Enviarei es
ses documentos à CPI do Narcotráfico para desmora
lizar os mentirosos.

Agradeço ao Presidente a tolerância.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Dr. Helena, o
Sr. Raimundo Gomes de Matos, § 2f1 do arti
go 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mar-

çal Filho, § 29 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Simão Sessim.

OSR. SIMÃO SESSIM (PPB- RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!!!! e Srs. Deputados,
o Brasil inteiro vem acompanhando atentamente a dis
cussão, que está sendo travada entre algumas corren
tes políticas deste País, sobre a questão do novo salá~

rio mínimo. Há quem defenda uma renda mínima de
100 dólares ou até maior para os assalariados brasilei
ros. O Governo se irrita e chama de demagogo quem
defende tal idéia, por entender que a efetivação da
medida defendida provocaria mais um rombo de al
guns bilhões de reais no caixa da Previdência Social e
acordaria o temível dragão da inflação.

Pelo sim, pelo não, eu diria que tudo isto é muito
salutar para o processo democrático da Nação. Parti
cularmente, BstOU gostando e, muito, da polêmica, da
controvérsia que certamente haverá de redundar em
algo positivo para as expectativas da população brasi
leira. Afinal, é da discussão que nasce a luz. Até por
que, quando a gente toca na questão do salário míni
mo, mexe necessariamente numa ferida social que
nunca cicatriza, expondo a pobreza que atormenta
30% ou mais da população brasileira, como verdadei
ro entrave para o crescimento econômico do País.

Só para termos uma pequena idéia desta
situação, um estudo do Instituto de Pesquisa Econô~

mica Aplicada (I PEA) concluiu que pelo menos 48 mi~

Ihões de brasileiros produzem muito abaixo da neces
sidade de desenvolvimento do País, porque recebem
uma renda que não chega para cobrir os gastos míni
mos de alimentação, saúde, educação e moradia.

Gerente Social de Política Econômica para a
América Latina do Banco Mundial, a economista Elia
na Cardoso disse outro dia, ao Jornal do Brasil, que
os 20% do Produto Interno Bruto que o Governo des
tina à área social chegam a ser significativos. Mas
adverte para o fato de esses mesmos recursos esta~

rem privilegiando mais os ricos do que os pobres, por
meio de pensões, gastos com servidores públicos e
seguridade. O jornal carioca O DIA não ficou atrás, e
mostrou, na sua edição de domingo último, que até
mesmo a classe média também já está no sufoco,
como diz a manchete da página de economia.

Isto significa dizer que, sem dinheiro para manter
o padrão de vida de outros tempos, o segmento médio
da sociedade brasileira já está disputando um espaço
que, até então, só era reservado aos pobres. É uma
situação, ·como podemos ver, bastante delicada e
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preocupante, já que é exatamente aclasse média que de
veria sustentar o desenvoMmento econômico do País.
Até porque geralmente o pobre não tem o que gastar e
o rico gasta o que tem fora de nossas fronteiras.

A verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é
que com a exclusão social chegando à classe média,
a gente começa a observar uma corrida desesperada
deste segmento aos braços do Governo, mediante
sacolões, de escolas públicas e outros tipos de bene
fícios do serviço público. Para os especialistas, as víti
mas desta situação são famílias emergentes que as
cenderam durante o milagre econômico dos anos 70,
enfrentaram a crise da década perdida dos anos ao e
90 e agora lutam desesperadamente para sobreviver,
como qualquer pobre brasileiro.

Enquanto não chegamos a conclusão sobre o
valor decente do salário mínimo nacional, a popula
ção faz mágica para sobreviver, já que esse tipo de re
muneração é referencial para o padrão financeiro da
massa de assalariados desta Náção. Agora mesmo,
esta situação já está atingindo a formação intelectual
dos jovens que precisam se preparar para a guerra da
sobrevivência no futuro. A Secretaria de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, estima que 45
mil estudantes cariocas tenham migrado das escolas
particulares para a rede pública, um número 27% su
perior ao do ano passado.

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a
migração da classe média para escolas públicas re
flete a perda do poder aquisitivo. Só para termos uma
idéia, a Federação dos Estabelecimentos de Ensino
da Baixada Fluminense já monitorou uma inadimplên
cia de cerca de 20% na maioria das seiscentas esco·
las privadas da região. O Presidente da entidade,
Prof. Ary Gomes dos Santos - por sinal, radicado na
nossa querida Nilópolis -, admite que os donos de es
colas particulares já pensam em recorrer ao Serviço
de Proteção ao Crédito, o famigerado e temido SPC.
Em contrapartida, a Coordenadoria da Secretaria
Estadual de Educação em Nova Iguaçu, responsável
por trezentas escolas também em Queimados, Niló
polis, Belford Roxo, Japeri e Paracambi, admite ter re
cebido pedidos de transferências de 93.450 alunos da
rede particular, uma demanda equivalente a mais
40% do normal. Como a prioridade é alocar os estu
dantes das redes municipais, a classe média, como
acontece com o pobre nosso de cada dia, terá de es
perar na fila, já que só a partir do próximo dia 25 a
nova clientela começará a ser atendida.

Como podemos ver, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, torna-se cada vez mais premente, mais urgen-

te a discussão em torno não apenas do valor do salá
rio mínimo, que na verdade serve mais de pano de
cortina para a questão do desenvolvimento só
cio-econômico do País, mas das metas do Governo a
serem alcançadas, de forma a garantir uma vida me
lhor ao povo brasileiro, que está cada vez mais se
afundando no atoleiro da desesperança e das desi
gualdades sociais.

Era o que tínhamos a dizer no momento.
Muito obrigado.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs.
Deputados, ao longo dos últimos anos - principal
mente após a vigência do Plano Real-, a população
brasileira tem sido bombardeada com notícias sobre
aumentos abusivos dos preços dos remédios.

Os brasileiros, de maneira geral, sabem que o
preço do medicamento disparou e superou em muito
a inflação oficial, com o sacrifício dos assalariados e
do nosso Sistema Único de Saúde - SUS.

Aqueles que já alcançaram os patamares da ter
ceira idade, que, teoricamente, são os que mais se di
rigem às farmácias para aquisição de lenimentos a
suas dores, sabem com presteza o quanto estão pa
gando a mais nos caixas desses estabelecimentos. A
questão reveste-se de drarnaticidade quando observa-se
que naquela faixa etária concentra-se incalculável quan
tidade de inativos e pensionistas que, sob o manto da
ridícula remuneração proporcionada pelo nosso
sistema previdenciário, mal conseguem continuar a
adquirir os produtos do seu receituário médico, prio
ridade maior de sua-agenda de compromissos finan
ceiros.

A imprensa escrita, assim como a falada e a te
levisada, tem acompanhado a evolução dos preços
dos medicamentos e, amiúde, retrata a insatisfação,
não somente popular, como a do Governo. Mas a ver
dade é que, salvo raras exceções, as autoridades
pouco fizeram senão reclamar.

Por conseqüência, Srs. Parlamentares, para
nosso gáudio, foi feliz o Legislativo quando, por inicia
tiva do nobre colega Deputado Nelson Marchezan,
conforme é do conhecimento desta Casa, apresentou
proposta de criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI, para investigar os reajustes de pre
ços de medicamentos, materiais hospitalares e insu
mos de laboratórios. Aprovada a proposta, a relatoria
da CPI foi entregue ao insigne Deputado Ney Lopes.

A instituição das muitas CPI que o Poder Legis~

lativo incentivou deu~se, normalmente, para que se ti
vesse a oportunidade de investigar fatos onde a irre-
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gularidade, formal ou informal, tenha estado presen
te. Chega-se à ilegalidade do procedimento e en
via-se o relatório para o Ministério Público, que, de
forma lenta como é nossa Justiça, procede o ritual do
processo que pode levar anos para ser solucionado.

A resolução da questão geralmente não propor
ciona benefício direto ao cidadão, que apenas se sa
tisfaz por ver a vitória do valor moral sobre as forças
do "mau-caratismo".

Entretanto, louve-se nesse aspecto a CPI dos
Medicamentos, que apresenta como principal caracte
rística, nobres companheiros, no meu entender, a di
mensão social de seus imediatos efeitos, posto que já
divulgou ao público - ainda que com seus trabalhos
em andamento - resultados que permitirão, rapida
mente, economia nos gastos da enorme faixa popula
cional que recorre com freqüência às farmácias, parte
dela diretamente dependente de seus produtos para
manter acesa a chama da vida.

O problema, todos sabem, abrange muitas con
siderações.

O Brasil é o quinto maior mercado de remédios
do mundo, movimentando 12 bilhões de dólares anu
ais. Com tal dimensão, os grandes laboratórios farma
cêuticos internacionais não podem dispensar esse
notável comércio. Usam, então, todos os métodos de
pressão - para muitos sedutora - visando aumentar
suas vendas e auferir maiores vantagens. Por isso
essa indústria quadruplicou seus lucros na última dé
cada, conforme informações divulgadas pela impren
sa.

A recente Lei dos Genéricos constituiu-se uma
ameaça à pretensão dessas poderosas empresas
multinacionais, pois vai permitir sejam oferecidos pro
dutos mais baratos à população, uma vez que o fator
que determina a qualidade de um medicamento é seu
princípio ativo e não a marca do laboratório.

Assim, constituiu-se surpresa para a população
a declaração do Sr. Aparecido Bueno Camargo, Pre
sidente da ABRAFARMA - Associação Brasileira das
Redes de Farmácias e Drogarias, que afirmou existir
remédio tipo BO, por ele definido como "Bom para
Otário".

Discordo totalmente da conotação pejorativa
que o referido Presidente buscou traduzir, pois consi
dero que os remédios à venda em farmácias e droga
rias estão licenciados por órgão competente do Go
verno. A propaganda, esta, sim, pela sua força de
convencimento, é responsável não apenas pelos al
tos preços dos remédios - pois emprega pessoas lei
gas famosas, artistas e atletas, em vez de utilizar pro-

fissionais competentes do ramo -, como pela indução
do povo à aquisição do medicamento propagado.

Considero, pois, BO os que se deixam levar pela
argumentação falaciosa dessa propaganda, despre
zando o aspecto técnico dos profissionais que sabem
o que receitam.

Concito, pois, as classes médica e farmacêutica
a considerar o lado social que envolve suas profis
sões e receitar, sempre, remédios genéricos como
opção de compra.

Uma das metas da CPI dos Medicamentos,
após os seus trabalhos sobre a matéria, é que até o fi
nal do ano os laboratórios públicos nacionais fabri
quem cerca de 20% dos remédios consumidos no
País. Com isso, afirma o Deputado Nelson Marche
zan, Presidente da CPI, "será possível oferecer con
corrência aos laboratórios privados e reduzir, drasti
camente, os preços ao consumidor". Os deputados
constataram, visitando o laboratório Farmanguinhos,
da Fiocruz, no Rio de Janeiro, diferenças de até
1000% entre os preços do laboratório público e dos
privados, () que representa uma vergonha para o
País.

Ao ccmscientizar-me de que essa vantagem do
custo menor gerará benefício imediato a uma popula
ção basicamente pobre, renovo os cumprimentos à
CPI dos Medicamentos, na certeza de que sua atua
ção será reconhecida por toda a população brasileira
que, doravante, poderá pagar menos pelos medica
mentos que lhe são indispensáveis.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito Obrigado.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'!! e Srs. Deputados,
ocupamos a tribuna no dia de hoje para, pela segun
da vez durante este mês, fazer registro nos Anais des
ta Casa do artigo do articulista Elio Gaspari, publica
do no jornal Zero Hora no dia de hoje.

Parabenizamos o jornalista pela clareza com
que tratou o assunto do salário mínimo de 180 reais,
projeto de nossa autoria que tramita nesta Casa des
de 1995 e cuja urgência urgentíssima foi aprovada em
junho de 1998.

Cumprimentamos, também, a Comissão Espe
cial do Salário Mínimo pelo organograma de trabalho
aprovado e que discutirá o salário mínimo por nós so
licitado.

Como um dos Vice-Presidentes da Comissão e
autor do projeto de lei sobre o reajuste do salário mí
nimo, espl~ramos que a Comissão termine seus tra
balhos antes do dia 10 de abril, para que a matéria
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seja aprovada e sancionada até o dia primeiro de
maio - Dia Internacional da Classe Trabalhadora.

Sendo este o nosso registro, obrigado, Sr. Presi
dente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

A MOSfLIA ORTOPÉDICA DO FARAÓ

Pode parecer implicância, mas enquanto um
presidente não mandar pintar de preto a parede de
espelhos dourados da entrada do Palácio da Alvora
da, os monarcas de Pindorama padecerão de uma in
controlável tendência ao desparafusamento de suas
cabeças.

É o seguinte: o presidente acorda, veste a roupa
e vai para o Planalto. Lá, o destino o obriga a uma au
diência com o ministro Rafael Greca. Depois, a uma
reunião com artistas arrebanhados pelo ministro
Francisco Weffort. Salvo a astúcia de não assinar
nada durante a audiência com Greca e o cuidado de
não acreditar nos elogios que lhe faz Weffort, seu
pensamento poderá vagar livremente, pois sabe que
está perdendo seu tempo. Na hora do almoço, sentin
do-se inútil, ele volta para o Alvorada. Pára o carro,
desce e se vê refletido naquela parede de ouro. É
uma visão capaz de transformar um mendigo no Ba
rão de Charlus. Se a parede fosse negra, o monarca
veria a sombra de quem saiu de casa para se encon
trar com Greca e a banda de Weffort, programa capaz
de transformar Charlus num mendigo.

Se a parede fosse negra, FFHH haveria de ver
em que realmente está virando: um adversário do sa
lário mínimo de R$180.

Pior: haveria de lembrar o desembaraço com
que alterna duas personalidades, a de faraó e a de
contador de padaria.

No sábado, falando sobre a necessidade de di
nheiro para a construção do rodoanel de São Paulo,
ele disse que, se faltarem recursos, "eu os dou". Eu
quem, Divino Fara6? Quem dá dinheiro para rodoa
nel, Proer e publicidade oficial é a patuléia. Vossa Di
vindade apenas o gasta.

Em seguida, falando sobre o salário mínimo,
disse que isso não era com ele, pois cabia ao ministro
da Previdência resolver o problema de caixa que tal
aumento provocaria. Falso. É com ele mesmo. O mi
nistro da Previdência é o encarregado de cuidar do
caixa dos aposentados. Quem pediu para ser reeleito
foi o monarca.

Quando FFH se comporta alternadamente
como fara6 e contador de padaria, é provável que o

problema esteja na sua própria personalidade. Ele
acha que é os dois, que é um ou outro, e quem é não
sabe.

É falta de educação falar da casa alheia, mas
quem já viu o seu apartamento garante que FFH sem
pre viveu num ambiente de bom gosto pessoal. Estilo
limpo, típico do refinamento de sua geração, com al
gumas gravuras das confeiteiras do MAM, estantes
simples, umas poucas cerâmicas, coisas de índio
(toc, toc) muita luz e sentadas macias.

Pois o mesmo cidadão contempla os móveis
que ele acabou de comprar para o Alvorada e não
acredita no que vê. Cadeiras Barcelona de entrada de
agência de publicidade que não tem diretor de
criação. (São lindas e confortáveis, sobretudo para
mutilados de guerra que deixaram os braços nos
campos de batalha, pois, para quem os tem, não há
onde colocá-los.) Mesas de centro de salão de cabe
leireiro que não aceita cartão de crédito. Um sofá de
psicanalista que cobra hora de 35 minutos, cujo con
forto para quem está sentado é inferiorao de um cam
burão. (Camburão tem encosto, o sofá real não tem.)
Essa peça é uma maca forrada de couro preto, com
uma almofada cilíndrica na cabeceira. A menos que
nela se recline Paolina Bonaparte, só serve para
guerra de travesseiros. Cafonalha deslgn dos anos
60, sem vestígio da criatividade nacional. (Vale lem
brar que os desenhistas de móveis brasileiros, na mé
dia, têm sido mais competentes que os presidentes
da República.)

Teria feito tudo melhor se mandasse estofar os
safás rasgados. Daria serviço a trabalhadores brasilei
ros, em vez de comprar patíbulos de napa. Se o presi
dente americano levar semelhante brechó para a
Casa Branca, será infernizado por mau gosto, perdu
larismo e macaquice.

FFH já sentou nas pequenas poltronas do Salão
Oval da Casa Branca. Sabe que são confortáveis.
(Sabe também que o banheiro do presidente Clinton
é menor que o seu.) Já usou a mobília de Camp
David. Sabe que lá os móveis são mais parecidos
com os de sua casa de Ibiúna do que com as vitrinas
que atraem milionários mexicanos e árabes na Medi
son Avenue.

Sabendo disso tudo, deixou que meia dúzia de
cortesãos comprassem para o Alvorada peças de mu
seu de ortopedia retrô. Fez isso por causa do espelho
dourado. É ele quem desparafusa as personalidades.

O contador de padaria deixa que lhe comprem
móveis de faraó porque acha que é os dois, que é um
ou outro, e quem é não sabe.
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o mesmo contador de padaria lançou-se com a
pompa do faraó contra o salário mínimo de R$180.
Disso resulta apenas um simulacro. Seu governo or
namenta-se com o estilo que o antropólogo francês
Claude Lévi-Strauss percebeu na arquitetura de pom
posa indigência da São Paulo dos anos 30: "Uma sen
sação de irrealidade, como se tudo aquilo não fosse
uma cidade, mas um simulacro de construções edifi
cadas às pressas para atender a uma filmagem cine
matográfica ou a uma representação teatral".

Se alguém pintar de preto os espelhos da entra
da do Alvorada, resolverá um grande problema de
FFH. Ele deixará de se ver como um governante es
trangeiro chegando à casa do presidente brasileiro.
No dia seguinte, sancionará o salário mínimo de
R$180.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srê!! e Srs. Deputados, a Fundação Nacional
de Saúde - Funasa é hoje um referencial na prevenção
e controle das doenças. A despeito da baixa capacida
de de investimento do setor público e das dificuldades
enfrentadas na implantação e gerenciamento de um
novo sistema de saúde, a Funasa já conseguiu substitu
ir o modelo de intervenção tradicional, baseado em
campanhas limitadas no tempo e centralmente adminis
tradas. Hoje sua ação tem caráter permanente e é ge
rencialmente descentralizada. Sua atuação, institucio
nalmente articulada, interage com setores acadêmicos
e associações científicas que lhe dão respaldo técnico,
com vista a uma melhor eficiência operacional.

Já dentro deste enfoque, são desenvolvidos os
programas de prevenção e controle de doenças. Sali
entamos aqui especialmente o Programa Nacional de
Imunizações - PNI, que, em 1999, completou vinte e
seis anos de existência. Com um quarto de século de
sua implantação, o PNI já comemorava a sua primeira
vitória: 10 anos sem paralisia infantil.

Apesar da erradicação da poliomielite, o Gover
no, tendo em vista a existência da doença, de forma
endêmica, em países da Ásia eda África que mantêm
relações econômicas, comerciais e culturais com o
Brasil, continua, por meio da Funasa, adotando ações
com vista à manutenção da erradicação: altas e ho
mogêneas coberturas vacinais e um sistema de vigi
lância epidemiológica sensível, capaz de detectar e
investigar todos os casos de paralisia flácida em me·
nores de 15 anos.

A exemplo de outros países, o sarampo apre
sentou também no Brasil comportamento endêmico.
Com a implantação do Plano Nacional de Erradica-

ção do Sarampo, a partir de 1992, verificou-se um de
clínio sensível nos níveis de incidências da doença.
Seu recrudescimento, em 1997, se deu exatamente
em funçã() do não-cumprimento da campanha.

Nos últimos dois anos, tem-se verificado uma
significativa redução da incidência em função do em
penho do Governo em erradicar o sarampo até o ano
2000, adotando-se, para isso, a intensificação da va
cinação de rotina, a realização de novas campanhas
de vacinalfão em massa, além da vigilância epidemio
lógica da doença.

Hoje, Sr. Presidente, Srê!! e Srso Deputados, o
Brasil adota um esquema básico de vacinação para a
população de menores de um ano, adaptado às reali
dades epidemiológicas de cada região, utilizando va
cinas contra difteria, coqueluche, tétano, tuberculose,
poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B,
febre amarela e haemophilus influenzae tipo B.

No esforço de atendimento à população, o Mi
nistério da Saúde vem ampliando, significativamente,
a alocação de recursos para aquisição de imunobioló
gicos - 124 milhões de reais em 1998 e 221 milhões
reais em 1999 -, possibilitando uma maior oferta e in
trodução de novas vacinas.

Em 1999, além desse esquema básico, foram
implementadas a vacinação contra hepatite B para
menores de 15 anos nas regiões de alta endemicida
de e a vacina dupla bacteriana (contra tétano e difte
ria) para mulheres em idade fértil. As crianças meno
res de 2 anos passaram, também, a receber a vacina
contra a bactéria haemophilus influenzae B, causa
dora de formas graves de meningite e pneumonia na
infância.

Com os registros de casos de cólera atingindo
principalmente estados nordestinos, em função das
precárias condições sanitárias e da ocorrência de se
cas prolongadas, as ações de prevenção e controle
foram intensificadas. Cerca de 60 mil casos registra
dos em 1993 foram reduzidos para 3 a 4 mil casos em
1995.

Em relação à dengue, a redução de sua incidên
cia foi possível graças às ações de combate desen
volvidas pelos Governos Federal, Estaduais e Munici
pais. De janeiro de 1996 a novembro de 1998, foram
firmados 3,.869 convênios em 26 Estados, represen
tando o atendimento de 97% dos municípios das áre
as de maior incidência e de outras regiões onde se fez
necessário evitar a disseminação da doença.

O combate à dengue enfrenta dificuldades, já que
a existência do vetor está intimamente associada às
precariedades de infra-estrutura urbana e a hábitos in-
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tradomiciliares (plantas aquáticas, vasos com água).
Não obstante estas dificuldades, verificou-se uma redu
ção do número de casos: em 1999, registrou-se um nú
mero inferior a 50% dos casos anotados em 1998.

Para a implementação desta ação de erradica
ção da dengue, a Funasa, além dos recursos repas
sados em convênios, aplica diretamente, a cada ano,
cerca de 150 milhões de reais.

A malária, com incidência maior na Amazônia,
onde se registram 99% dos casos, é também alvo da
ação da Funasa, que atua de forma descentralizada,
mediante a realização de convênios com estados e
municípios. O fortalecimento, em âmbito local, da es
trutura de serviços de diagnóstico e tratamento tem
permitido uma sensível redução do número de óbitos.

Os programas de controle e prevenção têm contri
buído também para a redução da incidência da doença
de chagas, que atingiu, no passado, milhares de pesso
as. Hoje, o País já está entrando em processo de erradi
cação da transmissão por vetores (triatomíneos).

Por força do disposto na Medida Provisória
nll 1911-8, de 29 de julho de 1999, e no Decreto
nll 3.156, de 27 de agosto de 1999, o Ministério da Saú
de, por intermédio da Funasa, passou a ser responsável
pela assistência integral à saúde dos povos indígenas.

O modelo assistencial indígena tem como su
porte operacional os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI), com base territorial definida por cri
térios étnicos, geográficos, epidemiológicos e de
acesso de serviços. A rede de serviços é formada por
agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de
saneamento e por equipes multiprofissionais com
postas por médicos, odontólogos, enfermeiros e auxi
liares de enfermagem. Cada distrito possui uma rede
de serviços integrada e articulada com a rede de ser
viços especializados do SUS para atendimento dife
renciado aos pacientes indígenas. O modelo assis
tencial indígena prevê a implantação de 35 DSEI, en
globando 2.500 municípios, beneficiando uma popu
lação de aproximadamente 326 mil índios.

A Constituição Federal estabelece que o gover
no municipal é responsável pela gestão dos serviços
de saneamento básico. Poucos municípios, porém,
executam esta política. O Ministério da Saúde, por
meio da Funasa, gere diretamente uma parcela dos
recursos, em ações de saneamento básico dirigidas
ao controle de agravos à saúde, prioritariamente em
localidades de até 20 mil habitantes, mediante a reali
zação dos seguintes projetos: sistema de abasteci
mento de água, sistema de esgotamento sanitário,
melhorias sanitárias domiciliares, sistema de coleta e

disposição final de resíduos sólidos, saneamento bá
sico para atendimento, em áreas rurais, a comunida
des com população inferior a cinco mil habitantes.

A atividade cientffica e tecnológica direcionada
à área de saúde apresenta deficiências e necessida
des. A definição de diretrizes para o setor foi sempre
sentida pela comunidade de pesquisadores e de pro
fissionais de saúde. A Funasa tem procurado suprir
estas deficiências. Para tanto conta, em sua estrutu
ra, com três unidades de pesquisa: Instituto Evandro
Chagas (doenças tropicais), Centro Nacional de Pri
matas (reprodução de primatas não-humanos para
apoio a pesquisas biomédicas) e Centro de Referên
cia Professor Hélio Fraga (pneumologia sanitária).

Como se vê, Sr. Presidente, Sr!! eSrs. Deputados,
a ação da Funasa tem sido de fundamental importân
cia para a evolução positiva dos indicadores de saúde
no País. Etem papel decisivo neste bom desempenho
a atual direção daquela Fundação, sob a presidência
do Dr. Mauro Ricardo. Salientamos aqui também o
profícuo trabalho desenvolvido pelo Dr. Sady Couti
nho, Diretor de Saneamento, e a incansável capaci
dade de articulação do Dr. João Sandolím, Chefe da
Assessoria Parlamentar. Esses profissionais sabem,
muito bem, que lidar com a saúde significa lidar com
vidas humanas e que, para tanto, exige dedicação,
qualificação e profissionalismo.

No desenvolvimento das atividades de pesquisa
e na operacionalização dos programas de prevenção
e controle das doenças, a Funasa conta, ainda, com
um grupo de profissionais altamente qualificados.
Para a garantia da manutenção desse quadro de
profissionais, estamos lutando pela integração dos
Técnicos de Nível Superior com Especialidade em
Saúde Pública da Funasa no grupo de servidores que
desenvolvem atividades exclusivas de Estado. Para
tanto, estamos examinando a possibilidade de apre
sentação de emenda ao Projeto de Lei Complemen
tar nll 43, de 1999, do Poder Executivo, que trata da
matéria e que tramita no Senado Federal.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e
Srs. Deputados, volto a ocupar a tribuna desta Casa
para abordar um tema bastante polêmico, as privati
zações. Segundo pesquisa realizada pelo IDEC (Insti
tuto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e publicada
no jornal O Globo do dia 22 de fevereiro passado, de
pois das privatizações, piorou a qualidade de atendi-
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menta nas áreas de telefonia e energia, apesar de as
tarifas serem bastante elevadas quando comparadas
com as dos anos anteriores.

No setor de telecomunicações o problema se re
pete: ovalor de algumas tarifas subiu até 2.500% entre
1995 e 1997, ainda antes da privatização do Sistema
Telebrás. Essa foi a forma encontrada pelo Governo
para recompor as receitas das empresas do setor e
atrair maior número de interessados para os leilões.

Está claro que, com as privatizações, quem está
sendo prejudicado é a população de baixa renda. O
que mais impressiona é que os órgãos fiscalizadores
não se manifestam nem tomam qualquer providência
contra o abusivo aumento das tarifas.

Um dos principais problemas dos setores priva
tizados é a inadimplência. Devido ao abusivo aumen
to das tarifas e como o salário mínimo não acompa
nhou essa grande alta, a taxa de inadimplência do
brou após as privatizações.

A Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, órgão regulador do setor, não está sendo efi
ciente, pois não se tomou medida preventiva alguma no
sentido de fiscalizar as condições técnicas das empre
sas, e o resultado é insatisfatório. O mais grave é que a
Anatel esteve e está totalmente omissa. Mais uma vez
está demonstrando que não tem a menor condição de
atuar no sentido de prevenir danos aos consumidores.

Outro setor que só piorou depois da privatização
é o da energia elétrica. Nos últimos quatro anos, os
consumidores que pagavam a chamada tarifa social
(até 30 quilowatts) tiveram que amargar um reajuste
de 324%. No mesmo período, a tarifa para os grandes
consumidores (entre 900 e 1.100 quilowatts por mês)
caiu 16%. Tal fato permite concluir que a Agência Na
cional de Energia Elétrica- ANEEL não tem cumprido
sua função de implementar a política tarifária de for
ma clara para ambos os agentes na relação de con
sumo que se estabelece entre usuários e prestadoras
do serviço de energia elétrica. Além de não existir
uma lei clara sobre política tarifária, a agência, ao fi
xar as cláusulas dos contratos de concessão e baixar
portarias, deixou de definir critérios concretos do que
seja modicidade das tarifas e mecanismos de garan
tia de tarifas sociais adequadas para cada região do
País. Isso é um absurdo. O Governo está procurando
beneficiar somente os grandes consumidores.

Sr. Presidentel SI"'!! e Srs. Deputados, está óbvio
que o processo de privatização não traz qualquer be
nefício para os consumidores de baixa renda. Este
Governo adotou uma política para beneficiar apenas
os grandes, e a população está sendo prejudicada

com os serviços e tarifas aplicadas depois das privati
zações.

Faz-se necessário uma revisão imediata do pro
cesso de privatização do País e também da política
de fiscalização adotada. A privatização do sistema fi
nanceiro, que tem no Banespa seu próximo alvo, pre
cisa ser estancada, sob o risco de entregarmos não
apenas à iniciativa privada, mas à atividade privada
internacional uma área de vital importância para o
País.

Os problemas ora apresentados nas empresas
de telefonia e energia elétrica se multiplicarão se o
sistema financeiro for privatizado e entregue na mão
dos estrangeiros.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
encaminhar projeto de lei que estou protocolando na
Casa. Da mesma forma que foram criados os medica
mentos genéricos, proponho a aprovação de uma lei
que cria genéricos para os defensivos agrícolas. Na
semana que vem, apresentarei projeto de lei que
objetiva a criação de genéricos para os produtos vete
rinários.

Muito obrigado.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, quero manifestar aqui uma preocupação
com asituação de segurança no Piauí. Como vem no
ticiando a imprensa no nosso Estado e o próprio Su
perintendente da Polícia Federal, a morosidade no
andamento dos processos contra pessoas que foram
presas e indiciadas como participantes do chamado
crime organizado no Piauí (coronéis da Polícia Militar
do Piauí, delegados, pistoleiros etc.) causa insegu
rança no Estado.

A imprensa nacional e do Piauí divulgou recen
temente situações em que estes presos estariam ten
do privilégios, como não serem algemados, terem co
municação externa e receberem visitas a qualquer
momento. Isso causa problema para aqueles que es
tão à frente deste processo e que foram e continuam
sendo ameaçados de morte, como a minha pessoa, o
delegado Aobert Aios, o presidente da OAB, os dele
gados, o Secretário de Segurançà Pública, assim
como tantas outras pessoas que apostaram na Justi
ça brasileira, no Ministério Público e no sistema inves
tigador deste País.

Queremos aqui dizer que se estes fatos se re
petirem e se tornarem uma realidade, teremos uma
situação lamentável, em que o crime organizado es
taria vencendo a sociedade; e isto é ruim para toda a
sociedade.
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Faço aqui, portanto, um apelo para o Judiciário
brasileiro; especialmente o Tribunal de Justiça do
meu Estado, para o Ministério Público, por intermédio
do Dr. Geraldo Brindeiro, que esteve no piauí acom
panhando esta situação, e para o Ministro da Justiça,
Dr. José Carlos Dias, que tão prontamente, desde o
início desse processo, apoiou o Piauí no enfrenta
menta do crime organizado. Esperamos que os pro
motores, os juízes e o secretário de segurança pú
blica possam estar atentos a estes casos e a esta si
tuação.

Acreditamos na Justiça brasileira e apostamos
numa perspectiva de que se faça justiça com a rapidez
necessária neste caso e que possamos ter o julgamen
to deste processo com clareza, para evitar que pessoas
acusadas de práticas violentas não sejam libertadas,
colocando em risco a vida de tantas pessoas.

É este o apelo que faço para que esta Casa pos
sa também estar acompanhando este processo, por
intermédio das diversas Comissões aqui instaladas.

Muito obrigado.
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, o Jornal do Brasil publicou, na sua
edição de ontem, uma charge do Sr. Cláudio Paiva,
que, com grande competência, num simples dese
nho, conseguiu retratar os grandes problemas de nos
sa juventude.

Na charge, quatro homens fazem as seguintes
afirmativas:

- Meu filho assalta residências!
- O meu faz jiu-jítsu e vive metido em

confusões!
- O meu virou traficante!
- Meu filho é farmacêutico. Ele fabrica

remédios falsos!

Sobre a últ:'11a afirmativa, comenta um quinto
personagem:

- Pelo menos ele está trabalhando!

Não entrando no mérito dos problemas dos me
dicamentos, que vem sendo muito bem discutido na
CPI instalada nesta Casa, as frases acima nos indu
zem a uma reflexão sobre os problemas enfrentados
pelos nossos jovens.

As situações apresentadas ocorrem em todas
as classes sociais. Uma estatística apresentada no
mesmo jornal indica que a participação de jovens de
classe média em crimes subiu de 2% para 15% du
rante um ano.

O que leva um jovem que, teoricamente, sempre
teve conforto em seu lar desandar para a criminalidade?

De acordo com o relato dos próprios adolescen
tes, os motivos vão desde a perda do poder aquisitivo
até o distanciamento dos pais, passando, freqüente
mente, pelo uso das drogas.

Sobre o assunto, o Jornal do Brasil ainda en·
trevista o psicoterapeuta Sócrates Nolasco, que colo
ca o traficante como tendo assumido o papel de ídolo
moderno para os nossos jovens, pois faltam modelos
de "heróis do bem".

Explicando sua afirmação, Dr. Sócrates afirma
que o erro no combate à violência no Brasil foi não en
tender o que leva os jovens, na maioria homens, pro
curarem princípios que contrariam a moral e as leis
existentes. Nossas ações na maioria das vezes são
corretivas e ao desenvolvermos campanhas ninguém
leva em conta que está em jogo uma espécie de afir
mação ou pelo menos de busca de um modelo de
masculinidade.

Até o final da 11 Guerra, o herói era construído
para reforçar valores e vinha com o lema de proteger
e servir. Esse modelo era plantado pela família, refor
çado pela escola e abençoado pela Igreja. A socieda
de agia de uma maneira orgânica, um sistema ar
ticulado. Da metade do século para cá, os valores fa
miliares deterioraram, a Igreja não soube suprir os an
seios da sociedade moderna e o ensino, principal
mente o público, decaiu vertiginosamente.

Concordo com Q posicionamento defendido
pelo Dr. Sócrates Nolasco sobre a necessidade de a
família eo Estado assumirem suas responsabilidades
na formação de nossa juventude. Em diversas oportu
nidades alertei sobre a necessidade de cuidarmos do
nosso jovem antes que um traficante "o adote".

Temos a obrigação de dar aos jovens o direito
de procurar o seu caminho, dentro da legalidade, com
a segurança de que terá um serviço de saúde e uma
escola dignos e, no futuro, um emprego que garantirá
o seu sustento e o da família que vier a constituir.

Alguma coisa temos feito. Lancei no ano passa
do a Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimen
to da Juventude, cuja primeira reunião deverá aconte
cer em março, quando terei a oportunidade de apre
sentar os resultados de diversos encontros efetuados
com segmentos ligados aos jovens. O principal objeti
vo da Frente Parlamentar será o de elaborar estudos
que subsidiem a elaboração de projetos de lei em be
nefício dos jovens.
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o questionamento final que deixo para os meus
pares é: até quando o Sr. Cláudio Paiva terá que usar
em seus desenhos temas que nos envergonham?

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o s~guinte discurso.) - Sr. Presidente,
sr8 e Srs. Deputados, é com grande alegria, mas ao
mesmo tempo com responsabilidade redobrada, que
registro, nesta tribuna, resultado de pesquisa realiza
da pelo Institutr Phênix em 43 municípios de Rondô
nia, que coloca meu nome empatado com o do Depu
tado Nilton Capixaba como o mais atuante Deputado
Federal do nosso Estado. Foram ouvidas 7.152 pes
soas por aquele instituto que já realizou in~meras

pesquisas em Rondônia e tem sua credibilidade reco
nhecida.

Para mim, Sr. Presidente, recém-entrando no
segundo ano de atuação neste Parlamento, o reco
nhecimento da população rondoniense pelo meu tra
balho é motivo de orgulho, satisfação e alegria, mas é,
ao mesmo tempo, motivo para que eu me prepare
mais, trabalhe mais e me dedique cada vez mais à
luta em defesa dos interesses maiores do nosso Esta
do. O reconhecimento é importante, mas mais impor
tante é assumir o resultado dessa escolha, trabalhan
do cada vez mais.

Se a comunidade rondoniense, em pesquisa ci
entífica envolvendo mais de 7 mil pessoas em 43 ci
dades, reconheceu nosso trabalho como o melhor 
junto com outro companheiro, representante do Esta
do neste Parlamento -, mais nos obriga a trabalhar
duro, a lutar por Rondônia, a redobrar esforços para
não decepcionar em momento algum a opinião públi
ca que, concretamente, está dando mostras de consi
derar positiva nossa atuação neste Parlamento.

Além de agradecer aos entrevistados pela indi
cação e ao Instituto Phênix pelo trabalho, é preciso
ser grato também a toda uma equipe que dá duro, to
dos os dias, tanto em Brasília como em Rondônia,
para que possamos ter resultados concretos do nos
so trabalho, em benefício da coletividade do Estado.
Quero, ainda, agradecer à imprensa rondoniense,
que me tem dado o espaço necessário para que eu
possa levar à opinião pública, ao menos resumida
mente, as notícias dos esforços que tenho feito para
bem representar Rondônia na Câmara Federal.

Destaco ainda, Sr. Presidente, outro dado im
portante da pesquisa do Instituto Phênix: as mesmas
7.152 pessoas ouvidas nas 43 cidades consideraram
o Deputado Everton Leoni, virtual candidato do nosso
partido, o PSDB, à Prefeitura de Porto Velho, como o

Parlamentar mais atuante entre todos os que com
põem a Assembléia Legislativa do Estado.

Assim como eu, que tenho a honra de presidir o
PSDB regional, o Deputado Everton Leoni, também
Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Porto
Velho, teve o reconhecimento da população pelo seu
trabalho. Everton foi considerado o Parlamentar mais
atuante não só na sua principal base eleitoral- Porto
Velho -, mas também nos demais municípios rondo
nienses.

Esses resultados, Sr. Presidente, que dão a mim
ea meus companheiros de partido responsabilidades
ainda maiores, refletem o momento de muito trabalho,
muita dedicação à vida pública e ao nosso Estado,
tanto na Câmara Federal como na Assembléia Legis
lativa de F\ondônia.

Por tudo isso, nós, líderes do PSDB rondonien
se, temos de estar satisfeitos. E temos, ao mesmo
tempo, de estar muito alertas para trabalhar de forma
redobrada, para continuar merecendo o respeito e o
apoio das cidadãs e dos cidadãos que, segundo a
pesquisa, nos escolheram como os melhores.

Era o que tinha a comentar. Muito obrigado.
O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, tramitam nesta Casa Legislativa vários proje
tos de emenda constitucional que visam a alterar a
composição política do Tribunal de Contas, especial
mente modificando a atual forma de indicação dos
Conselheiros.

Uns projetos querem qualificação comprovada
para o exercício do cargo. Outros, mais radicais, pro
põem o fim do Tribunal e sua transformação em órgão
eminentemente técnico.

Nós, por meio da PEC n11 50, de 1999, propomos
a sistemática de concurso público para a escolha de
Conselheiros. Acreditamos que a atual metodologia
de indicação por influência política distorce a compo
sição daquela Corte, fazendo com que políticos em fi
nal de carreira recebam como bônus um cargo públi
co para fiscalizar políticos em início de carreira.

Essa circularidade é perniciosa para a qualida
de democrática, política e técnica que deve reger as
funções constitucionais do Tribunal de Contas, espe
cialmente a liberdade e a isenção para fiscalizar e jul
gar contas públicas. É inadmissível que um Tribunal
de Contas da União seja constituído por uma repre
sentação escolhida pelo Presidente da República e
pelo Congresso Nacional. Com todo respeito aos
atuais Conselheiros, não há isenção possível com
esse tipo de composição.
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Logo, os que se prejudicam sensivelmente com
essa situação de cumplicidade são a população e o
valoroso corpo funcional do TCU, que realiza trabalho
técnico - as brilhantes auditorias e inspeções realiza
das são submetidas ao critério polftico das decisões
discricionárias dos ministros. Por isso, propomos con
curso público e profissionalização do colegiado de di
reção do Tribunal. Queremos também que tal procedi
mento seja estendido a todos os fóruns estaduais e
municipais de análise de contas públicas.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, no mo
mento em que debatemos justamente reformas insti
tucionais no aparelho do Estado, como a reforma ad
ministrativa e a Lei de Responsabilidade Fiscal; em
que votamos a reforma do Poder Judiciário e discuti
mos o recesso dos parlamentares, o Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados e os mecanismos de
aprimoramento da produtividade parlamentar, acredi
tamos ser oportuna a instalação de uma Comissão
Especial sobre o TCU, aperfeiçoando sua constitui
ção no sentido de valorizar suas prerrogativas consti
tucionais.

Neste início de ano legislativo, aguardamos a
recomposição das comissões permanentes para co
brar do futuro Presidente da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação a designação imediata de
relatores para os projetos que estão tramitando sobre
o TCU, permitindo assim o debate sobre a admissibili
dade dessas iniciativas e, na seqüência, a instalação
da comissão especial devida.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, os produtores de fumo do Estado do Rio Gran
de do Sul - e, com certeza, de outros estados tam
bém - estão enfrentando um grave problema por oca
sião da entrega da safra de fumo e da negociação do
preço a ser pago pelo seu produto, no ato da classifi
cação.

O modelo de integração verificado nas regiões
produtoras de fumo caracteriza-se, basicamente,
pelo oligopólio do mercado, em que poucas e grandes
empresas determinam todo o processo produtivo e
são responsáveis por 100% da aquisição do fumo.
Essas empresas utilizam-se, via de regra, de duas
formas clássicas que resultam na redução da renda
dos agricultores e na ausência de transparência na
classificação do fumo: o controle dos preços pagos
aos agricultores e a manipulação dos critérios de
classificação da mercadoria entregue pelo agricultor.

Um dos principais problemas é que, após o re
cebimento do fumo, as empresas compradoras exclu-

em os produtores do processo de classificação, o
que, não raro, implica o rebaixamento da classifica
ção e, conseqüentemente, a depreciação do produto.

Foi por essas razões, agravadas ainda por ser o
cultivo do fumo uma atividade que traz sérios riscos à
saúde, pelo uso consecutivo de agrotóxicos - cujos
efeitos físicos e mentais vêm sendo denunciados há
muito, inclusive com a constatação de alto índice de
suicídios cometidos pelos agricultores fumicultores -,
que apresentei, em 1997, o Projeto de Lei nº 3.854,
de 1997, estabelecendo: que a classificação será efe
tuada na fonte de produção, ou seja, na propriedade
do fumicultor, com a participação do produtor e da fir
ma ou empresa compradora; que tanto o agricultor
vendedor quanto a empresa ou firma compradora po
derão contar com a assistência de suas entidades re
presentativas correspondentes; que, em caso de di
vergência quanto à classificação, as partes poderão
promover a arbitragem, por meio de comissão triparti
te composta por representantes das duas partes,
mais um fiscal do órgão público oficial, de classifica
ção em âmbito estadual ou federal; e que, em caso de
intoxicação de qualquer agricultor produtor de fumo
integrado à indústria ou de seus dependentes, por
herbicidas, fungicidas ou qualquer outro agrotóxico
manejado em função do processo de produção do
fumo e que exija tratamento médico, os custos serão
integralmente cobertos pela empresa que integra a
produção.

Quero alertar ainda, Sr Presidente, que o que
está acontecendo com os produtores de fumo é o que
passará a acontecer com todos os produtores rurais,
com a aprovação, pela Câmara, do projeto de lei so
bre a privatização da classificação dos produtos ve
getais. Os produtores ficarão reféns das grandes em
presas que os classificarão de acordo com seus inte
resses e que pagarão por eles de acordo com seus
critérios, sem fiscalização alguma por parte de um ór
gão público oficial.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!

a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, quero comunicar a todos os Deputados da Co
missão Especial do Salário Mínimo que a reunião de
hoje será às 15h30min.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Fernando Gonçalves.
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o SR. FERNANDO GONÇALVES (PTS - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, o centro das discussões nesta
Casa, no Governo e entre a opinião pública brasileira,
durante as últimas semanas, tem sido a questão do
reajuste do salário mínimo no País.

Há propostas em debate que intentam promover
uma correção no salário mínimo capaz de levá-lo ao
patamar correspondente a 100 dólares, o que equiva
leria a cerca de 180 reais, a partir do próximo mês de
maio. Há ainda proposições apresentadas por centra
is sindicais, consubstanciando aumento mais signifi
cativo. Na outra ponta dessa complexa matéria per
siste a preocupação quanto aos efeitos financeiros
que um salário mais elevado provocaria nas contas
públicas de estados e municípios, sobretudo nos co
fres da Previdência Social.

Considero a matéria complexa, sim, Sr. Presi
dente, porque a fixação de um novo valor, menos in
justo e inadequado, repercutiria de maneira muito po
sitiva no bolso de milhões de brasileiros, seja os que
trabalham em atividades com baixa remuneração,
seja os pensionistas e aposentados que recebem
proventos de apenas um salário mínimo.

É preciso, acima de tudo, sensibilidade social no
lugar de mero exercício matemático e financeiro. É
preciso que pensemos na qualidade de vida da popu
lação. As economias fortes, no mundo inteiro, são as
sim exatamente porque há permanente preocupação
com a capacidade de consumo, ou seja, com o poder
aquisitivo do povo.

Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá,
nos próprios países emergentes asiáticos, por exem
plo, os idosos desfrutam de condições dignas de vida,
não apenas porque percebem proventos em valor
compatível com as suas necessidades básicas, mas
também por receberem atenção eassistência dos po
deres públicos, tanto na área da saúde quanto na do
Jazer e até na do atendimento psicológico.

Da mesma forma são tratados os trabalhadores.
Na França, enquanto os salários experimentam ele
vação, a jornada de trabalho foi reduzida para 35 ho
ras semanais. E a Espanha já anuncia que seguirá o
mesmo caminho. Os Estados Unidos crescem duran
te os últimos nove anos graças principalmente ao au
mento da produtividade e da massa salarial. Infeliz
mente, o Brasil só tem atribuído ênfase às questões fi
nanceiro-orçamentária e fiscal.

Ontem mesmo foram divulgados os números de
1999, em relação às contas públicas. O resultado foi
extraordinário, do ponto de vista exclusivamente fi-

nanceiro, além até do estabelecido no acordo com o
FMI. O Brasil alcançou um superávit primário da or
dem de 31 bilhões de dólares. Mas, quando entra a
rubrica "juros", o resultado é um déficit estupendo, de
96 bilhões de dólares.

Tudo isso demonstra, Sr. Presidente, que esta
mos trabalhando, produzindo, fazendo sacrifícios mo
numentais, comprometendo a educação, a saúde, en
fim, a qualidade de vida da população brasileira, para
transferir cerca de 20% do PIB nacional aos banquei
ros e agiotas. É fundamental que mudemos essa
equação, urgentemente. E podemos começar com o
reajuste do salário mínimo, não fixando o novo valor
como querem algumas entidades, como se fôssemos
resgatá-lo agora de todas as perdas impostas nas dé
cadas mais recentes. A recuperação não pode ser
abrupta, mas tem de ser um objetivo permanente,
para que o valor de criação, pelo Presidente Getúlio
Vargas, do salário mínimo volte a ser a referência
para trabalhadores e aposentados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'!!! e Srs.
Deputados, não poderíamos deixar de juntar nossa
voz ao protesto que hoje fazem os professores apo
sentados da Universidade Federal do Espírito Santo
contra a proposta de emenda à Constituição que insti
tui a contribuição previdenciária dos inativos. Não é
apenas a qualidade de professor universitário daque
la instituição que a tanto nos credencia; é, sobretudo,
como representante eleito peJo povo brasileiro que
nos sentimos no dever de lutar pelos direitos dos ser
vidores públicos, categoria que tão injustamente vem
sendo responsabilizada por todos os problemas eco
nômicos do País.

Missiva originária da Associação dos Aposenta
dos da Universidade Federal do Espírito Santo 
ASAUFES é um verdadeiro pedido de socorro, em
que se enumeram as terríveis dificuldades vividas
pelo magistério superior brasileiro em meio à caótica
situação que se verifica em todo o serviço público,
seja federal, estadual ou municipal.

Não bastassem os cinco anos sem reajuste, a
despeito da inflação já acumulada, do aumento do im
posto de renda, da própria contribuição previdenciá
ria e das tarifas públicas, além da desvalorização do
real, querem agora alguns setores do Governo casti
gar ainda mais a classe, especialmente quando se
trata dos aposentados. Quando se sabe que já existe
uma proposta no sentido de desvincular os proventos
de aposentados e pensionistas dos valores estabele-
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cidos para o salário dos ativos em si mesma já sufici
entemente cruel, a idéia de instituir a contribuição dos
aposentados torna-se, sem qualquer sombra de exa
gero, simplesmente desumana, fruto de visão exces
sivamente tecnocrática, desprovida da necessária
sensibilidade social.

Em nosso entendimento, o desequilíbrio nas
contas públicas não tem causa exclusiva nos gastos
com o funcionalismo ou no déficit previdenciário. To
dos sabemos que também a sonegação fiscal, aqui
praticada em níveis escandalosos, agrava tremenda
mente nossos problemas de caixa. É público e notório
que metade das maiores empresas do País não pa
gam impostos, assim como 40% dos bancos, que tra
balham com taxas de juros 20 vezes maiores que a in
flação. Sofremos todos os efeitos de uma legislação
imperfeita e ambígua que, ineficiente contra sonega
dores e especuladores, favorece a concessão de su
cessivas liminares judiciais e protege do fisco cerca
de 100 bilhões de reais, conforme os cálculos mais
recentes.

Considerando esses fatos, pode-se concluir que
a questão previdenciária não responde sozinha pelo
déficit público. Assim, não se torna essencial ou ina
diável exigir a contribuição do funcionário inativo,
mesmo porque as providências a serem tomadas, em
beneffcio do interesse público, estão em outra parte e
dizem respeito já o dissemos à arrecadação dos im
postos e à correta gestão e aplicação dos recursos.

É por todas essas razões, Sr. Presidente, que
não hesitamos em prestar nossa solidariedade aos
professores capixabas, duramente ameaçados, como
os demais brasileiros, pela proposta de emenda à
Constituição mencionada.

Gostaríamos, ainda, de ressaltar a delicada
questão jurídica envolvida, que diz respeito ao direito
adquirido. Se é certo que o espaço disponível para re
formas constitucionais esbarra nos direitos e garan
tias individuais, se é certo que a proteção ao direito
adquirido comparece como direito individual e coleti
vo nos termos da Constituição, não vemos como se
possa cogitar da emenda proposta, na medida em
que afronta de forma clara os chamados limites explí
citos da Constituição.

Não bastassem todas essas considerações,
ainda assim poderíamos advogar a causa dos profes
sores aposentados, cuja situação, no estado atual, já
é absolutamente precária e inadmissível para um
país que se pretende modernizado. Desvalorizado
pelo Estado e pelas próprias instituições de ensino, o
professor brasileiro está muito distante da remunera·

ção a que faz jus em razão de sua incomparável im
portância em termos sociais, e realmente não tem
condições de suportar mais esse revés. Não é justo
que aquela que deveria ser a mais respeitada ativida
de profissional do País seja castigada dessa forma,
sobretudo quando se encerra, à espera do merecido
descanso e da pronta segurança estatal.

Esperamos que nossas considerações sensibili
zem os nobres colegas, para que possamos garantir,
na oportunidade, o respeito ao direito adquirido do ser
vidor público brasileiro, especialmente o professor,
cujo esforço de uma vida inteira terá sido fundamental
e imprescindível ao desenvolvimento deste País.

Muito obrigado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, em diversas ocasiões, tenho
ocupado a tribuna desta Casa para levantar o proble
ma da pesca em todo o território nacional e enfatizado
a difícil fase de transição que tem sido o retorno da
responsabilidade, do fomento da área pesqueira para
o Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Por
isso, julgo-me no dever de também trazer a este ple
nário um balanço dos acontecimentos e os rumos
auspiciosos que vem tomando o setor, com a reestru
turação por que passa.

Impulsionado pelo dinamismo de São Paulo, por
meio de sua Delegacia Federal da Agricultura, que já
iniciou o cadastramento das embarcações pesquei
ras e dos pescadores profissionais do Estado, o Mi
nistério já estuda os últimos retoques jurídicos na ins
trução normativa que regulará o licenciamento do
pescador amador.

Longe de traduzir apenas um ato burocrático
que contempla antigas reivindicações dos interessa
dos, a publicação dessa regulamentação representa
um marco divisor no relacionamento Esta
do-segmento pesqueiro, pois significa que, a partir
deste momento, a verba arrecadada com as taxas
módicas a serem cobradas dos amantes desse es
porte e lazer irá beneficiar o próprio setor pesqueiro e
permanecer ali, visando ao aumento de produção e
ao fomento da atividade pesqueira profissional.

É dentro dessa linha de raciocínio, Srs.
Deputados, que queremos ver o ressuscitar desse im
portante segmento produtivo de nosso País, por mais
de dez anos relegado ao descaso da Administração
Pública. É a resposta que vem sendo dada pelo Go
verno Fernando Henrique Cardoso aos apelos do se
tor.
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Louve-se, repito mais uma vez, o dinamismo de
meu Estado, São Paulo, que mal recebeu de volta o
gerenciamento técnico do setor e já tem pronto para
ser colocado em prática um excelente projeto de de
senvolvimento pesqueiro, que tem, inclusive, servido
de base para delegacias do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento de outros estados.

Os números, Srs. Deputados, no fim do ano,
sem dúvida confirmarão o acerto da medida da trans
ferência de atribuições para o Ministério, quando de
verá haver um salto da produção pesqueira no Estado
de São Paulo.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Depu
tados, levando à frente o projeto neoliberal de Estado
mínimo, o Governo agora pretende criar uma nova es
trutura para administrar a comunicação postal no
País. E para isso encaminhou ao Congresso Nacional
projeto de lei que trata da organização do· Sistema
Nacional de Correios e da criação do seu órgão regu
lador. Isso representa a quebra efetiva do monopólio
constitucional da União, a entrada de operadores pri
vados e a implantação do regime privado na presta
ção dos serviços postais.

O curioso é que o Governo, mais uma vez, vai pas
sar para as mãos do capital privado uma empresa que
até aqui vem sendo rentável e tem oferecido bons servi
ços para nossa população. Dados de 1996 mostram que,
no mundo, os serviços postais geram uma receita anual,
por habitante, da ordem de 33 milhões de dólares, en
quanto que no Brasil ela é de 33,754 dólares.

A receita da ECT, em 1998, correspondeu a 3,3
bilhões de reais, enquanto seu lucro foi de 243 mi
lhões de reais e a estimativa para 1999 provavelmen
te tenha superado esse montante.

Os indicadores fizeram com que os serviços de
correios, no Brasil, atingissem a posição de um dos
mais respeitados do mundo, em termos de qualidade
operacional. E aí entra a já conhecida questão: se os
serviços são bons, se a ECT éeficiente e rentável, en
tão, por que reestruturar o setor de correios?

Mais uma vez, temos como resposta o entre
guismo destruidor de nosso Presidente. Ocorre que a
iniciativa privada descobriu nos serviços de correios
uma atividade empresarial, e desta forma, por meio
de grandes agentes, tem pressionado os governos de
vários países a procederem à abertura desse atrativo
mercado.

No entanto, nos países onde ocorreram as rees
truturações nos serviços postais, não foi observada

nenhuma melhoria na qualidade dos serviços. Pelo
contrário, em muitos casos, a qualidade caiu ou suas
tarifas aumentaram consideravelmente para poder
manter a qualidade dos serviços, que ainda permane
cem sob controle estatal.

O intf3ressante éque os técnicos do Banco Mun
dial, em um estudo sobre reformas do setor postal,
assim se posicionaram:

Antes de elaborar uma política de re
gulação, é essencial conhecer o custo do
serviço. Os governos devem levantar o custo
dos serviços postais e analisar os elemen
tos que determinam o custo real do serviço
universal. Seguros dos resultados dessa
análise, os governos deveriam analisar os
custos e as vantagens de manter o monopó
lio.

Afirmaram ainda que "alguns raros governos ou
organizações postais têm realizado esse tipo de aná
lise".

No caso do Brasil não se conhece nenhum estu
do que demonstre o impacto sobre as tarifas, quando
o setor for reestruturado.

Enquanto muitos países vêm realizando deba
tes, há mais de dez anos, sobre reformas no setor
postal, no Brasil o Governo quer que o assunto seja
discutido de forma açodada. E, irresponsavelmente,
FHC não mede as conseqüências e corre para ver
sua proposta aprovada, mesmo que os próprios par
lamentares de sua base de sustentação considerem
a matéria complexa e polêmica para ser votada sem
ampla discussão com os setores envolvidos.

Não podemos admitir que o Estado brasileiro
abra mão do controle de uma empresa tão rentável e
estratégica para o desenvolvimento do País sem am
pla discussão e sem a apresentação de estudos so
bre os serviços e a atuação das empresas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro~

nuncia o l3eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e
Srs. Deputados, como é do conhecimento geral, en
contra-se em pleno funcionamento a CPI dos Medica
mentos, instalada em decorrência da Resolução nº 5,
de 1999, desta Casa, destinada a investigar os rea
justes de preços e a falsificação de medicamentos,
materiais e insumos de laboratórios.

De agosto de 1994 a junho de 1999, segundo
dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, os preços
de cerca de trezentos medicamentos subiram muito
acima da inflação verificada no período. Desse total,
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89 medicamentos tiveram seus preços majorados en
tre Oo/ue 20% acima da inflação registrada no período
considerado; 68, entre 21 % e 30%; 56, entre 31 % e
40%; 34, entre 40% e 50% por cento; 45, acima de
50% e até 100%; e 10 medicamentos, Sr. Presidente,
tiveram seus preços majorados em mais de 100% aci
ma da inflação!

Mas os preços dos remédios continuam subin
do. Estudo elaborado pelo Conselho Regional de Far
mácia do Distrito Federal mostra que, de janeiro para
fevereiro, 274 medicamentos tiveram seus preços re
ajustados bem acima da inflação de 0,57% medida
pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
(FIPE), da Universidade de São Paulo.

Na média, subiram 12%, mas foram registradas
correções de até 30,5%, como foi o caso do Mebenix,
do Laboratório Cimed. O preço do antiácido Castro
genol-S, do Laboratório Profarb, subiu 29,1 %; e o he
patoprotetor Hepatogfenol, da Profarb, 28,3%.

Não é sem razão, portanto, que a rentabilidade
do patrimônio Ifquido do setor farmacêutico foi, no pe
ríodo de 1992 a 1998, três vezes superior aos índices
de 31 setores da economia, conforme dados apre
sentados pelo Ministro José Serra na CPI dos Medi
camentos.

Esses aumentos abusivos de preços devem-se
a vários fatores, entre os quais vale destacar: grande
concentração de poder de mercado por parte de al
guns laboratórios farmacêuticos, em especial por par
te dos estrangeiros; práticas de cartelização de pre
ços; e inoperância dos órgãos de defesa da concor
rência, de proteção e defesa do consumidor e de vigi
lância sanitária.

Embora o setor farmacêutico seja constituído
por cerca de quatrocentos laboratórios, Sr. Presiden
te, na maioria dos medicamentos, quatro ou cinco la
boratórios dominam de 80% a 100% do mercado.

Existe, portanto, em termos de produtos especí
ficos e importantes, entre os quais se incluem os des
tinados à medicação das doenças crônicas, de uso
continuado, oligop6lios de grande concentração de
mercado, mascarados pela existência de um grande
número de laboratórios que, no entanto, nele exercem
apenas papel residual.

O poder de conluio do setor é tão grande que
gerentes de vinte grandes laboratórios reuniram-se
na cidade de São Paulo, em final de julho do ano pas
sado - suspeita-se que sob os auspícios da Abifar
ma -, para concertar práticas comerciais uniformes e
sabotar a entrada no mercado dos genéricos. A certe
za de seu poder de impunidade fez com que os parti-

cipantes registrassem suas decisões de desobediên
cia civil e cartelízação em ata, com registros minucio
sos sobre as ações concertadas de dominação de
mercado.

A requerimento do Presidente do Conselho Re
gional de Farmácia do Distrito Federal. Sr. Antônio
Barbosa da Silva, a Polícia Federal instaurou inquéri
to policial, indiciando os dirigentes de vendas desses
laboratórios por infração a dispositivos da Lei n9

8.137, de 1990, que trata dos crimes contra a ordem
tributária.

Simultaneamente, foi instaurado pela Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça - SOE
o Processo Administrativo nº 08012.009.088/99-48,
por adoção de conduta concertada entre concorren
tes.

A propósito, Sr. Presidente é oportuno registrar
que os depoimentos prestados à CPI pela Secretaria
de Acompanhamento Econômico, do Ministério da
Fazenda, na pessoa do seu dirigente, Sr. Cláudio
Considera, evidenciaram a extrema fragilidade desse
órgão, tendo em vista que os aumentos abusivos dos
preços dos medicamentos a que me referi anterior
mente, ocorridos entre 1994 e 1999, eram do conhe
cimento daquela Secretaria, a qual se omitiu inteira
mente sobre o assunto.

Registre-se ainda que, pela Lei nQ 9.021, de
1995, art. 10, a Seae tem a prerrogativa de, quando
se verificar a existência de indícios de incidência nos
incisos 11I e IV do art. 20 da Lei nll 3.884, de 1994, me
diante aumento injustificado de preços ou imposição
de preços excessivos, convocar os responsáveis
para, no prazo máximo de dez dias úteis, justificarem
a respectiva conduta.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Seae
não tomou essas providências em relação aos cin
qüenta grandes laboratórios que aumentaram os pre
ços de 302 medicamentos muito acima dos índices de
inflação, no período de 1994/1999, o que demonstra
ser aquele órgão ineficaz na sua função de acompa
nhar preços, porquanto deve ter considerado normais
as elevações de preços praticadas.

Mas o problema não se restringe apenas à
Seae. Com efeito, dos depoimentos do Sr. Gesner de
Oliveira, Presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE, pode-se concluir que o
órgão que dirige, vinculado ao Ministério da Justiça,
não tem condições de conter abusos dessa natureza,
seja pela falta de recursos financeiros, seja pela pul
verização de responsabilidades entre a Seae, a SOE
e o próprio Cade na apuração de práticas infrativas de
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mercado, o que, segundo aquela autoridade, faz com
que os processos se arrastem por meses e anos.
Numa afirmação patética, o Presidente do Cade che
gou a afirmar que o "Brasil é o paraíso dos cartéis"!

A situação na SDE não é diferente. O descontro
le é tanto que o seu dirigente, Sr. Paulo de Tarso, em
depoimento à CPI dos Medicamentos, ainda não ti
nha tomado nenhuma providência quanto à instaura
ção do processo administrativo determinada por
aquela Comissão, sob a alegação de que os escalões
inferiores da SDE não tinham entendido o ofício do
Presidente daquela CPI sobre o assunto.

Lido no plenário da CPI o referido ofício, pelo
Relator, o Sr. Paulo de Tarso não teve outra alternativa
a não ser reconhecer a falha de sua administração.
Mas não foi só isso. O Sr. Paulo de Tarso reconheceu
ainda as severas limitações da SDE para desempe
nhar sua missão, inclusive devido à inexpressividade
dos seus recursos orçamentários para o exercício fis
cal de 2000, que montam, Srs. Parlamentares, a
R$97.000,00, ou seja, um pouco mais de R$8.000,OO
mensais.

A impressão que ficou em todos os membros da
Comissão foi a de que há um "jogo de empurra" de
responsabilidades entre a Seae, a SOE e o Cade, a
ponto de o ilustre Relator, Deputado Ney Lopes, clas
sificá-Ia de "pingue-pongue - afirmação que, ao que
me parece, traduz fielmente o pensamento dos parla
mentares que integram a CPI que trata do assunto.

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
os depoimentos dos Ministros da Saúde e da Fazen
da, respectivamente, Srs. José Serra e Pedro Malan,
além de contraditórios, evidenciaram o despreparo
dos órgãos que comandam para coibir e punir práti
cas lesivas de mercado.

Destaque-se, a propósito do depoimento do Sr.
Pedro Malan, que este afirmou, peremptoriamente,
que o Governo não admite a possibilidade de haver
qualquer tipo de controle dos preços de medicamen
tos, mesmo considerando a essencialidade desse
bem e apesar das evidências de práticas oligopolísti
cas, que afetam justamente alguns dos medicamen
tos mais caros e vitais para o tratamento de milhões
de pessoas, inclusive por intermédio do SUS.

Sobre o assunto, Sr. Presidente, parece que es
tamos sendo mais realistas do que os países capita
listas avançados. Por exemplo, no Reino Unido existe
um sistema de controle de preços que regula a mar
gem máxima de lucro das empresas farmacêuticas.
Aumentos de preço só são possíveis mediante autori
zação estatal. No Canadá, uma comissão regula o

preço de lançamento de remédios sob patente. O pre
ço no varejo não pode exceder o valor dos medica
mentos similares que já estejam no mercado. Os au
mentos são feitos com base no índice de preços ao
consumidor dos últimos três anos. Na França, o preço
pago pelo sistema público de saúde, na compra de
medicamentos, funciona como teto para os preços
dos remédios vendidos nas farmácias. Nos Estados
Unidos, os preços são controlados indiretamente por
intermédio do sistema de seguro social, o qual fixa
preços-teto:s de medicamentos para efeito de indeni
zação de despesas.

Observem, Srs. Parlamentares, que não esta
mos falando de nações totalitárias ou comunistas,
mas de algumas das nações mais democráticas e de
senvolvidas do planeta, cujo credo básico é o
neo-liberalismo!

S~ e Srs. Deputados, a CPI dos Medicamentos,
da qual tenho a honra de ser o Vice-Presidente, está
desenvolvendo intenso trabalho, seja tomando depoi
mentos de alta relevância para o assunto até o último
dia 3 já tinham sido ouvidos mais de vinte depoentes;
seja mediante investigações in loco, como foi o caso
dos laboratórios clandestinos de Uberlândia, sobre os
quais existem fortes suspeitas de que sejam fornece
dores de laboratórios que vendem medicamentos de
marca, o que, se comprovado, demonstra o estado de
calamidade pública da saúde no Brasil; seja determi
nando a instauração de processo administrativo para
apuração de responsabilidades dos laboratórios que
praticaram preços abusivos no período 1994/1999;
seja quebrando o sigilo fiscal de alguns laboratórios
em que existem fortes indícios de superfaturamento
de princípios ativos importados. É possível que, por
meio desse mecanismo, que por sinal é muito antigo,
os laboratórios estejam aumentando agora os preços
dos remédios para que, no futuro, possam lançar os
genéricos num patamar mais elevado de preços.

Ademais, foram criadas sub-relatarias para
aprofundamento de questões específicas, em especial
sobre os seguintes tópicos: estudo e acompanha
mento dos processos administrativos em curso na
SDE/Cadl~ e sobre o inquérito policial em andamento
na Polícia Federal; vigilância sanitária e qualidade
dos prodUltos; materiais hospitalares e de laboratórios
de análises; formulação de uma política nacional de
assistência farmacêutica.

Além do mérito, já amplamente reconhecido
pela mídia, de abrir o debate em torno dos preços dos
medicamentos e de sua qualidade, estou convencido
de que a CPI dos Medicamentos dará importante con-
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tribuição para a formulação de uma política de saúde
mais realista para o País, seja pelo estabelecimento
de marcos regulatórios que possam punir e coibir prá
ticas lesivas à concorrência e ao consumidor, seja
pelo aperfeiçoamento dos instrumentos e da legisla
ção de defesa da concorrência, seja pelas recomen
dações e sugestões no sentido de que a participação
dos genéricos passe a ser uma fração expressiva de
mercado, seja enfim pelo estabelecimento de esque
mas de compras governamentais e institucionais, a
exemplo do que vem fazendo o ilustre Deputado José
Linhares em Sobral, no Ceará, medidas que, em seu
conjunto, permitirão a oferta de medicamentos de
comprovada qualidade e a preços condizentes com o
poder aquisitivo da população.

Não se pode perder de vista também a necessi
dade de adoção de medidas pontuais, tais como as
que possam evitar a propaganda enganosa. A esse
respeito, vale destacar as denúncias feitas à CPI dos
Medicamentos pelo Sr. Aparecido Bueno Carvalho,
Presidente da Associação Brasileira das Redes de
Farmácias e Drogarias - ABRAFARMA, de que pe
quenas farmácias estão vendendo remédios inócuos
aos consumidores, conhecidos como BO, o que quer
dizer "bom para otário". Urge, igualmente, combater
as práticas criminosas de mercado, como a venda de
remédios roubados. Outros delitos serão, certamente,
identificados pela CPI dos Medicamentos.

Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados, ir fundo no
exame das irregularidades que penalizam o bolso e a
saúde dos consumidores de medicamentos é dever de
todos os parlamentares, em especial, da CPI dos Me
dicamentos. Basta de tanta exploração! Não se pode
permitir a busca de lucros fabulosos à custa do infortú
nio de muitos. É preciso punir, exemplarmente, os
culpados com pesadas penas pecuniárias e de re
clusão, a fim de que não se repita no futuro esta triste
e constrangedora situação.

Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, tratarei
agora de outro assunto. Eleito para a Cadeira nº 2,
que era ocupada pelo romancista EU Brasiliense, re
centemente falecido, o escritor Aidenor Aires foi em
possado na Academia Goiana de Letras, em soleni
dade da qual participaram personalidades de desta
que do mundo cultural, além de autoridades civis e
eclesiásticas.

O novo acadêmico foi saudado pelo escritor
José Mendonça Teles, que preside, no momento, o
Instituto Histórico e Geográfico, sem favor um dos in
telectuais de intensa atividade no meu estado, inclusi-

ve no magistério universitário e em outras instituições
da comunidade acadêmica.

O escritor Aidenor Aires é baiano de Riachão
das Neves e reside em Goiânia desde o ano de 1956.
É antigo membro do Ministério Público Estadual e até
há pouco tempo exerceu o cargo de Advogado de Ofí
cio da Justiça Militar. Colou grau no curso de Direito
da Universidade Católica de Goiás e daí por diante,
dividindo seu tempo entre a advocacia militante e a
docência do ensino médio, passou a ter participação
direta e efetiva em todos ou quase todos os movimen
tos culturais, publicando livros. de poesias, de crôni
cas, de ensaios jurídicos e de história.

Em 1973, com o livro de poemas "Na Estação
das Aves", conquistou o prêmio principal da Bolsa de
Publicações Hugo de Carvalho Ramos, instituição
que, pertencente à Prefeitura de Goiânia, homena
geia a memória do regionalista goiano, autor de "Tro
pas e Boiadas", coletânea de contos louvada pela crí
tica literária, à frente dela o saudoso Alceu de Amoro
so Lima.

Em 1977, recebeu o Prêmio Fernando Chinaglia
com o livro "Rio Interior", e em 1978 arrebatou, no 3Q

Concurso Nacional de Literatura do Estado de Goiás,
o primeiro lugar com o livro "Amaragrei", que quer di
zer terra ou raça negra, na concepção do autor. Mais
tarde, em 1983, dá a lume "Tuera", elegia carajá, ao
qual se seguiu o "Aprendiz do Desencanto". Seus po
emas foram musicados pelo maestro Joaquim Jayme
e mereceram sempre referências elogiosas do Con
selho Estadual de Cultura.

Em sua trajetória literária, tem Aidenor Aires
ainda a publicação do livro intitulado "Os Deuses são
Pássaros de Vento". E no ano de 1984, pela terceira
vez, ganhou o prêmio da Bolsa de Publicações Hugo
de Carvalho Ramos, logrando também, em 1986,
com o livro "Via Viator", o prêmio Bienal Nestlé de Li·
teratura Brasileira.

Esse foi o seu último lançamento, tendo obtido
de Gilberto Mendonça Teles a seguinte alusão: "Via
Viator constitui uma espécie de itinerário, uma
via-sacra poética em que a paisagem goiana e a mito
logia pessoal do poeta se fundem dialogicamente
num sincretismo cultural, cuja mais alta alegoria é o
sentido mestiço que atravessa a realidade etnológica
de Goiás, assim como, por meio de uma variada ex
pressão estilística, vai também atravessando os te
mas, as formas e as técnicas que estruturam admira
velmente a poesia deste livro".

Em sua formação universitária, Aidenor Aires in
clui o curso de Letras Vernáculas, dando seguimento
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à carreira do magistério, e na Academia Goiana de
Letras sucede a Constâncio Gomes de Oliveira, Vas
co dos Reis Gonçalves -, que foi Deputado Federal
por Goiás - e EIi Brasiliense.

O primeiro deles foi jornalista, professor, filólo
go, bom conhecedor de nosso idioma e poeta. O se·
gundo, além de intelectual de grande mérito, militou
com muita dignidade na vida pública, foi um notável
orador e autor de versos do mais alto valor poético. E
o último referido dedicou a integralidade de sua vida à
literatura, foi um romancista por excelência e dono de
um instrumental artístico na construção de uma lin
guagem narrativa viva e poderosa.

Manifesto, desta tribuna, as minhas congratulações
ao novo membro da Academia Goiana de Letras, que ali
chega cercado da admiração de todos os seus confra
des, homens e mulheres que têm assento no mais im
portante sodalício cultural do meu estado. Poeta, cronis
ta, historiador, jurista, estudioso do Direito, intérprete dos
códigos legais e defensor intimorato da dignidade da
pessoa humana, Aidenor Aires saberá certamente hon
rar a instituição de que agora participa. Seu passado, seu
presente, suas lutas e sua peregrinação constante na
guarda e na vigilância dos direitos individuais constituem
evidentemente a melhor garantia de sua atuação ainda
mais vivenciada no mundo cultural de Goiás.

Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, finalmente,
quero dizer que, em ocasiões diversas, no desempe
nho de meu mandato parlamentar, tenho ocupado esta
tribuna da Câmara Federal para falar sobre os movi
mentos culturais do Estado de Goiás, sempre focali
zando a atividade desenvolvida por seus homens de
inteligência ede pensamento. Do mesmo modo, por ter
incluído no meu currículo profissional o exercício do
magistério universitário, já falei aqui a respeito da ex
pansão de alguns departamentos que constituem o
núcleo central dos programas elaborados pelas Uni
versidade Federal e Universidade Católica de Goiás,
ambas com sede em Goiânia, a cidade que se orgulha
de possuir hoje uma das mais conceituadas comunida
des acadêmicas de muito renome em nosso País.

Quando transitei, como Deputado Estadual,
pela Assembléia ~egislativa de Goiás, cuja Mesa Di
retora presidi por dois anos, lá organizei uma Asses
soria de Assuntos Culturais, à qual emprestou sua co
laboração um ex-Reitor da Universidade Católica, o
Professor Ivo Mauri. Instalei também, à oportunidade,
uma espécie de fórum, no que contei, aliás, com a co
operação de alguns dos nossos escritores, membros
da Academia Goiana de Letras e do Instituto Histórico
-, todos integrados no objetivo comum de difundir,

nas mais amplas camadas da sociedade, a cultura
em suas diferentes modalidades.

Assim éque, por exemplo, entreguei ao poeta Ge
raldo Coelho Vaz, Presidente da seccional da União
Brasileira de Escritores, a tarefa de promover, às ter
ças-feiras, uma apresentação artística de valores das
letras e da música de minha terra natal, para tanto reu
nindo intelectuais de instituições várias. O programa, de
fato, resultou em absoluto sucesso, mas sucumbiu pelo
desinteresse das administrações seguintes à minha,
que acabaram sepultando-o na poeira do esquecimen
to. Lamentei bastante que, ao deixar a Presidência do
Poder Legislativo de Goiás, não mais se realizassem
semanalmente, como havia sido estabelecido, os espe
táculos de grande alcance e repercussão popular.

Pronuncio-me sempre, requerendo registro nos
Anais desta Casa sobre livros lançados por escritores
goianos, suas atividades acadêmicas, seus sucessos
no mercado editorial e a adaptação, pelo cinema, de
suas obras. Já me referi aqui à presença de Bernardo
Élis na literatura nacional e destaquei, ao ensejo, o
lançamento do filme "O Tronco", um longa-metragem
dirigido por João Batista de Andrade, baseado na te
mática regionalista do único goiano a ter assento na
Academia Brasileira de Letras até os dias de hoje.
Esse filme vem sendo exibido em praças públicas do
meu estado, seqüenciando um projeto que teve início
na histórica cidade de Pirenópolis, no mês de outubro
do ano passado. Uma idéia, aliás, que permitiu a mais
de 500 mil pessoas assistirem a película em doze das
principais localidades de Goiás.

Convém salientar que, durante as sessões po
pulares, está sendo realizado um making off mos
trando a reação do público. No Festival de Cinema de
Brasília, o "O Tronco" foi premiado, sendo-lhe outor
gado o troféu de melhor filme proposto pelo júri e~pe
cial. Adaptado da obra homônima de Bernardo Elis,
tem ele seguido umatrajetória de bem sucedida apre
sentação 19m centros culturais, bastando acentuar
que o seu elenco é constituído de atores de renome
na televisã.o e no cinema, embora alguns residam na
tradicional cidade de Pirenópolis, que também serviu
de locações para a produção.

O cineasta João Batista de Andrade, autor da
idéia de exibir o filme em praças públicas, declarou
que o seu desejo é levá-lo à audiência do maior nú
mero possível de pessoas. Diz ele que não se deve
restringir a projeção às salas de cinema, pois elas,
normalmente, são dominadas pelo gosto nor
te-americano, que discrimina o produto nacional.
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Estou certo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
que cumpro o meu dever de mostrar aos brasileiros
de todos os recantos da Pátria a safra cultural de
Goiás em variados campos da manifestação do pen
samento. Sempre que houver um evento que possa
merecer a atenção do País, não deixarei de ocupar
esta Tribuna para comunicar à Nação o que se faz no
meu estado em programas de envergadura, tanto no
setor propriamente acadêmico quanto no das artes,
das letras e do ensino universitário.

Sem dúvida, Goiás atravessa um período de
efervescência cultural e marcha com altivez no cená
rio da vida brasileira, a todos mostrando o valor dos
talentos de seu povo, cada vez mais robustecidos de
erudição e sensatez na transmissão da palavra como
mensageira de vida e de esperança no futuro.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em novembro de 1998, da tri
buna desta Casa, fizemos ecoar um protesto há muito
contido pelo povo fluminense. Naquela ocasião, de
nunciávamos a grave crise por que passa o forneci
mento de energia elétrica no Estado do Rio de Janei
ro e cobrávamos da Agência Nacional de Energia Elé
trica - ANEEL, providências no sentido de melhorar
os serviços prestados pela CERJ à população flumi
nense.

Desde aquela época, têm caracterizado a
atuação dessa empresa concessionária a preca
riedade do atendimento e as constantes interrupções
no fornecimento, além do grande número de reclama
ções quanto aos preços cobrados por um serviço que
muito deixava a desejar.

Entretanto, e apesar de nossas insistentes co
branças, a situação pouco mudou. Portanto, não nos
surpreendeu o protesto do Secretário Estadual de
Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer,
que em matéria publicada no Jornal do Brasil do últi
mo dia 18 de fevereiro acusou a CERJ de boicotar o
Programa Luz no Campo, do Ministério das Minas e
Energia, que pretendia levar energia elétrica a todo o
interior do Estado, beneficiando as empresas rurais.

Num momento em que todos lutamos pelo de
senvolvimento e crescimento de nosso Estado e do
País, e em que o combate ao desemprego encabeça
a lista de prioridades da Nação brasileira, boicotar um
programa dessa natureza não pode ter outra classifi
cação que não seja a de um ato mesquinho e absolu
tamente reprovável. Mesquinho, porque evidencia o
interesse único da empresa em aferir lucros, esque
cendo-se da responsabilidade social embutida no tipo

de serviços que presta. Reprovável, porque condena
à estagnação toda a economia do interior fluminense,
com todas as conseqüências que isso pode represen
tar para milhares de pessoas.

Como se isso não bastasse, as acusações exa
tamente aquelas sobre as quais há um ano falávamos
se acumulam: a Prefeitura de São Francisco do Itaba
poana foi obrigada a decretar estado de calamidade
pública em decorrência das constantes interrupções
no fornecimento de energia elétrica; em Iguaba Gran
de o escritório de atendimento ao consumidor sim
plesmente foi fechado, obrigando as pessoas a se
deslocarem até Araruama, a cerca de 15 quilômetros,
para fazer seus pedidos e reclamações, que aliás tem
sido muitas; em Rezende, a solicitação para que seja
substituída a iluminação não foi atendida, fato que ex
cluiL: o Município do Programa Federal de Economia
de Energia, com prejuízo de cerca de 1 milhão de
reais em investimentos federais; em São Gonçalo e
Itaboraí continuam freqüentes as quedas de energia
e as interrupções sem prévio aviso, causando prejuí
zos para os cidadãos e as empresas. Na verdade, em
nenhum Município fluminense atendido por essa con
cessionária deixamos de registrar algum tipo de quei
xa, todas elas reforçadas pelo alto valor pago por um
serviço problemático e ineficiente. Foi para isso que
se fez a privatização?

Recentemente, o Governo Federal comemorou
a privatização da Companhia Energética de Pernam
buco - CELPE, uma das maiores empresas de ener
gia do Nordeste. Será que o povo pernambucano terá
motivos para comemorar, ou também terá o mesmo
destino da população fluminense, que só faz pagar al
tas tarifas de energia elétrica, sem uma contrapartida
à altura, por parte da CERJ?

Porém, a crítica não cabe apenas às empresas
concessionárias. Vale também para o Governo Federal,
mentor das privatizações, e a quem caberia, por meio
da Aneel, proteger os interesses da população, ga
rantindo que os serviços das empresas privatizadas
viessem atender às necessidades do consumidor
com preço justo hoje, só tem feito validar os sucessi
vos aumentos de tarifas.

Deixo portanto meu mais veemente protesto e a
cobrança ao Exmº Sr. Ministro das Minas e Energia,
Rodolpho Tourinho Neto, e ao Diretor-Geral da Agên
cia Nacional de Energia Elétrica, Dr. José Mário Mi
randa, no sentido que duras medidas sejam tomadas
para dar fim ao descaso e ao desrespeito com que a
CERJ tem tratado o povo fluminense, exigindo a ime
diata melhoria nos serviços.
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Reforço ainda o pleito do Exmº. Sr. Secretário
Estadual de Energia, Wagner Victer, para que seja
providenciada a renegociação do contrato de conces
são, obrigando a companhia a universalizar o serviço,
tornando obrigatória, dessa maneira, sua participa
ção no Programa Luz no Campo, que tanto irá benefi
ciar o povo do Estado do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
há em curso, nesta Casa, proposição para que se insta
le uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
apurar fatos ocorridos entre a Confederação Brasileira
de Futebol- CBF, ea Empresa Nike Europe B.V., com o
objetivo de tornar públicas as relações desta com aque
le órgão máximo do desporto nacional.

É público e notório o amadurecimento' dos prin
cípios constitucionais dedicados à livre iniciativa e às
mediações empresariais entre partes interessadas.

Carecem de fundamentação legal os fatos ale
gados pelo nobre Deputado Aldo Rebelo. A iniciativa
de se constituir Comissão fiscalizadora voltada para
instituições privadas, com base em matérias de
cunho jornalísticas, é mais do que nunca um mero
equívoco do ilustre legislador.

Não podemos compartilhar com atitudes dessa
natureza para se estabelecer um eJo entre a coisa públi
ca e a livre iniciativa. Não há qualquer evidência que vin
cule as instituições públicas no cumprimento do seu de
ver com as relações da CBF e a empresa Nike.

Entendemos que a proposição não merece ser
apreciada no âmbito desta Casa, pela ausência de
elementos contundentes que justifiquem a sua insta
lação. São inadmissíveis os argumentos apresenta
dos para a instalação da referida CPI. Se assim pro
cedermos, estaremos diante das mais absurdas deci
sões políticas em andamento nesta Casa.

Acreditamos no firme pensamento dos nobre co
legas que integram a representação popular e na con
vicção da falta de elementos para legislar sobre ques
tões de interesse privado, quando não houve participa
ção estatal nas negociações efetuadas pela CBF.

~ preocupante ainda o fato de este Parlamento
dedicar-se a constituir Comissões Parlamentares de
Inquérito com a finalidade de apurar negociações de
interesse particular. Não poderemos desvirtuar o seu
objeto legal e constitucional. Além do mais, respeite~

mos, na história desta Nação, a credibilidade, a pre
dominância e a supremacia da CBF sobre o futebol.
como órgão máximo do desporto nacional.

Não restam dúvidas, Sr. Presidente. S~ e Srs.
Deputados, de que submeter-se a uma investigação
parlamentar de atos praticados pela CBF será des
prezar a opinião dos seus dirigentes.

Categoricamente, posso afirmar que não ficam
bem para o futebol brasileiro e para o próprio País ati
tudes dessa natureza, por constituírem desrespeito
às instituições que tanto lutam pelo desporto
nacional.

Como poderemos apresentar proposta concreta
para sediar a Copa do Mundo de 2006, se não fortale~

cermos a quem nos representa perante outras na~

ções? Tais acontecimentos só colocam o Brasil em
posição muito desagradável e ruim diante dos patroci~

nadores internacionais.
O mundo futebolístico brasileiro sofre sanções

desagradáveis quando levantamos investigações
sem contelJdo e que nada condizem com a realidade.
Não cabe a esta Casa discutir o prejuízo de organiza
ções privadas, quando não há fatos que atentem con
tra a Federação, a hegemonia ou a supremacia dos
poderes legalmente constituídos.

Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, argüir sobre
a necessidade da instalação de uma CPI para essa fi
nalidade é tentar subtrair os livres princípios que nortei
am essas instituições consagrados na Carta Magna.

Devemos expurgar desta Corte quaisquer tenta
tivas que visem suprimir os princípios da livre iniciati~

va num Estado Democrático. Não podemos coibir as
relações particulares entre a CBF e a Nike, ou entre
organizações que promovam o esporte nacional.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a aceita
ção de uma Comissão Parlamentar de Inquérito será,
antes de tudo, incabível atitude deste Parlamento e
intromissão nas relações privadas.

Resta-nos a preocupação maior com a divulga
ção dos fatos em curso e a posição do Brasil diante de
outras nal(ões que desejam apoiá-lo para sediar a
Copa do Mundo de 2006.

Fica registrada a minha indignação, sob a forma
de protesto, com a matéria discutida nesta Casa so
bre as relações privadas. As condições foram ajusta
das e acordadas por instrumentos legais particulares
de contrato.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES.
Pronuncia. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!!
e Srs. Deputados, nos últimos meses, o Estado do
Espírito Santo foi escolhido pela grande imprensa



09186 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

como o "boi de piranha" da vez. É a Unidade da Fede
ração qué tem a Capital mais violenta, é onde o crime
organizado age impunemente, e homens de bem são
atacados através de denúncias originadas de provas
apócrifas, forjadas por mentes inescrupulosas.

Em nenhum momento nós nos furtamos à ne
cessidade de apurar as denúncias, combater o crime e
lutar por mais investimentos para o aparelho de segu
rança pública do Estado, mas isso não foi divulgado.

No entanto, diante de tantas intempéries, fica
mos orgulhosos de ver que o Espírito Santo foi, segun
do o IBGE, o Estado brasileiro que teve a maior produ
ção industrial de 1999. Apesar de ser considerado o
primo pobre da Região Sudeste, sob o ponto de vista
do desenvolvimento econômico, não foi surpresa para
os capixabas o crescimento de 9% no ano passado,
em relação a 1998, em contraposição à queda de qua
se 1% registrada pela indústria do resto do País.

O povo e o empresariado capixába vêm lutando,
independentemente dos Governos instaurados, pelo.
crescimento e desenvolvimento de nosso Estado.
Crescimento este constante e superavitário, acompa
nhado pela Federação das Indústrias do Estado des
de o início da década de 90, e hoje acumulado em
30,1%. Ou seja, o índice alcançado no ano passado
não foi um episódio isolado, uma exceção. É regra. O
Espírito Santo, apesar da crise econômica brasileira,
não regrediu, nem parou de crescer, dando exemplo
aos demais Estados.

Estasemana uma revista de grande circulação naci
onal noticiou os índices da economia capixaba numa ma
téria intitulada "Em estado de graça", e tivemos a satisfa
ção de ver o Espírito Santo divulgado na imprensa de for
ma digna, com dados concretos, comprovados por insti
tuições credibilizadas pela opinião pública. Isso nos rea
nima, e reforça nossa posição de continuar lutando por
um Espírito Santo cada vez mais forte.

OSR. LUrs EDUARDO (POT- AJ. Pronuncia ose
guinte discurso.) - Sr. Presidente, 8re e 8rs. Deputados,
ao optar pelo uso da energia nuclear, de domínio tecno
lógico duvidoso, deixando de lado mais de 200 milhões
de quilowatts hídricos, longe estava o Brasil de avaliar
as conseqOências de tal procedimento, principalmente
por não ter previsto o que fazer com o lixo atômico fator
de preocupação, hoje, em todo o mundo.

Com efeito, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
é mais uma enrascada em que se metem aqueles que
adotam medidas apressadas e totalmente desvincula
das da realidade, esquecendo-se de que a natureza
não dá salto no tempo nem no espaço.

Sem falar no mau funcionamento do comple
xo/vaga-lume de Angra dos Reis, que só produz ener
gia quando quer, assim mesmo desprovido de um es
quema de segurança que possa garantir tranqüilida
de aos habitantes da região. Que o digam os ensaios
levados a efeito com vistas a uma eventual emergên
cia, que foram, porassim dizer, um verdadeiro fiasco.

Para que se tenha idéia Sr. Presidente, só com
Angra I o País acumula 2,1 mil toneladas de lixo de
baixa e de média radiatividade, que já saturaram a ca
pacidade de armazenamento da usina. Com a entra
da em operação, em abril próximo, do complexo
Angra 11, a produção de resíduos nucleares dobrará.
Após doze anos de discussão, o Congresso Nacional
não aprovou qualquer medida tendente a uma solu
ção definitiva para o problema.

Ao que se sabe, os 6.162 tambores de lixo atô
mico de Angra I gerados durante os últimos quinze
anos estão guardados provisoriamente em galpões
com paredes de concreto e cobertura de amianto,
numa pedreira, nas proximidades das usinas, à mar
gem da Rodovia Rio-Santos. Alguns desses tambo
res contêm césio, que precisa de trinta anos s6 para
reduzir à metade o seu potencial de risco. E o que é
mais grave: o depósito provisório não tem licença am
bientai para funcionamento.

Enquanto isso, decorrido todo esse tempo, o Con
gresso Nacional nada fez para assegurar ao País uma
legislação compatível com os cuidados que devem ser
tomados com a exploração da energia nuclear.

Apenas para refrescar a memória, vale lembrar
que o projeto mais claro a esse respeito foi apresenta
do em 1991, pelo então Senador Itamar Franco. Daí
para cá, não se sabe por que motivo, nada foi feito
para solucionar de uma vez por todas essa grave
questão.

Não nos esqueçamos de que a problemática do
lixo atômico tem estado na ordem do dia dos debates
das nações que se preocupam com a sua destinação.
A própria Alemanha ainda não encontrou uma solu
ção para armazenar os resíduos da energia nuclear
que explora.

Até quando o Brasil vai ter de esperar pela von
tade de quem não tem compromisso com o futuro do
seu povo? Será que vamos ter de enfrentar uma nova
Chernobil, para que alguém fique sabendo que ener
gia nuclear é coisa séria?

Faço o registro, enquanto aguardo que o País
desperte para a gravidade do momento, também nes
te particular.
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Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (Bloco/PSDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em matéria publicada em 1Q

de fevereiro último, o Jornal do Brasil trouxe artigo
do Sr. Ministro do Meio Ambiente, Deputado José
Sarney Filho, sob o título "O desafio das águas", a
cujo teor devo emprestar claro apoio.

A recente criação da Agência Nacional de
Águas - ANA, entidade reguladora da utilização dos
rios de domínio da União, possibilitará ao Governo
Federal a implantação do Sistema Nacional de Ge
renciamento de Recursos Hídricos, previsto ná Cons
tituição Federal e criado pela Lei nQ 9.433, de 1997.

A legislação trata da qualidade das águas dos
rios, assim como da quantidade, por serem essas
duas questões de grande importância para o desen
volvimento da região semi-árida.

Comparado com outros países, Sr. Presidente,
o modelo brasileiro mostra-se mais complexo, consi
derando que, em uma federação, os rios tanto podem
ser de domínio da União quanto dos estados. Assim,
nos próximos anos, o Brasil terá dezenas de comitês
de bacias hidrográficas, com suas respectivas agên
cias de água.

Enquanto a ANA será entidade de direito públi
co, uma autarquia sob regime especial, vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente, com autonomia admi
nistrativa e financeira, as agências de água serão en
tidades de direito privado, a fim de dar-se maior flexi
bilidade de atuação ao sistema.

A descentralização proposta permitirá à ANA a
assinatura de contratos de gestão com as agências, e
serão os comitês de bacia que decidirão tanto a perio
dicidade quanto o montante a ser cobrado pelo uso
dos rios. Dessa forma, tudo o que puder ser resolvido
localmente não haverá de ser encaminhado ao Go
verno Federal.

Na verdade, S~ e Srs. Deputados, a atuação da
Agência Nacional de Águas será decisiva para o en
frentamento de dois graves problemas nacionais. O
primeiro deles diz respeito às secas prolongadas, es
pecialmente no Nordeste, cuja solução não se restrin
ge ao aumento da oferta de água, porque passa pelo
gerenciamento da demanda, aí incluída a adoção de
regras de racionamento. O segundo se refere à polui
ção dos rios, nos casos em que a ação exigida envol
ver a bacia hidrográfica, abrangendo mais de um es
tado.

Sr. Presidente, Srª! e Srs. Deputados, há muito
que o País está a esperar que nossos recursos hídri
cos sejam ad1equadamente administrados. Os benefí
cios sociais que o Sistema Nacional de Gerenciamen
to trará serão de extrema relevância. Veja-se o caso,
por exemplo, de Campina Grande, na Paraíba. O es
toque de água do Açude Boqueirão há mais de um
ano já estava muito baixo, e a seca se encarregou de
esvaziá-lo. Lembremo-nos de que, além do abasteci
mento da população, o açude é utilizado também
para irrigação.

Veio, a seguir, o inevitável racionamento, e Cam
pina Grande viu-se obrigada a comprar água de car
ro-pipa a 2 reais por metro cúbico, enquanto a perda
da renda do irrigante, por causa do racionamento, é
inferior a 20 centavos por metro cúbico de água. Não
teria sido mais prudente a prevenção?

Se a população, meses antes, tivesse começa
do a pagar um sobrepreço de 20 centavos por metro
cúbico, formando um fundo financeiro indenizador
dos irrigante~), para que não plantassem, a verdade é
que teria sido poupada grande quantidade de água do
Açude BoqUl~irão.

Em países avançados, afinal, foram necessárias
muitas décadas para o equacionamento positivo do
uso da água. Os rios dos Estados Unidos levaram trin
ta anos, ao custo de 100 bilhões de dólares, para pas
sar da condução de esgotos in natura, do início dos
anos setenta, à duplicação do número de americanos
beneficiados com tratamento de esgoto e à queda
drástica da poluição industrial.

A Fran~~a, Sr. Presidente, a partir de 1964, con
seguiu recuperar a qualidade dos rios, controlando a
emissão de poluentes e estimulando a participação
dos usuários de recursos hídricos e de representan
tes da sociedade civil no processo decisório capitane
ado pelas agências de água. Em quinze anos, os fran
ceses assistiram à quintuplicação do número de esta
ções de tratamento de esgoto.

Ao Brasil, na luta pela melhoria da qualidade de
vida de sua população, resta inspirar-se nas expe
riências bem-sucedidas dessas e de outras nações,
pondo de parte quaisquer utopias e estabelecendo,
com clareza, suas metas de crescimento e desen
volvimento lentre o ambientalmente desejável e o
socioeconornicamente possível, como bem escreveu
o Sr. Ministro Sarney Filho.

Como homem da Amazônia, analiso o quadro
como um toclo, mas parto da visão da água abundan
te, potável e útil da minha região. Administrar correta
mente os notáveis mananciais amazônicos significa-
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rá, sem dúvida alguma, preparar boa parte do futuro
da sociedade brasileira. A ONU adverte que, entre
2010 e 2014, faltará água doce na Terra; e o grosso
da água doce do mundo, inclusive a de mais fácil e
barata extração, está na Amazônia.

O papel da ANA, então, é proteger e maximizar
os recursos fartos do Norte do País e, ao mesmo tem
po, enfrentar e vencer as dificuldades impostas pela
escassez em outras regiões brasileiras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORNÉLIO RIBEIRO (POT - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, temos ouvido, lido e visto, ao longo
dos tempos, notícias alarmantes sobre criminosos
que são condenados por vários delitos, chegando a
mais de 100 anos o total acumulado de sua condena
ção. E - pasmem, Srs. Deputados! - esse criminoso,
pela legislação brasileira, não pode cumprir pena su
periora 30 anos. Com toda as benesses do nosso Có
digo Penal, sua pena será reduzida para um terço,
chegando no máximo a 20 anos, com direito a prisão
aberta e outras coisas mais. Está provado também
que, em 80% dos casos, esses mesmos criminosos,
após seu retorno à sociedade, cometem novamente
crimes bárbaros, deixando a sociedade a sua mercê.

A nossa legislação que trata da condenação de
criminosos permite 30 anos no máximo de reclusão 
Lei nll 2.848, datada de 27 de dezembro de 1940. Na
quela época, a expectativa de vida do cidadão brasile
iro era de 50 anos. Com o desenvolvimento da ciên
cia, essa mesma perspectiva subiu para 65 anos, não
se justificando mais o mesmo número de anos de re
clusão.

O jornal O Dia de hoje, na pág. 9, traz como
manchete principal a prisão de Miguelzinho, um crimi
noso procurado peJa Polícia, condenado por seqües
tro. Foi treinado em guerrilha. Esse criminoso já foi
condenado a 41 anos de prisão, e ainda responde a
treze processos. Na sua captura, o seu armamento e
o do seu bando são compostos de fuzis AK-47,
AR-15, metralhadoras Ponto 30 e Ponto 50.

Diante desses fatos, Sr. Presidente, faço a todos
os meus colegas Parlamentares a seguinte pergunta:
quem é que está hoje em regime de reclusão? O cri
minoso ou a sociedade?

Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da
Justiça, publicada nesse mesmo jornal O Dia, diz
que, no Rio de Janeiro, 51% das pessoas pesquisa
das evitam sair de casa à noite, e 45% deixam de cir
cular por alguns bairros. Isso vem corroborar a afirma
ção de que a nossa sociedade, a mesma sociedade

da qual fazemos parte e que juramos defender, está
apenada, tendo de cumprir esta pena em regime do
miciliar.

Não podemos, Sr. Presidente, em sã consciên
cia, permitir que esta situação persista por mais tem
po. É por este motivo que dei entrada ontem, nesta
Casa, a um projeto de lei que aumenta de 30 para 45
anos o tempo máximo de condenação à prisão; e a
outro, decretando que se o crime for hediondo, qualifi
cado pelo art. 126 da Lei nQ 7.210, de 11 de julho de
1984, a remição, direito de todos, não mais se aplica
rá.

Não permitiremos que bandidos de alto teor de
periculosidade continuem a mandar na liberdade de ir
e vir do povo brasileiro. Se o nosso sistema peniten
ciário não está adequado para oferecer aos apena
dos uma recuperação social imediata, e se esta mes
ma recuperação depende de uma nova estrutura, o
que não se conseguirá a curtíssimo prazo, devemos
nos voltar para os cidadãos comuns, permitindo-lhes
a liberdade sonhada, a quebra definitiva dos grilhões
que aprisionam os homens de bem. Estamos inver
tendo o quadro, virando a mesa. Lugar de criminoso é
na cadeia. Quem tem direito à liberdade é o cidadão
de bem.

Sr. Presidente, quero que este discurso seja di
vulgado na Voz do Brasil.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. NELO ROOOLFO (Bloco/PMOB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, gostaria de chamar a atenção de
V. Ex!! para um problema de saúde que atinge núme
ro significativo de pessoas no Brasil. Refiro-me à ane
mia falciforme, um mal hereditário, já considerado por
especialistas como a maior doença genética do País.

Para que se tenha idéia de sua gravidade e ex
tensão, basta dizer que o mal atinge um entre cada
quinhentos brasileiros. Estudos mostram que os pais
que apresentam o gene falciforme têm 25% de possi
bilidade de gerar filhos com a doença. Trata-se de um
mal, pelo menos até agora, incurável.

No passado, os portadores da anemia falcifor
me raramente viviam além dos dez anos. E o que é
pior: além de viverem pouco, tinham uma péssima
qualidade de vida. Hoje, felizmente, em função dos
avanços da medicina e da adoção de programas de
detecção precoce da doença, seus portadores che
gam a viver, em média, 55 anos. Nos Estados Unidos,
por exemplo, há pacientes com mais de 70 anos de
idade.
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Já é obrigatório no País, como se sabe, o cha
mado "exame do pezinho" nos recém-nascidos, a fim
de que se possa diagnosticar a fenilcetunúria, que
acomete uma em cada 2 mil crianças. Infelizmente,
porém, não se tem, em âmbito nacional, uma legisla
ção que torne obrigatória a realização de exames em
recém·nascidos para saber se são portadores ou não
de anemia falciforme. O que existem são leis de al
cance municipal ou estadual, mas que também não
são aplicadas.

A importância de se fazer o exame em bebês, di
zem os especialistas, está no fato de que, a partir do
diagnóstico, é possível tomar medidas preventivas
para evitar a ocorrência de infecções graves - causa
primeira de inúmeros óbitos.

Além de dores intensas que atingem diversas
partes do corpo, a anemia falciforme provoca cansa
ço, inchaço nas mãos e nos pés, icterícia e febres, ca·
usadas por infecções variadas e freqüentes.

Ao contrário do que se imagina, a doença, cujo
gene surgiu na África há milhares de anos como forma
de defesa contra a malária, atinge pessoas de todas as
raças. Estima-se que, no Brasil, 21 % das vítimas sejam
negras, 20% brancas e as demais pardas e mulatas.

Quero destacar, nesta oportunidade, a impor
tância do trabalho feito pela Presidente e fundadora
da Associação de Anemia Falciforme do Estado de
São Paulo, Berenice Assumpção Kikuchi. Desde
1993, ela tem se empenhado no sentido de orientar
os pacientes sobre quais medidas devem tomar e de
encaminhá-los para a realização dos exames em uni
dades da rede pública. Afinal, a maior parte deles não
possui recursos para bancar a consulta médica e os
exames em clínicas particulares.

D. Berenice e sua equipe de colaboradoras têm
lutado praticamente sozinhas contra esse mal que
aflige milhares de brasileiros, principalmente os mais
pobres. Berenice tem feito, por conta própria, o aten·
dimento em sua própria casa, na zona leste de São
Paulo, no bairro Ermelino Matarazzo. Agora, ela pro
cura o apoio do Governo Federal, por intermédio do
nosso Ministro da Saúde, José Serra.

Quero lembrar que essa valorosa senhora, que
tem dedicado parte de sua vida a tão nobre causa, já
percorreu inúmeros gabinetes das autoridades muni·
cipais e estaduais, encontrando sempre as portas fe
chadas.

Não é possível, Srs. Deputados, que tal situação
permaneça. Precisamos encontrar uma solução rápi
da para o caso. Estou, por isso, solicitando auxílio do
Sr. Ministro, a fim de que encontre em São Paulo de-

pendências apropriadas para que essa causa seja
tratada com o devido respeito.

Nesta semana, solicitei ao Sr. Ministro José
Serra o apoio necessário para que a Universidade
Federal de São Paulo possa ampliar o atendimento a
crianças portadoras de anemia falciforme. Temos cer
teza de que, em razão de seu compromisso com a
melhoria da saúde pública, S. Exª tomará as medidas
cabíveis no mais curto espaço de tempo possível.
Aliás, ele nos garantiu que, em sua próxima ida a São
Paulo, fará uma visita à Universidade para verificar o
trabalho desenvolvido, o que pode fazer e o que preci
sa ser feito para melhorar ainda mais a qualidade do
serviços ali prestados.

Era o que tinha dizer.
Obrigado a todos pela atenção.

O SR. JA,QUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, nutrimos a esperança de que algumas
milhões de pessoas tenham ouvido hoje, no começo
do dia, o magnífico depoimento feito na CBN pelo Dr.
Antonio Rodrigues de Souza Neto, Presidente da
Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições
Previdenciárias - ANFIp, externando a opinião dessa
importante entidade sobre a discussão do salário mí
nimo.

Muito nos alegraria estivessem entre eles al
guns dos Srs. Parlamentares, já que em dado mo
mento serão chamados para discutir e votar o aumen
to que daremos aos 12 milhões de aposentados e
pensionistas, 6 milhões de trabalhadores com cartei
ra assinada e alguns milhões de funcionários públicos
e trabalhadores informais que recebem o salário míni
mo, e cujo montante exato desconhecemos.

O Dr. Antonio Neto apresentou números e argu
mentos que levaram o âncora da CBN, Herodoto Bar
beiro, a acionar sua produção, para que procurassem
o Ministro Waldeck Ornélas e pedissem a sua opinião,
que, confessamos, também temos muita curiosidade
em conhecer.

Eis algumas das informações que os ouvintes
madrugadores tiveram: as despesas do INSS com um
salário mínimo de 180 reais subiriam 6,8 bilhões de
reais, e a arreGadação com a contribuição dos servi
dores inativos seria de 2,3 bilhões de reais - logo, a
proposta de Ornélas foi inconseqüente; somente com
os 6 milhões de trabalhadores que recebem o míni
mo, o aumento de arrecadação seria de 1 bilhão de
reais, sem contar os autônomos e o aumento do teto,
que traria um volume substancial; a arrecadação da
Contribuição para Financiamento da Seguridade So-



09190 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

cial - COFINS, do faturamento das empresas e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
somente em 1999, de acordo com dados do Siafi,
mostrou uma retenção no Tesouro de 9,067 bilhões
de reais. Valor que cobriria com folga o aumento de
despesa com um salário mínimo de 180 reais; a sone
gação do sistema é estimada em 50%, e o estoq,ue da
dívida com o INSS hoje é de 60 bilhões de reais (mais
de um ano de pagamento de beneffcios).

Ele lembrou ainda que o Governo não discute
com a sociedade de maneira clara, limitando seus
discursos à comparação entre a receita bancária sim
ples, da folha de pagamento, e o pagamento de bene
freios.

Por um lado, deixa de computar as receitas da
Seguridade Social, e por outro, desconsidera que a
folha de pagamento de benefícios do INSS inclui,
além dos beneffcios da Loas e alguns remanescentes
da Renda Mensal Vitalícia, cerca de 6 milhões de
aposentadorias concedidas aos trabalhadores rurais,
impedidos de contribuição pelo sistema de trabalho
informal, que até hoje perdura.

A Anfip tem feito, regularmente, as contas da
maneira prevista pela Constituição: contribuição dos
trabalhadores e empresários (folha de pagamento),
Cofins, contribuição sobre o faturamento, CSLL, ren
da dos concursos de prognósticos e adição da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Financeira 
CPMF. Asoma de toda essa arrecadação, comparada
com todas as despesas de Saúde, Previdência e
Assistência Social, tem mostrado saldo positivo.

Por fim, repetimos a opinião da Anfip, favorável a
uma recomposição para o salário mínimo, mesmo
que não cumpra o inciso IV do art. 72 da Constituição,
pois representa um pouco mais de justiça social para
os idosos e ainda um aquecimento do consumo e da
produção nacional.

Esperamos, nos próximos dias, poder acompa
nhar o depoimento do Dr. Antonio Neto na Comissão
Especial do Salário Mínimo, que acabou de ser insta
lada, e na qual estamos depositando nossas espe
ranças.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT- SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!! e Srs.
Deputados, com a proximidade das comemorações
pelos 500 anos do Brasil, cresce a divulgação dos
inúmeros feitos e dos grandes fatos que marcam a
nossa história. Há, é claro, que se descontar os atos
de puro ufanismo e sob medida para o uso exclusivo
em propaganda e marketlng governamentais.

Pertenço a uma região, a Baixada Santista, que
participa ativamente dessa história, desde os seus
primeiros passos: seja em São Vicente, a primeira vila
e onde funcionou a primeira Câmara Municipal; seja
em Santos e em Guarujá, com o maior Porto da Amé
rica Latina; seja no Pólo Petroquímico de Cubatão.
Trajetória entremeada por aventuras de índios, pira
tas e desbravadores, que fizeram do litoral ponto de
partida para a conquista do nosso interior.

Certamente, toda essa riqueza cultural é res
ponsável pelo fato de a história da Baixada Santista
ser repleta de personagens das artes, como o poeta
Martins Fontes e o pintor Benedito Calixto. E por que
não considerar artistas, também, aqueles que, com
sua força física, carregam o desenvolvimento da re
gião, tanto no cais quanto nas indústrias e no comér·
cio?

Porém, senhoras e senhores, parte importante
da memória da Baixada Santista e do Brasil precisa
ser urgentemente socorrida. Trata-se da Biblioteca da
Sociedade Humanitária dos Empregados no Comér
cio, a Humanitária, instalada em Santos desde 1879.
Com cerca de 50 mil volumes, entre eles, raridades
dos séculos 17 e 20, a biblioteca é considerada o maior
acervo particular do Estado de São Paulo - patrimô
nio ameaçado pelas traças e pelos cupins.

O próprio poeta e médico Martins Fontes foi co·
laborador assíduo da Sociedade Humanitária, doan
do livros de sua autoria e raridades como Testament
Polltiqu8, do duque Armand Jean du Plessis, do car
deal Richelieu, fundador da Academia Francesa, em
1635, e do primeiro-ministro do Rei Luís XIII, entre
1628 e 1642. Há, ainda, outras preciosidades, como
um conjunto de poemas de Voltaire, do século XVIII, e
uma edição de 1866 de Os Lusfadas, de Luis de Ca
mões. Telas de Benedito Calixto também compõem o
acervo.

Merece destaque a excelente reportagem publi
cada no Caderno Folha Ilustrada, do jornal Folha de
8.Paulo, na última segunda-feira, 21 de fevereiro. De
autoria do jornalista Fausto Siqueira, os textos dão
um panorama exato da triste situação em que se en
contra a Biblioteca da Sociedade Humanitária de
Santos, mantida com cerca de 9 mil reais mensais ar
recadados com o aluguel de salas no imóvel da enti
dade e com a contribuição de trezentos associados.

Gostaria de destacartambém que, em 1992, du
rante o último ano em que estive à frente da Prefeitura
de Santos, foi firmado um convênio com a Sociedade
Humanitária, prevendo serviços de recuperação e
manutenção, cadastramento de acervo, contratação
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de pessoal especializado e gestão conjunta. Esse
convênio deu as condições necessárias para que o
Poder Público colaborasse com a preservação. Infe
lizmente, a atual administração municipal santista pa
rece não entender a real importância desse acervo e
deixa de utilizar o acordo. Talvez, em função da po
pularização da Internet e das novidades em tecnolo
gia de informação, nossos governantes julguem des
necessária a conservação da nossa memória im
pressa.

Além de demonstrar o descaso com o patrimô
nio cultural, trata-se de um terrível e perigoso engano,
diante do qual não podemos ficar omissos.

Para dar ciência à Câmara Federal, solicito a
transcrição deste pronunciamento nos Anais da Casa
e sua reprodução através dos meios de comunicação,
especialmente do programa A Voz do Brasil.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, a Prefeitura de São Sebastião toma ati
tude rigorosa contra a poluição em praia daquele
município.

Recebi, por fax, comunicação do Prefeito de São
Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo, dando
conta das providências tomadas contra poluição no rio
Paúba e em uma das praias daquele município.

Meu pronunciamento é em primeiro lugar para
registrar apoio à atitude da prefeitura, que é adminis
trada pelo PSB. Não é possível que o maior patrimô
nio daquela cidade - justamente a beleza e a pureza
de seu meio ambiente - seja prejudicado por atitudes
individualistas e comerciais predatórias.

Em segundo lugar, é importante assinalar que a
punição ao Porto Paúba Resort foi feita com base na
Lei nQ 848, de 1992, de defesa ambiental, pioneira no
Brasil no âmbito municipal.

Essa lei prevê, em seu art. 33, inciso V, a pos
sibilidade de, no caso de reincidência - e era o que
acontecia -, suspender temporariamente as ativi
dades econômicas do poluidor. Foi o que sucedeu
com a decisão de suspender as atividades do hotel
poluidor por trinta dias, pois ele se recusou a aten
der às advertências anteriores de modernizar o seu
sistema de tratamento de esgotos, causador do pri
meiro caso de registro de praia imprópria no municí
pio. Uma punição exemplar, infelizmente necessá
ria para preservar a saúde dos cidadãos e a ecolo
gia de São Sebastião.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
ao

v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Moacir Micheletto.
O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB 

PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, antes de fazermos o nosso pronunci
amento, gostaríamos de aproveitar este momento
para, como paranaense, congratular-me com o
Deputado Henato Silva pela sua vinda para esta
Casa. S. Exil é um valente companheiro do Paraná, e
assumiu provisoriamente o lugar do nosso compa
nheiro Deputado Basílio Villani.

Tenho certeza absoluta de que os anseios do
Paraná e do Brasil serão muito bem defendidos por
S. Exil nesta Casa.

Seja bem-vindo, Deputado Renato Silva!
Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, venho a

esta tribuna hoje para falar de um programa importan
te, que é a ocupação do cerrado brasileiro.

Há poucos anos recebemos no Brasil a visita do
cientista e Prêmio Nobel da Paz no setor agrícola Nor
man Borlaug, que comandou a primeira revolução
verde, iniciada no México, onde produziu o trigo tropi
cal, que não precisa do frio, provocando, assim, uma
mudança fundamental na atividade agropecuária tro
pical.

Logo em seguida, partiu para uma outra aventu
ra, a chamada revolução verde complementar, que foi
o desenvolvimento da atividade agrícola no Oriente,
principalmente no Paquistão.

Quando Norman estava exercendo uma função
na Academia Internacional de Ciências Agrícolas, co
nheceu um empresário japonês que explorava miné
rio na África. Não tendo sucessor e chocado com a
penúria do povo africano, o empresário resolveu criar
uma Fundação com um cheque de 100 milhões de
dólares - que, em menos de um ano, tornou-se 1 bi
lhão de dólares!

Norman foi à África e voltou com a informação
de que a base da alimentação é o milho. Há cerca de
cinco anos, Norman descobriu que a Embrapa estava
realizand() um trabalho com milho de alta tecnologia e
começou a questionar sobre o cerrado brasileiro. Ele
ficou tão impressionado com o trabalho feito pela
Embrapa em Sete Lagoas que propôs um simpósio e
trouxe os seis maiores especialistas em genética ve
getal, nutrição animal e humana. Após uma demons
tração brilhante, Norman falou que conhecia a agri
cultura no mundo inteiro e que sempre a via sendo
praticada da seguinte maneira: o homem escolhia as
terras fertilíssimas, de posições milenares, como a
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planície central americana, a região russa, a planície
do Rio 'i'ang Sen, na China, as planícies do Reno,
para poder produzir. O homem tinha uma característi
ca exploradora, rasgava a floresta, praticando ativida
de agrícola, sempre degradando a área utilizada.
Agora, o Sr. Norman dizia-se poder morrer feliz, por
que encontrou no Brasil o contrário de tudo aquilo que
tinha visto. Ele viu o homem pegar uma terra infértil e
transformá-Ia na mais produtiva do mundo, competin
do com o delta americano, com as planícies centrais,
com as planícies do Sena e do Danúbio.

Norman sentiu-se feliz, porque a segunda revo
lução estava acontecendo no Brasil. Só que o povo e
o Governo brasileiro não sabiam disso. A razão de o
Sr. Norman falar isso é que, no Brasil de hoje, 25% de
seus produtos agrfcolas já são do cerrado. E não usa
mos ainda nem 10% do cerrado brasileiro!

O cerrado brasileiro é realmente muito significa
tivo e importante para o País. As possibilidade de ex
pansão das fronteiras agrícolas são grandes. Dos 850
milhões de hectares territoriais, a área do cerrado
ocupa cerca de 204 milhões de hectares, o equivalen
te a 24% do territ6rio nacional, 127 milhões de hecta
res; ou seja, 62% são de áreas agricultáveis, o que
representa que exploramos somente 8% desse poten
cial com a produção agrícola, cerca de 10 milhões de
hectares, e os outros 40 milhões de hectares com a
pecuária, que totaliza uma ocupação de apenas 40%
do cerrado brasileiro.

Encontramos vantagens no desenvolvimento do
cerrado, especialmente quando discutimos um mer
cado competitivo, internacional e globalizado devido
às extensões de áreas que possibilitam a prática da
agricultura mecanizada de grande porte. A introdução
do sistema de irrigação por meio de pivôs centrais
possibilita o cultivo no período de secas sem risco,
dando estabilidade e fomento à diversificação de cul
turas. Espera-se ainda o aumento da rentabilidade da
agricultura mecanizada de grande porte, com a intro
dução, ora em processo, da agricultura de precisão,
com a utilização de computadores e modernas técni
cas agronômicas.

A introdução do cerrado no sistema produtivo
proporcionou, de forma espetacular, o desenvolvi
mento regional brasileiro, expandiu as exportações
brasileiras, criou inúmeras frentes de oportunidade
de emprego no setor rural e acarretou num aumento
significativo da produção de soja.

A soja é a cultura de destaque dos cerrados bra
sileiros e de grande representatividade na relação co
merciai internacional. O complexo soja (grãos, farelo

e 6leo) representa cerca de 4,6 bilhões de dólares em
divisas anuais, superando as exportações de café, re
presentando mais de 9% das exportações brasileiras.
A soja foi praticamente introduzida na agricultura bra
sileira como uma cultura complementar à do trigo nos
Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Somente na década de 70 a soja ocupou os cerrra
dos, transformando radicalmente a história da produ
ção de grãos no Brasil e no mundo. O tradicional eixo
de produção de grãos do Brasil, a Região Sul, deslo
cou-se para as Regiões Nordeste e Centro-Oeste.

A produção desse commodity agrícola nos cer
rados, que há pouco mais de 20 anos praticamente
não tinha nenhuma expressão econômica, atualmen
te, representa 10% da produção mundial de soja e a
metade da produção brasileira, transformando o Bra
sil em segundo maior produtor mundial de soja, depo
is dos Estados Unidos da América.

Em 1973 produziam-se 5 milhões de toneladas
de soja e em 1998 chegamos ao montante de 30,7
milhões de toneladas, dos quais 15 milhões são pro
duzidos no cerrado. Isso representou um incremento
de 500% na produção nacional; ou seja, produzimos
seis vezes mais do que há 20 anos.

As exportações brasileiras de soja, que repre
sentavam menos de 500 mil toneladas no ano de
1981, passou para 8,3 milhões de toneladas em 1998.
Ocorreu um incremento de 1.600%, o que significa
que as exportações brasileiras aumentaram em de
zessete vezes em apenas dezessete anos. Hoje o
Brasil é o maior exportador de farefo de soja. Dentro
do complexo soja, possuímos uma capacidade de es
magamento correspondente a 30% da capacidade
mundial, e somos o segundo do mundo.

A aventura bem-sucedida no cerrado começou
com os projetos PAD-Ap, em 1972, na região do Alto
do Paranaíba, em Minas Gerais, consolidando-se
como região altamente produtiva que hoje produz ex
celentes variedades agrícolas, inclusive de café. Em
seguida, veio o PAD-DF, próximo a Brasília, perto
desta Casa. Essas duas experiências demonstraram
a viabilidade do cerrado como uma região de gran
des aptidões para se produzir alimento para o mundo.
Esses dois projetos de assentamento dirigido gera
ram o modelo básico para o programa agrfcola de ma
ior duração histórica do Brasil, o PRODECER - Pro
grama de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desen
volvimento dos Cerrados.

A combinação dos interesses entre duas na
ções proporcionaram uma relação no setor agrícola
que perdura por mais de 25 anos, iniciada quando em
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setembro de 1974, o Brasil e o Japão assinaram um
comunicado conjunto sobre o desenvolvimento agrí
cola. Por um lado, havia o interesse de se estimular o
aumento da produção de alimentos para o mundo,
como forma de estabilizar os preços agrícolas inter
nacionais e para diversificar e expandir as áreas dis
poníveis para a produção de alimentos, por outro
lado, havia o interesse no desenvolvimento regional
do País.

A concepção do Prodecer, um programa de Go
verno supervisionado pelo Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e executado através de cooperati
vas agrícolas, objetivou:

1) estimular a ocupação das extensas áreas de
cerrados brasileiros, consideradas até então impro
dutivas e inférteis, através de assentamento de pe
quenos e médios produtores rurais, organizados em
cooperativas;

2) buscar a valorização do homem e sua fixação
à terra, promovendo a interiorização do desenvolvi
mento, como forma de redirecionar o fluxo migratório,
e contribuir, assim, para amenizar os problemas de
superpopulação das grandes cidades e da migração
em direção à região amazônica;

3) ampliar a fronteira agrícola do País, a partir da
utilização intensiva de tecnologia avançada para
viabilizar o aumento da produção e da produtividade,
melhorando a qualidade dos produtores e tornan
do-os competitivos no mercado interno e externo;

4) aumentar a renda dos produtores através da
agregação do valor da produção, via industrialização
dos seus produtos.

A primeira etapa do Prodecer I incorporou 48 mil
hectares de cerrado em Minas Gerais, entre 1979 e
1982, através de projetos de assentamento dirigido.
Além dos projetos de colonização em Iraí de Minas,
Coromandel, Mundo Novo e Paracatu Entre Ribeiros
no Estado de Minas Gerais, o programa permitiu a im
plantação de três empresas agrícolas: Cia. de Desen
volvimento Agroindustrial do Cerrado - CDAC, com
10.120 hectares de área, Curral do Fogo Agroindustri
al, com 4.300 hectares, e a Fazenda Coramandel,
com uma área total de 5.328 hectares. Nesta primeira
etapa, os investimentos totalizaram US$50 milhões.

A partir de 1975, deu-se início à implantação do
Prodecer 11, com a incorporação de uma área de mais
de 205 mil hectares, estendendo o programa a quatro
outros Estados: Goiás, Bahia, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.

Minas Gerais, Estado escolhido para a implan
tação do projeto piloto, ampliou sua participação no

Programa através da incorporação de mais 86,9 mil
hectares de áreas dentro do Prodecer 11. A produção
atinge 106 mil toneladas de grãos e a receita para os
produtores chega a US$28,5 milhões. Milhares de
empregos foram criados e os investimentos somaram
cerca de US$180,7 milhões. A área irrigada atinge
3,6 mil hectares.

Três projetos foram desenvolvidos em sete Mu
nicípios do Estado de Goiás, ocupando 30 mil hecta
res e produzindo mais de 44 mil toneladas de grãos
anualmente, gerando uma receita de quase US$2 mi
lhões em impostos para o Governo. Isto representa
2.400 empregos diretos e 4.860 indiretos. A área irri
gada atinge 2.790 hectares e o valor dos investimen
tos no Estado alcançam US$68 milhões e o valor da
produção é de mais de US$11 milhões anualmente.

Com investimentos de US$50 milhões no Esta
do da Bahia, dois projetos ocupam mais de 31 mil
hectares de cerrados. A produção anual de grãos che·
ga a 51 mil toneladas e rende aos produtores mais de
US$13 milhões. São 3.600 empregos diretos e mais
de 7.200 empregos indiretos.

Na Bahia, o programa foi implementado nos
anos de 1987/88. Neste período observamos a ocor
rência de um aumento significativo da produção de
soja no Estado, que basicamente foi resultado do au
mento da produção na região de desenvolvimento do
projeto.

São dois os projetos no Estado do Mato Grosso,
com investimento total atingindo 50 milhões de dóla
res, em mais de 35 mil hectares de cerrados. Anual
mente, são produzidos 28 mil toneladas de grãos que
proporcionam aos produtores uma receita de US$7
milhões e US$1,2 milhões de impostos gerados; os
empregos diretos chegam a 2 mil e os indiretos a 4
mil. Com a implantação dos projetos no Mato Grosso,
no ano de 1986, a produção de soja do Estado apon
tou um crescimento de 16%, aumentando sua partici
pação na produção brasileira em 59%. A evolução da
produção na região dos projetos foi mais significativa
do que a evolução da produção do Estado; ou seJã, o
crescimento da produção de soja no Estado basica
mente se deve à evolução da soja na região dos pro
jetos, confirmando a importância do Prodecer para o
desenvolvimento regional.

O Projeto de Colonização Alvorada é o único do
Estado de Mato Grosso do Sul e ocupa uma área de
22 mil hectares. Produz 38 mil toneladas de grãos
anuais no valor de US$9,56 milhões. Os impostos ar
recadados atingem 1,6 milhões de dólares. Foram ge-
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rados 500 empregos diretos e mil indiretos, para um
investimento total de US$26,1 milhões.

Por último, o Prodecer 111 Piloto incorporou mais
80 mil hectares de cerrado ao processo produtivo,
sendo 40 mil no Município de Pedro Afonso, no Esta
do do Tocantins, com apoio irrestrito do Governador
Siqueira Campos, e no Estado do Maranhão, Municí
pio de Gerais de Balsas, a partir de 1994. Esses pro
jetos, que ainda se encontram em fase de implanta
ção e conclusão de seus investimentos, prevêem o
aporte de cerca de 128 milhões de dólares. A produ
ção prevista é de mais de 171 mil toneladas de grãos,
com uma receita de 33 milhões de dólares anuais,
com a criação de 680 empregos diretos e gerando im
postos (ICMS) na ordem de US$5 milhões.

No total são 21 projetos implantados em sete
Estados brasileiros, com o assentamento de 758 pro
dutores através de cooperativas ou associações de
produtores, numa espécie de reforma agrária bem su
cedida e exemplar.

A implantação dos projetos contou com o entu
siasmo de colonos ainda jovens, que praticamente
formaram famflias com a evolução do programa.

A ocupação das áreas de cerrado brasileiro
ocorreu com o encorajamento proveniente do Pro
decer, já que teve papel fundamental na divulgação
tecnológica para ocupação destas áreas - até então
consideradas improdutivas e inférteis, em especial-,
com o apoio da Embrapa Cerrado, através da pes
quisa nos cerrados brasileiros, nos quais implantou
variedades de grão altamente produtivos e aptos às
condições locais.

Os números são realmente expressivos. Para a
incorporação de uma área total de 334 mil hectares
de cerrado foram necessários investimentos que atin
giram US$570 milhões. Em contrapartida, as receitas
anuais para os produtores têm girado em torno de
US$132 milhões, com a arrecadação de US$22 mi
lhões em impostos.

Decorridos pouco mais de 21 anos do primeiro
projeto, o Prodecer apresenta resultados econômicos
e sociais significativos para as regiões onde foram im
plantados, para o Brasil e para o Japão, cumprindo
com os objetivos para os quais foi implantado, e para
a estabilização da oferta mundial de alimentos.

O efeito multiplicador desses projetos fez de
senvolver as regiões circunvizinhas, incrementando a
produção regional, através do desenvolvimento da
produção, conforme dados do próprio Instituto Brasi
leiro de Geografia e EstaHstica - IBGE.

É de se destacar que os investimentos como
contrapartida dos governos brasileiros, aplicados em
forma de infra-estrutura, são recuperados já nos pri
meiros anos através do recolhimento dos impostos in
cidentes diretamente sobre o resultado da produção
dos projetos. Por outro lado, ocorreu um incremento
na renda dos governos federal, estaduais e municipa
is em função da economia gerada pelo efeito multipli
cador do programa, tanto da produção rellional,
quanto do incremento nas atividades de comércio e
serviços que ocorrem nos Municípios próximos aos
projetos.

O conseqüente desenvolvimento, através do
programa, tem permitido a geração de mais de 20 mil
empregos diretos e mais de 40 mil empregos indire
tos. A produção anual de grãos nos projetos registra a
cifra de 580 mil toneladas, além de mais um milhão de
toneladas pelo efeito multiplicador. A criação dessas
alternativas de investimento demonstra a viabilidade
dos projetos de colonização como forma de conter o
fluxo migratório para os grandes centros urbanos,
como também conter o avanço populacional sobre as
áreas amazônicas.

A geração de impostos, a partir da implantação
dos projetos, foi fundamental para melhorar a qualida
de de vida dos colonos, como também da população
regional. O desenvolvimento das comunidades locais,
inclusive com emancipação dessas áreas em municí
pios, criaram importantes centros urbanos, compara
dos com a época anterior aos projetos. Aumentaram o
número de estabelecimentos comerciais, escolas, re
sidências e infra-estrutura urbanística.

Segundo os depoimentos dos atuais Prefeitos,
existem dois tempos para esses municípios: antes e
depois dos projetos instalados. Antes dos projetos,
praticamente não havia perspectivas para o desen
volvimento das comunidades locais; mas, com a intro
dução do programa, ocorreu um aumento importante
de circulação de riqueza que proporcionou a criação
de verdadeiras cidades nas fronteiras agrícolas brasi
leiras.

Por isso o Prodecer é caracterizado por ações
integradas, sem paternalismo nem desperdícios, vi
sando ao desenvolvimento sustentado com a manu
tenção e preservação das áreas produtivas e recupe
ração das áreas degradadas.

A preocupação com a proteção à natureza e ao
meio ambiente tem merecido atenção especial desde
o início do programa. Sempre que possível, as reser
vas ecológicas são agrupadas em condomínios, para
melhor proteção das nascentes e dos solos. A Campo
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tem avaliado a situação do meio ambiente de vários
projetos. E da forma como foram concebidos, apre
sentam excelentes condições de preservação dos re
cursos naturais, como água livre de poluição, vazão
constante dos rios, biodiversidade da fauna e da flora.
Além disso, ajustados ao conceito de desenvolvimen
to integrado de microbacias, os projetos prevêem, e
os produtores adotam como rotina, métodos de con
servação do solo, como terraceamento, curvas de ní
vel, rotação de culturas entre outras tecnologias.

Através do sistema cooperativista, com planeja
mento adequado, utilização de técnicas agronômicas,
de gerenciamento e grande competitividade, os resul
tados surgiram proporcionando uma produtividade
bem acima da média regional,e até de nações desen
volvidas. Recentes levantamentos demonstram que a
soja produzida pelos projetos apresentam melhores
características do que outras regiões do País. Com
parando-se o projeto de Pedro Afonso, no Tocantins,
com duas mil amostras da região de Rio Verde, em
Goiás, verificou-se a extração de 25,5% de óleo, con
tra 21,4%, e o nível de proteína bruta equivalente a
39% contra 36,6%.

A participação das cooperativas no programa vi
abilizou todo o processo de industrialização da produ
ção, respaldado pelo nome da instituição e pela logís
tica de comercialização, o que proporcionou um au
mento da renda dos produtores através da agregação
do valor da produção.

Enquanto as cooperativas selecionadas partici
param dos processos de comercialização e apoio aos
colonos, este objetivo estava sendo cumprido. Mas
com a liquidação destas, por problemas conjunturais
relacionados ao processo cooperativista brasileiro, os
colonos perderam inestimável apoio. Fato este inima
ginável em qualquer elaboração de projeto e seleção
de cooperativa, já que apresentavam boa performan
ce financeira.

O Prodecer consolidou-se ao longo desses
anos como um programa de desenvolvimento regio
nal de sucesso. A importância e a grandiosidade des
te empreendimento tornaram-no o símbolo da coope
ração econômica internacional e de amizade dura
doura entre os povos do Brasil e do Japão, como bem
está lavrado no acordo de projeto assinado pelas
duas nações.

A JICA, Agência de Cooperação Internacional
do Japão, financiou de forma inédita, o Prodecer (I, 11
e 11I), em seus projetos pilotos, fugindo à finalidade
exclusiva de cooperação técnica. Para tanto, aplicou

recursos próprios sob o consenso de todos os minis
tros japoneses.

O Sr. Antônio Jorge - Concede-me V. Exª um
aparte?

O SR. MOACIR MICHELETTO - Concedo o
aparte ao nobre Deputado.

O Sr. Antônio Jorge - É muito importante a re
ferência que V. Exª' está fazendo ao Prodecer, a esses
recursos internacionais em cooperação com o Brasil.
Sou representante do Tocantins e conheço o Prode
cer na cidade de Pedro Afonso. Esse projeto veio re
volucionar o nosso Estado, região carente e que hoje,
graças a Deus, está em plena produção. Isso ocorre
graças ao Prodecer, ao Governo do Estado e ao apoio
também do Banco do Brasil. Temos também de teste
munhá-lo em Balsas, no Maranhão. E há estudos
para implantação na cidade de Campos Lindos, no
Tocantins. Só tenho de agradecer a V. Ex!! e parabeni
zá-lo por se referir ao Prodecer, a melhor reforma
agrária que acontece neste País. Trata-se da reforma
produtiva, que cria condições de implantar e ver o re
sultado. O Estado do Tocantins é testemunha disso. A
região de Pedro Afonso, que antes não produzia
nada, hoje é um canteiro de obras, tem energia e
grande produtividade. Parabéns a V. Ex!!, Deputado
Moacir Micheletto, pela referência que faz ao Prode
cer! Espero que esse programa seja também implan
tado em outros lugares, a fim de melhorarmos o cer
rado brasileiro.

O SR. MOACIR MICHELETTO - Agradeço ao
Deputado Antônio Jorge o aparte. O Estado do To
cantins, por sua fronteira agrícola, é exemplo não só
no campo da produtividade, mas sobretudo na área
ecológica.

Para dar suporte ao programa nas áreas do cer
rado, a Jica vem aplicando recursos sob a forma de
cooperação técnica durante os últimos 20 anos, atra
vés do Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado,
ligado à Embrapa. Além disso, a participação do
Governo japonês, junto com a iniciativa privada, na
criação da holding Jadeco, abriu um precedente
para atender à coordenação desse programa jamais
ocorrido naqueh3 país, que resultou, junto com a Sra
sagro, empresa brasileira de capital misto, na criação
da CAMPO - Companhia de Promoção Agrícola, mui
to bem dirigida pelo competente companheiro Dr.
Emiliano Botelho, colocando-a em destaque não ape
nas no Brasil, mas também internacionalmente.

Como principal mecanismo de cooperação ni
po-brasileira, a Campo é responsável pela coordena
ção. pelo planejamento e pela assistência técnica a
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cada um dos projetos do Prodecer durante sua fase
de implantação. E responde também por toda articula
ção com órgãos federais, estaduais e municipais,
com os agentes financeiros, como o Banco do Brasil e
o Banco do Nordeste, e com sistemas de pesquisas e
cooperativas, que constituem a base de desenvolvi
mento do programa.

Nos últimos 22 anos, a Campo consolidou-se
como uma das principais estruturas da moderna agri
cultura brasileira. Atua em 12 Estados brasileiros,
com projetos que vão desde o Rio de Janeiro até Ro
raima e também no Equador. Atualmente, desempe
nha um importante trabalho no desenvolvimento da
biotecnologia no Brasil com 2 laboratórios em produ
ção comercial na Bahia e em Minas Gerais.

Junto com a Companhia Vale do Rio Doce, nos
Estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Mato
Grosso, consolida definitamente o Corredor de
Exportação Norte, que cresce 24,5% ao ano, expor
tando cerca de 780 mil toneladas, previstos para este
ano, no Porto de São Luís.

Os projetos de expansão do Prodecer, finan
ciados com recursos da ex-OECF (Fundo de Coope
ração Econômica Externa), através da Jadeco, refor
çam o consenso e aprovação, pelo povo japonês, do
conceito básico do programa, reconhecido naquele
país como National Project, de interesse da socieda
de japonesa.

O Prodecer é um programa especial, devido ao
seu significado e a sua importância no contexto eco
nômico e social brasileiro. Todavia, devemos reconhe
cer que os colonos e as cooperativas foram atraídos
pelo projeto devido à perspectiva de boa rentabilidade
e em função de diversos fatores, entre os quais desta
camos o investimento em infra-estrutura, acordada
como contrapartida do Governo brasileiro, e que em
muitos casos foram supridos por investimentos dos
próprios colonos, e também, pelas condições favorá
veis dos financiamentos, que impulsionariam o des
bravamento de regiões estruturalmente precárias.

Para criar uma agricultura competitiva interna
cionalmente, a partir do modelo adotado, com lotes
de pequeno e médio porte em novas regiões, neces
sitou de uma logística básica de suporte operacional
à produção integrada à comercialização. Para tanto, o
fomento em infra-estrutura e abertura dessas áreas
pelos colonos e cooperativas acarretou crescimento
global do endividamento, o que vem sufocando a ca
pacidade financeira ao longo desses anos.

Apesar dos fantásticos resultados apresentados
até então, temos uma preocupação com a situação

individual dos colonos ligados ao Prodecer. As dificul
dades empresariais originadas peJo elevado endivi
damento merecem a atenção e uma solução do Go
verno brasileiro. É sabido que na maioria dos casos,
essa situação foi gerada por problemas conjunturais
externos ao processo produtivo de cada colono. A si
tuação gerou uma mudança na composição inicial do
projeto, observando uma rotatividade dos colonos ori
ginais, e um cenário de ações judiciais provocado
pelo elevado nível de inadimplência.

As condições excepcionais proporcionadas pe
los recursos japoneses, deveriam ser estendidos aos
financiamentos do Prodecer. Os juros, os prazos e a
carência deveriam ser concedidos aos colonos e coo
perativas sob os termos do Programa Especial, não
mais onerosos para os participantes do projeto do
que os termos e condições mais favoráveis aplicáveis
aos empréstimos ou créditos comparáveis disponíve
is a outros tomadores no Brasil, especialmente aque
les localizados na região dos cerrados, conforme foi
lavrado no Acordo de Projeto celebrados entre os Go
vernos dos dois países. No entanto, encontramos ta
xas de juros praticados em programas no Brasil em
condições mais favoráveis do que os praticados no
Prodecer.

As condições de financiamento repassadas ao
colonos se enquadraram àquelas praticadas normal
mente pelo mercado financeiro do crédito rural brasi
leiro, sob as forma de juros e correção monetária, du
rante os anos em que ocorreram liberações vincula
das ao fundo do Prodecer.

Sobre as condições adotadas, podemos desta
car sobre cada item:

1) Prazo e Carência: os contratos do Prodecer
são os que têm maior prazo se comparados com os
demais recursos de crédito rural.

2) Encargos Financeiros Ouros e correção mo
netária): os recursos liberados no início do projeto ti
nham condições favoráveis de juros e correção mone
tária. Como exemplo, os recursos para crédito fundiá
rio previam rebate na correção monetária.

Se comparadas com Fundos Constitucionais e
Programas Especiais - PRONAF, as condições atuais
dos financiamentos são comparativamente desfavo
ráveis.

É inexplicável a captação de recursos destina
dos à modernização e ampliação da agricultura brasi
leira a uma taxa de 2,75% ao ano e repassá-los para
os agricultores e cooperativas à escorchante taxa de
TJLP +6% ao ano. Isto, além de inexplicável, é imoral,
porque são extremamente caras dentro do perfil eco-
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nômico brasileiro atual. E um programa desta magni
tude, e pelo caráter social que representa, não pode
comportar juros de mercado.

As razões do endividamento são muito bem co
nhecidas pelos membros do Congresso Nacional,
que em 1994 fez um levantamento sistemático e bem
documentado das razões do endividamento do setor
agrícola, através de uma Comissão Parlamentar Mis
ta de Inquérito. Destacamos, em primeiro lugar, as
constantes mudanças de fatores de correção mo
netária que influíram no encarecimento dos finan
ciamentos, especialmente após a adoção da TR 
Taxa Referencial de Juros, em fevereiro de 1991. Des
tacamos, o período posterior a julho de 1994, quando
os encargos cobradas dos financiamentos rurais pas
saram a apresentar juros reais, bem acima da varia
ção do custo de produção e da renda. Em segundo lu
gar, os juros efetivamente cobrados nos contratos
percorreram uma trajetória de crescimento'desde o
início da implantação dos projetos do Prodecer. Como
exemplo, os financiamentos celebrados em 1986 e
1987 apresentavam juros médios em torno de 5% ao
ano, e, em 1991, os contratos passaram a ser cele
brados com taxas médias em torno de 12% ao ano.
Além disso, os financiamentos paralelos realizados
pelos colonos, para suplementar os recursos do pro
grama, chegaram a ser contratados com taxas bem
superiores, entre 18% e 24% ao ano, contribuindo
muito para o inchaço do nível das dívidas. Em terceiro
lugar, os contratos de financiamento com recursos do
Prodecer estipularam que sobre valores atrasados ou
inadimplentes teriam os juros de normalidade altera
dos para 24% ao ano. Esses encargos são tecnica
mente impraticáveis diante da rentabilidade do setor ru
ral. Por último, cabe enfatizar que alguns investimentos
em infra-estrutura, de responsabilidade dos Estados e
da União, como escolas e estradas, foram bancados
pelos próprios colonos. E são estes colonos que as
mantêm para utilização pública.

Portanto, Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
quero enfatizar que dentro das etapas de insumos,
produção, agroindústria e circulação no complexo
soja, os conglomerados americanos não tomaram a
iniciativa de avançar no processo de produção, por re
presentar maior nível de risco. Exatamente nessa
área de maior risco, o Japão participou com recursos,
através do Prodecer, ajudando o Brasil.

Os conglomerados americanos do complexo
soja, constatando o sucesso da área produtiva,
agressivamente avançaram nas áreas pré e
pós-produção, dominaram por completo essa área.

Em razão disso, o Japão, que durante 21 anos inves
tiu mais de 600 milhões de dólares de recursos e
manteve longa parceria de cooperação técnica, con
tribuiu decisivamente para transformar os cerrados
no grande celeiro mundial.

Por outro lado, os colonos assentados sob o am
paro do Prodecer sofreram com altos juros e saldos
devedores elevados, deixando apenas os conglome
rados americanos usufruírem das vantagens e lucros
desse empreendimento de desenvolvimento agrícola
do cerrado.

Sr. Presidente, o avanço e o predomínio são tan
tos que, recentemente, até na área de produção, esses
conglomerados americanos estão se direcionando,
aproveitando-se da difícil situação do fluxo de caixa dos
produtores assentados, com a prática de compra de
soja verde. Assim, a área do cerrado está completa
mente enquadr"clda como parte da estratégia mundial
das empresas americanas do complexo de soja.

Encontram-se em andamento as negociações
para a continuidade do programa com o fomento, tam
bém, na atividade agroindustrial e de infra-estrutura,
de apoio à produção e comercialização.

No último dia 2 de setembro, em Tóquio, a Con
federação Nacional da Indústria, representando o
lado brasileiro, e o Keidarem, pelo lado Japonês, pro
moveram o 8º Encontro Empresarial Brasil-Japão. Na
oportunidade desse importante fórum foram analisa
das as ações presentes e futuras do programa. A sua
continuidade é fator fundamental para as contínuas e
frutíferas relações entre o Brasil e o Japão, considera
do como Projeto Nacional, dada a sua importância
estratégica no c:ontexto do território brasileiro, como,
também, em nível mundial.

As negociações do futuro do programa esbar
ram-se nas pendências aqui citadas, pois o endivida
mento da segunda fase do Prodecer e os elevados ju
ros incidentes no Prodecer 111 inibem novas inversões
de capital com este fim. E não podemos descartar o
interesse de nossos parceiros em destinar novos in
vestimentos para o Brasil, pois a nova etapa contará
com ações inte~lradas entre produção, beneficiamen
to e comercialização, com culturas de alta rentabilida
de e com emprego intensivo de mão-de-obra, para os
quais está estimado o aporte de US$850 milhões em
novos investimentos para acontinuidade do Prodecer
nos Estados do Pará, Roraima, Rondônia e do Piauí.

Esses novos investimentos visam tanto a agre
gar renda aos projetos já implantados, quanto à im
plantação em nClvas áreas, como já citei anteriormen
te.
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Pois bem. O Pós-Prodecer, o futuro Prodecer,
que "vai dar continuidade a essa riqueza enorme do
cerrado brasileiro, considera a possibilidade de au
mentar a produção de alimentos com o conseqüente
aumento das exportações brasileiras. Analisando
concomitantemente os problemas existentes, com
possíveis alternativas, o Pós-Prodecer está sendo
preparado como um projeto estratégico que virá con
templar o fortalecimento e a ampliação do intercâm
bio comercial Brasil-Ásia e Brasil-Japão.

Ouço, com prazer, o nobre deputado Confúcio
Moura.

O Sr. Confúcio Moura - Deputado Moacir Mi
cheletto, cumprimento V. EX- pela abordagem de um
tema que ainda não tinha ouvido se por acaso acon
teceu, não verifiquei; a exaltação e o elogio sincero da
parte de V. Ex!! ao Prodecer. Tenho acompanhado e
observado esse modelo diferenciado, produtivo, com
petitivo, com uma assistência diária da Campo a es
ses produtores cooperativados, e o resultado prático,
a modificação total do seu modo de viver. Rondônia
está incorporada como um dos próximos Estados a
serem contemplados. Meus sinceros cumprimentos a
V. ExB pelo pronunciamento.

O SR. MOACIR MICHELETTO - Agradecemos
ao competente companheiro, membro da Frente Par
lamentar da Agricultura e da Comissão da Agricultura
e Política Rural, por sua interferência. Tenho certeza
que o Estado de S. Ex!! será contemplado, haja vista o
levantamento feito pela Companhia de Promoção
Agrícola - CAMPO.

Ao encerrar, Sr. Presidente, Srl!! e Srs., enfatizo
que os problemas que relatei merecem a atenção desta
casa e do Governo brasileiro, neste momento especial
em que debatemos fervorosamente os assuntos sobre
as dívidas do setor rural. Ao buscarmos uma solução
para a agricultura brasileira, precisamos incluir, antes
que seja tarde, um tratamento especial ao Programa,
cobrado por toda a sociedade, não apenas do Brasil,
mas também do Japão. Ao ser reconhecido como proje
to nacional, isto significa, na ética das relações interna
cionais, que o programa patrocinado pelos dois países
não pode fadar seus integrantes à falência.

Quando se cria um projeto, como um dos 21
projetos do Prodecer, todos saem beneficiados. O
Brasil incrementa a sua produção em níveis de desta
que, aumenta suas divisas internacionais e aumenta
a sua riqueza; os governos estaduais criam um pólo
de desenvolvimento e aumentam sua arrecadação de
impostos; os Municípios vêem injetados em sua eco
nomia local recursos que geram uma explosão de de-

senvolvimento, como é o caso do Município de Pedro
Afonso, no Tocantins, e de Balsas, no Maranhão. Ga
nha com o projeto a sociedade local, quando se ex
pandem o comércio, os negócios e os serviços, e au
mentam também as oportunidades de emprego. Até
mesmo os novos produtores da região se beneficiam
com a logística implantada e investida pelos colonos.

Pois bem. Todos se beneficiam com o projeto,
mas apenas o produtor assentado assume o paga
mento desse investimento, quando não é acusado e
discriminado pela sociedade que se beneficiou por
sua dificuldade de endividamento.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, é inconce
bível que o Governo brasileiro não atenda ao fortale
cimento dessa nossa agricultura. Pois honrar os com
promissos assumidos com o Governo e o povo japo
nês, que investiu 21 anos nos cerrados brasileiros,
significa apoiar os agricultores brasileiros.

O Prodecer deve continuar a ser apoiado por to
dos, principalmente pelo nosso Governo, para atingir
mos, em pouco tempo, a condição de maior fornece
dor de alimentos no mundo. Por isso viemos a esta tri
buna, para falar dos sucessos do Prodecer no cerrado
brasileiro.

A Sr! Marinha Raupp - Concede-me V. Exª um
aparte?

O SR. MOACIR MICHELETTO - Ouço V. Exª.
A Sr! Marinha Raupp - Deputado Moacir Mi

cheletto, parabenizo-o por seu belo discurso, sabedo
ra que sou que V. Ex!! é um Parlamentar que sempre
tem defendido a agricultura no nosso Brasil. Somos
testemunhas, pelo Estado de Rondônia, que V. Ex!!,
quando Presidente da Campo, prestou um grande tra
balho. Tivemos oportunidade, como Deputada Fede
ral, esposa do então Governador de Rondônia, Waldir
Raupp de Mattos, de encaminharmos ao Prodecer,
no Ministério da Agricultura, a inclusão do Estado de
Rondônia nesse programa tão importante. Tivemos o
apoio de V. Ex!! no Ministério da Agricultura, do Pre
sidente da Campo, Sr. Emiliano, e também do Deputado
Valdir Colatto. Agradeço a V. Exª, em nome do povo
de Rondônia, o apoio que nos deu para incluir o nosso
Estado nesse programa tão importante para o Brasil
e, com certeza, para o cerrado rondoniense.

O SR. MOACIR MICHELETTO - Agradeço a
V. Ex!! o aparte.

Sr. Presidente, sou grato pela oportunidade de
ter vindo a esta tribuna falar sobre um tema tão impor
tante para a economia do Brasil. Haverá uma audiên
cia pública, sexta-feira, em Palmas, ocasião em que
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estaremos ao lado daqueles que querem o desenvol
vimento do cerrado brasileiro.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e nos demais veículos de comunicação des
ta Casa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Ato da
Presidência.

Nos termos do artigo 202, § 2º, ele o art.
33, § 1Q, todos do Regimento Interno, esta Pre
sidência decide criar Comissão Especial, cons
tituída de 31 (trinta e um) membros, destinada
a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 98-A, de 1999, do Senhor De
putado Fernando Zuppo e outros, que "altera o
art. 30 da Constituição Federal, para acrescen
tar inciso conferindo competência ao Município
para determinar atribuições de Vice-Prefeito".

Brasília, 23 de fevereiro de 2000. - Michel
Temer - Presidente.

O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sf!!! e Srs. Deputados, na arte da guerra, há
um princípio básico: cada espaço conquistado deve
ser protegido e mantido; só se deve avançar para ou
tro com extrema segurança, mantendo sempre o terri
tório anterior.

Faço esta introdução para falar da agropecuária
brasileira, que, mesmo com todos os problemas já
amplamente conhecidos da opinião pública, com dívi
das impagáveis e trabalhando com maquinaria velha,
tem mostrado um desempenho extraordinário; de
uma forma geral, tem sustentado a economia do País.

Os dados do IBGE do ano passado mostram o
crescimento da agropecuária, que foi da ordem de
8,99%, sendo bem maior que o setor de serviços e da
indústria, que teve crescimento negativo. No entanto,
mesmo que este cálculo seja tão positivo, a Confede
ração Nacional da Agricultura evidencia que o setor
perdeu renda, principalmente a agricultura.

Para que o setor industrial possa, de fato, mos
trar reabilitação, necessitará de muitos incentivos,
além de forte incremento das exportações. E exporta
ção não se faz por decreto, necessita de uma cultura
nesta área, o que é difícil, e até da monitorização das
médias, pequenas e microempresas, para que dei-

xem de ter medo e passem a exportar, tendo, é lógi
co, a segurança da operação externa econhecimento
dos importadores.

Por tudo isto, justifico a minha introdução neste
pronunciamento: devemos assegurar e manter o terri
tório já conquistado; só avançar com segurança. O
território conquistado, para mim, é a agropecuária, o
agronegócio, a produção primária - aí, sim, está uma
área que deve ser estimulada a avançar, a aumentar a
produção de grãos, atingir as cem milhões de tonela
das, tão falada.s, decantadas e ainda não atingidas.

O ilustre Ministro Pratini de Moraes tem feito a
sua parte, mas ainda precisará de muito mais apoio
para vender a imagem dos produtos brasileiros fazer
um marketing positivo e altaneiro dos nossos produ
tos no exterior; vender a marca de um grande país
produtor e aumentar as nossas exportações e com
isto gerar mais emprego no campo e mais renda.

A área de serviços, a indústria e as atividades
ainda não medidas da Internet, pelo comércio que fa
zem, podem também colaborar com a agropecuária
no aumento do PIB. Todavia, com um investimento
muitas vezes maior.

Depois de fazer estas divagações, retorno ao
solo do meu Estado, para que também a introdução
do meu discurso seja válida. Refiro-me à produção de
feijão no Estado de Rondônia, que nos últimos cinco
anos tem sido importante gerador de riqueza, estan
do classificado em quinto lugar em produção do País.

Nos anos anteriores, o Governo do Estado adqui
ria as sementes e fazia a distribuição para os pequenos
produtores, recebendo o pagamento com a mesma
mercadoria depois da colheita, sendo esta política, com
certeza, a responsável pela crescente produção.

Com o novo Governo, mudou a regra. Agora o pro
dutor deverá procurar o Banco do Brasil, fazer sua pro
posta, apresentar garantias e obter o crédito direto e
comprar a sua semente e o insumo necessário, sendo
que o Governo subsidia apenas o juro da operação.

Até aí, tudo bem; a intenção é válida. Só que a lei
que cria este fundo ainda não foi aprovada pela Assem
bléia Legislativa. Após sua aprovação, deverá ser sancio
nada e promulgada. Depois disto, vem a celebração do
contrato ou convênio com o Banco do Brasil. Tudo deverá
ser passado pela Procuradoria-Geral do Estado para de
pois dar a devida publicação aos pequenos produtores,
que deverão procurar as agências para ocadastramento,
análise de propostas, liberação do crédito, aquisição da
semente e insumo e plantio.

O prazo para plantio do feijão em Rondônia vai
até o dia 15 de abril. Temos mais de um mês para to-
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dos estes procedimentos citados. Concluo que para
este ano, neste modelo proposto, não haverá semen
te certificada para o plantio desta safra. É por isso que
eu digo: quando se conquista uma posição, faça tudo
que puder para não perdê-Ia, porque para reconquis
tá-Ia será muito mais difícil e penoso.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando se
qüência ao Grande Expediente, de acordo com o art.
87 do Regimento Interno, concedo a palavra ao
Deputado Alceu Coltares (PDT - RS). S. Exª dispõe
de 25 minutos regimentais.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
a Câmara dos Deputados está vivenciando um mo
mento importante com a constituição de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito sobre os Medicamen
tos. Foram tantos e tais os abusos e excessos com re
lação a preços que o nobre Deputado Nelson Mar
chezan conseguiu da Câmara dos Deputados a apro
vação para constituição dessa CPI.

No passado, nobre Presidente, quatro outras
CPI sobre o mesmo tema foram instaladas. As alega
ções e fundamentos foram os mesmos: preços abusi
vos, quase um monopólio do capital e de laboratórios
estrangeiros; falsificação de medicamentos; utiliza
ção das mais diversas artimanhas para a importação
de matéria-prima e de insumos e também para a re
messa de lucros; investimentos feitos por alguns labo
ratórios estrangeiros em filiais no Brasil, importando
depois o produto acabado.

Primeiro, tal como nas outras CPls, ouvimos as
autoridades. Estiveram presentes o Ministro Pedro
Malan e o Sr. Cláudio Monteiro Considera, da Secre
taria de Acompanhamento Econômico, do Ministério
da Fazenda. Também o Ministro da Saúde, Sr. Dr.
José Serra, o Diretor Gonzalo Vecina Neto, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ainda o Sr.
Paulo de Tarso, da Secretaria de Direito Econômico,
do Ministério da Justiça.

Depois ouvimos quase todos os representantes
de conselhos. Ouvimos os representantes de associa
ções que, indiscutível e majoritariamente, detêm o ca
pital financeiro, o capital estrangeiro no campo da pro
dução de remédios. Foram tantas as denúncias e as
formulações na CPI que, instalada desde 17 de no
vembro, já ultrapassou mais de três meses da sua
constituição.

Lamentavelmente a CPI perdeu o seu rumo, os
seus cadernos, a sua orientação. Ela começa a se tor
nar repetitiva em sua fase de audiências públicas,

sem que até hoje se tenha iniciado processo efetivo
de investigação dos escândalos, dos exageros as
tronômicos que estão ocorrendo não tão-somente
no preço como na qualidade dos remédios, Dr. Hélio,
V. Ex!!, que é um dos grandes médicos da bancada do
PDT. E o que dizer sobre a falsificação de remédios?

Há alguns dias, três Deputados Federais foram
a Uberlândia e constataram a existência de laborató
rio que produzia enorme quantidade de remédios fal
sos, e a ele vinculado estão outros que aparentemen
te são legalizados.

Ouvimos também o Sr. Aparecido Bueno Ca
margo, Presidente da Abrafarma (um dos momentos
mais tristes da nossa CPI), que zombou de todos os
pobres do Brasil com o tal do BO - Bom para Otário-,
um tipo de remédio que não faz efeito, não vale abso
lutamente nada. E ele confessou esse crime. Pare
ce-me que a associação já o destituiu de sua função.

O que se verifica, nobre Presidente... O que se
constata... Eminente Presidente, estou falando para a
direção da minha Câmara dos Deputados. São pou
cos os colegas que me ouvem. Se não me derem
atenção, eu vou para casa numa tristeza que não aca
ba mais. De costas, tenho certeza de que V. Exl é mui
to mais competente para interpretar o meu discurso. E
eu recebo com muita alegria a manifestação gestual
do nobre Deputado Severino Cavalcanti.

Eu quero apenas dizer aos amigos que a Câ
mara dos Deputados está vivendo um momento de
responsabilidade hercúlea, amazônica e ciclópica.

A CPI dos Medicamentos tem de resultar em
algo, mas não é por esse caminho, de acordo com a
experiência que tenho. Já vivenciei quatro CPI que re
sultaram em absolutamente nada, ou melhor, consa
graram a espoliação, através dos laboratórios de ca
pital estrangeiro cerca de 85% tomaram conta do
mercado, monopolizaram, oligopolizaram. São car
téis comprovadamente cartéis.

Deputado Dr. Hélio, houve um fato: por descui
do, um executivo sem muita experiência foi a uma reu
nião que eles chamam de reunião de fraternidade,
mas era de negócios. E lá, afoitamente, ele redigiu
uma ata, num laptop do laboratório Janssen-Cilag.
Depois o Sr. Wilson, executivo do laboratório, corrigiu
a ata, na qual confessava que majoritariamente 21 la
boratórios, de capital internacional, iriam desenvolver
uma campanha, inclusive utilizando-se dos meios de
comunicação, com a presença dos maiores comuni
cadores do Brasil, como Ratinho, Faustão, Hebe Ca
margo e tantos outros, para dizer à população que
tivesse o cuidado necessário de não consumir remé-
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dios genéricos. Esse é o grande avanço, o grande
passo que a Câmara deu, em 1999, ao aprovar o pro
jeto do Deputado Eduardo Jorge que estabelece os
critérios de biodisponibilidade ou bioequivalência
para o princípio ativo de cada um desses medicamen
tos. O Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos,
está proporcionando à população a compra de remé
dios 30, 40, 50% mais barato, para que a camada
mais pobre a eles tenha acesso.

Ouço, com prazer, o Deputado Severino Caval
canti.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Alceu
Collares, V. Exª tem um pressentimento muito agudo.
O Deputado Marçal Filho e eu conversávamos sobre
o tema abordado por V. Exª e discutíamos o aparte
que poderia ser feito da tribuna. E V. Exª antecipou o
nosso desejo. Estamos preocupados não apenas
com o tema dos medicamentos, mas também com a
privatização dos bancos. Esse é um dos momentos
cruciais vividos pelo nosso País. Estão querendo
privatizar 49% do Banespa. Deputado Alceu Colla
res, V. EXª, que é um desses homens que procuram
dar tudo de si para que o País fique cada vez mais for
te, deve estar abalado com a privatização dos bancos.
Isso é um crime de lesa-pátria que não podemos
aceitar. Vamos, sim, dentro do que estava conversan
do com o Deputado Marçal Filho, prestigiar o pronun
ciamento de V. EXª Em seguida assumirei a presidên
cia, a fim de que o Deputado Marçal Filho possa ocu
par a tribuna de aparte e externar o que discutíamos
com tanto entusiasmo. Parabéns a V. Ex!:! O Rio Gran
de do Sul está bem representado nesta Casa.

O SR. ALCEU COLLARES - Deputado Severino
Cavalcanti, tenho por V. EXª admiração muito grande.
Por incrível que pareça, acredito em tudo o que está di
zendo, de bom coração, porque é homem de bem. Te·
nho certeza de que o que discutia aí na mesa era exa
tamente o que preocupa o povo pobre do Brasil. Jama
is teria qualquer dúvida a respeito do assunto que de
batia, até porque, se fosse alguma outra coisa, não es
taria exercendo bem seu mandato popular.

Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Hélio.

O Sr. Or. Hélio - Nobre Deputado Alceu Collares,
V. EXª é pessoa madura, que tem todas as experiênci
as que um homem públicO gostaria. Dou meu testemu
nho daquilo que representa para a bancada do PDT e
da preocupação que tem com esse assunto, já abor
dado há muito tempo. Tenho certeza absoluta de que
V. EXª não quer que tudo isso acabe num grande chur
rasco gaúcho. Quer solução para essa questão muito
importante. O Ministro da Saúde teve a coragem de en-

frentar e apontar para aquilo que foi o primeiro e princi
pal objetivo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito:
o abuso dos preços dos medicamentos. Ora, se ele
existe e a CPI tem como comprová-lo, há de se co
brá-lo judicialmente, porque parte expressiva daqueles
que se utilizam dos medicamentos o fazem com dinhe
iro público, prestando serviço ao SUS. Em segundo lu
gar e por último, para que possamos ter tempo de ou·
vi-lo, pois V. EXª tem sabedoria muito grande nesse
assunto, o Poder Público tem responsabilidade tam
bém nessa questão, visto que instituições públicas da
mais alta relevância Fundação para o Remédio Popu
lar, em São Paulo, Instituto Osvaldo Cruz, no Rio de
Janeiro, e outras têm a competência de colocar à dis
posição da sociedade medicamento a baixo custo, e
tem a obrigação de fazer com que a Lei dos Genéricos
seja colocada em prática e com que o serviço público
municipal, estadual e federal assuma a responsabili
dade de colocar à disposição do brasileiro os genérj.
coso Com esse sentimento, trago apoio a V. EXª, que
tem experiência e approach para levar isso adiante,
para o bem do País.

O SR. ALCEU COLLARES - Obrigado pelo
aparte de V. E~, Deputados Dr. Hélio e Severino.
Fico, sem dClvida alguma, encantado com a contribui
ção que nos é dada a respeito de assunto de tanta
responsabilidade.

Sr. Presidente, Deputado Severino Cavalcanti,
nobre Líder do PDT, Miro Teixeira, tendo experiência
em CPI oito realizadas no Congresso e quatro na Câ
mara , digo a V. Exªs que todas produziram relatórios
com recomendações generalizadas. Nenhuma foi ca
paz de efetivamente aprofundar a investigação de tal
modo a que, se não colocasse na prisão, pelo menos
processasse aqueles que se prevaleceram de um
produto tão E~ssencial para a criatura humana.

Defendo a tese de que as leis de mercado 
procura e demanda - não funcionam no campo do
medicamento. O cidadão doente, principalmente o
pobre, quando ao médico vai, recebe uma receita e
não tem alternativa de escolha, não é capaz de ir à
farmácia a, b ou c, pois a doença o leva a comprar o
remédio receitado. E há denúncias de brindes de até
automóveis para conjuntos de médicos usufruírem as
benesses do capital internacional, que inclusive está
financiando propaganda enganosa a respeito de re
médios no Brasil.

Lamentavelmente, estou convencido, nobre Líder,
de que nossa CPI, se não pegar outra via, vai acabar
absolutamente em nada. E ela é de responsabilidade
deste Parlamento, sob a representação pública das De-
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putadas e Deputados. Ainda vai recair mais uma enor
me nuvem de descrédito a respeito do nosso trabalho.
Estou angustiado com os caminhos da CPI.

Requeri por escrito: "Considerando que a Comis
são já possui todos os dados capazes de permitir uma
profunda investigação - CPI é para fazer investigação,
apuração, tem a mesma competência de analisar um
processo que se inicia para apurar um crime, acompa
nhada pelo Ministério Público, Polfcia Federal, Receita
Federal, integrantes da Secretaria de Direito Econômi
co, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
da Secretaria de Acompanhamento Econômico, para
que essa fartura de denúncias, documentos que foram
entregues a ela mostrando a tragédia em que vive o
povo doente no Brasil, objeto da mais nojenta e repug
nante forma de espoliação das classes pobres que vão
precisar do remédio para tentar minimizar sua dor".

Estou com medo dessa CPI. Esse medo se funda
menta na experiência de outras das quais participamos e
lançamos nossos protestos, sem conseguir nada. Elas
acabaram sempre em relat6rios absolutamente suaves e
Ilghts, sem apontar nenhum dos crimes que se pratica
contra aquele que precisa do remédio.

Ouço, com prazer, o Deputado Marçal Filho.

O Sr. Marçal Filho - Deputado Alceu Collares,
quando alguns Parlamentares assomam à essa tri
buna, paramos para ouvi-los, exatamente para nos
enriquecermos com orat6rias tão brilhantes. V. Ex'
está entre eles, pela sua história de vida e pela for
ma como aborda os assuntos que traz a debate. O
tema de que trata é apaixonante e importante. Diver
sas vezes já reiteramos a relevância dessa CPI, pois
a questão dos medicamentos é muito séria, por en
volver diretamente a população mais carente e des
protegida. No entanto, creia que essa Comissão
dará resultado, principalmente porque existe o su
porte da Lei dos Genéricos, aprovada por nós e que
deverá ser cada vez mais divulgada. Toda essa ar
mação que fizeram em relação aos genéricos, de
nunciada por V. Ex·, veio à tona através da CPI, que
agora desnudou tudo. Os próprios meios de comuni
cação, que fizeram esse alerta, alguns talvez pagos
regiamente pelos grandes laborat6rios, recuaram...

O SR. ALCEU COLLARES - Confessadamen
te pagos.

O Sr. Marçal Filho - ...e hoje estão propagan
do essa idéia. A Lei dos Genéricos é um avanço que
o País deve à Câmara dos Deputados. Acredito que
o papel da CPI está sendo cumprido, na medida em
que coloca esses assuntos à tona, com certeza fa-

zendo com que tenhamos bom resultado. Parabéns
pelo discurso de V. Ex!!.

O SR. ALCEU COLLARES - Tomara.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Miro Tei

xeira.
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Deputado Alceu Col

lares, pelo que percebo, V. Ex!! está fazendo, de ma
neira serena, um alerta à Casa.

O SR. ALCEU COLLARES - É verdade.

O Sr. Miro Teixeira - A responsabilidade par
lamentar de V. Exll, a responsabilidade política, a
história de V. ExII imprimem um tom moderado às
suas palavras. Percebo sua presença na tribuna
como um alerta. A presença de alguém que quer
que a Comissão Parlamentar de Inquérito retome os
trilhos que produziram sua instalação, acima de
tudo, para não virar um profeta do passado.

O SR. ALCEU COLLARES - Claro.
O Sr. Miro Teixeira - Se depois tudo acabar em

pizza, não adiantaria V. ExII dizer, pura e simplesmen
te: eu sabia. Então, a responsabilidade de um homem
público traz V. Exll à tribuna. Também por dever de
responsabilidade não poderia limitar-me a ouvi-lo.
Penso que o discurso de V. Ex· terá desdobramentos,
terá conseqüências.

OSR. ALCEU COLLARES-Indiscutivelmente.
O Sr. Miro Teixeira - Além dos limites das pare

des da sala onde funciona a Comissão Parlamentar de
Inquérito. Aliás, vou recolher as notas taquigráficas e
vou procuraro Presidente da Câmara dos Deputados...

OSR. ALCEU COLLARES - Sim, Sr. Deputado.
O Sr. Miro Teixeira - Penso que não estamos

diante de uma discussão que diga respeito exclusiva
mente aos Srs. Deputados membros da CPI. S. Exts
lá estão por delegação dos partidos.

OSR. ALCEU COLLARES - Sim, Sr. Deputado.
O Sr. Miro Teixeira - Como V. Ex!! lá está por

delegação do PDT. Penso que os partidos polfticos,
pelos seus Uderes, por outras expressões, ouvidos
os membros das respectivas bancadas naquela Co
missão, devem analisar o que lá está se passando. O
quadro - repito - que V. Ex!! descreve, serena e res
ponsavelmente, se se consumar, se evoluir, se for po
tencializado pelos próprios fatos, pode lançar à nossa
Casa um grau de desconfiança maior da população.
O tema é explosivo. O que V. Exl diz, com a expressão
do saber que a vida pública lhe produziu, é da maior
gravidade. Saiba V. ExII que, no âmbito da Câmara
dos Deputados ou fora dele, se decidirmos examinar
os autos e dele desentranhar peças fundamentais
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para desde logo pedirmos a intervenção da Procura
doria-Gerai da República, deveremos fazê-lo. E este
seu companheiro está à sua disposição para, no mo
mento em que V. Exª considerar oportuno, tomar
essa providência. Vou procurar o Presidente da Câ
mara dos Deputados e isso depende de mim. Vou
conversar com S. Exª sobre o assunto, para termos,
se possível, uma reunião dos Líderes com o Presi
dente e o Relator da Comissão, para sabermos, afinal
de contas, o que se está passando e que vem sendo
trazido ao conhecimento público, de maneira até
agressiva, em certos veículos de comunicação de
massa. O discurso de V. Ex!! não lança qualquer sus
peita sobre a CP\.

O SR. ALCEU COLLARES - Não.
O Sr. Miro Teixeira - Percebo o cuidado de V. Exll

em resguardar a intenção da CP\. Mas o povo brasilei
ro não paga a nós Deputados para que ,tenhamos
apenas boas intenções. E nós que somos tão rigoro
sos na apreciação da conduta dos Srs. Parlamenta
res, tão rigorosos na limitação dos procedimentos,
das prerrogativas, enfim, de tudo que diga respeito à
vida pública, precisamos colocar na cadeia esses
transgressores da lei, essas pessoas que violam o in
teresse público, esses criminosos que são mais noci
vos do que os criminosos colarinho-branco, porque
lançam à morte dezenas de milhares de brasileiros
pela falsificação de remédios ou pelos abusivos pre
ços que muitas vezes praticam. V. Ex!! tem razão, é de
consumo obrigatório. Tenho orgulho de ser da banca
da que V. Ex!! integra com tanto brilho. Obrigado.

O SR. ALCEU COLLARES - Deputado Miro Te
ixeira, agradeço a V. Ex!! o consistente aparte.

Para concluir, quero dizer que requeri hoje à di
reção da CPI a realização de uma reunião reservada
para que essas questões sejam levantadas na dimen
são do que penso. Há muito lobby por aí, há muitas
coisas erradas. No momento em que o Relator me
respondeu, quando interpelado, que não vai mostrar
as peças recolhidas, porque elas estão à disposição
da Consultoria Legislativa, e que só vai apresentá-Ias
quando o Relatório estiver pronto, S. Exll cometeu o
maior dos pecados numa Comissão Parlamentar de
Inquérito: a falta de transparência.

Ali não é só o Relator, todos nós somos respon
sáveis, cada um no exercício de seu mandato e na
prestação de contas que fazemos ao eleitor. Só estu
dando essas peças poderemos apurar o roubo, o sa
que, a exploração e o prevalecimento dos grupos in
ternacionais. Fui indicado membro da CPI para servir
ao meu partido e para colocar na cadeia, se for o caso

- tal como fiz quando eu era Governador, o primeiro
caso na história do País - pessoas culpadas de sone
gação. Vinte e três grandes empresários foram para a
cadeia por decisão do Poder Judiciário. Se não fizer
mos a mesma coisa aqui, tenho dúvidas a respeito do
destino dessa Comissão Parlamentar de Inquérito,
em tão boa hora requerida pelo nobre Deputado Nel
son Marchezan.

Nessa reunião reservada, teremos de rever a
metodologia, porque as coisas estão no rumo do caos,
da anarquia. Perdemos o rumo da capacidade de inter
rogação que os membros de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito devem ter. Estamos perdendo mui
to tempo. Em noventa dias termina o prazo para o fun
cionamento da CPI, e, pelo jeito, haverá mais um rela
tório com conclusões generalizadas.

Por exemplo, para mudar a atual estrutura admi
nistrativa, isso não presta para nada. Ora, disseram
que, no Ministério da Justiça, há uma Secretaria de Di
reito Econômico para cuidar dos vigaristas e que tem
orçamento de 97 milhões de reais. Coitado do Paulo de
Tarso. Tem boa cara, mas não possui ferramenta para
pegar no cabo de um arado e virar a terra no mundo da
corrupção que está aí dentro. E o que ocorre é corrup
ção pura e da mais alta significação para as pessoas.

É um vigarista a pessoa que veio aqui falar a
respeito do BO. Ora, ele é quem é um BO. Em minha
opinião, BO não significa nem bonificação nem bons
para otário, mas boçal, bobo, idiota. Pensam que o
Parlamento é composto de idiotas. Se eu estivesse na
Presidência, esse homem estaria na cadeia por ter
confessado que vende remédios que não fazem efeito
algum. E tais medicamentos são vendidos a pessoas
que chegam às farmácias com dores, aflições e an
gústias e que possuem apenas uma receita e pouco
dinheiro no bolso.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Alceu Colla
res, assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Severino Cavalcanti, 2e Vi
ce-Presidente; Nela Rodolfo, § 211 do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nela Rodolfo) - Nos ter
mos do § 7Q do art. 95 do Regimento Interno, concedo
a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, de
São Paulo. S. Ex!! tem a palavra por dez minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Parlamentares, apresentamos ontem uma questão
de ordem à Mesa da Câmara no sentido de que na
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tramitação da PEC das medidas provisórias não se
poderia alterar texto que já tivesse sido aprovado por
esta Casa e mantido pelo Senado.

Ora, se a matéria já passou por esta Casa e foi
mantida pelo Senado, certamente é incontroversa. E
o Sr. Presidente, ao responder à questão de ordem,
indeferiu-a. Recorri à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação alegando que a outra Casa de
veria ter decretado a coincidência, no sentido de as
matérias não terem sido alteradas. Mesmo que não
tenha sido decretada a coincidência no Senado da
República, ao retornar a matéria a esta Casa, não po
derá a Comissão Especial ou o Plenário alterar dispo
sitivo que anteriormente tenha sido inserido na PEC e
convalidado por sua manutenção no Senado.

Na verdade, fala-se que teria sido elaborado um
acordo para mudar principalmente o atual art. 246 da
Constituição, que proíbe a utilização. de medidas provi
sórias em matérias oriundas de emendas constITucio
nais. É a garantia de que, nessas matérias objeto de
emendas constITucionais, não tenhamos as malditas
medidas provisórias. Mas se esse anunciado acordo for
levado avante, teremos uma situação pior que a atual
em relação às medidas provisórias. Pelo menos hoje,
enquanto está em vigor o atual artigo da Constituição
sobre medidas provisórias e mantido o art. 246, não po
derá o Executivo, como é de seu interesse, regulamen
tar matéria previdenciária por medidas provisórias.

Apresentamos essa questão de ordem porque
não concordamos efetivamente com o status quo
das medidas provisórias. Queremos modificar para
restringir, mas, da forma como está sendo colocada,
vai ser ampliada. Ainda que se tente limitar o prazo de
tramitação das medidas provisórias, impedindo a
reedição indeterminada e limitando o prazo de vota
ção, vamos ampliar o campo, sabiamente limitado
pelo Congresso. Naquele momento político, como
não conseguiríamos modificar a tramitação das medi
das provisórias, limitamos sua edição em relação às
matérias objeto das emendas constitucionais. Mas
agora é o "liberou geral". Estamos assistindo a um
verdadeiro carnaval. O Governo já colocou seu bloco
na rua e, com eJe, vai tentar fazer uma modificação. E,
sem dúvida alguma, teremos uma situação pior do que a
atual.

Por isso, estamos preocupados e aguardamos
efetivamente a manifestação da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. Esperamos que aque
las matérias constantes da proposta de emenda
constitucional das medidas provisórias que já foram

apreciadas por ambas as Casas não possam ser alte
radas.

Na verdade, temos hoje uma situação diferente
de algum tempo atrás, quando, para se promulgar
qualquer reforma da Previdência, valeu a matéria que
passou pelas duas Casas. Aquela matéria controver
sa ficou jogada ao léu. O que sobrou, para se evitar o
tal pingue-pongue, não se sabe. Promulgou-se, en
tão, a emenda da Previdência, porque o interesse da
quele momento, no final de 1998, era o de promulgar
qualquer reforma da Previdência. Na verdade,
abriu-se um precedente, e agora não se quer fazer va
ler esse precedente para as medidas provisórias, por
que prejudica o jogo de interesses.

Na verdade, queremos deixar um alerta a todos
aqueles que têm essa preocupação, principalmente aos
Parlamentares que honram o seu mandato, que tem de
ser exercido em sua plenitude. Medida provisória é uma
maneira de jogar o Parlamentar de lado, ignorá-lo, fazer
de conta que ele não existe. Se essa PEC das medidas
provisórias for aprovada, tudo vai ficar pior ainda. MUITOS
certamente têm de tomar cuidado, porque valerão me
nos do que pensam que valem, valerão nada. Alguns
ainda sabem que não valem nada, mas opiorsão aque
les que pensam que valem alguma coisa, mas não va
Iem nada: acabam fazendo esse jogo de interesses e
relegando a um plano secundário a importância e o va
lor do mandato parlamentar.

O mandato parlamentar vale muito mais do que
muitos consideram, mas precisa ser exercido em sua
plenitude. E para exercê-lo com plenitude, não pode
mos admitir, em hipótese nenhuma, que esse acordo,
comentado pelos cantos da Casa, seja levado a efei
to, ampliando-se de maneira abusiva o campo de
ação das medidas provisórias.

Hoje, todos reclamam, todos criticam, mas, na
verdade, se for aprovado esse acordo, vai-se ampliar
mais ainda o espaço das medidas provisórias: serão
matérias tributárias, matérias financeiras, matérias ori
undas das emendas já aprovadas na Constituição. Cer
tamente, teremos uma situação totalmente esdrúxula,
razão pela qual apresentamos a questão de ordem.

Vamos lutar para que efetivamente possamos
modificar essa situação. Há medidas provisórias que
já estão na sua sexagésima reedição e não foram
apreciadas. Certamente, isso é um desprestígio para
o Congresso Nacional. É importante que todos este
jam atentos. De repente, parece que apenas o que in
teressa é a disputa política - quem é o primeiro, o se
gundo, o terceiro, qual é a Comissão, a Presidência, a
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Relatoria -, e deixamos de lado essa discussão, que
é, sem dúvida, a principal.

A medida provisória substitui o Congresso
Nacional, relega o Parlamentar a uma condição ínfi
ma. E ele, na verdade, acaba não percebendo o que
está acontecendo. Alguns poucos, que se preocupam
em alertar, acabam incomodando os outros. Muitos
nem gostam, nem aceitam que iSl:lO seja levantado, e
quando discutimos um fato desse valor, pequenos
grupinhos aqui e ali estão debatendo outras coisas,
não estão interessados efetivamente com o fulcro, o
fundamento do exercício parlamentar, da atividade le
gislativa, estão muito mais preocupados em saber
qual é a próxima reunião disso ou daquilo, quando, na
verdade, estamos discutindo uma coisa muito mais
ampla, que é o valor do Parlamento, a essência do Le
gislativo. Lamentavelmente, tudo isso está sendo
abandonado, largado à própria sorte.

Por isso, aguardamos a decisão da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação para garantir
que as matérias já votadas pela Câmara dos Depu
tados e pelo Senado, coincidentes, portanto, não pos
sam ser alteradas por esta Casa. Acordo nenhum
pode valer mais do que o texto constitucional, do que
o Regimento Interno.

Eis uma frase antiga: ao rei tudo, menos a honra.
Se esse acordo das medidas provisórias passar, é
melhor fechar as portas e deixar tudo ser resolvido
com as medidas provisórias, pois não haverá neces
sidade de se trabalhar, de se fazer mais nada. Por me
dida provisória decidir-se-á tudo, até o valor da impor
tância do trabalho legislativo.

Antes de encerrar, registro com satisfação que,
na tarde de ontem, na Câmara dos Deputados, foi
aprovado destaque que apresentamos à reforma do
Judiciário mantendo a competência da Justiça Esta
dual para as ações de acidente do trabalho. Era um
pleito nascido não só dos advogados que militam na
área em São Paulo, de juízes e promotores, mas tam
bém dos próprios acidentados. O acidentado ainda
teria, se essas ações fossem para a Justiça do Traba
lho, um atraso muito maior no recebimento daquilo
que é o seu direito - lamentável direito, receber algo
por ser acidentado -, como nas ações previdenciárias
que, há mais de vinte anos, não andam.

Por isso, atendendo à solicitação do DI'. Wander
ley José Federighi, Juiz da Vara de Acidentes de Tra
balho de São Paulo, dos Promotores Roberto Fleury e
Antonio Lopes Monteiro, dos advogados representa
dos pelo DI'. Armando Albuquerque Felizola e da
FENASJ, apresentamos o destaque e, apesar de não

termos tido de imediato o apoio da Relatoria, depois de
muita discussão, com apoio de vários outros Srs. Par
lamentares, conseguimos fazer valer a importância da
manutenção na Justiça Estadual das ações por aci
dentes do trabalho. E principalmente nós que somos
de São Paulo - V. Ex'!, Presidente Nelo Rodolfo -luta
mos muito no sentido de que esse destaque fosse
aprovado, suprimindo o texto da Relatora, e essa com
petência fosse mantida nas varas de acidente de tra
balho estaduais, até porque seria um caos, ou seja, a
partir do momento em que se mudasse a competência
começaria tudo do zero e aqueles que já estão perto
de receber teriam que começar novamente a execu
ção, a emissão de precatório, e aí quanto tempo leva
ria efetivamente para que uma pessoa, lamentavel
mente acidentada, pudesse receber o seu benefício?

Vários sindicatos, trabalhadores de São Paulo
também estiveram nesta Casa, foram recebidos pelo
Presidente Michel Temer, pelo Líder Inocêncio Olivei
ra, e os Srs. Parlamentares entenderam da possibili
dade da manutenção na Justiça Estadual da compe
tência para os acidentes de trabalho. Portanto, cum
primento os nobres pares que, quase pela unanimida
de, concordaram com esse destaque.

O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Ex!! que autorize a transcrição nos Anais de artigo
assinado por mim e pelo Deputado José Dirceu publi
cado na Gazeta Mercantil, intitulado: "Política agríco
la para conter a migração".

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

pOLíTICA AGRíCOLA PARA
CONTER A MIGRAÇÃO

Todo cidadão medianamente informado sabe
dos esforços perpetrados por muitos prefeitos para
enfrentar a intensa demanda social que sufoca os sis
temas públicos de saúde. Saneamento básico, edu
cação, transporte e urbanização.

Os prefeitos se queixam de que os estados e a
União retiram recursos dos municípios com uma mão
e com a outra empurram serviços essenciais como
saúde e educação. O prefeito de Mauá (SP), Oswaldo
Dias, do PT, reclama que a União emprega, em mé
dia, R$315,OO por aluno do ensino fundamental por
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ano, enquanto a Prefeitura de Mauá investe
R$1.200,OO ao ano.

Ocorre também que toda a infra-estrutura urba
na, necessária para dar suporte físico a um cidadão,
tem um custo muito elevado. Hoje, o município não
pode se furtar a fornecer asfalto, água tratada, siste
ma de iluminação, segurança pública, pontes, viadu
tos, passarelas, sistema de transporte, metrôs, pra
ças de esporte e espaços públicos.

Paradoxalmente, na zona rural brasileira existe
algo em torno de 10 milhões de residências desocupa
das, e esse número vai crescer. Dois estudiosos des
se fenômeno, Eliseu Alves, da Embrapa, e Maulo Lo
pes, da FGV, têm conclusões assustadoras. Eles afir
mam que o Brasil caminha para uma situação na qual
deverão restar só 600 mil estabelecimentos agrícolas
dos atuais 4.900. Segundo eles, famílias pequenas
não conseguirão melhorar sua renda agrícola sem me
canização: o que nos remete a priorizar formas de fi
nanciamento adequadas às necessidades dessas fa
mílias. A preocupação maior desses estudiosos é com
o Nordeste, que concentra o maior número de migran
tes despreparados para as atividades urbanas. Com
efeito, a ausência de uma política agrícola sensata por
parte da União tem deixado prefeitos e governadores
reféns da necessidade de dar suporte ao imenso flu
xo migratório dos deserdados do campo.

Assim, a articulação entre governadores e pre
feitos é fundamental para que a União invista na agri
cultura familiar e implemente uma política agrícola
que reverta essa tendência de destruição dos atuais
estabelecimentos agrícolas. Esses brasileiros podem
ser felizes no campo com suas famflías, produzindo
para sua subsistência e ainda criando excedentes
para serem comercializados na cidade.

Para os que já se mudaram para os centros ur
banos, podem ser oferecídas condições para que re
tornem aos 10 milhões de residências desocupadas
no campo. Inicialmente, basta o governo federal am
pliar seus estoques reguladores, melhorar o preço mí
nimo, favorecer o pequeno e médio agricultor com
créditos e subsídios, fornecer orientação técnica e
atuar junto às indústrias para baratear o preço dos
equipamentos agrícolas. Na Europa, no Japão e nos
EUA essas políticas têm prioridade absoluta, e olha
que tem dado certo. - José Dirceu* e Geraldo Si
m6es** - * Deputado Federal pelo PT/SP e presiden
te Nacional do PT. - ** Deputado Federal pelo PTIBA.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srê! e Srs. Deputados, na última sexta-feira, 17 de fe
vereiro, estive participando de uma assembléia-geral
dos professores e funcionários da Unidade Descen
tralizada de Ensino - UNED de Petrolina, Estado de
Pernambuco, na qual se discutiu o teor do Projeto de
Lei n9 2.144, de 1999, que vai tramitar nesta Casa,
neste início de Legislatura, na Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto.

O referido projeto visa incorporar a Uned ao
Centro Federal de Ensino Tecnológico - CEFET de
Petrolina, criado por decreto presidencial publicado
no dia 29 de novembro de 1999, e, principalmente,
discutir abertamente com a sociedade o modo como
serão incorporados os professores e funcionários vin
culados à UNED.

O projeto da criação do Cefet de Petrolina teve a
destacada determinação do Ministro da Educação,
Dr. Paulo Renato Souza, que imediatamente convo
cou o Reitor da Universidade Federal de Pernambu
co, dando-lhe a missão de criar um centro de excelên
cia tecnológica no Vale do São Francisco.

Aceitando o desafio na ocasião, o Reitor da Uni
versidade Federal de Pernambuco, o Prof. Mozart Ne
ves Ramos, estabeleceu contatos com o Cefet de Re
cife, empreendendo viagens para conhecer detalhada
mente outros Cefet pelo Brasil afora, no intuito de poder
moldar e fazer do Cefet de Petrolina, o Cefet do se
mi-árido, um verdadeiro centro de excelências nas
áreas agrotécnicas, vocação maior da região. Nesse
trabalho, vislumbrou o Reitor Mozart Neves Ramos,
com a criação do Cefet de Petrolina, as bases para o
futuro surgimento da Universidade do São Francisco
ou, se quisermos chamar, a Universidade do Se
mi-Árido brasileiro, dotando o Vale do São Francisco
de uma instituição de ensino superior capaz de pro
duzir os conhecimentos científicos e tecnológicos ne
cessários ao desenvolvimento econômico e social
dos sertões do semi-árido da Bahia, de Pernambuco
e do Piauí, principalmente.

Na linha de excelência proposta, o coroamento
do Cefet seria realizado com a indicação de seu diri
gente maior, com um perfil acadêmico titulado, sendo
capaz de liderar essa nova instituição, consolidando e
semeando as bases da futura Universidade do Vale
do São Francisco.

No entanto, Sr. Presidente, Sr'J! e Srs. Deputados,
a praga da politicagem, que corrói as boas iniciativas
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neste País, contaminou esse processo, frustrando to
das as expectativas. Foi nomeado um diretor sem o
respaldo da comunidade, sem discussão prévia com
a comunidade e sem a capacitação técnica que o car
go exige, em desatendimento à instrução, à indicação
do Reitor e do Secretário de Educação, por mero ex
pediente das indevidas interferências de quem se inti
tula, de quem tem a presunção de continuar queren
do ser o donatário de Petrolina, como se o município
fosse uma capitania hereditária, grupo esse vergo
nhosamente derrotado nas últimas eleições de 1998.
Seus candidatos para Presidente, Governador e Se
nador perderam a eleição.

Vale ressaltar que, por conta dessas indevidas
interferências, por tratar-se de encaminhamento emi
nentemente técnico e acadêmico, o processo de in
corporação foi incorreto do ponto de vista técnico. A
escola agrotécnica que deu origem ao Cefet de Petro
Iina reúne somente quatrocentos alunos e 22 pro
fessores graduados, tendo uma dimensão muito pe
quena se comparada à Uned, que conta com 78 pro
fessores graduados, dois deles doutores, oito mestres
e 47 especialistas, e reúne mais de 1.500 estudantes.
Natural, portanto, que o Cefet surgisse a partir dessa ins
tituição, a Uned.

Qualquer outra argumentação, sobretudo de ca
ráter burocrático, para retirar da Uned a condição pri
vilegiada de criar o Cefet de Petrolina improcede, é in
devida. Esse processo poderia estar sendo realizado
tranqüilamente, com o apoio de toda a comunidade,
caso o Ministério da Educação tivesse criado uma co
missão ministerial com representantes dessas unida
des escolares, discutindo todos os aspectos da criação
do Cefet. Só que as injunções dos que se intitulam do
natários da capitania impediram que o Ministro da Edu
cação realizasse esse ato, com certeza mais transpa
rente e consentâneo com os objetivos de criar o Cefet,
incorporando a Uned e a Escola Agrotécnica.

Vê-se que o processo de criação do Cefet de
Petrolina foi truncado e eivado de influências politi
queiras. Nesse passo, temos que garantir no projeto
que tramita aqui, o Projeto de Lei nº 2.144, de 1999, e
as emendas necessárias ao seu aperfeiçoamento,
garantindo o aproveitamento dos professores e técni
cos da Uned no Cefet, fazendo valer a eleição direta
para o diretor dessa nova instituição, livre das injun
ções politiqueiras, e assegurando que o Cefet e o seu
quadro de pessoal venham a ser incorporados à futu
ra Universidade do Vale do São Francisco, hoje já
sendo o embrião desta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR" WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Nelo Rodolfo) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. 'WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S(-!! e
Srs. Deputados, o Município de Vitória da Conquista,
na Bahia, administrado pelo Partido dos Trabalhado
res, tem hoje a aceitação de mais de 80% da popula
ção segundo pesquisa no que diz respeito à direção
e ao padrão ético com que vem sendo conduzida a
administração.

Lamentavelmente, estão tentando fazer uma
permanente campanha para desgastar a nossa admi
nistração pública naquela cidade. Eu diria mais ainda:
pautados nas pesquisas em que os adversários não
têm encontrado candidatos à altura para disputar o
pleito de outubro próximo, tentam, com a instalação
de uma CPI na Câmara de Vereadores, apurar ações
do Incra, tarefa, diga-se de passagem, Deputado
Arnaldo Faria de Sá, concernente à Câmara dos
Deputados e não a Câmara de Vereadores.

Assim já foi decidido em Brasília por um tribunal,
mediante recurso impetrado pela Prefeitura de Boa
Vista do Tupim, o qual negou à Assembléia Legislati
va, instância, eu diria, superior à Câmara de Vereado
res, a apuração de ações de um órgão federal através
de Comissão Parlamentar de Inquérito.

Como não obtiveram sucesso nessa investida
por meio da Câmara de Vereadores, agora eles estão
inventando uma série de coisas e buscando algo para
tentar se contrapor a uma Prefeitura que ganhou prê~

mios indicados até mesmo pela própria Secretaria do
Estado que é ,conduzida por José Magalhães Neto, ir
mão do Presidente do Senado e do Congresso Na
cional, prêmios esses concedidos pelo Ministério da
Saúde, pela Fundação Abrinq, pela Fundação Ford,
enfim, nossa administração é reconhecida por diver~

sas entidades, pelo trabalho sério em projetos para a
criança, como o Conquiste a Criança, pelo trabalho
sério na área da saúde no município.

É bom h~mbrar que o Município de Vitória da
Conquista, na Bahia, é hoje o único no Estado onde
se marca consulta por telefone, onde se busca cada
vez mais atender o cidadão, onde o processo de mu
nicipalização ela saúde está extremamente avançado
e é uma das ações prioritárias e fundamentais da
administração.

Mesmo assim, ainda não contentes com essas
questões, na lsemana passada tentaram fazer uma
verdadeira pressão contra a municipalização. Algumas
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clínicas e hospitais da cidade se juntaram e ameaça
ram não atender à população. Quero reafirmar o que
estabelece a lei: isso é crime. Nenhum hospital ou clí
nica pode se recusar a atender à população pelo SUS,
Sr. Presidente, porque trama contra a Constituição.

Ainda bem que um juiz da cidade, por meio de li
minar, negou a pretensão dos donos de hospitais e de
clínicas que brigam contra o município, que moralizou
e impôs uma relação em defesa do cidadão, com pro
cedimentos corretos, acabando com uma série de
tratamentos médicos que não são verdadeiros, mas
objetivam apenas aumentar a fatura. Como o Prefeito
tem agido de forma séria e rígida nessa questão, tem
motivado por parte de alguns, obviamente, esse tipo
de iniciativa como uma represália ao nosso Prefeito, o
companheiro Guilherme Menezes de Andrade.

A comunidade médica tem sido solidária e tem
demonstrado muito esforço. Aproveito esta oportuni
dade para parabenizar não apenas essa comunida
de, mas também os donos de clínicas e hospitais que
não aceitaram esse jogo de pressão do papel econô
mico, em nome do atendimento social.

Sr. Presidente, precisamos chamar o Ministério
da Saúde não para promover uma ação de solidarieda
de em favor da Prefeitura, mas para fazer uma corre
ção e evitar que esse tipo de ação seja utilizada para
auferir lucro em proveito próprio ou em interesses
preservados em detrimento da sociedade.

Essa campanha difamatória tem contado, la
mentavelmente, com parcerias de órgãos de comuni
cação que publicam matérias e até lhes dão caráter
nacional. Por meio de matéria veiculada na segun
da-feira, o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televi
são, tentou responsabilizar o Prefeito Guilherme
Menezes de Andrade pela conduta irregular de um
funcionário da administração pública.

Sr. Presidente, sabemos das dificuldades em
Vitória da Conquista e temos a clareza do papel da
administração popular, conduzida não só pelo Prefei
to, mas também pelo povo por meio do Orçamento
Participativo e que não pode ser atacada dessa forma
em nome de uma disputa eleitoral.

Muito obrigado.

O Sr. Nela Rodolfo , § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá, § 29 do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl!!
e Srs. Deputados, temos feito vários pronunciamen
tos nesta Casa sobre o cenário preocupante que en
volve a agropecuária brasileira e temos defendido um
melhor tratamento para este segmento vital da eco
nomia brasileira.

É uma ilusão pensar que só a alternativa da
abertura ao comércio internacional, o aumento da ex
portação de grãos e de carne alavancam a agrope
cuária brasileira. Mais que isso, é necessário que o
produtor rural tenha mais acesso ao crédito acessível
e barato, sem a burocracia que hoje atrasa e obstaculiza
a liberação de financiamentos; é necessário que se
amplie o sistema de armazenamento e que se ofere
ça frete mais barato.

Dados recém-divulgados do IBGE sobre o de
sempenho da economia brasileira no ano que passou
dão conta de que o Produto Interno Bruto cresceu
minguados 0,82% - o que só foi uma boa notícia por
que a expectativa era de um decréscimo de até 2% -,
que o setor agropecuário cresceu 8,99% e que o setor
de serviços expandiu-se à taxa de 1,07%. A pergunta
que faço é: como interpretar esses números?

Em primeiro lugar, destaca-se o papel que a
agropecuária ainda representa para a economia bra
sileira, após meio século de uma industrialização fi
nanciada, basicamente, por transferências de renda
do setor primário. Não é força de expressão dizer que
a agricultura "salvou" a economia do ano de 1999. A
crise da indústria teria sido muito mais grave não fos
se o bom desempenho da agricultura, e o setor de
serviços, boa parte do qual orbita em torno da agricul
tura, também teria crescido menos.

A crise cambial, que fez tremer os alicerces da
economia, teria sido muito mais severa não fosse a
contribuição de 12 bilhões de dólares, na forma de
saldo líquido das exportações sobre importações,
que o setor agrícola trouxe ao nosso balanço comer
ciaI. Se agora o Brasil respira aliviado, porque o pior
da crise já passou e são alvissareiras as perspectivas
para o ano em curso, crédito deve ser atribuído ao fe
nomenal desempenho da agricultura. Não menos im
portante, se as pressões inflacionárias decorrentes
da nova política cambial foram contidas, o mérito tem
de ser dividido com a agricultura, pois foi a tendência
baixista dos preços dos alimentos que conteve a alta
dos índices inflacionários.
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Por isso, quando dizemos que, em 1999, a agri
cultura salvou a economia brasileira, o verbo ,"salvar"
está sendo empregado em seu sentido literal.

Sr. Presidente, qualificamos de ''fenomenal'' o
desempenho da agricultura. Ainda aqui, o emprego
deste termo não se deve à nossa predileção pela lin
guagem hiperbólica. Deve-se, isto sim, ao confronto
que fizemos entre os cerca de 9% do crescimento da
agricultura e as condições extremamente desfavorá
veis em que se deu o crescimento.

Se não, vejamos: adesvalorização cambial, que
a longo prazo deverá trazer benefícios à agricultura,
no ano que passou apenas elevou o custo dos insu
mos e implementos agrícolas. A estagnação da renda
do setor industrial-urbano comprimiu a demanda de
alimentos e fibras, restringiu o mercado, baixou pre
ços e reduziu a renda do agricult,or, comprometendo
sua capacidade de investir. Registre-se, a propósito,
que a massa salarial Ida indústria caiu 9,38% no ano
findo, o que não pôde deixar de ter conseqüências as
mais funestas para a rlpnda dos produtores de alimen
tos. Acrescenta-se a isto a abertura da economia, que
expôs o setor primário ao dumping e à concorrência
externa desleal; acrescentem-se, também, os preços
internacionais em queda, a infra:estrutura em franga
lhos, a obsolescência dos equipamentos e o Custo
Brasil, que permanece intocado, malgrado o discurso
oficial e os esforços do Governo.

Não termina aí a lista de atribulações que afligi
ram a agricultura no ano que passou. O ano de 1999
será lembrado na crônica de nossa agricultura como
aquele em que a crise de endividamento chegou ao
ponto de ebulição. Postergada, mantida em ba
nho-maria desde b início da década, o problema do
endividamento de nossos agricultores não pode ser
mais contido. Em setembro último, até que enfim, che
gou-se a uma solução negociada para a dívida, não a
melhor, mas uma solução que tem alguma possibili
dade de ser definitiva. O problema é que a conclusão
das negociações veio tarde demais para influenciar a
safra colhida em 1999.

Voltamos à pergunta inicial: o que significou o
crescimento de 9% do setor agrícola em contraste
com a medíocre performance dos demais setores?

Uma coisa é absolutamente certa: o bom de
sempenho da agricultura não redundou em aumento
do bem-estar social dos milhões de indivíduos que
dela vivem. Conforme explica o Prof. Fernando Ho
mem de Melo, da Universidade de São Paulo, "os índi
ces do IBGE não condizem com a realidade do cam
po. Da forma como é calculado, o PIS expressa apen-

sas a variação física da produção. É um índice quanti
tativo que nada tem a ver com a renda do setor". O
problema é que o aumento da produção, como veio
acompanhado da redução dos preços, não levou ao
aumento da renda. Os agricultqres produziram mais,
mas nem por isso ficaram mel~or de vida. Eles são
capazes de produzir riquezas mas não retêm para si a
riqueza que oeram; são çapazes de salvar a econo
mia, mas não a eles mesmos.

Por favor, Sr. Presidente; por favor, S~ e Srs.
Deputados: alguém poderia explicar, diante dos
argumentos expostos, qual o preconceito que a
cidade, que os políticos e os governos têm contra o
campo?

A capacidade que o setor agrícola tem de
manter um bom desempenho em condições adversas
está na raiz de seus problemas. Diz-se que "o
produtor rural anda de bicicleta; não pode parar de
pedalar". Quando os preços dos produtos que cultiva
baixam ou seus custos elevam, ele muda a
composição de suas lavouras; mas não deixa de
plantar. O verdadeiro agricultor, ao contrário do
especulador fundiário, só deixa a terra ociosa
quando não tem mesmo condições de fazê-Ia
produzir. Ele não tem opção.

Sr. Presidente, nobres colegas:

Ora, se assim é, o agricultor torna-se vítima ideal:
uma vítima que serve à sociedade em qualquer cir
cunstância, mesmo que não receba coisa alguma em
troca. Se um banco ou uma grande indústria está sob
ameaça de falência, ele pressiona ou chantageia o
Governo e sua ameaça é crível. O estabelecimento
bancário falido simplesmente fecha as portas e trans
fere o prejuízo à sociedade. Na atividade rural, isto
não acontece. Se um produtor vai à falência, não falta
rá outro que ocupe seu lugar. Coletivamente, os agri
cultores continuarão produzindo - sempre. Como pro
duzem em qualquer circunstância, por que haveriam
os governos de assistir aos agricultores em dificulda
de se eles têm suas perdas sozinhos?

Quisemos mostrar com esses argumentos que
se pode espoliar o agricultor rural, por muito tempo.
Mas é consumada estupidez fazê-lo indefinidamente.
O produtor espoliado manter-se-á em atividade en
quanto durarem seus recursos, enquanto funcionar o
seu trator, enquanto persistir a fertilidade de seus
solos; mas não irá investir, não adotará novas tecnolo
gias, não renovará suas instalações, nem suplemen
tará a alimentação de seu rebanho. Se a sociedade
brasileira persistir em sua insana atitude em relação à
agricultura, se achar que pode continuar ignorando os



09210 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

problemas do homem do campo, haverá de pagar
pela insanidade um preço alto demais para ser con
templado.

O Presidente Fernando Henrique'tem demons
trado sensibilidade pelos problemas dos ruralistas
brasileiros, e na sua extraordinária capacidade de
absorver as crises e adotar medidas corretivas, ele
vai encontrando o rumo certo para a recuperação do
nosso setor agrfcola.

Não podemos negar que o atual Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes, homem de ação e de
atitudes definidas, vem dando provas cabais de sua
probidade e competência. Profundo conhecedor uos
mecanismos de exportação, ele é de extrema impor
tância para o setor agrfcola. Além do mais, tem sido
incansável na busca de soluções viáveis para tirar
nossos produtores rurais da situação aflitiva em que
se debatem. Podemos afirmar que o eminente Minis
tro Pratini de Moraes é, sem sombra de dúvida, o ho
mem certo, no lugar certo.

A propósito, registramos nossas felicitações ao
Ministro da Agricultura pelo enérgico protesto que fez,
recentemente, contra os novos subsfdios americanos
concedidos aos seus produtores rurais, provocando
graves distorções no mercado internacional.

Mas há que se fazer ainda um grande esforço
para colocar nos trilhos o trem da produção rural bra
sileira.

Sr. Presidente, peço a V. ExI que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

Tem V. Ex! a palavra.
O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or

dem.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, uso
esta tribuna para tentar dar uma colaboração ao Sr.
Presidente da República. Assisti a um pronunciamen
to de S. Ex! em que solicitava ao Congresso Nacional
que lhe desse algumas sugestões de possfveis fontes
de recursos para elevar o salário mfnimo de mfseros
136 reais para em torno de 180 reais, o que corres
penderia a 100 dólares - diga-se de passagem, essa
proposta foi sugerida per um partido da base de sus
tentação do Governo.

Em primeiro lugar, deve-se perguntar ao Presi
dente da República se S. Exl! realmente tem interesse
em ouvir esta Casa, porque, de cada cem projetos
aprovados em 1999, mais de 90 são de autoria do Po-

der Executivo. Com certeza, S. Ex!! não leva muito em
consideração as sugestões formalizadas nesta Casa
sob a forma de projetos de lei.

Gostaria de dizer a S. Ex!! que a Receita Federal
hoje tem um crédito de 184 bilhões de reais corres
pondentes à sonegação de pessoas ffsicas e jurfdi
caso Esse valor é muito superior aos 7 bilhões, que,
segundo argumentos, poderá ser o rombo na Previ
dência com a elevação do salário mfnimo. Essa dfvida
existe e é declarada. Faltam instrumentos, vontade e
coragem do Executivo, porque esse dinheiro é do
povo, não deve ser dado a devedores, que não mere
cem perdão.

Sr. Presidente, certa vez li uma matéria no jornal
Folha de S.Paulo, de autoria do Sr. Everardo Maciel,
que dizia que a sonegação anual no Pafs é em torno
de 825 bilhões de reais, ou seja, quase o PIB ou três
vezes o Orçamento da União. Por que não acabar
com a sonegação? Por que não buscar esse crédito
dos devedores do Governo? Esses valores somados
podem chegar a um trilhão de reais e são muitas ve
zes superiores aos 7 bilhões que preocupam o Presi
dente da República.

Gostaria ainda de aconselhar o Presidente da
República a mudar os rumos da sua polftica econômi
ca e adotar uma polftica geradora de emprego, por
que mais emprego é mais recurso também para o
INSS. Vamos olhar o nosso turismo, em que perde
mos em recursos de divisas para o Uruguai. Vamos
investir na produção agrfcola, um setor totalmente de
sassistido e que não acredita em polftica pública para
este fim. Vamos investir na construção civil, principal
mente na construção de moradia popular, porque,
além de oferecer um grande número de postos de tra
balho, resolve com justiça um direito social.

Finalmente, que o BNDES invista realmente no
social e seja um instrumento para que os médios, pe
quenos e microempresários aumentem a produção e
a oferta de emprego.

Está dado o recado, que espero chegue a S. Exll,

o Presidente da República.
Muito obrigado.
O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

Tem V. Exl! a palavra.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, tenho a convicção de que esta tri
buna deve ser tratada por nós, Deputados, como um
santuário. Quando a usamos, devemos tratar dos pro-
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blemas inerentes ao País com a seriedade que mere
cem.

É por isso que não admitimos que Deputados se
inscrevam e venham a esta tribuna fazer ilações em
relação àqueles que sempre estão na vanguarda,
com as bandeiras de desenvolvimento deste País.

Por termos a convicção de que nosso mandato
tem de ser honrado com posições firmes, senti
mo-nos obrigados a vir a esta tribuna repelir o Depu
tado Saulo Pedrosa, da Bahia. Deus sabe como foi a
sua eleição no Município de Cotegipe. Só ele sabe a
manobra feita, alijando o ex-Deputado Nestor Duarte
de vir a esta Casa compor a bancada do PSDB. Que
felicidade, nobre Deputado, V. Ex!! estar aqui. Tenho
certeza de que ninguém melhor do que V. EXª sabe
como foi feita a malandragem para que viesse a esta
Casa.

Em se falando desses procedimentos, não po
deria deixar de lembrar que esse Deputado,
ex-Prefeito de Barreiras, foi o mesmo - atentem bem,
Srs. Deputados - que recebeu 1 milhão e 100 mil reais
para fazer o esgotamento sanitário da Vila Brasil ou
Bairro Brasil, em Barreiras, e não colocou um só
tubo. Esses recursos foram destinados pelo Ministério
da Ação Social.

E aí está o Deputado Saulo Pedrosa, que tenta
rá, com certeza, dizer que não foi assim. Mas o atual
Prefeito, que é seu cunhado, declarou que todas as
obras do Bairro Brasil estão sendo feitas pela atual
administração. E onde ele colocou esses recursos?
Nem ele mesmo sabe.

Ora, Sr. Presidente, se pudéssemos retroagir e
fosse cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal que
aprovamos agora, o lugar do nobre Deputado não se
ria aqui; todos nós sabemos para onde ele iria.

Por isso, não podemos admitir que um Deputado
que não tem as qualificações inerentes ao cargo, que
não honra as tradições desta Casa, pelo contrário,
denigre a imagem desta Casa legislativa, venha à tri
buna fazer ilações sobre homens que têm estatura
moral. Ele já quis fazer parte do nosso grupo, e o Se
nador Antonio Carlos Magalhães disse: ''Você aqui,
não, porque não tem os predicativos necessários
para honrar a coisa pública".

É esse Deputado que vem à tribuna tentar fazer
ilações sobre um homem que foi três vezes Governa
dor, Presidente da Eletrobrás, Deputado Federal,
Prefeito de Salvador e Presidente do Congresso Na
cional, uma das suas grandes bandeiras. Posso dizer,
sem medo de errar, que S. Ex" é um símbolo de de
senvolvimento para este País. Foi o homem que teve

a coragem, o destemor e a altivez de trazer para esta
Casa e dividir com ela o projeto que vai combater a
pobreza. E é esse mesmo homem que recebe hoje o
apoio das mais diversas entidades internacionais,
porque querem com ele e com esta Casa legislativa
combater a pobreza. É esse mesmo homem que vem
ao Congresso e, com o apoio de todos os Senadores
e Deputados, pede que tenhamos a consciência de
que o salário mínimo precisa ser de 177 reais.

Ora, meu prezado Presidente, não se pode ten
tar macular a figura de um homem que tem dado tudo
de si para enaltecer a Bahia e o Brasil. Esse homem
venerado pelos baianos, admirado e respeitado pelos
brasileiros, como disse anteriormente, é um símbolo
de desenvolvimento, de seriedade e de honradez da
política naciclnal.

Por isso, vi-me obrigado a vir a esta tribuna re
pelir as palavras vãs, as sandices proferidas por esse
Deputado dElspreparado e desqualificado, que não
dignifica esta Casa legislativa.

Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O SR. SAULO PEDROSA - Sr. Presidente, já

que fui citado, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de agra
decer esta oportunidade. Num momento oportuno,
espero iniciar um debate em que realmente coloque
mos os pingos nos is e, de vez por todas, sarjemos o
tumor da vergonha e da corrupção que existe no Esta
do da Bahia.

Durante nosso primeiro ano de mandato já fiz
várias denúncias tentando sensibilizar as CPI dos
Bancos e do ,Judiciário a respeito do mar de lama que
existe na Bahia. Infelizmente, o domínio da Presidên
cia e da Relatoria dessas CPI inviabilizou as investi
gações solicitadas por este Deputado.

Gostaria de propor ao nobre e dileto sobrinho do
Senador Antonio Carlos Magalhães - que nem era re
cebido na casa do Senador antes do desaparecimen
to do Deputado Luis Eduardo - que nos despíssemos
dos mandatos parlamentares para uma investigação
profunda em nossas vidas pregressas, a fim de que
vejam quem tem razão, quem cometeu algum crime
contra o Erárijo ou praticou qualquer ato que venha a
desabonar as nossas duas vidas.

Não tenho compromisso com a Bahia Pesca
nem com o Banco Econômico; não tenho compromis
so com a pasta cor-de-rosa; não tenho compromisso
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com nenhum mar de lama que se instalou na Bahia.
Estou à disposição da Presidência e de todos os
Deputados que nos ouvem; dispo-me, neste momen
to, das regalias do mandato de Deputado Federal
para que façam investigação profunda na minha vida,
inclusive dos quatros anos em que fui Prefeito, contra
o Sr. Antonio Carlos Magalhães. Eu tinha apenas três
Vereadores a meu favor; quatorze Vereadores eram
carlistas. No entanto, as minhas quatro prestações fo
ram aprovadas pelo venal Tribunal de Contas, sobre
o qual tem domínio o Sr. Antonio Carlos Magalhães.

Estou, neste momento, despido de qualquer po
der que me assegurem, para abrir a minha vida a
quem quer que seja. E gostaria que o Sr. Paulo Maga
lhães fizesse o mesmo, para que a sociedade brasilei
ra, especialmente a sociedade baiana, veja quem
usou recursos públicos durante toda a sua trajetória,
inclusive recursos do BANEB - Banco do Estado da
Bahia.

Eram essas as minhas considerações. Peço a
V. EXª, Sr. Presidente, que analise o discurso do Sr.
Paulo Magalhães, as palavras indecorosas em rela
ção a minha pessoa, bem como a possibilidade de se
abrir um processo por falta de decoro parlamentar
contra esse Deputado.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. ExA a palavra.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
virtude de ter sido citado, volto a ratificar: em vez de o
nobre Deputado Saulc Pedrosa pedir a abertura de
um processo, para analisar as nossas vidas - a minha
está aberta -, que S. Exl! explique para onde foi o
montante de 1 milhão e 100 mil reais que recebeu. O
cunhado, que é Prefeito, declarou que as obras foram
concluídas na sua administração. Só isso já justifica
ria a seriedade dele.

Ratifico minhas posições. Não mudarei uma pa
lavra. Deixo bem claro aos Deputados que pensam
nele como vestal que está pontificando nesta Casa
com discursos feitos por terceiros e ratifica o que
estou dizendo quando lê. E lê mal. É o retrato do Depu
tado que entrou pela janela e não voltará mais a esta
Casa.

OSR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Parlamentares, é preciso que todos nós sejamos ca
pazes de lutar contra a violência praticada por ricos,
pobres, ladrões de bancos e também por todos aque
les que se locupletam do dinheiro público, que desvi
am recursos, que não administram em favor da popu
lação.

Assistimos a diversas denúncias de desvios de
recursos do Fundef na região do Entorno de Brasília,
dinheiro que serviria para valorizar a educação, com
políticas públicas de educação, saúde e saneamento.
O mesmo acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo,
no Nordeste e na Amazônia. Perguntamos: quantas
pessoas se locupletaram do dinheiro público para es
tar aqui no Con~resso Nacional, para circular nas co
lunas sociais? E a violência presente no cenário bra
sileiro.

Estamos aqui para dizer ao Ministro da Justiça,
Dr. José Carlos Dias, que, além do discurso em favor
de uma segurança nacional, é preciso que haja inves
timento, melhoria do salário da polícia, valorização do
Ministério Público e transformação do inquérito policial
da delegacia em inquérito policial através do juizado
de instrução.

Sr. Presidente, estamos cheios de ver apenas
discursos a favor da segurança e contra a violência.
Fala-se em contratar 10 mil policiais. Cadê os recur
sos? Cadê a licitação, o concurso público? É preciso
que tenhamos mais do que um discurso do Sr. Minis
tro da Justiça a favor do combate à violência. É preci
so que haja políticas públicas, que o Programa Nacio
nal dos Direitos Humanos seja efetivado, para prote
ger a vida, proteger vítimas, proteger testemunhas.

Nesse sentido, parabenizamos os responsáveis
pelo Projeto Valéria Frota, de Goiânia, onde um grupo
de pessoas, após o assassinato de uma pessoa da fa
mília, ergueu-se para exigir justiça e o fim da impuni
dade. O Governo Federal, o Governo de Brasília e o
Governo de Goiás precisam atuar de maneira conjun
ta e efetiva no combate à violência presente no Entor
no de Brasília e em toda a realidade nacional. Por
isso, pedimos apoio para o Projeto Valéria Frota, em
que seus pais, irmãos, sobrinhos e amigos estão de
senvolvendo reflexões sobre a questão da violência e
da impunidade.

É preciso que todos nos esforcemos no sentido
de que a política de segurança pública no Brasil pos
sa realmente valorizar a polícia, mas possa também
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unificá-Ia, dar-lhe consciência de seu papel. A polícia
não pode atuar contra a população.

Saudamos, portanto, a comunidade que se reú
ne para debater a violência praticada contra pessoas
inocentes que são assassinadas. Muitas vezes a obra
de assassinos fica impune diante do Judiciário, da po
lícia, que não têm mecanismos para agilizar a própria
justiça e evitar a famosa máxima de que "o crime
compensa".

Sr. Presidente, nesta Casa tramitam diversos
projetos de lei que tratam da segurança pública. Che
gou a hora de o Congresso encaminhar e aprovar o re
latório da Deputada Zulaiê Cobra; é hora de a política
estabelecer o compromisso nacional com uma segu
rança pública em que a União, os Estados e os Municí
pios cooperem para fazer valer que o crime não com
pense, que a impunidade não tenha vôo e que a ques
tão da justiça, da verdade e da paz seja cimentada.

Sr!! e Srs. Deputados, a vida é o bem mais preci
oso que possuímos. Creio que esta simples e direta
compreensão oferece a todos nós elementos para
distinguirmos o quão importante é a vida de cada ser
humano, de cada cidadão e cidadã que habita nosso
planeta, mesmo enfrentando todos os percalços que
a realidade leva-nos a vivenciar. Neste justo combate,
vale destacar o Projeto Valéria Frota - Vigília e Mobili
zação Contra a Violência, especialmente sua luta
contra a violência em Goiás e em todo o País.

Parafraseando Gonzaguinha, poderia dizer que
''viver é não ter a vergonha de ser feliz, viver é a bele
za de ser um eterno aprendiz; ah, eu sei que a vida
deveria ser bem melhor e será, mas isto não impede
que eu repita: a vida é bonita, é bonita, é bonita".
Como bem precioso, devemos cuidar dela, além de
sermos partícipes da construção e manutenção de
tantas outras vidas; a vida de nossos familiares, ami
gos, companheiros de trabalho, vizinhos, irmãos de fé
e tantas outras formas de relação que vamos entrela
çando no transcorrer de nossas vidas.

As condições sociais, políticas e econômicas a
que estamos expostos, no entanto, para uma maioria
significativa ou mesmo em determinados momentos
de nossas vidas, em grande medida não são favorá
veis. A fome, que gera a miséria de milhares, destrói
vidas, aniquila lares e compromete seriamente o futu
ro de famílias e mais famílias em todos os cantos de
nosso País. O exercício de direitos elementares a
uma vida digna de ser vivida, a exemplo da educação,
saúde, moradia, trabalho, lazer e cultura, leva à margi
nalização e exclusão de milhares de homens e mu
lheres. O preconceito, a discriminação racial, étnica,

econômica, social, não podem ser esquecidos. Re
porta-se ao bem mais preciso do ser humano, a vida.
Estas práticas, muitas vezes subjacentes, que per
meiam a vida em sociedade e as próprias ações ou
omissões públicas, dão mostras do grau de respeito,
solidariedade e paz de uma dada comunidade.

Neste prisma vale destacar a importância dos
princípios éticos de igualdade e justiça social que de
vem nortear as leis e condutas humanas para que a
vida possa ser digna e plena. O povo brasileiro tem
dado mostras de sua capacidade de lutar pela vida.
Creio que o processo constituinte foi o momento de
mobilização e participação inigualável em nossa histó
ria. Várias conquistas foram asseguradas no texto
constitucional de 1988. Graças às mobilizações, pres
sões, abaixo-assinados e emendas populares foi pos
sível garantir a formulação e aprovação de inúmeros
dispositivos constitucionais garantidores da cidadania,
do bem público, dos direitos humanos e sociais, cultu
rais e econômicos. O legislador de então preocupou-se
com a possibilidade de ocorrerem alterações que ve
nham a comprometer, talvez de forma irreparável, o di
reito à vida, as garantias e obrigações que devem ori
entar as relações sociais, em uma sociedade que se
quer democrática.

Neste prisma, a luta pela vida digna não pode
ser construída com a negação de direitos. O senti
mento de insegurança infelizmente tem crescido em
todo o País, em decorrência da ineficácia dos poderes
públicos na aplicação dos dispositivos legais que dão
respaldo ao trabalho preventivo e coercivo da crimina
Iidade. A luta contra a impunidade carece, isto sim, de
uma atuação permanente preventiva eficiente e efi
caz de combate às causas geradoras das inúmeras
formas de violação ao direito à vida.

Não será construindo mais e mais cadeias e
presídios que estaremos assegurando o fim da vio
lência. A impunidade é gestada pela inoperância das
políticas públicas, que deveriam garantir bem-estar
social e justiça. Ter segurança não é se limitar a ter
mais cadeias, mais policiamento ostensivo, mais in
vestigadon3s, mais juízes. É necessário que haja um
verdadeiro imbricamento entre as ações estatais, as
famílias, as instituições civis, religiosas e sociais, pois
a violência está presente em nossos lares, praticada
neste caso pelos próprios familiares, amigos, conhe
cidos; está presente no mundo da vida e do trabalho,
e pode ser praticada pelo colega, pelo chefe. Os es
paços são muitos e ultrapassam as fronteiras erigidas
pelas diferenças sociais e econômicas. Ricos e po
bres, homens e mulheres de todas as raças, etnias e
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formação cometem delitos e crimes em nossa so
ciedade, como podem ser vítimas. A luta tem que ser
preventiva, educativa e punitiva.

Alguns dizem que as leis civis foram criadas
para proteger os bens e patrimônios dos ricos, as leis
penais para punir os pobres. Se olharmos a popula
ção que superlota as cadeias e presídios brasileiros,
podemos dizer que existe uma certa verdade nesta
afirmação. Os dados assustadores do processo de
precarização das instituições públicas de reclusão
são evidentes. O não cumprimento das obrigações de
ressocialização dos presos, as péssimas estruturas,
a falta de pessoal capacitado, aliada à adoção de polí
ticas recessivas, de retirada de direitos que geram a
fome e o empobrecimento da maioria de nossa popu
lação, afora o sentimento de impunidade daqueles
que vilipendiam o erário e o patrimônio público, que
matam direta e indiretamente milhões de seres huma
nos, são elementos preponderantes deste triste qua
dro nacional.

A saída é o fortalecimento do sentimento de in
dignação e cobrança de ações preventivas epunitivas
para todos aqueles (adultos, crianças e adolescen
tes) que direta e indiretamente estão violando o direito
à vida.

Preliminarmente, vale destacar que os jovens
infratores devem, como os adultos, ter suas condena
ções fundamentadas em indícios suficientes da auto
ria, demonstrada a necessidade imperiosa da medida
de reclusão. A estes jovens infratores são aplicadas
medidas sócio-educativas em algumas das hipóteses
tão severas quanto as penas criminais, com a diferen
ça de serem cumpridas em estabelecimento destina
do a jovens.

Temos, portanto, muitos pontos de concordân
cia com o Projeto Valéria Frota. Temos também diver
gências. Entretanto, entendemos que este debate é
salutar e importante para a construção da paz, da
vida, da dignidade e do respeito. Lutar contra a inse
gurança, a impunidade de menores e maiores é um
dever de todos nós que queremos segurança física e
social para todos os brasileiros, ricos e pobres. Que
remos a defesa e promoção da vida. Por isso sauda
mos a memória de Valéria Frota. Saudamos seus pais
Walter e Natalina Frota, seus irmãos Eliete, Hugui
nho, Eliana, seus sobrinhos Giuliano e Eliza e tantos
outros cuja memória neste momento não registra. Sa
udamos especialmente João Batista, Pablo, André e
Natasha. Todos estão na luta pela vida e merecem
nossa atenção e apoio, solidariedade, debate e com
preensão, buscando a realização da paz, da cidada-

nia e da justiça social, rompendo todos os medos, in
clusive o medo de debater temas tabus. Saudamos
Nelson Gillet, este combatente dos tempos de cóleras
da ditadura, de vida profissional, de política comunita
riamente holística. Viva a vida de todos. Debatemos a
violência que está presente na família, na comunida
de, nos diferentes grupos sociais, raciais, etários, se
xuais, geográficos.

Lembranças de todos os seus amigos e colegas
de jornadas dentro dos cenários eacontecimentos que
nos são dados viver, trabalhar, sonhar com um mundo
de paz, sem violência e com justiça. Romper todas as
violências, tados os medos, pressupõe sempre justiça,
pressupõe luta sem cessar, um momento contra todo
tipo de impunidade, seja maior, seja menor. É procurar
refletir e lutar a favor da vida e criar permanentemente
redes de solidariedade em todos os lugares onde haja
vida humana, sempre digna de ser vivida; apoiar fó
runs pela vida; construir juntos; falar a linguagem do
amor; questionaros porquês da violência criminal e so
cial: onde, como, quando e por quê; debater todas as
responsabilidades de maiores e de menores; debater
as responsabilidades do Estado (governo, polícia, es
cola) e da sociedade (família, comunidade, mídia, uni
versidade, saúde, igrejas, movimentos, ONG, grupos);
debater e procurar superar questões que atingem to
doBltadas; exigir de todos os poderes, Executivo, Le
gislativo, Judiciário, Ministério Público e sociedade, a
busca de alternativas concretas sobre dramas que en
volvem famílias, comunidade e sociedade neste já ter
ceiro milênio; debater a Constituição, as leis, como o
Estatuto da Criança e do Adolescente, com toda a
abertura possível, no sentido de compreender esta vi
olência presente, em casos específicos e gerais, na re
alidade legal, social e nacional; debater tudo, nada é
tabu; debater e procurar romper, sem medo de ser fe
liz, todas as violências presentes na sociedade capita
lista selvagem brasileira. Nada é fácil procurar dar pas
sos no sentido de enfrentar e solucionar este drama in
concluso: ser e ter, ter e ser.

É preciso debater sobre a criação de um fórum
de valorização da vida e combate ao crime e assim à
violência; debater a questão da impunidade e da inim
putabilidade. Repetimos que é importante e urgente
discutir de quem é a responsabilidade em face da vio
lência de maiores e menores. E os direitos das víti
mas, famílias atingidas pela violência que mata, rou
ba, estupra, exclui, marginaliza? Como lidar com
questões de polícia, Ministério Público, Justiça, Judi
ciário, mídia? Debater direitos de vítimas? E o papel
das escolas e universidades? Eo direito das famílias?
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Como cumprir as leis para evitar a revolta, a descren
ça na Justiça? Como criar e fazer uma justiça mais
ágil e acessível para todos os maiores e menores que
romperam os limites dos direitos humanos, sociais e
criminais? Como valorizar todas as lutas, pessoas,
grupos, instituições que constroem a paz, a justiça e a
cidadania? É preciso criar e valorizar a conscientiza
ção de organização e luta da comunidade na partici
pação ativa contra a violência, como conselhos co
munitários, vizinhança, disque-denúncias, mobiliza
ção social e política contra a fome, a miséria, o aban
dono de crianças e idosos, o desemprego, a falta de
moradia, a poluição, a violência do trânsito, a falta de
terra para morar e para plantar; luta contra a falta de
penitenciárias agroindustriais, de casas de interna
ção, de albergues e centros de ressocialização para
presos de presídios e centros de internação.

Assim sabemos das imensas dificuldades, mas
é na luta que haveremos de superar em grande parte
a violência ativa e passiva presente no Estado e na
sociedade brasileira. Por isso, saudamos o Projeto
Valéria Frota, ONGs, igrejas, centros públicos e priva
dos, fóruns que estão na linha de frente contra a vio
lência que atinge pessoas, movimentos, como atingiu
Valéria Frota e muitas outras pessoas neste Brasil de
mais de 500 anos de índios, negros e brancos.

Neste tempo de virada de século e de milênio este
jamos presentes na história que nos é dada viver, traba
lhar, preservar a vida de todos com dignidade e respeito.
Creiamos na vida digna de ser vivida. Creiamos na luta
em defesa da vida de todos os homens e mulheres deste
planeta azul, terra, água, de mil floras e faunas e gentes
mestiças, negras, brancas, amarelas e vermelhas.

Temos que aprimorar nossas instituições. Te
mos que ter políticas públicas e sociais que garantam
a execução de nossas leis, das obrigações estatais,
familiares, comunitárias, individuais e coletivas. Este
pode ser o caminho da construção do respeito huma
no, da vida, da fraternidade e da paz social. Sauda
mos o Projeto Valéria Frota, especialmente naquilo
que ele tem de mais significativo, o desejo de lutar
pela vida.

Muito obrigado.

O Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 2Q do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, venham ao plenário. Vamos obter
quorum constitucional para iniciar a Ordem do Dia.

A Secretaria da Mesa fará soar as campainhas,
para chamar a atenção dos Srs. Deputados.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
faço um rápido comentário, tendo em vista que V. Exª
tem-se mostrado excelente Presidente desta Casa,
agradando à maioria dos Parlamentares com sua
postura isenta.

- • i _ '_ ~

.' -r,Está pronto para ser votado nesta Casa e deve
ria vir a plenário algo que a sociedade brasileira está
cobrando: o projeto contra o trote nas universidades.
Esse projeto já passou pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Os jornais de ontem mostraram várias barbari
dades cometidas contra alunos novatos - os calouros
- nas faculdades do Brasil. Esta Casa precisa dar sa
tisfação de seus atos à opinião pública, votando esse
projeto, que foi burilado por vários Deputados advo
gados, inclusive criminalistas. Trata-se de projeto que
daria uma resposta à sociedade, haja vista as denún
cias que ontem se sucederam em todos os jornais do
Brasil sobre excessos, ignorâncias, humilhações e si
tuações vexatórias a que os alunos que entram na fa
culdade estão sendo submetidos.

As universidades e faculdades estão proibindo
totalmente o trote, até o não violento. O projeto já foi
relatado. Mais de vinte Deputados apresentaram ou
tros semelhantes, e este infelizmente ainda não veio a
plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
de V. Exª iniciar a Ordem do Dia, pediria vênia para
apresentar proposta de projeto de lei que destina re
cursos das loterias para financiar o Fundo Especial
para Calamidades Públicas - FUNCAP.

Nas últimas chuvas e enchentes, famílias brasi
leiras ficaram ao desamparo e ao desabrigo, e o Go
verno Federal não alocou recursos adequados para
ampará-Ias. Essa vinculação servirá para que o
Funcap te"1ha recursos suficientes para amparar as
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famLJias brasileiras que venham a ser vítimas de cala
midades públicas.

Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, temos muito interesse na votação de dois
projetos: o do Deputado Fernando Gabeira e o do
Deputado Milton Temer.

No entanto, esses projetos foram inseridos na
Ordem do Dia quando já estávamos em regime de vo
tação da matéria da sessão ordinária anterior.

Como o art. 181 do Regimento Interno desta
Casa estabelece que só se interromperá a votação de
uma proposição por falta de quorum, e não é o caso,
gostaríamos de sugerir à Presidência - e sobretudo o
Deputado Luiz Sérgio tem grande interesse nesta
questão, por se tratar de Angra dos Reis e por ser ma
téria de relevância nacional - que possamos votar es
ses dois projetos, com prioridade, na sessão extraordi
nária após esta, ou amanhã pela manhã, na sessão
extraordinária, mas que não abríssemos o precedente
regimental, que não contribui para a convivência de
mocrática na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Aloizio Mercadante, vou examinar a possibilidade de
colocar os projetos na pauta da sessão extraordinária
de logo mais ou na de amanhã de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao Plenário. Precisamos de
quorum constitucional. Há 440 Deputados na Casa,
apenas 274 constam do painel.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr/!! e Srs. Depu
tados, venho à tribuna neste momento para falar so
bre a votação do regime de urgência para o Projeto de
Lei n1l 189, de 1991 , que entrou nesta Casa por propo
sição ainda do ex-Senador Itamar Franco.

Poucos dias depois de chegar à Casa, eu falava
da importância dessa matéria. Fiz um requerimento a
V. E)(-, Presidente da Casa, que o deferiu no dia 6 de
outubro, passando a matéria para a Comissão subse
qüente, uma vez que todos os prazos na Comissão de

Minas e Energia estavam vencidos. Isso fez ressaltar
a importância da matéria.

Então, é imprescindível que votemos o regime
de urgência para esse projeto na sessão extraordiná
ria de hoje à noite ou na de amanhã. Essa proposição
tem a assinatura de todos os líderes partidários e ver
sa sobre escolha do local, construção, licenciamento,
operação, fiscalização, custos e remuneração para
depósito dos rejeitos radioativos. Atualmente, está
sendo feita inspeção, em Angra dos Reis, por técnicos
do Ibama, que vistoriam o local onde provisoriamente
esses rejeitos vêm sendo guardados.

Assim, chamo a atenção do Governo Federal,
dos técnicos do Ibama e, principalmente, dos técni
cos ligados aos setores energéticos, que aguardam
a entrada em operação da Usina Nuclear Angra 11,
para suprir fundamentalmente a região Sudeste de
energia elétrica, para o fato de que apenas a defini
ção do local e dos responsáveis pelo custo não dará
a garantia necessária para colocar a Usina em
operação, até porque, nas duas audiências públi
cas realizadas pelo Ibama para debate sobre o im
pacto ambiental eelaboração do ElA/Rima, o próprio
Instituto exigiu à CNEN Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear aprovação do plano de emergência em
caso de acidente nuclear, a fim de autorizar o funcio
namento da Usina.

Para a aprovação desse plano de emergência é
necessário que a Rodovia Rio-Santos, no trecho com
preendido entre o Rio de Janeiro e São Paulo, tenha as
condições de trânsito normalizadas. A situação, que já
era gravíssima, com a existência de 39 pontos críticos,
agravou-se ainda mais devido às fortes chuvas que caí
ram nos últimos meses na região Sudeste.

No mês de novembro, foi realizado um exercício
simulado para a eventualidade de acidente na usina nu
clear. Esse exercício foi acompanhado por uma Comis
são da Câmara dos Deputados, composta pelos Depu
tados Ronaldo Vasconcellos, do PFL de Minas Gerais,
Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, e por mim,
que fui representando o Partido dos Trabalhadores.

Infelizmente, esse talvez tenha sido o primeiro
exercício simulado em que um dos participantes mor
reu durante a ação. Um patrulheiro da Polícia Rodoviá
ria Federal, que tinha a função de controlar o trânsito
nesse exercício, faleceu durante o exercício, vítima das
péssimas condições da Rodovia Rio-Santos.

Em boa hora, o jornal O Globo abordou o as
sunto. Aproveito esta oportunidade para elogiar o tra
balho do jornalista Chico Otavio, que vem fazendo
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uma seqüência de reportagens sobre o problema do
lixo radioativo na região de Angra dos Reis.

Chamo a atenção dos organismos nacionais e in
ternacionais para o fato de que várias ações estão
sendo organizadas por entidades civis ligadas ao mo
vimento ecológico. Tais entidades buscam embargar
na Justiça a entrada em operação da Usina Nuclear
Angra 11, caso a exigência do Ibama não seja cumprida.
Então, a fim de que Angra 11 entre em funcionamento,
precisamos cumprir a exigência do Ibama.

O Congresso Nacional não pode omitir-se em
relação a essa questão, porque, apesar de o progra
ma nuclear ser capenga, ele gera energia e desenvol
vimento da tecnologia. No entanto, nenhuma política
clara foi definida para a questão dos rejeitos produzi
dos por tal setor da economia.

Chamo a atenção ainda dos nobres Deputados
para o fato de que não se trata apenas de cuidar dos
rejeitos produzidos pelas usinas nucleares. É preciso
levar em consideração que o maior acidente radioati
vo ocorrido neste País, no qual muitas pessoas mor
reram, foi aquele do césio-137, em Goiânia. Aquele
acidente mostrou claramente que esse tipo de lixo
não pode ser jogado para debaixo do tapete, muito
menos no ferro-velho, sob o risco de causar tantas ví
timas quantas resultaram do acidente de Goiânia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - S~ e

Srs. Deputados, se não houver daqui há algum tempo
quorum de 308 Deputados no painel, vou encerrar a
sessão e encerrar o painel, de modo que não haverá
mais a possibilidade de registro de presença. Temos
440 Deputados na Casa, são 17h10min, e apenas
285 Deputados fizeram o registro no painel. Vou
esperar mais alguns minutos e, se não tivermos 308
Deputados no painel repito, vou encerrar a sessão e
desligar o painel, sem o cômputo da presença daque
les que não tiverem comparecido ao plenário até en
tão. Peço a gentileza de virem a plenário.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Eurípedes Mi
randa.

O SR. EURípEDES MIRANDA (pOr - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sf"!! e Srs. Deputados, ao visitar vários municí
pios do meu Estado, fiquei muito preocupado com as
informações recebidas por parte de pais de alunos
com relação à lotação de professores nas escolas
rondonienses.

Essa /preocupação está ocorrendo em razão
das demissões praticadas pelo Governador José
Bianco, demissões essas, pelo que parece, sem cri
térios e que como conseqüência ocasionaram o
caos em que se encontram a saúde e a educação
em Rondônia.

Na saúde a situação é tão preocupante que re
centemente o Conselho Regional de Medicina divul
gou nota nos órgãos de comunicação informando que
a situação desta área era de risco.

Agora, a Secretaria de Educação corre o risco
de não colocar à disposição de nossos alunos profes
sor~~ habilitados, conforme preocupação apresenta
dá pelos pais e mães que desejam um futuro promis
sor para seus filhos.

Na verdade, o que está ocorrendo nas escolas
rondonienses é a lotação de professores com desvio
de habilitação para determinadas disciplinas, ou seja:
são lotados professores de Letras para lecionar Mate
mática e de Biologia para lecionar Inglês, como tam
bém são lotados professores de 1ªa 4~ séries para le
cionar de 5ª a 8ª séries, o que não é permitido pela le
gislação vigente, tudo em função da demissão de pro
fessores sem a devida avaliação.

Este fato não caracteriza apenas irresponsabili
dade, se for verdadeiro, mas acima de tudo a quebra
de perspectiva de um ensino de qualidade em nosso
Estado, o que com certeza provocará prejuízos irre
paráveis ao futuro de nossos jovens e de nossa gente
rondoniense.

Por S(3r da maior gravidade este fato, faço ques-
tão de deixar registrado nos Anais desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Ricardo
Noronha.

O SR. RICARDO NORONHA (Bloco/PMDB 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, ao contrário do que aqui
foi dito há uma semana, a educação no Distrito Federal
vem sendo conduzida pelo Governador Joaquim Ro
riz e pela Secretária de Educação, Profa. Eurides Bri
to, com muita responsabilidade e competência. Para
não deixar dúvidas, sinto-me no dever de mostrar o
lado que os pessimistas de plantão, as viúvas do Prof.
Cristovam, fazem questão de não ver, até porque tive
ram oportunidade de fazer igual e sequer consegui
ram colocar em rascunho algo digno para a socieda
de do Distrito Federal.
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para que as crianças permaneçam estudando nas es
colas públicas do Distrito Federal.

Era o que tinha a dizer.

VI - ORDEM DO DIA

PRESEN7ES OSSEGUlN7ES SRS, DEPUTADOS:
Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 4

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSB/PCdoB

AMAPÁ

PST PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPB
PTB PSDB/PTB
PSB PSB/PCdoB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 11

Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Si/as Câmara
Vanessa Grazziotin

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sergio Barcellos
Presentes do Amapá: 8

PARÁ
PSDB
PT
PPB
PMDB PMOB/PSTIPTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PT
PTB
PT
PFL
PSDB

Quando alguém diz que o Governo do Distrito
Federal, do PMDB, acabou com o programa de com
plementação de renda chamado bolsa-escola, não
diz a verdade. Esse programa continua sendo executa
do da mesma forma e com as mesmas dimensões
com que foi concebido.

Entretanto, o tão propalado programa educacio
nal em nada melhorou o rendimento escolar dos alu
nos em nossas escolas. Quanto à evasão escolar no
Distrito Federal, ficou demonstrado que é uma preo
cupação pequena, haja vista que o número de matri
culados cresceu 8% este ano. A Secretaria de Educa
ção identificou as famílias que não matricularam seus
filhos, por meio de visitas feitas de casa em casa, e
convocou-as a levar os filhos às escolas.

Quanto à gestão democrática, de democrática
tinha muito pouco, pois eram flagrantes os métodos
de exclusão e de cerceamento do direito praticados
por pessoas ligadas àquele governo contra aqueles
que se interessavam em participar do processo,
mas pensavam diferentemente do grupo que apoia
va o governo passado. Em muitos casos impediu-se
que a vontade da sociedade prevalecesse. Que
gestão democrática era aquela? Democrática, sim,
é a atitude de hoje do Governo do Distrito Federal,
do PMDB, que respeita a lei e, com o aval do povo
que o elegeu, escolhe, por critérios claros e trans
parentes, os diretores das unidades escolares do
Distrito Federal.

O tão propalado orçamento participativo quan
do muito ficava só no orçamento, porque na prática
eram aplicados apenas de 3 a 10% do que era apro
vado. Esse pouco era exatamente aquilo que seria fei
to por decisão do grupo palaciano e o que a esse ape
nas interessava.

Quanto à alteração no currículo do ensino mé
dio, nada foi feito senão para adequar o ensino do Dis
trito Federal à Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
E se a lei foi aprovada e sancionada, quem somos nós
para negar que seja colocada em prática? O momen
to para a sua discussão se deu aqui, no Congresso
Nacional.

Por isso, quero louvar a Secretária de Educação
do Distrito Federal, Sra. Eurides Brito, que está tra
zendo de volta ao Distrito Federal a qualidade de en
sino necessária para o desenvolvimento cultural e so
cial do nosso povo. A Secretaria de Educação conti
nua com a bolsa-escola, mas cria um programa que
não distribui recursos do Governo para a família gas
tar com supermercado, ou com cachaça em mercea
ria, em bares da vida. Distribui cidadania e condição
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PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

Presentes do Amazonas: 8

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 5

Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Oto>ch PSDB PSDB/PTB
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de MatosPSDB PSDB/PTB
Rommel Feijó PSDB PSDB/PTB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB
Ubiratan A'9uiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB
Presentes do Ceará: 19

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Darci Coelho PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Joaquim Araújo PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSDB PSDB/PTB
José Antonio PSB PSB/PCdoB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Maranhão: 9

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDS/PST/PTN
PT

Átila lira
B.Sá
Ciro Nogw3ira
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB PMDB/PST/PTN
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDS
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
João COIl:IÇO PMDB PMDB/PST/PTN
Joaquim Francisco PFL
José Múcio Monteiro PFL

PUPSL

PSOB/PTB
PSDB/PTB

ACRE

PFL
PPB
.PSL
PT

CEARÁ

PSOB PSOB/PTB
PL PUPSL
PSOB PSOB/PTB
PMOB PMDB/PST/PTN
PSDB PSOB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN
PCdoS PSB/PCdoB
PPB
PT
PSOB
PSOB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 4

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Antônio José Mata
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
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Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Roland Lavigne PFL
Pedro Corrêa PPB Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB
Pedro Eugênio PPS Ursicino Queiroz PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Waldir Pires PT
Severino Cavalcanti PPB Yvonilton Gonçalves PPB
Presentes de Pernambuco: 14 Presentes da Bahia: 29

ALAGOAS MINAS GERAIS

Augusto Farias PPB Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Carlos Malles PFL
José Thomaz Nonô PFL Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB
Regis Cavalcante PPS Cleuber Carneiro PFL
Presentes de Alagoas: 4 Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB
SERGIPE

Eliseu Resende PFL
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Gilmar Machado PT
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN
José Teles PSDB PSDB/PTB Herculano Anghinetti PPB
Marcelo Déda PT Ibrahim Abi-Ackel PPB
Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB João Fassarella PT
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTS João Magno PT
Presentes de Sergipe: 6 José Militão PSDB PSDS/PTB

BAHIA Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN
Lael Varella PFL

Aroldo Cedraz PFL Maria do Carmo Lara PT
Claudio Cajado PFL

Mário de Oliveira PMDB PMDS/PST/PTN
Eujácio Simões PL PUPSL

Narcio Rodrigues PSDB PSDS/PTS
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB

Odelmo Leão PPB
Geddel Vieira Lima PMDS PMDBIPST/PTN

Olimpio Pires PDT
Geraldo Simões PT

Paulo Delgado PT
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB

Philemon Rodrigues PL PUPSL
Jaques Wagner PT

Roberto Brant PFL
João Almeida PSDB PSDB/PTB

Romel Anizio PPB
João Leão PSDB PSDB/PTB

Ronaldo Vasconcellos PFL
Jonival Lucas Junior PFL

Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Jorge Khoury PFL

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
José Lourenço PFL

Virgílio Guimarães PT
José Rocha PFL

Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTS
José Ronaldo PFL

Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB

Presentes de Minas Gerais: 31
Leur Lomanto PFL
Luiz Moreira PFL EspíRITO SANTO
Manoel Castro PFL Feu Rosa PSDB PSDB/PTB
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB João Coser PT
Nelson Pellegrino PT José Carlos Elias PTB PSDB/PTB
Paulo Magalhães PFL José Carlos Fonseca Jr. PFL
Pedro Irujo PMDB PMDB/PST/PTN Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Reginaldo Germano PFL Max Mauro PTS PSDS/PTS
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Nilton Baiano PPB Antônio Palocci PT
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Arnaldo Faria de Sá PPB
Rita Camata PMDB PMOB/PST/PTN Celso Giglio PTB PSOB/PTB
Presentes do Espírito Santo: 9 Corauci Sobrinho PFL

RIO DE JANEIRO
De Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPB

Alcione Athayde PPB Or. Evilásio PSB PSB/PCdoB
Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Or. Hélio POT
Alexandre Santos PSDB PSOB/PTB Ouilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB
Almerinda de Carvalho PFL eaíhho Araújo PPS
Antonio Carlos Biscaia PT Eduardo Jorge PT
Ayrton Xerêz PPS Emerson Kapaz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPSL Fernando Zuppo PDT
Carlos Santana PT Gilberto Kassab PFL
Comélio Ribeiro PDT Jair Meneguelli PT
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB José de Abreu PTN PMOB/PST/PTN
Dino Fernandes PSOB PSOB/PT8 José Dirceu PT
Or. Heleno PSDB PSOB/PT8 José Genoíno PT
EberSilva PDT José índio PMDB PMOB/PST/PTN

Fernando Gabeira PV José Machado PT
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB José Roberto Batochio POT
tédio Rosa PMOB PMOB/PST/PTN Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB

Jair Bolsonaro PPB Marcelo Barbieri PMDB PMOB/PST/PTN

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB Medeiros PFL
João Sampaio POT Michel Temer PMDB PMOB/PST/PTN

Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN Moreira Ferreira PFL
José Carlos Coutinho PFL Nelo Rodolfo PMDB PMOB/PST/PTN

Luís Eduardo POT Nelson Marquezelli PTB PSOB/PTB

Luiz Sérgio PT Neuton Lima PFL

Miro Teixeira POT Paulo Kobayashi PSOB PSOB/PTB

Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Professor Luizinho PT

Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB Ricardo Berzoini PT
Paulo Feijó PSD8 PSDB/PTB Salvador Zimbaldi PSOB PSDB/PTB

Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB Sílvio Torres PSDB PSDB/PTB

Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB

Rubem Medina PFL Presentes de São Paulo: 41
Simão Sessim PPB MATO GROSSO
Vivaldo Barbosa POT
Wanderley Martins POT Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes do Rio de Janeiro: 33 Presentes de Mato Grosso: 1

SÃO PAULO DISTRITO FEDERAL

Alberto Goldman PSOB PSOB/PTB Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN

Aloizio Mercadante PT Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN

André Benassi PSDB PSOB/PTB Paulo Octávio PFL

Angela Guadagnin PT Pedro Celso PT

Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN

Antônio Kandir PSDB PSOB/PTB Presentes do Distrito Federal: 5
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SANTA CATARINA

Edison Andrino PMOB PMOB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Trad PTB PSDB/PTB
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n9 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Colfares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rogotto PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Fontana PT
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Bíolchi PMDB PMDB/PST/PTN

Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 330 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Santa Catarina: 8

PSOB/PTB
PSDB/PT8

PSDB/PT8

GOIÁS
PMOB PMOB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSOB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PFL

PARANÁ

Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSOB
Chico da Princesa PSDB
Dr. Rosinha PT
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN
Hermes Parcianello PMOB PMDB/PST/PTN
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Osmar Serraglio PMOB PMOB/PST/PTN
Renato Silva PSDB PSDB/PTB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 20

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Perdro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 12
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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 n~ 112-Al95,
500-Al97 e 368-Al96, apensadas; pela
admissibilidade de todas as emendas apre
sentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovarão das de nQ.S. 1/95, 2195 e 4/95
(apresentadas na legislatura anterior) e das
de nºs 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,18,19,20,21,24,26,27,28,29,31,
33,35,36,37,39,40, 42, 43, 44 e 45; pela
rejeição das Propostas de Emenda à Cons
tituição nQ.S. 127-Al95 e 215-Al95, apensa
das, e das emendas n~ 3/95 (apresentadas
na legislatura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25,
30, 32, 34, 38 e 41, nos termos do parecer
da Relatora, que apresentou complementa
ção e reformulação parcial de voto. Apre
sentaram votos em separado o Deputado
Antonio Carlos Biscaia e, em conjunto, os
Deputados Marcelo Déda, José Dirceu, Wal
dir Pires, Nelson Pellegrino, Antonio Carlos
Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha e Pa
dre Roque. Foram aprovados os destaques
de nQ.S. 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 Rena
to Vianna; rejeitados os de nQs 297, 291,
251, 23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 233,
256,283,221,177,184,286,25,216,219,
162,200,218,240,201,274,217,248,101
e os destaques dos relatórios parciais dos
Deputados José Roberto Batochio e Ibrahim
Abi-Ackel; e prejudicados os de nQ.S. 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 nQ.S. 112-Al95,
127-Al95, 15-Al95, 500-Al97, 368-A/96.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente, requeiro preferência
para votação, na sessão de hoje, das se
guintes matérias: Destaque nº 67, Destaque
nº 91, Destaque de Bancada nº 6 e Emenda
Aglutinativa nº 50.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 2000. 
Assinam: Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parla
mentar PMDB/PST/PTN; e Zulaiê Cobra, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

votar um destaque simples. Portanto, em primeiro lu
gar, vamos aprovar o requerimento e, depois, vamos
votar o mérito. São duas votações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque simples nQ 67.

Sr. Presidente, requeiro a V. Exª, nos
termos do art. 161, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado do inciso II do art.
102, constante da Emenda nº 9, apresenta
da na Comissão Especial.

Texto destacado:
"Art. 102 .
11 - julgar, em recurso ordinário, o

habeas-eorpus, o mandado de segurança, o
habeas..cJata e o mandado de injunção deci
didos em única instância pelo Tribunal Superi
or Eleitoral, se denegatória a decisão. 11

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Assina o Deputado Ibrahim Abi-Ackel - PPB.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é acordo?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Éacordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se

à votação do Destaque nº 67.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

ouvir os Srs. Líderes, mas, em primeiro lugar, conce
do a palavra à Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, o acordo é para que possamos pôr em
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votação hoje esse destaque simples do Deputado
Ibrahim Abi-Ackel. É um destaque cujo acordo na vo
tação não há, não o aceitamos. Trata-se de julgar em
recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de
segurança, o habeas data e o mandado de injunção,
decididos em única instância: só no Tribunal Superior
Eleitoral.

Portanto, não concordamos e por isso votamos
contra esse destaque simples.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem for
a favor da aprovação do texto destacado, vota "sim",
quem for contra vota "não".

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª ouvirá os Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ouvir
os Líderes, claro. Já vou ouvir V. EXª com muito gosto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - O PV vota "não", Sr. Presidente,
mas gostaria de ter ouvido o Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, o autor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS, Deputado Ayrton Xerêz.

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota favoravel
mente, vota "sim".

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, em que
pese a figura do nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
excelente jurista, nós não concordamos com o desta
que de S. ExA Excesso de Justiça não faz mal a nin
guém, e a emenda do nobre Deputado Ibrahim pre
tende que a pessoa que tiver seu caso julgado no STJ
não pode recorrer ao Supremo.

Por achar que é um direito do cidadão recorrer
ao Supremo Tribunal Federal, o Bloco Parlamentar
PUPSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o atual sistema
admite a possibilidade de recursos ordinários das
decisões dos Tribunais Superiores para o Supremo
Tribunal Federal, a fim de preservar direito maior, o
princípio do duplo grau de jurisdição, uma das garan
tias do art. 52. Se impossibilitarmos as decisões do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior
do Trabalho de chegar ao Supremo Tribunal Federal
em grau de recurso ordinário, que é o que pretende
este destaque, estaremos suprimindo o duplo grau
de jurisdição.

Por essa razão, a fim de manter o texto da Rela
tora, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (pDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
está votando "não", embora entenda que esta emen
da não teria o condão de fechar o acesso dos cida
dãos ao Supremo Tribunal Federal com a eliminação
do recurso ordinário nas matérias de habeas cor
pus, mandado de segurança e mandado de injun
ção.

Em tema de habeas corpus, por exemplo, se a
ordem de habeas corpus for denegada em segunda
ou última instância, não há necessidade do recurso
ordinário para que o cidadão possa questionar a deci
são denegatória no Supremo Tribunal Federal, isto
porque teríamos, como via oblíqua de questionamen
to da decisão com a qual não se conforma o interes
sado, o habeas corpus originário substitutivo do re
curso ordinário.

No entanto, Sr. Presidente, na reunião de Líde
res fechou-se acordo no sentido de que efetivamente
não se pode deixar o recurso ordinário apenas das
decisões proferidas nesses temas pelo Tribunal Su
perior Eleitoral.

É mais conveniente e adequado, Sr. Presidente,
que mantenhamos aberta no texto da Constituição
essa porta recursal ao Pretório Excelso, uma vez que
uma das finalidades desta reforma é promover a cele
ridade da Justiça e permitir o acesso dos cidadãos
aos tribunais.

Por esta razão, o PDT vota com o povo, vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB, Deputado Gerson Peres?
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o SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a nossa bancada acompa
nha o companheiro Deputado Ibrahim Abi-Ackel, autor
da proposta, e encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o texto da emenda desta
cada pretende explicitar no texto constitucional que,
com exceção das matérias constitucionais, que po
dem ser objeto do recurso extraordinário, nenhuma
outra matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justi
ça poderá subir à apreciação ou revisão da Corte Su
prema.

Entendemos, Sr. Presidente, que o sistema vi
gente já resolve bem esse problema, pois oferece
condições que valorizam o Supremo como Corte
constitucional, defere competências e prestigia o
STJ sem prejudicar o cidadão e sem esgotar em
dispositivo definitivo todas as hipóteses de recur
sos que possam surgir dos conflitos de conheci
mento do STJ.

Para preservar o direito do cidadão ao duplo grau
de jurisdição e garantir que a busca da Justiça não so
frerá obstáculos, votaremos pela manutenção do texto
da Relatora. Até porque, Sr. Presidente, fora aquelas
matérias para as quais a Constituição estabelece os li
mites do recurso, irrecorríveis são apenas as decisões
divinas. Estamos tratando do STJ - Superior Tribunal
de Justiça - e não do STJ, "Supremo Tribunal de Je
sus", de cujas decisões não se pode recorrer.

a PT encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu creio que este
destaque não aprimora a reforma do Poder Judiciário
que nós desejamos, sobretudo porque, quando deter
mina que são irrecorríveis as decisões do Superior Tri
bunal de Justiça, salvo quando contrariarem a Constitui
ção, praticamente define que todas as decisões do Su
perior Tribunal de Justiça são irrecorríveis. Por quê?
Porque as que contrariarem a Constituição já são de
atribuição do Supremo Tribunal Federal. A irrecorribi
lidade é total para as decisões do Superior Tribunal de
Justiça, o que não é bom nem para o Judiciário, nem
para os demais Poderes da República, nem para a so
ciedade brasileira, que deve ser a última instância de
toda esta reforma, o princípio, o meio e o fim.

Por essa razão, o PFL vota "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB acompanha a Relatora e encaminha o voto
"não", porque, como já foi reiteradamente manifes
tado pelos Uderes que encaminharam pelos outros
partidos, não se pode impedir ao cidadão o direito
ao recurso, ou à revisão processual, ou à revisão de
julgamento.

Entendendo que é importante que se dê essa
oportunidade ao cidadão brasileiro, o Bloco Parla
mentar, PMDB/PST/PTN encaminha o voto "não",
acompanhando a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSD8?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nossa posi
ção é pela manutenção do texto da Deputada Zulaiê
Cobra. Creio que seria bastante arriscado tornar irre
corríveis as decisões do STJ. Não vejo em que o cida
dão possa ganhar se suprimirmos o duplo grau de ju
risdição.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB en
caminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Governo?

O SR. ELTON ROHNELT (PFl- RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco
menda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência 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. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~
a palavra.

O SR, INÁCIO ARRUDA (Bloco/pedoS - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço que conste dos Anais da Casa editorial do jornal
O Povo, do dia de hoje, denunciando uma covarde
agressão a jornalistas, fotógrafos e funcionários do jor
nal que apuravam denúncia decorrupção no Município
de Hidrolândia, Estado do Ceará.
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Vinculado a uma proposta do Deputado Wel
Iington Dias, do PT do Piauí, temos pedido para cria
ção de uma Comissão Parlamentar de Inquérito so
bre o Fundef. O jornal estava exatamente investigan
do denúncias de corrupção com recursos do Fundef e
da merenda escolar.

Mas vamos aos fatos.

Sr. Presidente, SrI!! e Srs. Deputados, uma equi
pe do jornal O Povo comprovou de forma dramática
as denúncias de que o Prefeito Luís Antônio de Fari
as, de Hidrolândia (285 quilômetros de Fortaleza),
tem o hábito de agredir fisicamente seus adversários,
reais ou imaginários. Acompanhado de dois capan
gas, o Prefeito encurralou o fotógrafo Marcos Studart
e o motorista Valdir Gomes Soares no prédio da Pre
feitura, agredindo-os a socos e pontapés. Marcos foi
ainda levado para uma sala, onde continuou sendo
espancado pelos três homens, e foi mantido em cár
cere privado por cerca de dez minutos. Marcos e Val
dir ficaram feridos com cortes e hematomas nos bra
ços, pernas, peito e cabeça.

O repórter t:rick Guimarães s6 escapou de ser
agredido porque correu até a delegacia na tentativa
de conseguir socorro para os companheiros. Sem
encontrar um único policial na cidade (a delegacia
estava vazia), os três conseguiram se refugiar na
casa de um morador. O Prefeito seqüestrou o equi
pamento fotográfico, fitas gravadas, filmes, e um gra
vador dos repórteres. Também impediu a saída do
carro da reportagem, fechando a saída do estacio
namento da Prefeitura com uma camioneta F-1000.
Depois de passar em um carro Santana (de chapa
branca) em frente à residência onde estava a equipe
de O Povo, por duas vezes, o Prefeito e os dois ca
pangas, identificados como Itamar Xavier e José Jo
aquim, fugiram da cidade.

A reportagem de O Povo foi ontem a Hidrolân
dia para investigar várias denúncias contra Luís Antô
nio Farias, que passam por agressão física a desafe
tos, superfaturamento de compras, uso de notas frias,
entrega de cestas básicas somente com a apresenta
ção de título de eleitor e a proibição de que postos de
saúde atendam a seus supostos adversários. Depois
de falar com vários denunciantes e conseguir uma lis
ta de mais de 40 pessoas que foram agredidas fisica
mente por Luís Antônio, a reportagem foi procurá-lo
na Prefeitura por volta das 16 horas. Como o Prefeito
não estava, a repórter Érick Guimarães, acompanha
do do fotógrafo, iniciou uma entrevista com o Secretá
rio de Educação do Município. Ao ouvir barulho no pá
tio 1 o fotógrafo Marcos Studart foi verificar o que

ocorria. No corredor, encontrou os três agressores, que
já haviam espancado o motorista e começaram também
a agredi-lo. O fotógrafo foi arrastado para uma sala, onde
foi mantido em cárcere privado por cerca de dez minutos
e torturado com socos e tapas para confessar o que es
tava fazendo na Prefeitura. Num descuido dos agresso
res, Marcos conseguiu correr, mas ainda foi alcançado e
derrubado no chão. A cena foi assistida por vários funcio
nários da Prefeitura.

O motorista Valdir Gomes contou que foi abor
dado com violência no estacionamento. O Prefeito
queria saber o que eles estavam fazendo ali. Valdir
explicou que estavam fazendo uma reportagem para
O Povo. Nesse momento, ele foi arrancado de dentro
do carro e passou a ser espancado pelo Prefeito.
Érick contou que quando saía para buscar socorro
ouviu o Prefeito gritar: "Pode ser o jornal O Povo e
pode ser a p.q.p. Quem manda aqui sou eu".

A equipe do jornal só conseguiu sair de Hidro
lândia e recuperar parte do equipamento seqües
trados pelo Prefeito por volta das 21 horas, com a
chegada de reforços policiais deslocados das cida
des de Guaraciaba do Norte, Canindé e Santa Qui
téria.

O advogado Arimá Rocha, que se deslocou até
Hidrolândia para prestar assistência jurídica à equipe
de O Povo, disse que o Prefeito Luís Antônio de Farias
pode ser enquadrado em crimes de lesão corporal,
cárcere privado, abuso de autoridade, constran
gimento ilegal e impedimento do livre exercício profis
sional. O Prefeito já responde a processos no Tribunal
de Justiça. Também existem vários inquéritos policia
is tramitando contra ele.

De acordo com a jornalista Ana Márcia Dióge
nes, Diretora de Redação do jornal O Povo:

"Trata-se de uma terra sem lei, onde
impera o reino do Big Brother, o Grande
Irmão, do livro 1984, do apocalíptico George
Orwell, que tudo vê e tudo controla da vida
de todos, aliada à máxima do 'manda quem
tem pode, obedece quem tem juízo".

E prossegue Márcia Diógenes:

Assim nos aparece Hidrolândia, uma
cidade comum do interior do Ceará que, in
felizmente, não tem em seu comando um
administrador capaz de garantir-lhe um per
fil pacífico como ainda se mantém a maioria
dos nossos pequenos municípios.

Essa factível tranqüilidade há muito foi
trocada pela truculência fascista, que vem
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aterrorizando moradores, políticos e até o
padre. Agora, sentindo-se' ameaçado pela
possível publicitação dos seus atos, o prefe
ito Luís Antônio de Farias passou a agredir
a Imprensa, transgredindo a lei, com cárce
re privado, abuso de autoridade, lesão cor
poral, constrangimento e bloqueio sem justa
causa ao exercício da profissão.

Os murros, tapas e chutes que o prefei
to e seus asseclas desferiram contra o fotó
grafo Marcos Studart e o motorista Valdir Go
mes Soares (o repórter Érick Guimarães só
não foi agredido porque correu para chamar a
polícia) atingem toda a Impr~nsa através da
castração da sua liberdade de informar e nos
revelam, como um tapa na cara, uma dura re
alidade para o nosso Estado. Quem pensava
que o coronelismo - e toda a sua complexida
de de mando e desmando - estava banido da
realidade do Ceará e apenas revivido em Ii~

vros e piadas, errou e feio.
Colocar um carro de som defronte à

Igreja para boicotar um padre que denunci
ou favorecimento eleitoral na distribuição de
cestas de alimentos parece uma lembrança
perdida no tempo, de quando nosso pedaço
de sertão parecia um faroeste. Só que esta
mos em meio a um faroeste.

Não adianta o Ceará ter uma imagem
de Estado em expansão econômica, social
e turística, se a imundície, se a sujeira for
varrida para debaixo do tapete. Esse caso
não pode ficar sem justiça, sem que o vilão
desse filme de baixo calão não tenha o des
tino que merece. Caso contrário, todos os
jornalistas terão que passar a pedir segu
rança policial cada vez que tiverem que fa
zer reportagens. A impunidade pode gerar
novas infrações à liberdade. E, lembrem os
leitores: este ano temos eleições. como fa
zer uma boa cobertura jornalística se a
Imprensa for amordaçada?

O episódio teve uma ampla repercussão:

Lamentamos o fato em nome dos pre
feitos do Ceará. Os atos de tortura e espan~

camento contra a equipe do jornal O Povo,
promovidos pelo prefeito de Hidrolândia,
não condizem com o comportamento de um
dirigente municipal que representa toda uma
comunidade. Luís Antônio Farias não é as-

sociado da Aprece. (José Irineu, presidente
da Associação dos Prefeitos do Estado do
Ceará - APRECE)

Eu estou profundamente indignado. É
a volta do coronelísmo. É um ato de selva
geria que não é possível imaginar que
aconteça às vésperas do terceiro milênio.
É de uma brutalidade e prepotência inomi
náveis. Se ele faz isso com a Imprensa,
isso dá uma mostra do que ele faz lá no
município com quem lhe faz oposição. Eu
espero que a polícia cumpra a lei. Nisso
entenda-se, efetuar a prisão desse prefeito
e abrir um inquérito policial para apurar o
caso. Também que a Câmara tome uma
atitude e afaste esse prefeito. Ele deu pro
vas de que não tem a menor condição de
administrar uma cidade. (João Alfredo 
PT, deputado estadual, da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos da Assem
bléia Legislativa)

Não é a primeira vez que acontece
isso. Já aconteceu não só com repórte
res, mas também com adversários políti
cos de lá que tentaram fiscalizar as obras
da prefeitura. O que acontece em Hidro
lândia hoje é uma questão suprapartidá
ria, é que o atual prefeito entende que,
por ter sido eleito, é o dono da cidade. Ele
chega ao ponto de, ao saber que alguém
é adversário político - basta que ele ape
nas saiba - chega a agredir fisicamente.
Basta criticá-lo. O que acontece hoje em
Hidrolândia, independente de questão
partidária, merece meu repúdio e eu es
pero que a SSP tome providências no
sentido de acabar com esse tipo de auto
ritarismo. E quero em meu nome manifes
tar a minha solidariedade à equipe de O
Povo que foi agredida. (Nelson Martins 
PT, vereador de Fortaleza, natural de Hi
drolândia)

Esse prefeito dá uma mostra de que
além de covarde é um bandido. O Sindicato
dos Jornalistas exige uma posição da
Assembléia Legislativa e do Governo do
Estado para que se faça justiça. Nós não
podemos admitir cárcere privado e agressão
física a profissionais que estavam no exercí
cio de sua função. Esse é um verdadeiro ato
de gangster. E pode ter a certeza de que
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essa denúncia vai chegar em todos os re
cantos do País. (Paulo Mamede, presidente
do Sindicato dos Jornalistas do Ceará.

É um fato profundamente lamentável,
que contraria frontalmente os direitos hu
manos e fere todo o exercício constitucional
no que diz respeito ao trabalho da Impren
sa. Eu espero que as autoridades da Segu
rança Pública tomem as providências ne
cessárias. Essa atitude extrapola qualquer
convívio social que se possa dizer razoável.
Não se pode mais calcular o que seja essa
atitude. Sem dúvida não é hábito digno de
quem dirige uma comunidade. (Paulo Que
zado, presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil, seccional do Ceará - OAB - CE)

Eu já recebi denúncias de que ele utili
za a unidade policial lá para fazer o que
bem entende, é truculento. Ele faz isso rotí
neiramente, vai à delegacia e manda pren
der e soltar na hora que quer. Não fui sur
preendido por essa truculência. Já recebe
mos denúncias que ele faz isso costumeira
mente. A gente espera que o Ministério PÚ
blico tome as providências e abra um inqué
rito contra esse prefeito. (Deodato Ramalho,
advogado e presidente da Comissão de Di·
reitos Humanos da OAB - CE.)

Neste sentido, peço aqui desta tribuna o mais
veemente repúdio diante desta violência contra a
democracia e a liberdade de imprensa. É inaceitável
a reedição de fatos como este.

Sr. Presidente, ainda que, muitas vezes, pos
samos fazer reparos à imprensa do nosso País pela
forma corno veicula as informações, seu forte é de
nunciar agressões à liberdade e à democracia, vaIa
res de que não podemos abrir mão de defender. Re
afirmamos esse compromisso, que é de toda a ban
cada do Estado do Ceará.

Nesse sentido, estamos produzindo uma nota.
Buscarei colher as assinaturas de todos os Deputados
do meu Estado para reforçar o aspecto da liberdade
e da democracia para investigarmos, principalmente
quando existe denúncia de corrupção.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Jornal O Povo Online - Política 23-2-2000

Editorial

AGRESSÃO COVARDE

Estarrecimento é a palavra exata para definir o
sentimento que se apodera do O Povo diante do
atentado sofrido por uma equipe de reportagem en
viada ao município de Hidrolândia, ontem, para apu
rar denúncias de irregularidades que estariam sendo
cometidas peJo prefeito Luís Antônio Farias (PFL),
acusando de promover uma série de agressões físi
cas a opositores e de conduzir a Prefeitura como
uma propriedade particular, cerceando o acesso ao
Posto de Saúde de quem não reza por sua cartilha
política, e de lançar mão da corrupção na distribui
ção de cestas básicas, como também de ter passado
apenas 26 dias na sede municipal, durante todo o
ano de 99, ao mesmo tempo em que cobrava diárias
para suas viagens, sob a justificativa de serem a ser
viços da administração.

Agindo como verdadeiro gângster, surgiu dian
te da equipe de reportagem, acompanhando de dois
capangas, passando a agredir covardemente o mo
torista Valdir Gomes Soares, que esperava do lado
de fora da Prefeitura, enquanto o jornalista Erick Gui
marães entrevistava o secretário municipal da Edu
cação, juntamente com o repórter fotográfico Marcos
Studart. Este, ao ouvir os gritos do motorista, correu
para socorrê-lo, sendo, por sua vez, espancado pe
los agressores. Enquanto o entrevistador conseguiu
escapar da fúria dos facínoras, seus dois companhe
iros foram submetidos a uma sessão de tortura, co
mandada pelo próprio prefeito para confessar quem
tinha feito as denúncias que provocaram a reporta
gem. Em seguida, a equipe teve de se refugiar na
casa de um vereador local à espera de ser resgatada
pela Polícia.

É verdadeiramente inconcebível que estejamos
testemunhando um episódio desse tipo, quando ape
nas poucos meses nos separam do século XXI. Con
tudo, essa é uma prova manifesta do quanto o espírito
atrabiliário ainda está incrustado em algumas mentes
atrasadas que infestam a vida política interiorana e in
fernizam a vida de populações inteiras, entregues às
suas garras. Não ignorávamos que certos dirigentes
municipais fazem dos serviços públicos um meio para
impor seu domínio político, discriminando pessoas da
população suspeita de não serem seus eleitores. Tor
nam-se, portanto, árbitros da vida ou da morte, já que
negar, por exemplo, uma ambulância para o transporte
de um doente, ou recusar-lhe assistência médica pode
ter o mesmo efeito de uma sentença capital. No entanto,
imaginávamos que não mais restariam espécimes de
uma fauna política tão retrógrada como a que fazia do
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jagunço e da truculência pessoal o meio principal de
impor seu domínio. Descobrimos um desses rufiões,
que como um lagarto em hibernação, escapou incólu
me à chegada da civilização hodierna, e imagina ain
da estar num mundo governado por bacamartes e
cangaceiros. Se alguma dúvida pudesse existir sobre
a acusação de violência contra opositores, o prefeito
Luís Antônio Farias encarregou-se previamente de
demoli-Ia ao investir burra e covardemente contra
profissionais de imprensa que não mais faziam do
que cumprir o seu ofício.

Antes de exigir, junto com os cidadãos civiliza
dos e democráticos deste estado, a punição severa
para o agressor, pelas instâncias de direito, e uma in
vestigação exaustiva das irregularidades denuncia
das, este jornal faz um chamamento aos partidos po
líticos para que tenham responsabilidade na filiação
de quadros, levando em conta que não é lícito subme
ter os cidadãos ao vexame de ficarem expostos à sa
nha de dirigentes públicos despreparados, que não
têm nenhuma noção sobre a coisa pública. No caso
particular, chama a atenção do PFL para tomar provi
dências imediatas a respeito desses fatos escabro
sos, já que a instância partidária não necessita espe
rar pelas decisões formais do Estado para atuar
exemplarmente, como é seu dever.

Do mesmo modo, insta para que a APRECE
(Associação de Prefeitos do Ceará) tome posição em
relação a quaisquer de seus membros que desonrem
os compromissos éticos e políticos da entidade.

Finalmente, queremos nos solidarizar com os
profissionais agredidos, enfatizando que não nos
afastaremos um centímetro sequer da fidelidade
aos compromissos assumidos com os nossos leito
res, e a concidadania em geral, de ser um dos cana
is através dos quais a sociedade pode exercer a fis·
calização de poder político, exigindo-lhe transpa
rência, senso de responsabilidade e interesse pú
blico.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
trazer ao conhecimento de V. Exª um ato de violência
acontecido no estacionamento em frente ao prédio do
Anexo IV, às 14h45min de hoje.

Uma funcionária da Câmara dos Deputados
teve o seu carro roubado hoje por um assaltante ar-

mado, em plena luz do dia, às 14h45min, e quase
acontece um incidente de proporções maiores.

Esta, Sr. Presidente, é a política de tolerância
zero do Governador Joaquim Roriz.

A cidade está alarmada com tanta violência.
Inclusive na cidade de Sobradinho, no próximo dia 26,
a própria população estará organizando uma carreata
para denunciar os altos índices de violência.

Portanto, V. Exª. como Presidente desta Casa,
precisa tornar conhecimento disso, porque aconte
ceu há pouquíssimo tempo perto daqui.

Muito obrigado.
1"1

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, quero comunicar que, na primeira sessão
de trabalhos da Comissão Especial do Salário Mí
nimo, elegemos hoje sua Mesa-Diretora, que terá
como Presidente o nobre Deputado Paulo Lima e
como Relator o nobre Deputado Eduardo Paes.

Por consenso da Comissão, vamos distribuir
as tarefas em três grupos de trabalho, cada um co
ordenado por um dos Vice-Presidentes, a fim de que
possamos, antes do próximo lº de maio, ter concluí·
dos os nossos trabalhos.

O SFt JORGE TADEU MUDALEN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JORGE TADEU MUOALEN (Blo
co/PMDS - SP. Peja ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, hoje, está assumindo, mais uma
vez, o novo Presidente da Câmara Municipal de Gu·
arulhos.

Na matéria que saiu no jornal O Estado de S.
Paulo, a nova Mesa que assume a Câmara Municipal
de Guarulhos sofre uma denúncia por parte do Minis
tério Público, exceto a Vereadora Sandra Tadeu.

Quero cumprimentar a Vereadora, que não foi
citada em nenhum momento pelo Ministério Público
de São Paulo nessa confusão que ocorre no Municí
pio de Guarulhos.

O SR. OR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje é o
Dia do Rotariano, e cumprimento todos os rotaria
nos do País.

Hoje também faz um ano da morte do calouro
de medicina Édson por trote violento.

A imprensa tem noticiado que, ao iniciarem-se
as aulas, temos tido episódios tão graves quanto
aquele ocorrido no ano passado, como queimaduras
de segundo e terceiro graus sofrida por uma estu
dante de Catanduva, São Paulo, e humilhações fei
tas aos estudantes do ITA, em São José dos Cam
pos.

Aqui e acolá, casos isolados de trotes violen
tos, de humilhações, têm constrangido a população
brasileira, e esta Casa bem que poderia ter dado
uma resposta aprovando aqueles projetos de lei
que buscam dar certa proteção aos estudantes que
entram para escolas e universidades públicas e pri
vadas. Esta Casa teve um ano para estudar o méri
to de projetos de lei que colocam a responsabilida
de compartilhada como uma das formas adequadas
de dar responsabilidade aos administradores, aos
docentes e aos veteranos das escolas, no sentido
de uma recepção adequada, cidadã, aos estudan
tes deste País.

Solicito à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto e às demais Comissões que estudam os
projetos que disciplinam a questão do trote que
dêem a demonstração de que devemos combater
qualquer situação de violência neste País, em espe
cial neste ano 2000, que é o ano internacional por
uma cultura de paz.

É o que desejamos, Sr. Presidente, como repre
sentante da Frente Parlamentar pela Paz.

Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.l a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero comunicar que os trabalhadores ferroviários
acabaram de ter uma audiência com o Ministro dos
Transportes para decidir sobre a situação dos apo-

sentados e pensionistas da classe dos trabalhado
res ferroviários.

A audiência foi extremamente importante. O Mi
nistro dos Transportes está sensível às reivindica
ções dos trabalhadores aposentados, que dedica
ram vários anos da sua vida à ferrovia. Eles vão ficar
no Ministério dos Transportes com os aposentados e
pensionistas, e os companheiros da ativa vão para a
Agência Nacional de Transporte.

A audiência foi proveitosa. Saímos de lá entusi
asmados.

Faço este comunicado a todo o Brasil, porque
a reunião contou com a presença de representantes
dos ferroviários de todo o PAís. Estiveram presentes
também o Deputado Waldir Pires, o Deputado Fer
nando Ferro e vários outros companheiros que es
tão conosco nesta caminhada.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Quem estiver em seus gabine
tes venha rapidamente votar.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e solicita à sua bancada que permane
ça em plenário.

Solicita, ainda, que V. Ex" determine o encer
ramento dos trabalhos em Comissões e acione as
campainhas para que possamos concluir esta vota
ção, porque teremos várias votações na tarde e na
noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar. Todos votaram?

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
anunciar o resultado:

VOTARAM

Sim 36
Não 359
Abstenções 00
Toml 395

São rejeitados o destaque e o dispositivo des
tacado.
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Inlelo Votação: 2310212000 17:29
Fim Votação: 2310212000 17:53

Resultado da Votado
Sim 36
Não 359
Abstenção O

Total da Votação 395

Art. 17 1

Total Quorum 396

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:52

Orientação
PSD8IPTB • Não
PMDBIPST/PTN .. Não
PFL .. Nio
PT- Não
PPB -Sim
POT-Não
PSBIPCDOB· Não
PUPSL·Não
PPS·Sim
PV·Não
PHS·Não
GOV... Nio

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não

A1ceste Almeida PMOB PMOB/PSTfPTN Não

Almir Sá PPB Sim

Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Nao

Luis Barbosa PFL Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PSTJPTN Não

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Não

Or. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTS PSDB/PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Fátima Palaas PSOB PSOB/PTB Não
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Partido tSloco Voto
AMAPÁ
Jurandll Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amap6 : 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Não
Babá PT Não
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT N1!Io
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Niclas Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Não
Renlldo Leal PTB PSDB/PTB Não
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Não

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSDB PSDB/PTB Não
Átila Lins PFL Nl!!io
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avellno PFL Não
Silas Câmara PTB PSDB/PTB Não
Vanessa Grazzlotin pedoB PSB/PCDOB Não

Total Amuonu : 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Não
Eurlpedes Miranda PDT Não
expedito Júnior PFL Não
Nllton Capixaba PTB PSDB/PTB Nêo

Oscar Andrade PFL Não

Sérgio Carvalho PSDB PSDBlPTB Não

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Sim

José A1eksandro PSL PUPSL Não

Márcio Blttar PPS Sim

Marcos Afonso PT NAo

Nilson Moura<> PT Não

Sérgio Barros PSDB PSDBIPTB Nao

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB Não

Darci Coelho PFL Não
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TOCANTINS
João Ribeiro PFL Não
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Não

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PSTfPTN Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Não
João Castelo PSDB PSDB/PTB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nlce Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Não

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Não
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Não
AntOnio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Não
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Não
Eunrcio Oliveira PMDB PMD8/PSTlPTN Não
Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOS Não
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Não
Manoel SaMano PSDB PSDB/PTB Não
Mauro Benevides PMDB PMDB/PS1'/PTN Não
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBIPTB Não
Rommel Feijó PSDB PSDB/PTB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Não
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Cearã: 19

PIAul
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Não

B.Sá PSDB PSDB/PTB Não

Ciro Nogueira PFL Não
Heráclito Fortes PFL Não

Mussa Demes PFL Não

Themlstocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Não

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 7
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Não
Betlnho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Não
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Não
Múcio Sá PMDB PMDBIPST/PTN Não
Ney Lopes PFL. Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARA[BA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abfllo PMDB PMDB/PST/PTN Nao
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Damião Fellclano PMDB PMDB/PST/PTN Nao
Domiciano Cabral PMDB PMDBIPST/PTN Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Marcondes Gadelha PFL Não
Wilson Braga PFL Não

Total Paraiba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Femando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN Não
Joaquim Francisco PFL Não

Joel De Hollanda PFL Nêo
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Blvar PSL PUPSL Não

Luiz Piauhyllno PSOB PSD8/PTB Não

Pedro Eugênio PPS Sim

Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Não

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não

Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não

Joao Caldas PL PUPSL Nêo

José Thomaz NonO PFL Não

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 5

SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Não

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Não

José Teles PSDB PSDB/PTB Não
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SERGIPE
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB Não

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Eujécio SimOes PL PUPSL Não
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Não
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Não
Jaques Wagner PT Ni10
João Almeida PSDB PSDB/PTB Não
Jeao Leão PSDB PSDB/PTB Não
Jonival Lucas Junior PFL Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Nao
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Mário Negromonte PSDB PSDB/PT8 Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMD8 PMDB/PST/PTN Não
Reglnaldo Germano PFL Não

Roland Lavigne PFL Não

Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSD8 PSDB/PTB Não

Aécio Neves PSDB PSD8/PTB Não

Antonio do Valle PMD8 PMD8/PST/PTN Sim

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSOB PSD8/PT8 Não

Cabo Júlio PL PUPSL Não

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSOB PSDB/PTB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSD8 PSOB/PTB Não

Oanilo de Castro PSDB PSDB/PTB Não

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSOB PSOB!PTB Não
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Partido Bloco Valo
MINAS GERAIS
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahlm Abl-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Não
Joao Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Milita0 PSDB PSDBIPTB Não
Júlio Delgado PMDB PMOB/PST/PTN Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Porteia PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMOB/PSTlPTN Não
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olímpio Pires PDT Não
Osmênio Pereira PMDB PMDBIPST/PTN Não
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Nao
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Não
Roberto Brant PFL Não
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
SlIas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Vlttorio MedioU PSDB PSDB/PTB Não
Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB Não
Zaire Rezende PMOB PMOB/PST/PTN Nl!lo

Zezé Perrella PFL Não

Total Mlnae Gerais: 42

ESP(RITO SANTO
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Não
Joêo Coser PT Não

José Carlos Elias PTB PSDBIPTB Não

José Carlos Fonseca Jr. PFL Não

Magno Malta PTB PSDB/PTB Nt'io

Marcus Vicente PSDB PSDBlPTB Não

Max Mauro PTB PSDB/PTB Não

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB PSDBlPTB Não

Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Espírito Santo: 10
RIO DE JANEIRO
A1dlr Cabral PSDB PSDB/PTB Não

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Nêo

Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Não

Almerinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Blscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Carlos Santana PT N30
Comélio Ribeiro PDT Não
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Não
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Não
Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB Não
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Não
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PT8 PSDB/PTB Não
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN Não
lédlo Rosa, PMOB PMDB/PST/PTN Não
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Sampaio POT Não
Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN Não
Laura Carneiro PFL Não
Luis Eduardo POT Não
Luiz Sérgio PT Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid POT N30
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PL/PSL Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feijó PSOB PSDB/PTB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Não
A1oizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB PSDB/PTB Não
Angela Guadagnln PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSDB/PTB Não
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB Não
Antonio Palocei PT Não
Arlindo Chlnaglla PT Nao
Arnaldo Faria de Sã PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Não
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PL/PSL Não
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Nao
Celso Russomanno PPB Não

Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Não

Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PSL PL/PSL Não

Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilãsio PSB PSB/PCDOB Não

Dr. Hélio PDT Não

Dumo Pisanesch( PTB PSDB/PTB Não

Edlnho Araújo PPS Não
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Partido Bloco Voto
sAOPAULO
Eduardo Jorge . PT NAo
Emetaon Kapaz PPS Sim
Fernando ZUppo PDT NAo
Iara Bernardi PT Não
Jalt Meneguelll PT Não
JOIo Paulo PT Nao
JóI'QfJ Tadeu Mudalen PMDB PMDBJPST/PTN Nao
Joaé de Abreu PTN PMDB/PST/PTN NAo
JoúDlrceu PT NAo
José Genolno PT N!o
JOI6lndio PMDB PMDBIPSTIPTN NAo
JOUMachado PT Não
Joaé Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghlnl PSDB PSDBJPTB Não
LlIf1\artlne Posltlla PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBlPTB Não
Lula Erundlna PSB PSBlPCDOB Não
Maluly Netto PFl NAo
Marcelo Barbl8f'i PMDB PMDBlPSTIPTN Nilo
Marcos Clntra PL PLlPSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDSlPST/PTN Art. 17
Mlton Montl PMDB PMDBlPST/PTN Não
Moreira Ferreira PFL NAo
Neto Rodolfo PMDB PMDB/PSTIPTN Nao
NeJllOn Marquezelli PTB PSOBIPTB NAo
Nautan Lima PFl NAo
Paulo Kobayashl PSDa PSDB/PTB Ntio
Professor Luizlnho PT Não
Ricardo Berzolnl PT NAo
Ricardo Izar PMOB PMDBlPSTIPTN NAo
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PPS NAo

Salvador Zimbaldl PSDB PSDBIPTB Não
$iMoTorres PSDe PSOBIPTB Não
TeIma de Souza PT Não

VâdloGomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PLlPSL NAo

><k:o Gr8Zi8no PSDB PSDBlPTB NAo

Zulel6 Cobra PSDB PSDBlPTB NAo

Total 810 Paulo: 62
MATOGR0880
Oelclta Pinheiro PFL Não

1.100 ~oal!Si PSDB PSDBlPTB Não

Aicarte de Freitas PSDS PSDBlPTB Não

Tet6 Bezerra PMDB PMDBlPST/PTN Não

Total Mato 0r0MCI:'"

DISTRITO FEDERAL
AcIneto Queiroz POdaS PSB/PCDOB Não

Alberto Frega PMDB PMDB/PST/PTN NAo

Geraldo Magela PT Não
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DISTRITO FEDERAL
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Paulo Octávio PFL Não

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Não
Juquinha PSDB PSDB/PTB Não
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Nêo
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Não
Pedro Wilson PT Não
Ronaldo Calado PFL Não
Vllmar Rocha PFl Não
Zé Gomes da Rocha PMDB PMOB/PST/PTN Não

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Não
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN Nêo

Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ
Abelardo lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL NAo
Alex Canziani PSOB PSDB/PTB Não
Chico da Princesa PSOB PSDB/PTB Não
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosínha PT Não
Iris SimOes PTB PSDB/PTB Não
José Carlos Martinez PTB PSOB/PTB Não
José Janene PPB Não
Márcio Matos PT Não
Moacir Mlcheletto PMOB PMOB/PST/PTN Não
Nelson Meurer PPB Sim

Odflio Balbinotti PSOB PSDB/PTB Não
Oliveira Filho PPB Não

Osmar Serraglio PMOB PMDB/PST/PTN Não

Renato Silva PSDB PSDB/PTB Não

Ricardo Barros PPB Não

Rubens Bueno PPS Nêo
Santos Filho PFL Não

Werner Wanderer PFl Não

Total Paraná: 20

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Não

Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN Não

Fernando Coruja POT Não

Gervésio Silva PFL Não

Hugo Biehl PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
João Matos PMDB PMDBIPST/PTN Nl!io
José Carlos Vieira PFL Não
Pedro Bittencourt PFL Nl!io
Raimundo Colombo PFL Nao
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Não
Vtcente Garopreso PSDB PSD8IPTB Não

Total Santa Cabrina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Olpp POT Não
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB PSDBIPTB Não
Darcísio Perondi PMDB PMDB/PSTJPTN Não
Enio Bacci PDT Não
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT NSo
Fettar Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN Não
Henrique Fontana PT Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Paim PT Não

Roberto Argenta PHD8S Não
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN Não
Telmo Kirst PPB Não

Waldir Schmidt PMD8 PMDB/PST/PTN Não

Total Rio Grande do Sul: 21



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 24 09241

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Requerimento de Destaque Simples nº 91.

Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!!, nos
termos do art. 162, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado do § 12, inciso 111, do
art. 105, constante da Emenda nº 9, apre
sentado na Comissão Especial.

Texto destacado:
"§ 12 São irrecorríveis as decisões do Superior

Tribunal de Justiça, salvo quando contrariarem a
Constituição:'

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Assina o nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel.- PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, esse destaque simples do Deputado Ibra
him Abi-Ackel tem o sentido de tornar irrecorríveis as
decisões do Superior Tribunal de Justiça, salvo quan
do contrariarem a Constituição.

Houve acordo de todos os Líderes para que vo
tássemos hoje em plenário, conseqüentemente, afas
tamos esse destaque simples, até porque não concorda
mos com sua aprovação no texto do meu substitutivo.

Portanto, votamos contra esse destaque, vota
mos não, mantendo o texto do substitutivo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a aprovação do
destaque anterior, que tinha por finalidade permitir recur
so ordinário apenas para o TSE - portanto, só permitiria
recurso ordinário nesse caso, afastando qualquer hipóte
se de recurso de decisão do STJ que não fosse sobre
matéria constitucional - não prejudica esse destaque?
Porque quero crer que o fim perseguido é o mesmo:
aquele alterando o texto e esse incluindo o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
examinar.

O SR. MARCELO DÉDA - Apenas para comple
mentar, Sr. Presidente, o nosso acordo é no sentido de
trazer ao plenário, mas ele não supera prejudicialidades.
O acordo não nos impõe votarmos prejudicialidades.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareço
a V. Exª, nobre Deputado Marcelo Déda, que, na ver
dade, a decisão anterior impedia recurso ordinário
também do Tribunal Superior do Trabalho e do Su
perior Tribunal Militar e esta diz respeito apenas ao
Superior Tribunal de Justiça.

O SR. MARCELO DÉDA - Tem razão V. EXª, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
continuar a votação.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista da Solidariedade vota "não".

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, permita-me fazer breve
consideração.

Somos f~lvoráveis a que essas reivindicações de
natureza psicológica de qualquer indivíduo possam ser
traduzidas por meio de recurso. É natural que o ser hu
mano, ao ver obstaculizada uma de suas pretensões,
queira recorrer a instâncias sempre superiores para ver
convalidada sua vontade, seu direito e sua aspiração.

Agora, não parece adequado que qualquer pro
posta submetida ajuiz monocrático, submetida posterior
mente a um Tribunal de Justiça, depois submetida ao Su
perior Tribunal de Justiça em grau de recurso ainda pos
sa ser levada ao Supremo Tribunal Federal.

Portanto, Sr. Presidente, obedecida essa diretriz,
ou seja, concedido àquele que recorre o direito de ver a
sua pretensão tutelada pelo Estado, há de se estabele
cer um certo limite a isso. E nós, do PPS, entendemos
que se votarmos "sim" estaremos contribuindo para que
a Justiça opere em sua plenitude, mas que não se leve
aos limites a possibilidade de que uma questão que
nasceu no início de um processo possa chegar a ser
examinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por isso, o PPS mantém o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, seria verdade o
que disse o eminente Deputado Ayrton Xerêz se o
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Superior Tribunal de Justiça não tivesse competência
originária, ele não julga as causas apenas em grau de
recurso, há causas que ele julga originariamente, é
primeira instância. Dizer que as suas decisões são ir
recorríveis tornará irrecorríveis decisões que ele julga
em competência originária.

O sistema como está previsto hoje e como está
mantido no texto da Relatora é o melhor, preserva,
como disse anteriormente o Deputado Marcelo Déda,
o direito do cidadão ao recurso e preserva, como eu
também disse, o duplo grau de jurisdição.

Por isso, Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "não",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na Comissão
Especial defendemos a idéia de que o Brasil real
mente precisa de uma Corte Constitucional, mas fo
mos vencidos na ocasião. Tal como está a sistema ju
rídico brasileiro - coma muito bem levantou o Depu
tado José Antonio - leva a que um tribunal como o
STJ julgue originariamente algumas causas.

Por isso, se votarmos esse dispositivo, estaremos
na verdade impedindo o duplo grau de jurisdição.

Em função disso, para permitir que haja possibi
lidade de recurso, o PDT encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota a PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não deixa de ser merece
dora de atenção a intervenção do Deputado Ayrton
Xerêz, Líder do PPS, quando argumenta que há longa
escala de recursos que permitiriam a plena realização
do duplo grau de jurisdição. Portanto, a aprovação des
se destaque não traria prejuízos ao cidadão.

Gostaria de dialogar com S. Exll, lembrando que
o STJ também tem competência originária não em
apenas um, dois ou três casos, mas em um elenco
que vai até a letra 'h'.

Em vários casos a Corte, representada pelo
STJ, é a que tem o conhecimento primeiro, ou seja,
competência originária para apreciar uma série de
matérias, como os crimes de governadores, etc.

Esses casos seriam encerrados ali, sem que a
lide fosse submetida ao duplo grau de jurisdição.
Isso não seria bom, porque violaria, sem dúvida al
guma, o espírita da Constituição de permitir a ocor
rência de recursos e o aperfeiçoamento das deci
sões judiciais.

Nesse sentido, e utilizando os mesmos argu
mentos da intervenção passada, o Partido dos Traba
lhadores encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, utilizando os mesmos argumentos do encaminha
mento anterior, quando dissemos acreditar que a irre
corribilidade das ações junto ao Superior Tribunal de
Justiça não aperfeiçoa a reforma do Poder Judiciário
que desejamos, estamos certos de que há várias deci
sões, salvo as que contrariarem a Constituição Federal,
que são da alçada do Superior Tribunal de Justiça.

Sr. Presidente, acredito que essa reforma forta
lece o Superior Tribunal de Justiça, mas, nessa
questão, a decisão de irrecorribilidade das ações
junto ao STJ não tem o fundamento que desejaría
mos para fortalecer tão importante órgão do Poder
Judiciário. Ao mesmo tempo, criaríamos dois tribu
nais do mais alto recurso em nosso País.

Sr. Presidente, mantendo as atribuições do Su
perior Tribunal de Justiça, que respeitamos, e saben
do da importância deste órgão para o Poder Judiciá
rio, o Partido da Frente Liberal vota "não", seguindo o
parecer da Relatora Zulaiê Cobra.

O PFL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. NELSON PROENÇA (BlocoIPMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PMDBlPSTIPTN vota "não", acompanhando o
texto da nobre Relatora, pelas mesmas razões pelas
quais encaminhou o voto "não" na votação anterior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em razão dos
mesmos argumentos da votação anterior, o Bloco Par
lamentar PDSB/PTB recomenda o voto "não".

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo acompa
nha a sua base e vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
se trata de destaque simples para votação em sepa
rado, vamos votar primeiramente o requerimento.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)
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Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votare

mos agora o mérito do destaque.
Solicito aos Srs. Deputados que tomem assento a

fim de que tenha início avotação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX:!

a palavra.
O SR. WEUNTON FAGUNDES (Bloco/PSDB - MT.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a decisão do meu partido.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL -- SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a Liderança do PFL.

O SR. FRANCISTÔNIO PINTO (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior acompanhei o voto da bancada do PSDB.

O SR. POMPEO DE MATTOS (P'oT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com a bancada do PDT.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, 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. Presidente, in
dago à Mesa se, em algum tempo, já foi levantada ques
tão de ordem em torno da definição, de forma concluden
te, da expressão "substitutivo".

Sabendo que V. Ex"ª terá dificuldade de encami
nhar a decisão agora, gostaria que a Assessoria da
Mesa respondesse, se possível amanhã, se já foi for
mulada questão de ordem sobre a definição, de forma
explícita, da expressão "substitutivo".

Essa resposta me ajudaria, de forma concreta,
em questão de ordem que formularei à Mesa, amanhã.

Agradeceria se a Assessoria da Mesa realizas
se estudo acerca da definição que explicite a expres
são "substitutivo".

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se for o

caso, V. Ex-ª poderá levantar a questão de ordem já,

porque, ao examinar a expressão "substitutivo", já a
enfrentaria. Será que não é melhor?

O SR. AI.EXANDRE CARDOSO - Não, Sr. Presi
dente. Vou, primeiro, tomar os cuidados necessários
para ocaso de a Mesajá ter deliberado sobre a matéria.

O SR. PI:tESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª vai
por partes.

A Secretaria-Geral da Mesa fará estudo, para a
semana que vem.

A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com o Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB 
MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com o partido.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o Partido dos Trabalhadores.

A SRA. ALCIONE ATHAVDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. (Pausa.)

Todos votaram?
O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (Bloco/PSDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com o PSDB.

O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primei
ra votação acompanhei a Liderança do partido.

O SR. JOÃO PAULO (PT - ·SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei "não".

O SR. RICARDO NORONHA (Bloco/PMDB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei de acordo com a posição do
meu partido, o PMDB.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a
palavra:
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o SR. SÉRGIO NOVAIS (BlocoIPSB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um comunicado. ACPI dos Medic~mentos acabou
de receber um ofício da ABRAFARMA - Associação
Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias -, co
municando que o Sr. Aparecido Camargo, Presidente
da Abrafarma, que fez aquela declaração que afrontou
todo o povo brasileiro com a história de medicamentos
"bom para otário", exonerou-se do cargo.

Com isso, deverá haver uma nova eleição para pre
sidente da Abrafarma agora no mês de março. Espera
mos que aquela entidade tenha respeito ao povo brasilei
ro e eleja um presidente que venha somar-se às preocu
pações do nosso País, coibindo os preços abusivos dos
medicamentos e, conseqOentemente, toda a cadeia de
produção e distribuição do varejo seja engajada para a
redução de preços de medicamentos, garantindo, assim,
o acesso dos brasileiros a esses pmdutos.

Acho importante fazer este anúncio ao povo bra
sileiro, uma vez que a declaração de "BO" e a risada
de quem a proferiu soaram como uma afronta à nossa
inteligência e dignidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PropoalçAo: pec N° 88182 - DSSTAQUE a'l

inIcio VataçAo: 23I02I2Qoo 18:04
Fim VotaçAQ : 2310212000 18:24

Bgyl1jadg d. Vgtec.lQ

.'m 42
NAQ 31511
_a_"vila o

T~J da VotavAo 400

Art. '17 'I

Total Quorum 40'1

O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o Bloco PMDB/PST/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação.

Todos os Srs. Deputados já votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência vai anunciar o resultado:

VOTARAM
Sim 42
Não 358
Abstenções 00
Total 400

São rejeitados os destaque e o dispositivo des
tacado.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

P ....ldlrarn _ VotaçAo: MIchel Temer - 'Ie:52

Orl.ntaçAo
paDI!IIPTII - NAo
PMOBlPaTlPTN - NAo
PFL -NAo
PT - NAa
PPB- ......
PDT-Nao
PSBlPCOOI!ll - Nlio
PUPSL- NAo
PPS -SIm
PV-NAo
PHS-NAo
GOV.-NAo

Ob.truçao O

Partido Bloco Voto
RORAIMA

SimAirton C ••cavel "''''S
A1ce.te Almeida PMOS F'MOB/PST/PTN NA...

A1ml.. S* "'PS sim
elton Rohnelt PFL NA...
Fr.nclsco Rodrlgu•• PFL Nilo
L.ul. B ..rbo.... PFL Nilo

Total Roraln. : ..

AMAPÁ
PMOS/PST/PTN NaoAntonio FeUAo psr

Sadu Plee.nc;:o PSOB PSOB/PTB NAo

Or. Benedito 01_ PPB Sim

Edu.rdo e.abra PTS PSOB/PTB NA...

Evendro Mllhomen PSS PSS/PODOS NAo

F"tlrna "'e'aee PSOB PSOBlPTB Na...
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMD8 PMD8/PST/PTI\I Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSOB/PTB Não
Babá PT Ni:1o
Giovanni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB PMOB/PST/PTN Sim
José Priante PMOB PMOB/PST/PTN Não
Nlclas Ribeiro PSDB PSOB/PTB Não
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Não
Valdir Ganzer PT Não
Víc Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOB PSDB/PT8 Não

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgrlio PSD8 PSOB/PTB Nilo
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Pauderney Avelino PFL Não
SilasCâmara PTB PSDB/PTB Não
Vanessa Grazziotin pedoB PSB/PCDOB Nilo

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúclo Moura PMDB PMOB/PST/PTN Não
Eurrpedes Miranda PDT Não
Expedito JQnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB PSOB/PTB Não
NUlon Capixaba PTB PSDB/PTB Não
Oscar Andrade PFL Não

Sérgio Carvalho PSDB PSOB/PTB Não

Total Rondonia : 8

ACRE
Udefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Sim

José Aleksandro PSL PUPSL Não

Márcio BIttar PPS Sim

Marcos Afonso PT Não

NlIson Mourao PT Não

Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB Não

Darci Coelho PFL Ntlo
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
João Ribeiro PFL Não
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourao PSDB PSDB/PTB Não

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB PMOBIPST/PTN Não
cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Ni!lo
Gastão Vieira PMOB PMOB/PST/PTN Não
João Castelo PSOS PSDS/FlTB Não
José Antonio PSB PSS/peDOB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice LaMa PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMDBIPST/PTN Não

Total MaranhAo: 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDS PSOB/PTB Não
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Antonio Cambraia PSOB PSOB/PTB Não
AntOnio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN Não
Amon Bezerra PSOB PSOB/PTB Não
Chiquinho Feitosa PSOS PSOBlPT8 Não
Eunlcio Oliveira PMDB PMDS/PST/PTN Não
Inácio Arruda pedoB PSB/PCOO8 Não
José Unhares PPB Nao
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOS PSOB/PTB Não
Manoel Salviano PSDB PSOB/PTB Não
Mauro Benevides PMDB PMDBIPST/PTN Não
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSOB PSOBlPTB Não
Raimundo Gomes de Matos PSOS PSDBlPTB Não
Rommel Feijó PSDB PSOB/PTB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOS Não
Ubiratan Aguiar PSOB PSOB/PTB Não
Vicente Arruda PSOB PSOBlPTB Sim

Total C_rá : 20

PIAU(
Átila Ura PSOB PSDB/PTB Não

B.Sá PSDS PSOS/PTB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Heráclito Fortes PFL Não

Mussa Damas PFL Não

ThemJstocles Sampaio PMD8 PMDB/PST/PTN Não

Wellington Dias PT Nêo

Total Piauí: 7
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Não
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTNI Não
MúcioSá PMOB PMDB/PST/PTN Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARA[BA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abfllo PMDB PMDB/PST/PTN Não
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Damião Faliclano PMDB PMDB/PST/PTN Não
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB Não

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Não
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Nao
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Nao
Inocêncio Oliveira PFL Não
JoãoColaço PMDB PMDB/PST/PTN Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMD8 PMDB/PST/PTN Nao
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PUPSL Não
Pedro Eugênio PPS Sim
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Não

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

Helenildo Ribeiro PSD8 PSDBIPTB Nl!lo

João Caldas PL PUPSL Não

José Thomaz NonO PFL Não

Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 5
SERGIPE
Augusto Franco PSD8 PSDB/PTB Não

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Não

José Teles PSDB PSDB/PTB Não

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Sérgio Reis PSOB PSDB/PT8 Não

Total S.g1pe : 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Eujécio SimOes PL PLlPSL Não
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Não
FrancistOnlo Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Não
João Almeida PSOB PSDB/PTB Não
João Leão PSDB PSDB/PTB Nao
Jonival Lucas Junior PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Não
Nelson Pellegrlno PT Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo MagalhAes PFL Não
Pedro Irujo PMOB PMDB/PST/PTN Não
Reginaldo Germano PFL Não
RoIand Lavigne PFL Não
Ursícíno Queiroz PFL Nlo
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSDB/PTB Não

Aécio Neves PSD8 PSDB/PTB Nilo
Antonio do Valle PMDB PMD8/PST/PTN Sim

Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Não
Cabo Júlio PL PUPSL Nao
Carlos Melles PFL Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Matios PSDB PSDB/PTB Não

Danllo de Castro PSDB PSOB/PTB Não

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSOB PSDB/PTB Não

Fernando Diníz PMDB PMDB/PST/PTN N!o

Hélio Costa PMDB PMDBIPST/PTN Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Não
João MagalMes PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Milita0 PSDB PSD8/PTB Nao
Júlio Delgado PMDB ?MD8/PST/PTN Nêo
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN NSo
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMD8 PMDB/PST/PTN Não
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Rafael Guerra PSD8 PSDB/PTB Não
Roberto Brant PFL Não
Romeu Queiroz PSD8 PSDB/PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
SaraIva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Vlttorlo MedioU PSDB PSDB/PTB Não
Zalre Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Não
Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 41

ESP(RITO SANTO
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Não
José Carlos Fonseca Jr. PFL Não

Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Não
Max Mauro PTB PSDB/PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Não

Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1clone Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Não

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

Alexandre Santos PSDB PSDBJPTB Não

A1merinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Blscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PLlPSL Nêo

Carlos Santana PT Nlao

Camélia Ribeiro POT Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Não
Dlno Fernandes PSDB PSDB/PTB Não
or. Heleno PSOS PSOBlPTS NAo
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB Nê<>
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSDBlPTB Nc':io
Francisco Silva PST PMDBIPSTIPTN Nao
lédio Rosa PMOB PMDBIPSTIPTN Não
Jair Bolsonaro PPB Nc':io
Jandlra Fegha/l pedoB PSBIPCDOB Nc':io
João Sampaio PDT Nc':io
Jorge Wilson PMoB PMOBIPST/PTN Nc':io
Lufs Eduardo PDT Não
LuizSérgío PT Nc':io
Marcio Fortes PSDB PSDB/PTB Nc':io
Milton Temer PT Nc':io
Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdecl Palva PSL PUPSL Nao
Paulo Baltazar PSB PSBIPCDOB Não
Paulo FeijO PSDS PSDBIPTB Não
Roberto Jefferson PTB PSDBIPTB Não
Rodrlgo Mala PTB PSDBIPTB Não
Rubem Medina PFL Não
Simê<> SeuJm PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 39

SAOPAULO
Alberto Goldman PSDB PSDBIPTB Não
AJolzio Mercadante PT Não
André Benassí PSDB PSOBIPTB Nc':io
Angela Guadagnln PT NAo
Antonio Carlos Pennunzio PSDB PSDBIPTB Nao
Antonio Kandlr PSDB PSDBIPTB Não
Antonio Palocci PT Não
Arlindo ChlnaglIa PT Nê<>

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB PSDBIPTB Não

AryKara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPSL Nt:lo

Celso Giglio PTB PSDB/PTB Não

Celso RU8somanno PPB Não

Clovis Volpl PSDB PSDB!?TB Não

Corauci Sobrinho PFL Não

De Velasco PSL PUPSL Não

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Eviláslo PSB PSBlPCDOB Nao

Oro Hélio PDT Não

Dullio Pisaneschl PTB PSDB/PTB Não

Edinho Araúio PPS Não
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Nilo
Gilberto Kassab PFL N!o
Iara Bemardl PT Nilo
João Paulo PT NAo
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMDB/PSTIPTN N!o
José de Abreu PTN PMOB/PST/PTN N!o
José Dirceu PT Não
José Genoíno PT N!o
José Indlo PMDB PMDB/PST/PTN Não
José Machado PT N!o
José Roberto Batochlo POT NAo
Julio Semeghini PSOB PSDB/PTB Nêo
Lamartíne Posella PMDB PMOB/PST/PTN Nêo
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Nilo
Maluly Netto PFL NAo
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PST/PTN Não
Marcos Cintra PL PUPSL N!o
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMOB PMDB/PST/PTN Art. 17

Milton Monti PMDB PMOB/PST/PTN Nilo
Moreira Ferreira PFL Nao
Nelo Rodolfo PMOB PMOB/PST/PTfI,I Nêo
Nelson Marquezelli PTB PSOB/PTB Não
Neuton Lima PFL N!o
Paulo Lima PMOB PMOB/PST/PTN Nilo
Professor Luizinho PT Nilo
Ricardo Berzolni PT Nilo

Ricardo Izar PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Robson Tuma PFL NAo

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldl PSDB PSDB/PTB Não
Silvio Torres PSOS PSOB/PTB N!o

Teima de Souza PT NAo

Vada<> Gomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPSL N!o

Zulalê Cobra pSOB PSDB/PTB Não

Total São Paulo: 60

MAlOGROSSO
Celclta Pinheiro PFL Não

Lino Rossi PSOB pSOB/PTB N!o

Osvaldo Sobrinho pSOB PSDB/PTB Não

Ricarte de Freitas PSD8 PSOB/PTB NAo

Welinton Fagundes PSOB PSDB/PTB Não

Wilson Santos PMOB PMOB/PST/PTN Nilo

Total Mato Groe80: 6

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB PMOB/PST/PTN NAo

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMOB PMOB/PST/PTN NAo



09252 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

PartIdo Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB PMDBJPST/PTN Não

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geovan Freitas PMDB PMDBlPST/PTN Não
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Não
Juquinha PSOB ?SOB/PTB Não
Lidia Quinan PSDB PSDBlPTB Não
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nair Xavier Lobo PMOB PMDB/PST/PTN Não
Norberto Teixeira PMDB PMOB/PSTIPTN Não
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Calado PFL Não
VilmarRocha PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total GoIás: 13

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Nêo
Marlsa serrano PSDB PSDB/PTB Não
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Não
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Não
A1ex Canzlani PSDB PSDB/PTB Não
Chico da Princesa PSOB PSDB/PTB Não
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Não
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Irls Simões PTB PSDB/PTB Não
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Não
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Não
Márcio Matos PT Não
Moacir Micheletto PM08 PMOBIPSTIPTN Nao
Nelson Meurer PPB Sim
OdrJio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Não
Oliveira Filho PPB Nao
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Não
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total P..aná: 21

SANTA CATARINA
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB PMOB/PST/PTN Não
Fernando Coruja POT Não
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB PMOB/PST/PTN Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB PMDB/PST/PTN Não
Serafim Venzon PDT Não
Vicente Caropreso PSDB PSOB/PTB Não

Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSDB/PTB Nilo
Enio Baccí PDT Não
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Farter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDBIPST/PTN Não

HenriQue Fontana PT Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não

Marcos Rolim PT Não

Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Não

Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não

Paulo Paim PT Não

Pompeo de Mattos POT Não

Roberto Argenta PHDBS Não

Synval Guazzelli PMOB PMDB/PST/PTN Não

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Rio Grande do Sul: 22
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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.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nesta
votação votei de acordo com o partido.

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. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaríamos de apresentar à Presidência e ao
Plenário requerimento que sugere, apesar da
discussão realizada no Colégio de Líderes, que não
votemos hoje a emenda do Deputado Gerson Peres
sobre a questão do nepotismo.

O Deputado vem procurando construir uma argu
mentação para que tenhamos uma legislação que disci
pline esta matéria. Particularmente nunca me associei à
tentativa de desqualificar essa possibilidade. Mas en
tendo que o texto original da Comissão e da Relatora
preserva o espírito público da impessoalidade.

A defesa do texto-base exige quorum de 308
Deputados. Pelas votações que temos tido ultimamen
te, o Plenário tem tido uma representação muito superi
or à que tem neste momento, de apenas 400 Deputa
dos. É muito difícil, para manutenção do texto-base, as
segurar 308 votos com esse quorum. Como é um tema
de grande interesse da sociedade, que interessa a este
Plenário, ao Legislativo e à democracia, nossa reivindi
cação junto ao Líder Gerson Peres é de que façamos
esse debate num momento de quorum elevado para
que se preserve a vontade do Plenário e que não se
possa argumentar que eventualmente a emenda foi vi
toriosa por uma manobra regimental de votar num mo
mento de esvaziamento do plenário. Isso não interessa
ao proponente do destaque, não interessa ao Congres
so Nacional, não interessa à sociedade brasileira.

Portanto, faço um apelo no sentido de que
possamos construir o consenso e proceder a esta
votação numa oportunidade mais adequada.

Era o que tínhamos a dizer, e o requerimento já
foi encaminhado à Mesa, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

o SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero justificar meu voto anterior. Votei
"sim".

Estamos de pleno acordo com os Líderes que
assinaram a suspensão da retirada da pauta, e o
requerimento contém minha assinatura. Não defendo
aqui o nepotismo; pelo contrário, quero acabar com
ele, porque entendo ser abuso a utilização do
emprego público como favores para parentes.

Desejo apenas, Sr. Presidente, que esta Casa,
depois de retirada a emenda que consta do parecer da
Relatora, tenha a coragem de fazer uma lei para os três
Poderes, que estabeleça critérios de vedação, de acor
do com os princípios da Constituição. Essa é a nossa in
tenção. Se esta Casa não fizer essa lei dentro de um de
terminado prazo, vou pedir uma CPI do Nepotismo para
o Brasil. É preciso colocar em pratos limpos essa ques
tão. Essa é a minha intenção. Se não fizerem a lei, pedi
rei a CPI do Nepotismo no Brasil. Aí, veremos o quadro
geral em toda a sociedade, em todos os setores, em to
dos os Poderes e em todos os partidos políticos.

Sr. Presidente, estou de pleno acordo que V. Ex§
queira quorum alto ao votar matéria da mais alta rele
vância, que deve ser discutida com seriedade e respon
sabilidade, por isso apus minha assinatura. Não discuto
essa matéria com passíonalísmo, mesmo porque Deus
colocou minha cabeça acima do meu coração para que
eu pudesse controlar minhas paixões.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa requerimento de seguinte teor;

Sr. Presidente, Requeiro a retirada de pauta da
OS nº 6, 23-2-2000. - Gerson Peres, Vice-Líder do
PPB - Aloizio Mercadante, Líder do PT - Aécio Ne
ves, Líder do PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
- José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSBIPCdoB - Nelson Proença, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDBIPST/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retiro de
ofício o presente destaque, já que, tal alertaram os
Srs. Líderes, só poderemos votar essa matéria com o
quorum elevado. O quorum hoje não está para votar
matéria dessa natureza.

Está retirado de ofício, portanto, o destaque.

O SR. PEDRO CORRêA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX
a palavra.
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o SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a Emenda Aglutinativa nº 50, de seguinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 50

Dê-se ao inciso IV do art. 93, constante do art. 7º
do Substitutivo aprovado pela Comissão Especial, a
redação seguinte:

"Art. 93 .

IV - previsão de cursos oficiais de preparação,
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, consti
tuindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento
a participação em curso oficial ou reconhecido por es
cola nacional de formação e aperfeiçoamento de ma
gistrados. - José Roberto Bàtóchio, Vice-Líder do
PDT - José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PSB/PCdoB - Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
até às 20h do dia 15- prazo determinado para definição
dos membros dos partidos políticos com assento na
Casa -, o Partido da Frente Liberal tinha 101 Parlamen
tares; hoje, tem 104. Na distribuição das vagas que ca
bem ao partido, foram destinadas a ele apenas 101.
Como três Parlamentares ficarão sem vaga nas Comis
sões, já que Regimento assegura que cada um tem di
reito de pertencer a uma Comissão Técnica ou Perma
nente como titular e a uma outra como suplente?

Sr. Presidente, peço que V. Exª defina essa
questão de ordem, porque é fundamental que todo
Parlamentar tenha assegurada sua participação nas
Comissões Técnicas. Por isso, aquele quadro do dia
poderia ser para definição dos números de Parla
mentares para a ordem de escolha das Comissões,
mas não para preenchimento de vaga nas Comis
sões. O preenchimento deveria ser feito de acordo

com o dia em que vamos fazê-lo - parece-me que
em 15 de março -, quando nos reuniremos no ga
binete de V. Exª para determinar o número de va
gas.

Essa é él questão de ordem que trago a V. Exª

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
vou examinar com vagar sua questão de ordem, Líder
Inocêncio Oliveira, mas saliento desde já que se
ingressaram Deputados em seu partido é porque
outros perderam, de modo que as vagas resultantes
dessa perda nos demais partidos certamente
caberão a V. Exª Mas responderei com exame mais
percuciente da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a Emenda Aglutinativa nº 50.

Com a palavra a Relatora.

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.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "sim".

O SR.IGOR AVELlNO (Bloco/PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei contra a orientação do partido.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
partido na última votação.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMDB 
PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei com o partido.

O SR. DARCíCIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acompanhei a Liderança na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
não votou espere para votar, porque a Relatora está
com a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S(-!' e Srs.
Deputados, a Emenda Aglutinativa nº 50, do Deputado
Batochio, diz respeito aos cursos oficiais obrigatórios
para os juízes alcançarem o vitaliciamento. Houve
uma discussão muito grande com os Líderes de todos
os partidos, para que se tirasse a palavra "aprova
ção", para qUE~ não resultasse em outro concurso.
Então, mantêm-se os cursos oficiais, mantém-se
essa etapa importante no preparo, no aperfeiçoamen
to, na promoção inclusive dos juízes, mas sem a pala
vra "aprovação", e sim "participação".



09256 Qumm·ferra 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Portanto, é uma emenda que tem o acordo dos
Líderes de todos os partidos para Gue seja acrescida
no texto a palavra "participação", em vez de
"promoção".

Era só isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o Partido Humanista da
Solidariedade?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem re.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o partido vota "sim".

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi!
a palavra.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante·
rior votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nos termos em que a
Relatora acaba de se pronunciar, tem sido objetivo da
Câmara dos Deputados estabelecer gestões no
sentido de que os magistrados sejam cada vez mais
bem preparados e atinjam a vitaliciedade após a
participação em cursos que haverão de ser
gerenciados pela Escola Superior de Magistratura.
Nessa emenda, pretendeu-se substituir a questão da
aprovação num curso, o que poderia constituir-se
numa demasia, numa ingerência injustificada.

O PPS votará "sim" para aprovar essa emenda
de autoria do Deputado José Roberto Batochio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "sim". Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, hoje, na reu
nião de Líderes, tivemos várias opiniões sobre esse
assunto. O contraditório foi muito importante, porque
não havia um consenso e vários Líderes apresenta
ram sua opinião. O grande Deputado Marcelo Déda
apresentou o ovo de colombo, trocando a "participação
obrigatória" pela "aprovação" no curso. O acordo é bom
e contempla as várias correntes polfticas dentro do Ju
diciário, acredito.

Assim, o Bloco Parlamentar PUPSL encaminha
o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
PUPSL vota "sim". Como vota o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB?

O SR. JOSE ANTONIO (Bloco/PSB - MA.) - Sr.
Presidente, dentre os objetivos da reforma está tornar
a prestação jurisdicional mais ágil e correta para a
população.

Evidentemente, essa busca pelo aperfeiçoamen
to se dará também com as pessoas que devem prati
car a jurisdição, os juízes. Daí a inserção, dentre as
etapas obrigatórias para o vitaliciamento dos juízes, de
cursos de preparação e aperfeiçoamento dos magis
trados, mantidos por escolas oficiais. Esta emenda
aglutinativa prevê a participação desses cursos. Foi a
evolução do destaque apresentado originariamente
pelo Deputado José Roberto Batochio.

Ressalto a vantagem da discussão que se fez no
Colégio de Líderes. Todos discutiram o assunto. Havia
no início um contraditório a esse respeito, mas o assun
to foi aperfeiçoado com a contribuição de todos. Ressal
to, como dever de justiça, a participação, nesta solução,
dos Deputados Jutahy Junior e Marcelo Déda.

Portanto, com essas considerações, Sr.
Presidente, o Bloco PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior segui a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou autor des
sa emenda aglutinativa e justificarei minha proposição.

Estamos aumentando o prazo para o vitalicia
menta dos juízes de dois para três anos. Exigimos,
como pré-requisito para ingresso na carreira da magis
tratura, três anos de prática em atividade jurídica. No
Brasil, os concursos são feitos para recrutar os mem
bros da magistratura através de um exame de provas
e títulos. A primeira prova é escrita com critérios obje
tivos de correção. Mas o segundo momento desse
concurso, Sr. Presidente, já é um exame psicotécnico,
com critérios vincadamente subjetivos. Depois, na
prova oral, domina completamente a avaliação subje
tiva por parte da banca examinadora.
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Ultrapassadas todas essas barreiras, Srs. Depu
tados, se exigirmos que o candidato a juiz ainda seja
obrigado a freqüentar um curso na Escola Superior de
Magistratura, durante um longo tempo, e submetido a
um novo concurso, para que se afira o seu aproveita
mento, e depois pensarmos em vitaliciamento, franca
mente, Srs. Deputados, será demais!

Estamos com carência de magistrados no País,
há vagas jamais preenchidas e não podemos criar
obstáculos para que efetivamente o Poder Judiciário
recrute seus magistrados dentre os elementos de
maior expressão cultural da nossa sociedade.

Por essa razão, Sr. Presidente, era uma demasia
e precisávamos eliminar do, texto essa excrescência.
Por isso, fica a obrigação dos candidatos a juízes fre
qüentarem a Escola Superior de Magistratura, bem
como os já vitaliciados também participarem de suas
atividades para efeito de promoção. Mas não se institui
um novo concurso para verificar o aproveitamento de
pois de vencido o prazo para o qual está assinalado o
curso de aperfeiçoamento.

Sr. Presidente, estamos votando "sim", para que
efetivamente se simplifique o processo de recrutamen
to, e não se criem mais embaraços ainda para o recru
tamento dos magistrados brasileiros.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exª

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. EDMA,R MOREIRA (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) 7' O PPB encaminha o voto "sim",
Sr. Presidente.

I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, permita-me, em primeiro
lugar, registrar aqui o quanto têm sido positivas as
reuniões do Colégio de Líderes, convocadas por
V. Ex!!! Elas nos têm possibilitado produzir uma série
de consensos que, muito mais do que reunir conve
niências de ordem política, têm possibilitado o aperfe
içoamento do texto da reforma que está sendo objeto
de exame nesta Casa.

Quero dizer que, neste caso, Sr. Presidente, estáva
mos com um texto que buscava melhorar a qualidade da

magistratura, através dessa escola, portanto, oferecendo
àcidadania jufzes mais preparados para a prestação juris
dicional. Mas estávamos preocupados que estivéssemos
criando mais um concurso e, mais do que isso, que possi
bilitássemos quase um controle ideológico das concep
ções que convivem hoje na magistratura. Há que ser lou
vado, nesse ponto, o talento do Deputado José Roberto
Batochio, que conseguiu chegar a uma redação capaz de
conciliar aquilo que era a essência do debate.

Nós queremos de fato criar a obrigação da qualifi
cação como pressuposto para a vitaliciedade. O juiz
terá, portanto, que participar dos cursos oferecidos pela
escola para que ele possa de fato ingressar, em definiti
vo, na carreira, preparado para servir a comunidade
com competência no seu alto mister.

Nesse sentido, com as homenagens ao autor da
emenda, Deputado José Roberto Batochio, o Partido
dos Trabalhadores vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do Partido
da Frente Liberal, louvo, em primeiro lugar, a Relatora,
que previu a criação de cursos oficiais de preparação,
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituin
do etapa obrigatória do processo de vitaliciedade a parti
cipação em curso oficial ou reconhecido por escola naci
onal de formação e aperfeiçoamento de magistrado.

O texto da Relatora previa a aprovação. Seria
aprovar duas vezes, já que haveria concurso. O
Colégio de Líderes está de acordo com esse modelo,
pois cumpre todas as etapas previstas, com o
aperfeiçoamento dos magistrados a fim de torná-los
cada vez mais preparados para exercer a sua digna
missão de julgar toda a sociedade do nosso País.

Sr. Presidente, a emenda é adequada, aperfeiçoa
o que desejamos, moderniza o Poder Judiciário e, mais
do que isso, faz com que os magistrados, depois de três
anos, quase () período de um estágio probatório, mas
sem a necessidade de novo concurso, se preparem
para tornarem-se cada vez mais capazes de julgar de
acordo com aquilo que preconiza o Poder Judiciário: a
isenção e o fiel cumprimento das leis.

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
"sim".

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PMDBIPST/PTN também encaminha o voto
"sim". Quero destacar que houve grande entendimento
entre todos os partidos em torno desse assunto. Gosta-
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ria de, com a permissão de V. ExIl, destacar a participa
ção nesse acordo dos Deputados do PMDB, Osmar
Serraglio e Mendes Ribeiro Filho, que tiveram importan
te e atuante participação durante toda a discussão da
reforma do Judiciário e hoje tiveram uma posição de
destaque na condução desse entendimento.

Quero dizer ainda e disso lembrou-me há pouco
o Deputado Synval Guazzelli que em nosso Estado,
Rio Grande do Sul, já funciona a Escola Superior de
Magistratura há mais de cinco anos com excelentes
resultados.

De maneira que o Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, por todas essas razões, encaminha
o voto "sim".

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez quero ressaltar a importância das reuniões que V.
EX« preside na composição de consensos e contribui
ções, para que os textos sejam aperfeiçoados de
acordo com os interesses de uma reforma Judiciária
que dê ao cidadão acesso mais rápido à Justiça, de
forma mais barata e democrática.

Hoje tivemos um exemplo disso. Havia uma
emenda do Deputado José Roberto Batochio que pre
via a necessidade de suprimir o texto aprovado por não
desejar corretamente que se tivesse uma nova forma de
aprovação para a vitaliciedade. Mas buscou-se um en
tendimento, um acordo. Mantêm-se a idéia do treina
mento, do aperfeiçoamento, mas não em busca de uma
nova aprovação e, sim, para se fazer com que o juiz
chegue à vitaliciedade com mais estudo, mais treina
mento e mais condições de exercitar de forma perma
nente sua função na magistratura.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
dentro do acordo encontrado por sugestão do nosso
partido, encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Governo, o que recomenda?

O SR. DUILIO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - O governo recomenda o
voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que tomem os seus lugares a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

O SR. MANOEL CASTRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o partido, o PFL.

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a
orientação do partido.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (Bloco/PTB
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei "não".

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB 
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a
orientação do partido.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar re
gistrada a nossa homenagem ao jornalista Gilberto Ama
ral, que hoje terá sua biografia publicada pelo jornal Cor
reio Braziliense em parceria com a Editora Foco. O jor
nalista é conceituado nesta cidade, um dos responsáveis
pela mudança da Capital. Foi servidor público federal, tra
balhando em Brasília há mais de quarenta anos, onde
tem exercido a sua profissão com muita dignidade e
competência. Gilberto Amaral soube fazer amigos e faz
da sua coluna diária um retrato do crescimento de Brasí
lia, do desenvolvimento social e político da nossa cidade.

Registro, portanto, nossas homenagens ao
jornalista Gilberto Amaral pela biografia, repito, que
hoje é publicada pela Editora Foco em parceria com o
jornal Correio Braziliense.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco/PSDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior o meu voto foi de acordo com a orientação do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

O SR.IVANIO GUERRA (PFL - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu
voto foi de acordo com a orientação do partido.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX«
a palavra.
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oSR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo apenas fazer coro ao que disse aqui o ilustre De
putado Paulo Octávio, do Distrito Federal. Quero, em
nome do PSDB, deixar nossas homenagens a esse
grande jornalista mineiro, Gilberto Amaral, meu con
terrâneo, com quem tenho laços antigos que já vêm
de meu pai. Hoje S. Sll recebe uma grande homena
gem na Capital Federal pelo seu trabalho, não ape
nas em favor da consolidação de Brasília como Capi
tal da República, mas também em razão de suas ori
gens e do conceito que goza entre todos nós.

Gostaria de, em nome do PSDB, deixar os meus
cumprimentos ao grande mineiro e brasileiro Gilberto
Amaral.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, teremos
sessão extraordinária?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
avisar aos Srs. Deputados que amanhã teremos ses
são extraordinária às 9h. A sessão extraordinária de
hoje está cancelada. Mas ainda teremos votações
nesta sessão. Vamos permanecer em plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior o meu voto foi de acordo com o do partido.

A SRA. TETÉ BEZERRA (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior o meu voto foi de acordo com a orienta
ção da bancada.

O SR. JOSÉ BORBA (Bloco/PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior o meu voto foi de acordo com o do Bloco Parla
mentar PMDB/PST/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, voto de acordo com a orientação
do partido.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
na primeira votação, voto de acordo com a orientação
do partido.

Aproveito para informar que amanhã o Ministério
da Previdência e Assistência Social anunciará as novas
condições do Refis. Sendo assim, as instituições filan
trópicas, como as Santas Casas, estarão renegociando
suas dívidas c:om o INSS, pagando apenas 0,2%, o que
irá saldar e sanear definitivamente os débitos das San
tas Casas. Quero saudar, nesta oportunidade, o Dr.
Luiz Felipe Sabóia, Superintendente da Santa Casa de
Misericórdia de Cuiabá.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram? Vou encerrar.

O SR. JOÃO HENRIQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JOÃO HENRIQUE (Bloco/PMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações acompanhei a orientação do partido.

O SR. PEDRO CANEDO (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, voto de acordo a orientação do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB-GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, voto de acordo com a orientação da
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a \fotação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM

Sim 362
Não 04
Abstenções 00
Total 366

É aprovada a Emenda Aglutinativa nº 50.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Fevereiro de 2000

Proposlçlo: PEC NQ 96192 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 50

Infeio Votaçio : 2310212000 18:46

Fim Votaçlo: 2310212000 18:51

Resultado da Votado
Sim 362
Nlo 4
Abstenção O

Total da Votação 366

Art. 17 1

Total Quorum 367

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer M 16:52

Orientação
PSOBlPTB M Sim
PMOBIPSTlPTN ~ Sim
PFL ~Sim

PT-Sim
PPB~Sim

PDT~Sim

PSBIPCDOB - Sim
PUPSL-SIm
PPS~Sim

PV-Sim
PHS~Sim

GOV.~Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
A1ceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim

Luis Barbosa PFL. Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB PSDB/PTB Sim

Jurandíl Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTEl Sim
Babá PT Sim
Elcione 8arbalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Gerson Peres PP8 Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Josué 8engtson PTB PSDB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB!PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho ,PSDB PSDB!PTB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDS PSDB!PTI3 Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José MeJo PFL Sim
Paudemey AveJino PFL Sim
Silas Câmara PTB PSDB/PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB!PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confliclo Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eurfpedes Miranda PDT Sim
Expedito JOnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade P~L Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonc;o Cordeiro PFl Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
Darci Coelho PFl Sim

IgorAvelino PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Ribeiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHAo
Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Casar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
João Castelo PSOB PSOBlPTB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobl'!o PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim

Total Maranhio : 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio José Mata PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Amon Bezerra PSDB PSDBIPTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo AlcAntara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salvlano PSDB PSDB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moron! Torgan PFL Sim
Nelson Oloch PSDB PSOB/PTB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDBlPTB Sim
Rommel Feij6 PSDB PSDBlPTB Sim
Sérgio Novais PSB PSBIPCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSOB/PTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Ceará: 20

PIAUr
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Sim
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paes Landim PFL Não
Themistocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Piau( : 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Lalre Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
MúcioSé PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARArBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Ablllo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Rlque PSDB PSDBIPTB Sim

Total Parafba : 7

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMOB/PST/PTN Sim
DJalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoAo Colaço PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
Luciano Blvar PSL PUPSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco; 10

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDBIPTB Sim
Joao Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 5

SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Teles PSD8 PSDB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB PSDBIPTB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Félix Mendonça PTB PSOBIPTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo SlmOes PT Sim
Gerson GaMelli PFL Sim

Haroldo Lima pedoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Jairo Carneiro PFL Sim
JoAo Almeida PSD8 PSD8/PTB Sim
JoAo Lefk> PSDB PSDB/PTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSD8 PS08/PT8 Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSD8 PSD8/PT8 Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo 8raga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro lruJo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSOB/PTB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Yvonllton Gonçalves PP8 Sim

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Aécio Neves PSOB PSD8/PTB Sim
AntOnío do Valle PMD8 PMDB/PST/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSD8 PSD8/PTB Sim
Cabo JCllio PL PUPSL Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Cust6dio Mattos PSD8 PSDBIPTB Sim
Danilo de Castro PSDB PSD8/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB PSD8/PTB Sim
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Hélio Costa PMD8 PMDB/PST/PTN Sim
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Sim
Joêo Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José MilitA0 PSDB PSDB/PT8 Sim
Júlio Delgado PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln PorteIs PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Mârlo de Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Narcio Rodrigues PSDB PSDBIPTB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
OdelmoLeão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Paulo Delgado PT SIm
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSOB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Vittorio Mediolí PSDB PSDB/PTB Sim
Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 41

EspfRITO SANTO
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Sim
Joao Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Max Mauro PTB PSDB/PTB Sim
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Espirito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Blscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Sim
Dino Femandes PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB Sim

Fernando Gonçalves PT8 PSD8/PTB Sim
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN Sim

lédioRosa PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCDOB Sim

João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN Sim

LuIs Eduardo PDT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Marcio Fortes PSDB PSDB/PTB Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Sim

Miro Teixeira PDT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Pastor Valdecl Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSBlPCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simi!io 8esslm PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSDBlPTB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSDB/PTB Sim
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wandervaf PL PUPSL Sim
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Sim
Clovis Volpl PSDB PSDB/PTB Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Or. Evilásio PSB PSB/PCDOB . Sim
Or. Hélio PDT Sim
Duilio Plsaneschi PTB PSDB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jol1o Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMDB/PST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genofno PT Sim
José (ndia PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB PSDBIPTB Sim
Lamartlne Posella PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Luiza Erundina PS8 PSBIPCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Marcos Cintra PL PlIPSL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMD8 PMD8/PST/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelll PTB PSDB/PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDBIPTB Sim
PeuloUma PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Professor Lulzinho PT Sim
Ricardo Berzoinl PT Sim
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Robson Tuma PFL Sim
Silvio Torres PSDB PSDBIPTB Sim
TeIma de Souza PT Sim
VadaoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total São Paulo: 49

MATO GROSSO
Cefclta Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Sim
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOS Sim
Alberto Fraga PMDB PMDS/PSlrIPTN Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB Sim
JUQuinha PSDS PSDB/PTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDBfPST/PTN Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim

Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim

Total Mato Grosso do Sul : 4

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
AJex Canzlani PSDB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Sim
Dlloeu Speraflco PPB SIm
Dr. Roslnha PT Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim
Ivanlo Guerra PFL Sim
José Borba PMDB PMDBlPST/PTN Sim
José Carlos Martinez PTB PSDBlPTB Sim
José Janene PPB Sim
Mãrclo Matos PT Sim
Moacir Mlcheletto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odfllo Balbinottl PSDB PSDBIPTB Sim
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar Serrag/lo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Renato Silva PSDB PSDB/PTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
VVemerVVandener PFL Sim

Total Paran6 : 22

SANTA CATARINA
Carllto Meras PT Sim
Edison Andrino PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Fernando Coruja PDT Sim
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Pedro Blttencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon PDT Sim
VIcente Caropreso PSDB PSDBlPTB Sim

Total Santa Cat.ioa : 10

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dlpp PDT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Caio RIeIa PTB PSDBlPTB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Henrique Fontan8 PT Sim
JÚlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heln:ze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Nelson Marchezsn PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson proença PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Sim
Roberto Argenta PHOBS Sim
Synvel Guazzelli PMOB PMDBlPSTIPTN Sim

Vot;oPartido Bloco

RiO GRANDE DO SUL Sim
Telmo Kirst F'F'B

VValdlr SohlT'lldt F'MDB F'MDB/F'ST/F'TN Sln'l

Total Rio Grande do Sul: 'la
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oSR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, voto de acordo com a orientação
do partido.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu
voto é "sim".

O SR. PAULO KOBAVASHI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, voto de acordo com a orientação do partido.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do Partido da Frente Liberal, quero me associar
às manifestações prestadas esta tarde ao Sr. Gilberto
Amaral, grande jornalista de Brasília, que ajuda a es
crever a história desta Capital. Hoje S. Sª tem sua bio
grafia lançada como personalidade que se destacou
na vida de Brasília.

Em nome do Partido da Frente Liberal, repito,
associo-me a todas as manifestações prestadas a
esse importante jornalista, companheiro, muito
correto no trato com as pessoas e sobretudo com a
lisura que toda a classe jornalística e a imprensa do
nosso País deve ter e tem.

Presto esta homenagem, em nome do meu
partido, ao jornalista Gilberto Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência associa-se às manifestações dos Líderes
quando saúdam o ilustre jornalista Gilberto Amaral.

O SR. DINO FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. DINO FERNANDES (Bloco/PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei "sim".

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei "sim".

O SR. RENILDO LEAL (Bloco/PTB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na
votação anterior.

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o partido.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei "sim", acompanhando a bancada do PFL.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei "sim".

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
retirado o Requerimento de Destaque Simples nº 22.

Fica adiada "de ofício" a confirmação da vota
ção, em 1ºturno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 9€)-B/92.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento de urgência:

Senhor Presidente,

Representando um terço dos membros da
Casa, requeremos a V. Exª, com fundamento no art.
155 do Regimento Interno, urgência para a
apreciação do Projeto de Lei nº 189, de 1991, do
Senado Federal (PLS ng 294/89), que "Dispõe sobre a
seleção de locais, a construção, o licenciamento, a
operação, a fiscalização, os custos, a remuneração, a
responsabilidade civil e as garantias dos depósitos de
rejeitos radioativos e dá outras providências".

Justificação

Há mais de dez anos, ocorria, em Goiânia, um aci
dente envolvendo material radioativo, mais precisamen
te, o Césio 137. Ao todo, 140 pessoas tiveram contato
prolongado com o Césio, das quais 32 eram crianças.
Quarenta e nove pessoas foram internada, sendo que
dessas, 21 exigiram tratamento médico intensivo. Hou
ve quatro óbitos e a amputação de um antebraço de
uma das vítimas. Ressalte-se, ainda, as perdas materi
ais que enfrentaram muitas dessas pessoas.

As conseqüências não se limitaram, porém, ao
instantf3 do acidente. As pessoas contaminadas
podem desenvolver diversos tipos de doenças, no
sangue, no pulmão, na tireóide e no fígado, por um
período de até duas décadas, segundo especialistas.
Aliás, há cerca de um ano, morreu uma daquelas
pessoels contaminadas, vítima de câncer.
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o exposto acima reflete bem a gravidade de um
acidente como o de Goiânia. Mas não se tratava de
um equipamento especial. Como aquele, haverá
milhares, em hospitais, laboratórios, indústrias e
universidades espalhados por todo o País.

Apesar disso, a situação quanto à regulamentação
e controle dos depósitos de rejeitos radioativos continua
absolutamente a mesma, que há mais de dez anos atrás,
ou seja extremamente precária. Os rejeitos são freqüen
temente guardados sem os devidos cuidados, até mes
mo nas universidades, ou simplesmente abandonados.

Além do que, neste momento, observamos a ma
téria do jornal O Globo de 22-2-00, denunciando, que
o depósito provisório de rejeitas do complexo nuclear
de Angra dos Reis, onde estão 2,1 mil toneladas de
lixo radioativo, não tem licença ambiental para funcio
nar, alertando, para a falta de lei que regulamente o
processo de construção de depósitos.

É inconcebível, portanto, que esta Casa retarde
mais ainda uma decisão sobre um assunto tão sério
quanto o dos rejeitas radioativos, tema do PL nº
189/91 e para o qual requeremos, portanto, a
apreciação em regime de urgência.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2000. 
Assinam os Deputados Fernando Gabelra, PV; Miro
Teixeira, Líder do PDT; Luiza Erundina, Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL;
Aloizlo Mercadante, Líder do PT; Sérgio Miranda, Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB; Alexandre Cardoso, Lí
der do Bloco Parlamentar PSDB/PCdoB; Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN; e
João Hermann Neto, Líder do PPS.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei com o partido.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei de acordo com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Quem estiver de acordo com a urgência perma-
neça como se acha. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria virá à pauta oportunamente.
O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei com o PDT.

O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei de acordo com o Bloco Parla
mentar PSDB/PTB.

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei com o PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de urgência, nos seguintes ter
mos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência na tramitação da Mensagem
nQ 245, de 2000, do Poder Executivo. - Deputado
Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Gérson Pe
res, Vice-Líder do PPB - Nelson Proença, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN 
Fernando Gabeira, PV - Aloizio Mercadante, Líder
do PT - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Jutahy
Junior, Vice-Líder do PSDB - Cabo Júlio, PL - Djal
ma Paes, Vice-Líder do Bloco parlamentar
PSB/PCdoB - Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Este
requerimento autoriza o estabelecimento de uma
força de manutenção de paz integrante da
administração transitória das Nações Unidas e está
pendente de parecer das Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, Paulo
Paim votou "sim".

O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com a Liderança do partido.

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.
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Presidente, estou em dúvida quanto ao requerimento
desse projeto de lei, que não tem número.

O SR. PRESILENTE (Michel Temer) - Trata-se
da Mensagem nº 2-1-5, referente ao Timor Leste.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Há requeri
mento de um prC'jeto de lei distribuído que não tem
número.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não é este.

O SR. AL-=XANDRE CARDOSO - Seria ape
nas quanto ao número.

Gostaria que a Mesa colocasse número no
requerimento distribuído. O PSB manifesta-se
favoravelmente e o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
gostaria que o requerimento tivesse número para nos
posicionarmos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Secretaria-Geral está providenciando a numeração
solicitada por V. Exª.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento de urgência.

Quem estiver de acordo com a urgência
permaneça como se encontra. (Pausa.)

Aprovado.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei de acordo com meu partido.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei com a bancada do PPS.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei acompanhando a bancada.

O SR. SALATIEL CARVALHO (BlocoIPMDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei de acordo com a Liderança do PMDB.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a
bancada do PT.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei de acordo com a instrução do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

MENSAGEM N2 245, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Mensa
gem nº 245, de 2000, que autoriza o estabele
cimento de uma Força de Manutenção de Paz
Integrante da Administração Transitória das
Nações Unidas no Timor Leste (UNTAET).
Pendente de Pareceres das Comissões: de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à mensagem,
em substituição à Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, ao Sr. Deputado Fernando
Gabeira.

O SB. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trata-se da Mensagem Presidencial nº 245, de 2000, re
ferente à participação brasileira na Força de Manuten
ção de Paz das Nações Unidas no Timar Leste.

O parecer é favorável à ida de alguns soldados
brasileiros para o Timor Leste. Foi o clamor da socieda
de brasileira, apoiada pelo Congresso Nacional. Esta
mos constatando, no Timor, a necessidade crescente
da presença brasileira, uma vez que os timorenses, ao
contrário do que pensávamos, não falam português,
mas o malaio ou o inglês. É necessário que o Brasil
esteja prelsente e renove suas forças lá.

Portanto, o voto é favorável, de acordo com o
PDL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Portanto, nos termos do decreto legislativo que V. Exª
encaminhará à Mesa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nl! 408, DE 2000

(Comissão de Relações Exteriores)

Autoriza o envio de um pelotão para
integrar força de manutenção de paz da
Administração Transitória das Nações
Unidas no Timor Leste (UNTAET).

O Congresso Nacional decreta:
Art. " º Fica autorizado o envio de um pelotão

composto de até (70) setenta militares da especiali
dade de polícia, nos termos da legislação em vigor,
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para integrar a força de manutenção de paz da Admi
nistração Transitória das Nações Unidas no Timor
Leste (UNTAET), com o objetivo de prover a se
gurança e manter a lei e a ordem, estabelecer uma
administração efetiva no território, apoiar o desen
volvimento dos serviços de responsabilidade civil e
da área social, assegurar as atividades de ajuda hu
manitária, apoiar o estabelecimento do Governo Ti
morense Independente e de condições para o desen
volvimento daquele território.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
revisão desta autorização.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. - Fernando Gabeira.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Nelson Proença.

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, trata-se da Mensagem Presidencial nQ

245, de 2000, sobre a participação brasileira na Força
de Manutenção de Paz, integrante da Administração
Transitória das Nações Unidas no Timor Leste.

O parecer é pela aprovação, porque entendemos
que não há nada que fira a constitucionalidade e a boa
técnica legislativa. Quanto ao mérito, o Deputado Fer
nando Gabeira foi feliz na abordagem que fez. É impor
tante destacar a importância que ganha a presença
das Forças brasileiras no Timor Leste, que têm dado
uma contribuição importantíssima no sentido da pacifi
cação daquele jovem e nascente país.

Portanto, do ponto de vista da constitucionalida
de e do mérito permita-me que vá além e aborde tam
bém essa questão, o parecer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMOB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com meu partido.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PFL.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com a bancada do PT.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei a bancada do PT.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a Liderança do PFL.

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
também votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
a votação da matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Aloizio
Mercadante para encaminhar a votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar pela bancada do PT o voto "sim" à
renovação da tropa do Brasil no Timor Leste, assim
como à ampliação dos efetivos. Exigimos esse
posicionamento do governo por ocasião do início da
guerra e, em respeito ao plebiscito popular à
independência do povo do Timor Leste, a resposta do
governo brasileiro foi tardia, embora bem-vinda.

É uma responsabilidade do País preservar a
independência, a autonomia e a soberania, além de
lutar contra toda forma odiosa de discriminação,
como ocorreu com a ditadura da Indonésia com
relação ao povo do Timor Leste.

O SR. SANTOS FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exl!
a palavra.

O SR. SANTOS FILHO (PFL - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a Liderança do meu partido.
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o SR. MEDEIROS (PFL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com o meu partido.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de regis
trar que encaminhamos o Deputado Paulo Delgado
na representação, por ocasião da delegação que
acompanhou os episódios.

Portanto, o PT vota "sim" à mensagem do Poder
Executivo e reforça a necessidade de ampliar a tropa
e o efetivo do Brasil naquele Estado nacional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo
nº 408 de 2000.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica autorizado o envio de um
pelotão composto de até 70 (setenta) milita
res da especialidade de polícia, nos termos
da legislação em vigor, para integrar a força
de manutenção de paz da Administração
Transitória das Nações Unidas no Timor Les
te (UNTAET), com o objetivo de prover a se
gurança e manter a lei e a ordem, estabele
cer uma administração efetiva no território,
apoiar o desenvolvimento dos serviços de
responsabilidade civil e da área social, asse
gurar as atividades de ajuda humanitária,
apoiar o estabelecimento do Governo Timo
rense Independente e de condições para o
desenvolvimento daquele território.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreci
ação do Congresso Nacional quaisquer atos
que impliquem revisão dessa autorização.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a

mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nll 408-A, DE 2000

Autoriza o envio de um pelotão para
integrar força de manutenção de paz da

Administração Transitória das Nações
Unidas no Timor Leste (UNTAET).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o envio de um pelotão

composto de até setenta militares da especialidade
de polícia, nos termos da legislação em vigor, para
integrar a força de manutenção de paz da
Administração Transitória das Nações Unidas no
Timor Leste (UNTAET), com o objetivo de prover a
segurança e manter a lei e a ordem, estabelecer uma
administração efetiva no território, apoiar o
desenvolvimento dos serviços de responsabilidade
civil e da área social, assegurar as atividades de
ajuda huma.nitária, apoiar o estabelecimento do
Governo Timorense Independente e de condições
para o desenvolvimento daquele território.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
revisão desta autorização.

Art. 2º Este decreto legislativo entrá em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2000. 
Deputado lédio Rosa, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem for
pela aprovação permaneça como se acha. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa requerimento de urgência do Sr. Deputado
Clementino Coelho, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeiro regime de urgência na apreciação do Projeto
de Lei nº 2.430/2000, que acrescenta o art. 14-A, à
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,que "Institui a
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1Q da Lei nº 8.001 ,
de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989".

A alteração visa delegar ao Congresso Nacional
a aprovação para transposição de recursos hídricos
de cursos d'água de domínio da União para outras
bacias hidrográficas.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2000. 
Assinam: Clementino Coelho, PPS; Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL; Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB; Aloizio Mercadante, Líder
do PT; Odelmo Leão, Líder do PPB; Miro Teixeira,
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Líder do PDT; Alexandre Cardoso, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB; João Hermann Neto. Lí
dardo PPS.

O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pala ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
projeto em questão dispõe sobre o quê?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O projeto
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal e altera o art. 1Q da Lei nQ 8.001 ,
de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nQ

7.990, de 28 de dezembro de 1989.
A alteração visa delegar ao Congresso Nacional

a aprovação para a transposiç~o de recursos hídricos
de cursos de água de domínio da União para outras
bacias hidrográficas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento. Vamos ouvir Srs. Líderes.

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim"
ao requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o pedido de urgência
formulado pelo Deputado Clementino Coelho, do PPS
de Pernambuco, tem como objetivo submeter à
aprovação do Congresso Nacional qualquer medida
que interfira na transposição de cursos de água e de
corpos líquidos que estejam na área de abrangência
da União.

Então, o objetivo do presente projeto nada mais
é do que trazer à aprovação do Congresso Nacional
as diretrizes sobre a utilização de rios e outros corpos
de água que sejam tidos como de controle da União.
A medida, portanto, é acautelatória, e interessa ao
Congresso Nacional estabelecer as suas diretrizes
sobre a presente matéria.

O PPS vota "sim" ao presente pedido de
urgência para a aprovação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

o SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
princípio dos partidos democráticos que a matéria,
quando chega a esse nível de polêmica, passe pela
Casa de mais ampla representação. Então, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB não poderia ficar contra
essa proposta do eminente Deputado Clementino
Coelho. Sendo assim, vota favoravelmente ao
requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores, por intermédio do seu Líder, é
signatário dessa matéria porque assina o pedido de
urgência. Mesmo reconhecendo a polêmica em torno
da transposição de águas, parte do princípio e é esse
o intento da matéria que vamos votar agora de que
cabe ao Congresso Nacional, que elegemos palco
dos debates e centro das decisões, deliberar sobre
matérias dessa ordem, até porque aqui, pelo menos
assim se presume, vão estar contidas todas as
posições, tendo em vista a representação popular,
acerca da utilização dos recursos hídricos e a
provável transposição.

É bom lembrar que V. Exl , numa atitude correta,
buscando ampliar esse debate, tomou a iniciativa de
criar Comissão, que poderíamos chamar de Especial
ou até de Superespecial, pelo seu tamanho, para
apreciar matéria de tal envergadura.

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores
encaminha o voto favorável ao requerimento de
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
"sim", assinamos o requerimento, mas nos reserva
mos o direito de discutir o mérito posteriormente.
Possibilitaremos, assim, ao Congresso Nacional
participar da decisão sobre a transposição de
águas de bacias, sobretudo neste momento em que
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o mundo inteiro discute o gerenciamento de recur
sos hídricos. Num país que tem a maior quantidade
de água potável do mundo, o Poder Legislativo, le
gítimo representante do povo, deve participar dire
tamente dos assuntos concernentes a tão impor
tante matéria.

Por isso, o PFL vota "sim" ao requerimento de
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim" ao requerimento de urgência, mas
naturalmente faz a ressalva de praxe. O partido não
tem ainda posição firmada a respeito disso, não
houve discussão a respeito do mérito da matéria e,
por esta razão, Iimitar-se-á a votar favoravelmente ao
requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim", ressalvando que vai discutir
o mérito no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
"vota a liderança do Governo?

O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB 
SE Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos
encaminhar o voto "sim", contando mais uma vez
problema que já discutimos outras vezes: a necessi
dade de as urgências serem previamente discutidas
no Colégio de Líderes.

E vamos votar "sim" sem nenhum compromis
so quanto ao mérito, que esperamos poder apreciar
até o momento em que essa matéria seja votada no
plenário. Portanto, o voto é "sim", com a ressalva de
que o mérito nós apreciaremos no momento oportu
no.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento de urgência.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'! a
palavra.

O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na terceira votação

nominal mE~U voto foi de acordo com a orientação do
meu partido.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior acompanhei a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de urgência.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do PL
nQ 2.398/00 do Superior Tribunal de Justiça, que "Dis
põe sobre a reestruturação do Tribunal Regional de
terceira re!Jião e dá outras providências".

Sala das Sessões, - Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL - Aécio Neves, Líder do Bloco Parlamentar,
PSDB/PTB. - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Bispo Rodrigues, PL - Miro Teixeira, lí
der do PDT.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SFt PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PTB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há
acordo sobre essa matéria. O Líder Aloizio Mercadan
te tinha formulado questão de ordem a respeito do as
sunto. Nós estamos num processo de votação e não
gostaríamos de abrir precedentes. Então, queremos
firmar a nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
está retirado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa o seguinte Requerimento.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do PL
nº 2.078/99 do Superior Tribunal de Justiça, que
"Dispõe sobre as reestruturações dos Tribunais
Regionais das cinco regiões e dá outras
providências".

Sala das Sessões, - Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL _. Aécio Neves, Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Bispo Rodrigues, PL - Miro Teixeira,
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Também
vamos retirar.
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o SR. WELLINGTON FAGUNDES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. WELLlNGTON FAGUNDES (Bloco/PSOB
- MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior o meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de urgência.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do

Regimento Interno, urgência para o PL nº 2.50412000,
que "dispõe sobre o interrogatório do acusado à
distância com a utilização de meios eletrônicos".

Sala das Sessões, de fevereiro de 2000. 
Aécio Neves, Líder do Bloco parlamentar PSOB/PTB
- Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco parlamentar PMDB/PST/PTN 
Odelmo Leão, Líder do PPB - Bispo Rodrigues 
PL - Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é projeto que
altera o código. Não pode ter urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se há
divergência, vamos discutir depois. Sendo assim
vamos retirar também.

O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'"
a palavra.

O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa Recurso n2 58, de 1999, do Deputado Arnaldo
Madeira e outros, de seguinte teor:

RECURSO N" 68, DE 1999
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Arnaldo Madeira e outros)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Nos termos do art. 58, § 3º, combinado com o
art. 132, § 22 do Regimento Interno, requeremos que
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei nº

420-A/99, do Deputado Milton Temer, que "Dá
preferência de tramitação aos procedimentos
judiciais em que figure como parte pessoa física com
idade igualou superior a 60 (sessenta) anos".

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
votei conforme o partido.

O SR. ALCEU COLLARES (POT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PDT
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Antonio para discutir
contra.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, estou encaminhan
do contra o recurso porque votei na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e sustento a
aprovação do projeto, de autoria do Deputado Milton
Temer. Ele permite aos processos que estejam na
Justiça em que haja interessados com idade superior
a 65 anos, conforme alteração feita na Comissão pelo
substitutivo do Deputado José Roberto Batochio, que
tenham prioridade de tramitação.

O que sustenta o recurso e pretende-se seja exa~

minado pelo Plenário é a suposta inconstitucionaJida~

de do projeto, que estaria afrontando o princípio da
igualdade. Não se justificaria que determinados pro~

cessos tramitassem com prioridade em relação a ou~

tros. Portanto, venho sustentar aqui que a matéria foi
votada na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, onde se admitiu amplamente a sua consti~

tucionalidade, exatamente porque como já tive opor~

tunidade de dizer aqui a questão do conteúdo jurídi
co, do princípio da isonomia ou da igualdade não é
tratar todos de forma igual, mas tratar de forma igual
os iguais e de forma desigual aqueles que são desi
guais.

A lei por excelência admite situações distintas,
diferenciadas. A lei pode admitir isso. Mas tem de
haver um encadeamento lógico entre o fator
discriminatório e o sentido da norma.

Quem diz isso, Sr. Presidente, é o eminente juris
ta Celso Antônio Bandeira de Mello, que ilustrou por
muitos anos um dos mais justamente conceituados es~

crit6rios de advocacia da cidade de São Paulo, o qual
tinha entre seus luminares as figuras de Adilson Dal~
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lari, Michel Temer, e o saudoso jurista Prof. Geraldo
Ataliba.

Diz mais o ilustre jurista Celso Antônio que teria
de haver uma correlação lógica entre o fator de
discrimen e a desequiparação procedida. Se o fator
diferencial não guardar conexão lógica com a
disparidade de tratamentos jurídicos dispensados, a
distinção estabelecida afronta o princípio da
isonomia.

A contrario sensu, se há essa conexão lógica,
não há essa afronta. No caso concreto, as pessoas
que com mais de 65 anos têm naturalmente uma
menor expectativa de vida. Portanto, é justo, correto,
jurídico e constitucional que se preveja prioridade na
tramitação dos processos dessas pessoas.

Sr. Presidente, a lei pode trazer essas priorida
des. Aprovamos agora, por exemplo, regime de urgên
cia para determinadas leis. Por que aprovamos isso?
Porque entendíamos que havia a urgência de uma de
cisão mais rápida desse processo legislativo que esta
va em curso em relação àquelas matérias.

Por isso, se as pessoas que estão com idade
mais avançada têm uma menor expectativa de vida, é
justo, correto e natural que se pretenda que os
processos dessas pessoas na Justiça sejam
abreviados, para que haja um julgamento mais célere
e elas possam ainda em vida obter o ganho
correspondente à eventual vitória nesse processo.

Por isso, votamos contra o recurso, entendendo
que a Comissão própria, que é a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, já examinou
corretamente essa questão, e o fez, inclusive, pela
palavra de seus mais nobres membros, como é o
caso do Relator, o Deputado José Roberto Batochio.
Encaminhamos contra o recurso, para que seja
mantida a aprovação e seja encaminhada a matéria o
quanto antes ao Senado Federal.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
AS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN nas
votações anteriores.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votaria conforme
a orientação do PFL na votação anterior.

Obrigado.

o SR. I)RESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contra, concedo a palavra ao Deputado
Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr/!! e Srs. Depu
tados, trata-se de recurso feito ao Plenário para que
esta Casa vote projeto de lei proposto pelo eminente
Deputado Milton Temer, que diz respeito à prioridade
para os idosos com mais de 65 anos no direito pro
cessual.

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação decidiu pela constitucionalidade da
proposta e, no mérito, favoravelmente.

O recurso enviado a este Plenário é no sentido
de que o projeto seja considerado inconstitucional e,
no mérito, palra que vote desfavoravelmente.

É preciso ponderar primeiramente sobre a
questão da constitucionalidade, muito bem aventada
pelo Deputado José Antonio. Estamos tratando de
projeto que faz uma discriminação positiva aos idosos
brasileiros, no sentido de valorizá-los. Quando a lei
diz que todos devem ser tratados igualmente, não
quer dizer que todos devam ser tratados uniforme
mente, de igual forma. É preciso tratar desigualmente
os desiguais. E os idosos, neste País, são absoluta
mente discriminados de forma negativa. Seus direitos
não são reconhecidos.

A própr~a Constituição brasileira, em seu art. 6Q
,

quando elencou os direitos sociais, explicitou que a
educação e a saúde são direitos sociais. E continua
incluindo, por exemplo, a proteção à infância como
direito social.

Omitiu, entretanto, o legislador a proteção à
velhice como um direito social a ser encarado por
todo o País. t= tratou da questão do idoso apenas no
art. 230, quando cita a assistência social. Por esta
razão precisamos criar mecanismos neste País que
discriminem de outra forma o idoso, positivamente, no
sentido da igualdade, e chamar a atenção da Nação
para todas as discriminações que se faz.

O que se quer com este projeto? Que no Direito
Processual se dê prioridade àquelas pessoas que têm
mais de 65 anos. Inúmeros idosos neste País morrem
antes de ver resolvidos seus litígios na Justiça. Inúme
ros processos de aposentadoria e de correção de valo
res de aposentadoria tramitam neste País, e o Poder
Público, invariavelmente, recorre. Com falta de priori
dade para esses julgamentos, segundo algumas esta
tísticas, os autores de cerca de 50% dos processos de
aposentadoria que tramitam na Justiça deste País
morrem antEls de ver o seu pleito atendido. Por isso
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queremos salientar aqui a importância do projeto. É
um dos projetos que tratam da questão do idoso que
esta Casa tem de aprovar.

Agora mesmo, o eminente Deputado Michel
Temer, Presidente desta Casa, determinou a
formação de uma Comissão Especial para discutir um
estatuto ao idoso no País, na mesma linha do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Precisamos aperfeiçoar a legislação que diz
respeito ao idoso e criar mecanismos para realmente
protegê-lo. Mas, ao contrário, vemos uma absoluta
discriminação: não passa dia neste País sem que os
jornais não tragam notícias de discriminação aos
idosos. Resta-nos aperfeiçoar a legislação.

Parabenizo e cumprimento o eminente Deputa
do José Roberto Batochio pelo excelente relatório
que fez na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o qual prima pela constitucionalidade, por
entender que é preciso, neste caso específico, tratar
desigualmente os desiguais. Ao mesmo tempo, pa
rabenizo o Deputado Milton Temer, que de forma pio
neira trouxe para esta Casa projeto de grande alcan
ce social.

É preciso reiterar que todos os projetos que
visem melhorar a vida do idoso neste País devem ser
aprovados pelo Congresso Nacional, e votaremos
favoravelmente ao projeto, portanto, contrariamente
ao recurso.

o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Severino Cavalcanti, 2 9 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Roberto
Batochio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr8S e
Srs. Deputados, fui Relator do projeto do nobre De
putado Milton Temer na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação e ofereci substitutivo para al
terar apenas o limite de idade proposto pelo nobre
Deputado autor da proposição.

S. Exll, em seu projeto, estabelecia prioridade
na tramitação dos processos judiciais em que sejam
interessadas pessoas com 60 anos de idade ou
mais. O meu substitutivo está elevando esse limite
para 65 idade a idade.

Proferi ali, Srs. Deputados, voto que peço vênia
para repetir aqui, porque a questão da constituciona
lidade irrecusável do projeto do Deputado Milton Te
mer mostra-se exaustivamente focalizada neste voto.

Eis o relatório e o voto proferidos na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, Srs. Deputa
dos: o Deputado Milton Temer apresentou o Projeto
de Lei nº 420, de 1999, visando dar tratamento priori
tário à distribuição e tramitação de processos judicia
is em que figure como parte ou interveniente pessoa
com idade igualou superior a 60 anos.

Na justificação, argumenta que a expectativa
de vida do brasileiro, segundo o Anuário Estatístico
de 1996, é de 65 anos para o homem e de 71 anos
para mulher. A morosidade da Justiça acaba frus
trando os direitos da parte, que não vê a questão
decidida quando ainda viva. A esses projetos foram
apensados vários outros.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Voto.

O Projeto de Lei nº 420, de 1999, e seus apen
sos são constitucionais quanto à competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre procedimentos em maté
ria processual - art. 24, inciso XI, da Constituição
Federal -, cabendo à União traçar normas gerais,
não excluindo a competência suplementar dos Esta
dos - art. 24, § 22, da Constituição Federal - e
quanto à iniciativa de leis ordinárias.

Quanto ao conteúdo, a proteção ao idoso foi
constitucionalmente contemplada no art. 230 da
Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 230. A família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos
idosos serão executados preferencialmente
em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco
anos é garantida a gratuidade dos transpor
tes coletivos urbanos.

Vejam, Srs. Deputados, a própria Constituição, por
wntade expressa do Poder Constituinte originário, já es
tabeleceu uma diferença no tratamento da pessoa idosa,
atribuindo gratuidade nos transportes coletivos às pess0

as com idade igualou superior a 65 anos.

Portanto, ao estabelecer esse projeto de lei
que nos processos judiciais em que sejam interes
sadas pessoas com idade igualou superior a 65
anos merecem prioridade, não estamos, absoluta-



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 24 09279

mente, violando o princípio da isonomia assegurado
em um dos incisos do art. 5º da Constituição Fede
ral. A própria Constituição já havia previsto no art.
230, § 2º, tratamento diferenciado para os maiores
de 65 anos.

Assim, não há nenhuma inconstitucionalidade
nesse projeto. Ao contrário, há perfeita sintonia, ade
quação e harmonia desta iniciativa legislativa com o
preceito do art. 230 da Constituição Federal e ou
tros princípios voltados para a proteção das pessoas
idosas.

É preciso, Srs. Deputados, que tenhamos sen
sibilidade. Não é possível que o cidadão com mais
de 65 anos não veja efetivado o seu direito, porque
a morte lhe chega antes da decisão judiciária. Va
mos aprovar esse projeto de lei e recusar provimen
to ao recurso manifestado pela base do Governo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EUJÁCIO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EUJÁCIO SIMÕES (Bloco/PL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação da PEC da reforma do Poder Judiciário,
acompanhei o meu partido.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a bancada do PDT.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei o partido.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (Bloco/PSDB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para falar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputa
do Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
essa matéria foi amplamente discutida na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, e nós a
contestamos. Venho à tribuna para falar da necessi
dade de ela vir a Plenário para ser julgada pela mai
oria da Casa e até ser emendada.

Ressalto a boa e louvável intenção do Deputa
do Milton Temer, que quer dar um privilégio a mais
para os idosos. Realmente, os idosos no Brasil não

são reconhecidos nem respeitados como deveriam 
os meios de comunicação ultimamente têm-nos mos
trado isso.

Acontece, Sr. Presidente, que devemos refletir
se é totalmente justo que os idosos ganhem o privilé
gio de terem seus processos judiciais julgados prime
iro do que os dos demais. Os doentes terminais, por
exemplo os que sofrem de câncer ou de Aids, que te
nham um processo judicial para ser julgado, quem
sabe até para receberem recursos, não estão con
templados na boa idéia do Deputado Milton Temer.

É verdade o que disse o Deputado José Ro
berto Batochio, ao invocar a Constituição. Mas a
Carta Magna não veda que, na lei que se pretende
fazer justa, humana e correta do Deputado Milton
Temer, se E~stabeleça que pessoas com doenças
terminais tenham também preferência no julgamento
de processos judiciais. É apenas esse o reparo que
faço ao projeto do Deputado Milton Temer.

Por isso, gostaria que tivéssemos a oportunida
de de debat(3r o projeto judicioso do Deputado Milton
Temer, a fim de que sejam apresentadas outras su
gestões, além desta que estou levantando neste mo
mento. Senelo este o nosso pensamento, peço aos
nobres colegas que realmente tragam a matéria a
Plenário, não para depreciar o mérito do projeto do
Parlamentar Milton Temer, mas, pelo contrário, para
ampliá-lo, buscando privilégios a outras criaturas hu
manas que (3stão com expectativa de vida talvez até
muito menor do que os idosos de 60 ou 65 anos.

Portanto, Sr. Presidente, sr'l5 e Srs. Deputa
dos, votamos com o recurso do Deputado Arnaldo
Madeira, que solicita que o projeto venha a Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para falar contrariamente à matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisãcl do orador.) - Sr. Presidente, s,as. e Srs.
Deputados, não estamos votando o projeto; estamos
votando um recurso. Se derrotarmos o recurso, o pro
jeto já está aprovado. Estando aprovado, vai ao Se
nado, pois já foi aprovado terminativamente na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O projeto em questão, do Deputado Milton Te
mer, tendo apensados os projetos dos Deputados
Almeida de Jesus e Mareio Fortes, que querem a
mesma coisa, não visa a privilégio nenhum. Quer re
conhecer que as pessoas de idade precisam ter
seus processos judiciais julgados rapidamente, se-
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não morrem antes da decisão. É isso. Qual é a in
constitucionalidade do projeto?

Várias sentenças judiciais de matéria previden
ciária estão paradas há mais de vinte anos. Os pro
cessos judiciais que tratam das defasagens relativas
a 1979 e 1984 ainda não tiveram êxito. Já ganharam
em primeira instância; foram confirmados na segunda
instância; ganharam em Tribunal Superior, mas até
agora ninguém recebeu o que é devido, porque um
decreto do Poder Executivo, de janeiro de 1998, dá
poder à AGU para, mesmo com a decisão já transita
da em julgado, procrastinar o pagamento.

Ora, se querem dizer que estamos privilegiando
os maiores abandonados - porque este País não tem
apenas menores abandonados, também tem o maior
abandonado -, podemos dizer que aqueles que que
rem esse recurso desejam que os velhos vão para a
tumba sem receber nada. É isso o que querem?
Então assumam! Assumam que querem que os ve
lhos morram sem receber aquilo a que têm direito.

O contrário é fácil. É só rejeitarmos esse recur
so, pois o projeto já esta aprovado e irá ao Senado
Federal. Já existe um dano irreparável, uma vez que
esse recurso é de novembro de 1999. Esse projeto
já poderia estar sendo apreciado no Senado, não
fossem os dirigentes que querem fazer um jogo sub
serviente contra os idosos.

Será que quem está aqui hoje não tem pai,
não tem mãe? Não sabem os Parlamentares como
é difícil a situação de um idoso no País nos dias de
hoje? Pelo amor de Deus! O mais lógico era nem
estarmos discutindo o recurso, mas sim que ele ti
vesse sido retirado. Já se procrastinaram alguns me
ses. Deixem o recurso de lado. Que o projeto vá ao
Senado Federal para que nós simplesmente permi
tamos que o processo judicial reclamado por um
idoso possa ter um tratamento mais rápido. É só
isso. Não é o julgamento de liminar, não é o julga
mento de qualquer jeito. É com tramitação normal,
mas com redução nos prazos de publicação e em
outros que são dados a pessoas que normalmente
podem esperar.

Será que as pessoas têm um discurso lá fora
e uma prática diferente aqui dentro? Lá fora todo
mundo diz que é a favor dos idosos. Chegam aqui e
são a favor de quem? Do rei. O rei mandou, e aí
então que se danem os idosos deste País. É brin
cadeira! Nós nem deveríamos estar perdendo tem
po em discutir esse recurso aqui. E uma ignomínia

perdermos tempo discutindo um recurso desse jaez.

Que ande o projeto do Deputado Milton Te
mer, que vá ao Senado Federal e que lá ele seja
aprovado o mais rapidamente possível. Simples
mente estamos dando às pessoas de mais de 60
anos de idade o direito a terem um andamento
mais rápido para os seus processos judiciais. Isso
é normal. Se os processos judiciais dos idosos de
morarem o tempo que demoram os dos mortais co
muns, eles serão imortais - os processos, não os
autores, porque os autores lamentavelmente su
cumbirão e não verão a cor do dinheiro.

Esses processos contra a Previdência que es
tão tramitando normalmente congregam vários apo
sentados. E sabe o qu~ acontece? A grande maioria
dos aposentados morre antes de receber o seu direi
to, tendo de ser feita a substituição processual. Co
meça tudo de novo, e ele não recebeu nada.

No que diz respeito às defasagens relativas a
1979 e 1984, repito, muito poucos receberam. A
grande maioria está esperando ainda a oportunida
de de poder receber.

Pelo amor de Deus! É vergonhoso votarmos
esse recurso. Se não reconhecerem a vergonha da
votação, aqueles que tiverem um pouco de respeito
votem contra o recurso, para que o processo tenha
seu seguimento no Senado. Que nós, pelo menos,
possamos reconhecer que há grande número de ma
iores abandonados, largados à própria sorte.

Se dermos provimento a esse recurso, seremos
responsáveis pela continuidade daquilo que vem sen
do feito hoje com os idosos neste País. Mas como te
nho certeza de que a grande maioria dos Parlamen
tares desta Casa têm um pai e uma mãe, pensando
neles votaremos "não" ao recurso, demonstrando res
peito aos idosos deste País.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encer
rada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra, para encaminhar a matéria, ao
nobre Deputado Milton Temer.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf"! e Srs. Parlamentares,
não quero insistir na argumentação jurídica, não que
ro chamar a atenção dos Parlamentares desta Casa
para o fato de que a Constituição cidadã, de 1988, em
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seu art. 230, fala da necessidade da atenção da soci
edade para com aqueles que têm mais de 65 anos de
idade. E o único reconhecimento concreto desse res·
peito e dessa gratidão à terceira idade é a concessão
de passagem grátis no transporte coletivo. Ora, se
nhores, a única coisa que certamente marca a tercei
ra idade é a menor esperança de vida, que poderá ter
uma compensação, não um privilégio, com o reco
nhecimento imediato de direitos usurpados.

Ouvi com atenção o argumento do Deputado
Gerson Peres, que assumiu uma atitude generosa ao
dizer que deveríamos estender esse direito a outros
que têm pouca esperança de vida. Lamentavelmente,
entretanto, os Constituintes não estabeleceram essa
necessidade, que é real, aos doentes terminais.

Concordo que não existe nenhuma vedação a
que se legisle sobre essa matéria, como bem disse o
Deputado José Roberto Batochio e como bem enten
deram os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Fernando
Coruja, José Antonio, além do Relator, que me hon
rou com o parecer favorável.

Faço um apelo. Vamos fazer outro projeto, se for
o caso, que atenda a esses doentes terminais. O que
não podemos é protelar mais. O simples pedido des
se recurso fez com que o projeto, aprovado na CCJ,
ficasse engavetado na Câmara por quatro meses.
Quatro meses não são nada na vida de jovens Parla
mentares, mas são muito na vida de velhos aposenta
dos, que já têm baixíssimos direitos e grandes dificul
dades na vida.

Apelamos para que o recurso seja retirado, res
peitando a generosidade daqueles que querem am
pliar a abrangência desse direito. Vamos emendar a
matéria no Senado, para que rapidamente os partidos
cheguem a um acordo.

A emenda não tem nenhum problema. Quero
louvá-Ia. Acho até que o projeto apensado do Deputado
Mareio Fortes é mais elaborado do que o meu. Res
peito isso. É possível melhorar essa proposição no
Senado. É esse o espaço para a emenda. Se o recur
so for aprovado - todos conhecem esta Casa -, não
será na semana que vem, não será no Carnaval, nem
depois dele, não será nem na Semana Santa que o
tema virá a debate no Parlamento.

Faço um apelo para que o recurso seja retirado.
Não existirá nenhum problema com o ajuste fiscal se
aprovarmos esse projeto. Recorro à Casa para que
aprove decisão já tomada quase que por consenso na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
garantindo o caráter terminativo da decisão lá toma-

da, e encaminhe o projeto ao Senado em respeito
àqueles que têm mais de 65 anos de idade.

Muito obrigado.

O SR.. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei de acordo com a orienta
ção do partido.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (Bloco/PMDB
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei de acordo com o Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR.. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com a palavra o nobre Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei breve. Volto
a salientar a importância da matéria que estamos vo
tando. Estaremos fazendo justiça para com os idosos
deste País, que aguardam muitas vezes o julgarn~ntP

de processos intermináveis e acabam morrendo an
tes das decisões. Até por uma questão humanitária, é
importante rejeitar o recurso e aprovar o projeto do
eminente Deputado Milton Temer, numa votação sim
bólica.

Este País precisa dizer que quer proteger e tra
tar bem os seus idosos. Não temos visto no Brasil ma
nifestações de proteção aos idosos. Eles são absolu
tamente discriminados. Temos oportunidade de mos
trar com esse projeto o que queremos para os idosos
do País.

Há várias propostas tramitando nesta Casa,
como, por exemplo, a criação de um estatuto para o
idoso, de minha autoria. Quero que esse projeto seja
debatido nesta Casa. As crianças e os adolescentes
do País têm um estatuto próprio, que reúne todas as
leis envolvidas. Há discussão. Há, por parte do Minis
tério Público, força. Vemos que as entidades que cui
dam de crianças são fiscalizadas. Entretanto, as que
cuidam de idosos os maltratam. Há até denúncia de
entidades que são verdadeiros depósitos de idosos.

Portanto, Sr. Presidente, conclamo os Srs.
Deputados a votar contra o recurso, numa posição
humanitária, símbolo daquilo que desejamos para os
idosos do nosso País. Vamos derrubar o recurso e di·
zer "sim" aos idosos, dizer "sim" à discriminação posi
tiva e "não" à discriminação negativa dos idosos. Va
mos tratá-los bem, derrubando o recurso.



09282 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden~

te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer um apelo ao Líder do Governo, para que
retire esse recurso. (Palmas.)

Estamos tratando de projeto de um Deputado,
Sr. Presidente, e é fundamental que os Deputados
possam aprovar projetos seus, o que já é muito difícil,
principalmente para um Deputado de oposição, ainda
que batalhador como o Deputado Milton Temer.

O projeto não apresenta inconstitucionalidade,
pelo menos à vista da maioria dos membros da Co
missão de Constituição e Justiça. Portanto, faço este
apelo ao Líder do Governo. O projeto será analisado
na Casa revisora e certamente será aperfeiçoado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para que seja retirado o recurso, é preciso haver con
cordância de metade mais um dos subscritores.

O SR. WALTER PINHEIRO - É só votar e rejei
tar, Sr. Presidente. Os Líderes podem rejeitar.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pera ordem.

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

O SR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, falo em nome da Liderança do PSDB, para pedir
não apenas ao Deputado Arnaldo Madeira, Líder do
Governo, que retire o recurso, mas principalmente
ao Deputado Gerson Peres, que tem a fazer uma
emenda importantíssima, que gostaríamos de ver
inserida no projeto porque nos parece muito boa.

Sr. Presidente, gostaríamos de obter de V. Exª
alguns minutos, apenas para costurarmos um acordo.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deferido o pedido de V. Exª

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que o nobre Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, Deputado José Carlos Aleluia, disse duas
coisas importantes.

Primeiro, que o projeto não é inconstitucional,
aprovado que foi na Comissão de Constituição e Jus
tiça sob a Relatoria de um dos grandes juristas deste
País e desta Casa, o ex-Presidente da OAB que muito
honra com seu trabalho esta instituição.

Segundo, que precisamos dar prioridade tam
bém aos projetos emanados dos nossos Parlamenta
res. Esse projeto do Deputado Milton Temer, projeto
de qualidade, dá prioridade, nos processos judiciais,
aos maiores de 65 anos, idade a que se chegou com
emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, porque o projeto original estipulava a idade
de 60 anos. O Deputado José Roberto Batochio
adaptou a idade para 65 anos, como prevê a Constitu
ição. Até mesmo no transporte municipal a idade em
que se dispensa o pagamento de passagem é de 65
anos.

Sr. Presidente, devemos valorizar o velho do nos
so País, e não falo por nossa causa. Amanhã os velhos
deste País não terão nenhuma prioridade. Os velhos
não têm prioridade nas filas, não têm prioridade nos as
sentos dos ônibus, não têm prioridade no atendimento
dos bancos. Não têm nenhuma prioridade.

Por isso, o sentimento do PFL neste instante é o
de reiterar o apelo ao Líder do Governo. Esse projeto
tem boa consistência. (Palmas.) Precisamos retirar
esse recurso e deixar que o Senado faça a sua parte.
Se lá for aprovado, não vejo nada demais em dar prio
ridade aos maiores de 65 anos deste País, que têm
hoje pouco reconhecimento pelo muito que já fizeram
em benefício de nossa Pátria.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL, na sua linha so
cial-liberai, defende esse projeto com grande intensi
dade.

Já que são necessários os votos de metade
mais um dos presentes, solicito a V. Exª que proceda
a uma votação simbólica para verificar se temos me
tade mais um para retirarmos esse recurso e conside
rarmos o projeto aprovado para que vá ao Senado Fe
deral. (Palmas.)

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui à
tribuna para fazer uma sugestão. Ressaltei o mérito
do projeto e estou de pleno acordo que prossiga nor
malmente, embora tenha sido derrotado na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, para que o
Senado o aprecie com mais rapidez.

Apenas fiz a sugestão, porque o projeto tem a
característica de proteger quanto à expectativa de
vida. Lembrei-me de que a expectativa de vida dos
doentes terminais também estaria inserido nesse in-
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tuito do autor, mas, como estão querendo que o proje
to caminhe, estou de pleno acordo.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, após
essas manifestações, creio que caminharemos para
um processo de acordo.

Gostaria de sugerir a coleta de assinaturas da
queles que aprovaram a proposta de retirada do re
curso. Se há essa concordância, negar o recurso ago
ra será mais prático e mais rápido, porque, por meio
de voto simbólico, poderemos fazer isso.

Portanto, sugiro aos Líderes que opinaram no
sentido de se construir o acordo que façamos neste
momento a votação simbólica, no sentido de derrubar
o recurso. Isso facilitaria a discussão do mérito da ma
téria em outro momento.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, o Partido
Progressista Brasileiro deseja cumprimentar o nobre
Deputado Milton Temer pela iniciativa de propor este
projeto em defesa dos mais idosos do País e congratu
lar-se com os nobres Deputados Arnaldo Faria de Sá e
Gerson Peres, que, brilhantemente, discutiram esta
matéria.

Sr. Presidente, o PPB estará aqui para votar fa
voravelmente ao projeto. (Palmas.)

O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB - sp.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente,
queríamos dizer que o recurso tinha o objetivo de trazer
o tema ao debate deste Plenário, porque já foi aprecia
do nas Comissões. Como era terminativo nas Comis
sões, requeremos sua apreciação pelo Plenário.

Em verdade, no debate que ocorreu aqui por
ocasião da discussão do requerimento, os Srs. Depu
tados e Srs. Líderes já entraram no mérito da matéria.

Tendo em vista que os objetivos do Deputado
Milton Temer são os melhores possíveis, objetivando
o favorecimento das pessoas da terceira idade, e que
há unanimidade no sentido da solicitação de retirada,
requeremos a V. Ex!!, como primeiro signatário, a reti
rada do recurso. (Palmas.)

E digo mais, Sr. Presidente, se V. Exª achar que
não é possível a retirada, recomendamos o voto con
trário.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo ao nobre Deputado Arnaldo Madeira, porque
nós, Líderes, não iremos pedir verificação de quorum
ou qualquer outra coisa - vamos fazer a retirada, que
é melhor.

Ficou combinado aqui que vamos deixar que o
projeto do Deputado Milton Temer siga o seu cami
nho, porque assim vamos facilitar a vida de milhões
de cidadão!) brasileiros com mais de 60 anos que es
tão há anos esperando o julgamento da sua causa.

É trist,e a situação do sujeito que espera a Justi
ça ser feita mas morre antes, passando aquela causa
para seus filhos. E há muitos casos assim, em que a
causa vai passando de família em família.

Nós, cio PL, encaminhamos a favor deste grande
projeto, que irá mostrar à sociedade brasileira que esta
Casa não vive apenas para legislar em favor do Palácio
do Planalto, mas também em favor da Nação.

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi agora
a informaçê'to de que, regimentalmente, só será possí~

vel a retirada do recurso se houver unanimidade. Natu~
ralmente, o PMDB soma-se aos demais partidos nes
se esforço, para que possamos enviar imediatamente
o projeto ae) Senado Federal, assim como cumprimen
ta seu autor não apenas pelo mérito contido em sua
essência, já destacado por todos, mas também pela
eloqüência com que o defendeu.

Seguramente, o pronunciamento do Deputado
Milton Temer ajudou muito a formar esta convicção
que podemos observar neste momento na Câmara
dos Deputados.

Portanto, o PMDB apóia a retirada do recurso.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB manifesta-se também a favor da retirada
do recurso, entendendo que será uma vitória da so
ciedade brasileira, porque beneficiará especialmente
as pessoas com menor expectativa de vida.

Cumprimento o Deputado Milton Temer, seu au
tor, o Deputado José Roberto Batochio, seu Relator, e
o Deputado Arnaldo Madeira pelo seu gesto de retirar
o recurso.

O Bloco PSB/PCdoB manifesta-se favoravel
mente.

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS concorda com
a retirada do recurso. Se a intenção é agilizar os pro
cessos que favoreçam os idosos, não é esta Casa
que haverá de retardar a aprovação dessa providên
cia necessária para os idosos do nosso País.

O SB. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Havendo unanimidade entre os Srs. Líderes, a Mesa
acolhe a mtirada do recurso e envia a matéria ao Se
nado Federal.
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o SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Severino Cavalcanti} 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "sim".

O SR. SAMPAIO DÓRIA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores segui a orientação da minha banca
da.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores meu voto seguiu a orientação do
bloco.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (Bloco/PSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto seguiu a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

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 a aplicação de parcela do lucro líquido das
empresas em projetos ambientais.

FERNANDO FERRO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a fragilida
de da base cadastral de dados da Receita Federal.

ROBERTO JEFFERSON - Projeto de lei que
institui o Programa de Crédito Educativo para edu
cação profissional e dá outras providências.

ANTONIO CARLOS BISCAIA - Projeto de lei
que altera a redação dos §§ 4Q e 5Q e acrescenta §§
7º e 89 ao art. 76 da Lei nº 9.099, de 1995, que dis
põe sobre os Juizados Especiais.

VALDIR GANZER - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário a
respeito dos cadastros de propriedades cancelados
pelo Incra nos Estados da região Norte.

GILBERTO KASSAB - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro de Minas e energia, no âmbi
to da Agência Nacional do Petróleo - ANp, sobre ati
vidades relacionadas à distribuição de gás natural li
quefeito.

Projeto de lei que acresce parágrafo à Lei nQ

8.935, de 1994, dispondo sobre o envio de informa-

ções acerca da transparência de veículos pelos ser
viços notariais.

FERNANDO CORUJA - Projeto de lei que alte
ra dispositivos da Lei nQ 7.802, de 1989, que dispõe
sobre o registro de produtos fitossanitários genéricos,
e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Sr. Secretário
de Estado de Comunicação da Presidência da Repú
blica sobre gastos com publicidade no ano de 1999,
discriminados por Ministérios, Secretarias e Estatais.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento sobre real situação
do terreno de propriedade da Embrapa, em Lages,
Estado de Santa Catarina, supostamente cedido à
estatal catarinense Epagri.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre qual o número de casos de febre amare
la notificados em 1999 e se são silvestres ou urbanos.

Indicação ao Sr, Ministro dos Transportes de do
ação do imóvel de propriedade da Rede Ferroviária
Federal, no bairro Ferrovia, no Município de Lages,
Estado de Santa Catarina.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes quanto
às providências que têm .sido tomadas para a melho
ria da pavimentação e obras da BR-101.

Projeto de lei que dispõe sobre a merenda-es
colar e dá outras providências.

Projeto de lei que proíbe os cortes dos servi
ços de energia elétrica, água e telefones em asilos
por falta de pagamento e dá outras providências.

EUNíCIO OLIVEIRA - Projeto de lei que altera
a Lei nQ 7.418, de 1985, que institui o va
Ie-transporte, e dá outras providências, para instituir
alternativamente'o auxílio-transporte.

GUSTAVO FRUET - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito da dívida
do Município de Curitiba, Estado do Paraná.

MARINHA RAUPP - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação, pelos meios
de comunicação, das tarifas e dos serviços cobrados
pelas empresas de telefonia móvel e de telefonia fixa.

HAROLDO LIMA - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior SÔb'r~i errlpréstimo e/ou financiamento con
cedido pelo BNDES para a construção de um aqueduto
ou qualquer outra obra na República Dominicana, o va
lor e condições desse empréstimo e/ou financiamento,
os beneficiários e dispositivos legais que o justificam, a
empreiteira brasileira encarregada da construção do re-
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ferido aqueduto, e a existência de outros financiamen
tos e/ ou empréstimos para outros projetos em outros
países, seus beneficiários, valores e condições estabe
lecidas de cada empréstimo e/ou financiamento.

CORONEL GARCIA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera o art. 144 para atri
buir à Polícia Federal a repressão, com exclusividade,
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

VALDIR GANZER - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Integração Nacional a respeito
dos projetos aprovados pela Sudam, no período 1998
e 1999, no Estado do Pará.

ANGELA GUADAGNIN - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre a
situação trabalhista de funcionários da antiga Telesp.

RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Ministro de
Minas e Energia para que determine à Agência Naci
onal do Petróleo - ANP a suspensão de todflS as pro
vidências no sentido de implementar a minuta de por
taria desse órgão estendendo às empresas distribui
doras de combustíveis em operação no País a possi
bilidade de possuírem e operarem postos revendedo
res de seus produtos.

LUIZ BITIENCOURT - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro das Comunicações, no âmbito
da Anatel, sobre cumprimento de metas por parte da
Tele Centro Sul.

PEDRO CELSO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco da Ama
zônia, sobre as linhas de crédito que especifica.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil, sobre as li
nhas de crédito que especifica.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica Federal, so
bre as linhas de crédito que especifica.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda, no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil,
sobre as linhas de crédito que especifica.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no
âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social- BNDES, sobre as linhas de crédito
que especifica.

PEDRO CELSO E ALOIZIO MERCADANTE 
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Depu
tados de realização de sessão solene em homena
gem aos quarenta anos da inauguração de Brasília.

VIVALDO BARBOSA - Projeto de lei que desti
na recursos das loterias ao FUNCAP - Fundo Especi
al para Calamidades Públicas.

CONFÚCIO MOURA -Indicação ao Sr. Ministro
Extraordinário de Política Fundiária de alterações nos
programas de regularização adotados até então para
os projetos fundiários.

WELLlNGTON DIAS - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o processo de fe
deralização do Banco do Estado do Piauí S.A.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia refe
rente à receita total arrecadada, produção, consumo,
importação e exportação pela PETROBRAS - Petró
leo Brasileiro S.A. e suas subsidiárias.

CORONEL GARCIA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro de Minas e Energia com refe
rência à tarifa cobrada pela Cerj e pela Lighí.

MIRIAM REJD - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Fazenda para que a Caixa Econô
mica Federal ~nforme sobre os depósitos do FGTS
promovidos pela empresa Engenho Central de Quis
samã S.A.

RICARTE DE FREITAS -Indicação ao Sr. Minis
tro da Agricultura e do Abastecimento de aumento do
teor mínimo da fruta-semente do guaraná na compo
sição dos refrigerantes à base desse produto.

CORONEL GARCIA EAÉCIO NEVES - Reque
rimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de realização de sessão solene em celebração ao
Centenário do Instituto Oswaldo Cruz.

CELSO GIGLlO EOUTROS - Proposta de emen
da à Constituição que revoga o § 4º, do art. 212.

CELCITA PINHEIRO - Projeto de lei que dá
nova redação clO inciso 11 do art. 20 da Lei nº 9.394, de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educa
ção nacional.

BISPO RODRIGUES - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior sobre empréstimos, concedidos
pelo BNDES, a grandes empresas brasileiras.

CORNÉLlO RIBEIRO - Projeto de lei que acres
centa § 4º ao art.126 da Lei nº 7.21 O, de 1984- Lei de
Execução Penal.

Projeto de lei que modifica o art. 75 do Decre
to-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal).

CORONEL GARCIA E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de urgên
cia para apreciação do Projeto de Resolução nº 67, de
2000, que institui Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar o comércio ilegal de armas e munições.

LUIZ CAI1LOS HAULY - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de convoca-
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VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
antes lembrando que amanhã, às 16 horas, haverá
Sessão Solene em homenagem aos 95 anos de ati
vidade do Rotary Internacional.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

Partido

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 2

PARÁ
PMDB PMDB/PST/PTN
PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PFL

Márcio Bittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 3

Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
José Priante
Josué Bengtson
Raimundo Santos
Presentes do Pará: 5

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PPS
Expedito Júnior PFL
Oscar Andrade PFL
Presentes de Rondônia: 3

ACRE
PPS
PT
PSDB

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
João Ribeiro PFL
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB
Presentes do Tocantins: 3

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Nice Lobão PFL
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 6

910 de sessão solene em homenagem à Associa
910 Brasileira dos Bancos Estaduais e Regionais 
ASBACE, pelo transcurso dos seus 20 anos de fun
dação e contribuição ao setor bancário brasileiro.

PAUDERNEY AVELlNO - Indicação ao Poder
Executivo de apresentação de projeto de lei que resta
beleça o direito à promoção de militares da reserva re
munerada e reformados das Forças Armadas.

LUIZ BIITENCOURT - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de realização
de sessão solene em homenagem aos 62 anos do
jornal O Popular e aos seus fundadores Jaime Câ
mara e Joaquim Câmara Filho.

PAULO MOURÃO - Requerimento de informa
90eS ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre os recursos aprovados nas leis orçamen
tArias da União, no período de 1989 a 1999, para o
Estado do Tocantins, e sua respectiva execução finan
caira.

L1NCOLN PORTELA - Projeto de lei que determi
na que o material apreendido pela Polícia Federal, fruto
de contrabando e que possa vir a ser usado no combate
ao crime, deverá ser repassado às Secretarias de Se
gurança Pública estaduais e à Polrcia Federal.

Projeto de lei que determina que as armas apre
endidas em ações policiais deverão ser destinadas
ao efetivo das Polícias Civil, Militar e Federal.

SÉRGIO NOVAIS - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de retirada do
Aequerimento nSl 1.719, de 2000, de autoria do re
querente.

Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de
adoção de medidas relativas ao tráfico de fósseis no
Nordeste.

INOC~NCIO OLIVEIRA E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de urgência para apreciação do Projeto de lei n2

2.398, de 2000.
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados de urgência para apreciação do Projeto
de lei nSl 2.078, de 1999.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de urgência para apreciação do Projeto
de lei nSl 2.504, de 2000, que dispõe sobre o interroga
tório do acusado à distância com a utilização de mei
OS eletrônicos.

NELSON PROENÇA - Projeto de lei que dis
põe sobre o interrogatório do acusado à distância,
com a utilização de meios eletrônicos.
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PSDB/PTB

Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB
Cabo Júlio PL PUPSL
Custódio Mattos PDSB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN
Lincoln Portela PSL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Vitttorio Medioli PSDB PSDB/PTB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 20

EspíRITO SANTO
Magno Malta PTB
Presente do Espírito Santo: 1

PSDB/PTB

PIAuí

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

CEARÁ
PSDB
PFL

PARAíBA

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Arnon Bezerra
Moroni Torgan
Presentes do Ceará: 2

Gessivaldo Isaias
Paes Landim
Presentes do Piauí: 2

Damião Feliciano
Marcondes Gadelha
Presentes da Paraíba: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PERNAMBUCO

Inocêncio Oliveira PFL
Joel De Hollanda PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
Luciano Bivar PSL PUPSL
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB
Presentes de Pernambuco: 5

BAHIA

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT

Ademir Lucas
Aécio Neves
Aracely de Paula

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Arolde de Oliveira PFL
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN
Laura Carneiro PFL
Mareio Fortes PSDB
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Rodrigo Maia PTB
Presentes do Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO
PT
PSDB
PPB
PL
PPB
PSDB
PT
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB

Arlindo Chinaglia
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Iara Bernardi
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
Julio Semeghini
Lamartini PoseUa
Luiz Antonio Fleury

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

ALAGOAS

João Caldas PL
Presente de Alagoas: 1

Franscistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia
Paulo Braga
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 7

MINAS GERAIS
PSDB
PSDB
PFL
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PSOB/PTB

PUPSL
PSOB/PTB

Maluly Netto PFL
Márcio Cintra PL PUPSL
Milton Monti PMOB PMOB/PST/PTN
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Izar PMDB PMOB/PST/PTN
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Sampaio Oória PSOB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Xico Graziano PSOB
Presentes de São Paulo: 24

MATO GROSSO

Presentes do Paraná: 7

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Pedro Bittencourt PFL
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Presentes do Rio Grande do Sul: 5

DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Partido Bloco

PUPSL

PARÁ

PFL

RORAIMA

PFL
PL

Luciano Castro
Robério Araújo
Total de Ausentes: 2

Deusdeth Pantoja
Total de Ausente: 1

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Sobrinho PSOB PSOB/PTB
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Wellinton Fagundes PSOB PSOB/PTB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Geraldo Magela PT
Presentes do Distrito Federal: 2

PMDB/PST/PTN

ACRE

PFL

MARANHÃO
PFL
PFL
PST

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB
Total de Ausente: 1

Zila Bezerra
Total de Ausente: 1

Aníbal Gomes
Total de Ausente: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PFL
Total de Ausente: 1

Mauro Fecury
Paulo Marinho
Remi Trinta
Total de Ausentes: 3

CEARÁ
PMOB PMOB/PST/PTN

PSOB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSDB/PTB

GOIÁS

PMOB PMDB/PST/PTN
PSDB PSOB/PTB
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN

MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Presente do Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

PFL
PSOB
PPB
PTB
PTB
PSDB
PPB

Geovan Freitas
Juquinha
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 4

Abelardo Lupion
Alex Canziani
Dilceu Sperafico
Iris simões
José Carlos Martinez
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN

PARANÁ

PSDB
PSDB
PT

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Total de Ausentes: 5

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Encerro a sessão, convocando outra Extraordinária
para amanhã, quinta-feira, dia 24, às 9 horas, com a
seguinte

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Total de Ausente: 1

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB PSDB/PTB
Total de Ausente: 1

Euler Morais
Total de Ausente: 1

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN
Pedro Pedrossian PFL
Total de Ausentes: 3

Flávio Arns
Max Rosenmann
Padre Roque
Total de Ausentes: 3PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

BAHIA
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB

SERGIPE

PPB

PERNAMBUCO
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PFL

Albérico Cordeiro
Joaquim Brito
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Total de Ausentes: 4

Maria Elvira
Nilmário Miranda
Total de Ausentes: 2

RIO DE JANEIRO
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PST PMDB/PST/PTN

Cleonâncio Fonseca
Total de Ausente: 1

João Mendes
Luiz Ribeiro
Mattos Nascimento
Total de Ausentes: 3

SÃO PAULO
PMDB PMDB/PST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB.
PPB
PPS
PPB

Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Cunha Bueno
João Hermann Neto
Wagner Salustiano
Total de Ausentes: 5

Coriolano Sales
Jairo Azi
Nilo Coelho
Total de Ausentes: 3

MINAS GERAIS
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

Antonio Geraldo
Carlos Batata
José Mendoça Bezerra
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Ricardo Fiuza
Total de Ausentes: 6

ALAGOAS
PTB
PT
PST PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
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ORDEM DO DIA

Fevereiro de 2000

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23-A, DE

1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei Complementar nO 23, de 1999, que
acresce e altera dispositivos da Lei Complementar n°
95, de 26 de fevereiro de 1998; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Sr. Renato Vianna).

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, ,. do Regimento Interno)

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 340-A, DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERiORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 340, de 1999, que aprova o
texto do Acordo sobre Cooperaçao na Área de
Proteção da Saúde Animal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Federação da Rússia, em Brasnia, em
23 de abril de 1999, tendo pareceres das Comissões:
de Agricultura e PoIltica Rural, pela aprovação
(Relator: Sr. Nelson Marquezelll); e de Constituiçêo e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Waldir
Pires).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 341-A. DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Proje'a de

Decreto Legislativo nO 341, de 1999, que aprova o
texto do Acordo sobre s Supressão de Vistos em
Passaportes Diplomáticos e de Serviço, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
oGoverno da República de Angola, em Luanda, em
31 de maio de 1999; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Waldir
Pires).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 342wA, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 342, de 1999, que aprova o
texto do Acordo, por troca de Notas, de Isenção de
Vistos em Passaportes Diplomático, Oficial/Serviço,
Especial e Oficial de ambos os Palses, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
oGoverno da República Cooperatista da Guiana, em
Brasília, em 20 de maio de 1999; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Waldir Pires).

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 343-A, DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussêo, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 343. de 1999, que aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação na Área de
Turismo celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrênia, em
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Brasília, em 28 de abril de 1999; tendo pareceres das
Comissões: de Economia, Indústria eComércio, pela
aprovação (Relator: Sr. Ronaldo Vasconcelos); eda
de Constituição e Justiça e de Redação. pela
constitucionalidade, juridicidade etécnica legislativa,
com emenda (Relator: Sr. André Benassi).

ORDINÁRIA

Discussão

6
PROJETO DE RESOLUÇÃO ND 157-A, DE 1997

(DO SR. ROBERTO FONTES)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução nO 157, de 1997, que institui grupo
parlamentar Brasil-Tunísia e dá outras providências;
tendo parecer da Mesa pela aprovação (Relator: Sr.
Heráclito Fortes).

Decurso: 1- Sessáo
Última sessão: 13.03.00

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 472-8, de 1997, que ·altera
dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição
Federal, edá outras providências·.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT.

COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO

CP~ - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9 horas

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidado:
Dr. Fernando de Castro Marques, Presidente da
Associação dos Laboratórios NacionaiS - ALANAC.

I·COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC2Q·A/95

PARlAMENTARISMO

l.ctaI: Plenário 5, Anexo 11
HOláIio: 10 MIas

R8Y8l'aagenda dos trabalbos,

PRCMSTA DE EMENDA ÀCONSTlTIJIÇÃO W2fl.A,
DE 1995 • do SI. EmlaIOO Jorge e_ •~
'estabeIooe oparlamentarismo'.
ReATOR: llqxrtaOO BONIFÁCIO DE ANDRADA.

GRUPO DE TRABAUiO
TRANSPOSIÇÃO DO RIO

SÃO fRANCISCO

I.ooã: Pkinário 3, Anexo 11
HOláJio: 10 MIas

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Coov.dado:
Dr MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS, PresiOen1e da
Companhia Hidre~lta do Vale do São fr••
CHE5f.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472·D/97

REGUlAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS

AVISO

PROPOS~ÓES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS {10
SESSÕESj .

PROPOSTA DE EMENDAÀCONS11TIlIÇÃQ
(Ar!. 202,13'1

ADENDO

11· COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO

CP) - NARCOTRÁFICO

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 9h30min

TOMADA DE DEPOIMENTO

local: Plenário 9. AlIlexo 11
Horário: 10 horas

DEPOENTES:
- Ivanllson Alves;
• Wllton Borges do Vale; e
• José Carlos Cariini.

(Encerra-se a sessão às 20 horas)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CELEIDA MIRANDA RODRIGUES, ponto nº 11.524,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo qom o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROSANE COSTA MARQUES PINTO, ponto nº
13.077, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria
Parlamentar.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, FABRíCIA SOARES LIMA
para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo
de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 12 do Ato da Mesa nº 61, de 10 de abril de 1997,
combinado com o parágrafo único do art. 1º do Ato da
Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 19 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, GUILHERME TURANO

TRINDADE para exercer, no Gabinete do
Segundo-Secretário, o cargo de Secretário Particular
Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 39 do
Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o parágrafo único do art. 12 do Ato da
Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92 , item 11,
da Lei n2 8.112, citada, REGINA BARBOZA SANTOS
para exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o
cargo de Secretário Particular Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 39 do Ato da Mesa nº 15, de 26
de maio de 1987, combinado com o parágrafo único
do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do art. 912 , item 11, da Lei
nº 8.112, citada, NEILA BARRETO SOUZA BARRETO
para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo art. 12 do Ato da Mesa nº 4, de 24 de fevere
iro de 1999.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar FERNANDO CARDOSO
GOULART ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica
Legislativa, Padrão 45, ponto nº 2.834, 22 Substituto
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do Chefe da Seção de Registro Funcional, FC-5, na
Coordenação de Registro Parlamentar e Cadastro
Funcional, do Departamento de Pessoal, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 16 de fevereiro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

MESA

Ata da 8! Reunião da Mesa, realizada em
23-2-00

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois
mil, às 11 horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do
Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer,
Presidente. Presentes os Senhores Deputados Herá
clito Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino Cavalcanti,
22 Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º Secretário,
Nelson Trad, 2º Secretário, Jaques Wagner, 3º Secre
tário, Efraim Morais, 4º Secretário, e Giovanni Quei
roz, 1º Suplente. Havendo número legal, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos. Dando início
à reunião, o Senhor Presidente, Deputado Michel Te
mer, dá conhecimento à Mesa de telegrama recebido
(tlx 0027/2000, de 17-2-00) do Senhor Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Antônio de Pá
dua Ribeiro, no seguinte teor: "Comunico vossência,
que nos autos da Reclamação nº 630/MA
(99/0010493-5), em que figuram, como agravante,
Paulo Celso Fonseca Marinho, como agravado, Muni
cípio de Caxias e como reclamado, Desembargador
Relator da Medida Cautelar nº 20171217999, do Tri
bunal de Justiça do Estado do Maranhão, a Corte
Especial deste Tribunal, em Sessão realizada no dia
16-2-2000 proferiu a seguinte decisão: a Corte Espe
cial por unanimidade, não conheceu do agravo regi
mental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Atenciosas saudações. Ministro Antônio de Pádua Ri
beiro, Presidente", Solicitando a palavra, o Senhor 2º
Vice-Presidente e Corregedor, Deputado Severino
Cavalcanti, questiona se não seria melhor esperar co
municado por ofício. Complementando o Senhor 2º
Secretário, Deputado Nelson Trad, pondera que se
deveria esperar pela publicação oficial da decisão.
Acrescenta que preparou um resumo sobre o caso,
de que dá conhecimento à Mesa, no seguinte teor:
"Resumo do andamento do processo de análise da
comunicação do Presidente do STJ do despacho que
ensejou a execução da decisão de primeiro grau, da
Justiça do Estado do Maranhão, que suspendeu os

direitos políticos do Deputado Paulo Marinho por seis
anos. I - Recebida a comunicação, a Mesa, em 1 de
fevereiro deste ano, expediu o Ato nº 30, mediante o
qual, entre outras decisões fixou as seguintes: a) for
necimento de cópia da documentação relativa à Recla
mação nº 630/MA, remetida com o Telex nº 004, do
Superior Tribunal de Justiça ao Deputado Paulo Mari
nho, consignando ao mesmo o prazo de cinco sessões
para apresentar defesa; b) apresentada a defesa ou
esgotado o prazo conferido ao Deputado para ofere
cê-Ia, sem manifestação, seria concedido, no último
caso, ao Deputado Paulo Marinho, defensor dativo
que teria o mesmo prazo de cinco sessões para apre
sentar defesa, a partir do que tomaria a Comissão as
providências necessárias à instrução probatória nos
termos em que entendida necessária pela Comissão;
11 - no dia 2 de fevereiro a Comissão, pelo seu Presi
dente, oficiou ao Deputado Paulo Marinho, notifican
do-o da abertura do prazo de cinco sessões para apre
sentar sua defesa, remetendo, com o ofício notificató
rio, os esclarecimentos prestados pelo STJ. 111 - no
dia 8 de fevereiro o Deputado Paulo Marinho oferece
suas alegações, requerendo que o prazo de defesa
somente passasse a ser contado após o recebimento
dos "documentos originais", lembrando, antes, que a
comunicação da decisão do STJ chegou a esta Casa
mediante fax, "sem nenhuma autenticação", Protes
tou, então, pelo exercício de indicar provas, e a inten
ção de fazê-lo inclusive mediante a oitiva de testemu
nhos e perícia 13 deu notícia de providências tomadas
junto à Justiça do Estado do Maranhão, a saber, Ação
Declaratória de nulidade de título e Exceção de sus
peição levantada contra o Juiz da 1ª Vara da Fazenda
Pública de Caxias. IV - tendo a Comissão considera
do que, de fato, não se deveria prosseguir senão
após o recebimento de uma comunicação oficial defi
nitiva do STJ, mormente em se tratando de uma deci
são grave, como a que a Mesa poderia tomar face à
decisão desse Tribunal, decidiu a mesma somente
marcar o início do prazo para a defesa a ser produzi
da pelo Deputado Paulo Marinho, após essa comuni
cação, depenaente, por certo, de uma possível mani
festação de recurso junto ao STJ, pelo Deputado Pa
ulo Marinho, cujo prazo de impetração terminaria no
dia 7 de fevereiro corrente e, caso houvesse tal mani
festação, a decisão da Corte Especial do STJ sobre o
agravo regimental, que é o recurso cabível, e que
ocorreria no dia 17 do corrente, primeiro dia de ses
são após o reCf3SSO do Judiciário; V - ontem, dia 22, o
Deputado Paulo Marinho, pelo seu advogado, Dr.
José Gerardo Grossi, ofereceu sua defesa, alegando
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simplesmente questões de direito, não requerendo a
produção de qualquer prova, mas apenas que a Mesa
aguardasse a decisão do tribunal de justiça sobre a
apelação em que pedia a reforma da decisão de 1º
grau, a qual, contudo face à decisão do Presidente do
STJ, como é sabido, foi reconhecida transitada em
julgado e por isso que irrecorível." Retomando a pala
vra, o Senhor Presidente acha que o mais seguro é
esperar o trânsito em julgado da decisão. O Senhor 3º
Secretário, Deputado Jaques Wagner, aduz que a de
cisão de declarar a perda de mandato de um parla
mentar é tão grave que se torna necessário ter muita
cautela. Discutido o assunto, a Mesa decide, por una
nimidade, aguardar o comunicado, por ofício, à Câ
mara, da decisão, sua publicação no órgão oficial, de
terminando, ainda, à Secretaria-Geral da Mesa, verifi
car a existência de eventuais recursos relativos à ma
téria, ou a eventualidade de que os mesmos possam
ainda ser apresentados. Neste momento, apresen
ta-se à reunião aos Senhores Deputados Zé Gomes
da Rocha, 32 Suplente, e Gonzaga Patriota, 4º Su
plente. [- Pauta do Senhor Presidente. A Mesa resol
ve baixar o Ato da Mesa nº 032, de 2000, que dispõe
sobre a estrutura administrativa dos gabinetes de Lí-

- deres de Partido, que vai publicado ao final da ata. A
Mesa ratifica os despachos favoráveis, "ad referen
dum" da Mesa, proferidos por Sua Excelência nos se
guintes expedientes: a) Reembolso de despesas mé
dico-hospitalares: 1) Processo nº 3.441/99, de inte
resse do Deputado Enivaldo Ribeiro; 2) Processo
nº 128.718/99, de interesse do Deputado Dino Fer
nandes; 3) Processo nº 129.422/99, de interesse do
Deputado Luiz Heinze; 4) Processo nº 129.716/99, de
interesse do Deputado Flávio Derzi; 5) Processo
n2 130.667/99, de interesse do Deputado Flávio
Derzi; 6) Processo nº 737/2000, de interesse do
Deputado Milton Temer; 7) Processo nº 1.113/2000,
de interesse do Deputado Eurípedes Miranda; 8) Pro
cesso nº 1.120/2000, de interesse do Deputado Si
mão Sessim; 9) Processo nº 1.667/2000, de interesse
do Deputado Feu Rosa; 10) Processo nº 1.717/2000,
de interesse do Deputado José Carlos Aleluia; 11)
Processo nº 1.735/2000, de interesse do Deputado
Odílio Balbinotti; 12) Processo nº 100.679/2000, de
interesse do Deputado Flávio Derzi; 13) Processo
nº 101.377/2000, de interesse do Deputado Enivaldo
Ribeiro; 14) Processo nQ 101.561/2000, de interesse do
Deputado Flávio Derzi; 15) Processo nº 130.389/99, de
interesse da Deputada Nice Lobão; b) Cessão de servi
dor: 1) Processo nº 1.011/2000. Cessão da servidora
Solimar Sousa Silva e Castro, Técnico Legislativo,
ponto nº 4719, para prestar serviços junto ao Senado

Federal, no gabinete do Senador Edison Lobão, até
31/12/2000; c) Prorrogação de cessão: 1) Processo
nº 21 .116/91. Prorrogação do prazo de cessão da
servidora Sandra Mara Xavier Matos, Técnico Legis
lativo, ponto nº 3873, para, nas mesmas condições
anteriores, continuar prestando serviços junto à
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, até
31/12/2000; 2) Processo nº 27.153/91. Prorrogação
do prazo de cessão da servidora Jane Kaczan de Fre
itas, Analista Legislativo, ponto nº 2965, para, nas
mesmas condições anteriores, continuar prestando
serviços junto ao Senado Federal, no gabinete do Se
nador Siqueira Campos, até 31/12/2000; 3) Processo
nº 30.802/92. Prorrogação do prazo de cessão da
servidora Márcia Mello Rosa Teixeira, Técnico Legis
lativo, ponto nº 4642, para, nas mesmas condições
anteriores, continuar pestando serviços junto ao Se
nado Federal, no gabinete do Senador Carlos Bezer
ra, até 31/12/2000; 4) Processo nº 1.733/93. Prorro
gação do prazo de cessão da servidora Ana Maria P.
de Carvalho, Técnico Legislativo, ponto n9 4657,
para, nas mesmas condições anteriores, continuar
prestando serviços junto ao Senado Federal, no gabi
nete do SenadorWellington Roberto, até 31/12/2000;
6) Processo nº 117.269/95. Prorrogação do prazo de
cessão do servidor Cleto José da Costa, Técnico Le
gislativo, ponto nº 4937, para, nas mesmas condições
anteriores, continuar prestando serviços juntos ao
Senado Federal, no gabinete da Liderança do PFL,
até 31-12-2000; 7) Processo nº 117.537/95. Prorro
gação do prazo de cessão do servidor Carlos Hen
rique Sá de Ferrante, Técnico Legislativo, ponto
nº 4.649, para, nas mesmas condições anteriores,
continuar prestando serviços junto à Secretaria de
Estado da Comunicação Social do Governo do Esta
do do Paraná, até 31-12-2000; 8) Processo n9

123.663/95. Prorrogação do prazo de cessão do ser
vidor Wankis Bezerra G. da Silva, Técnico Legislati
vo, ponto nº 4.677, para, nas mesmas condições an
teriores, continuar prestando serviços junto ao Sena
do Federal, no gabinete do Senador Lúcio Alcântara,
até 31-12-2000; 9) Processo nº 127.313/95. Prorro
gação do prazo de cessão do servidor João Ricardo
Rodrigues Cavalcante, Analista Legislativo, ponto
n9 3.664, para, nas mesmas condições anteriores,
continuar prestando serviços junto ao Senado Fede
ral, no gabinete do Senador Pedro Simon, até
31-12-2000; 10) Processo nº 123.280/96. Prorroga
ção do prazo de cessão do servidor Hélio Martins Tol
lini, Analista Legislativo, ponto nº 5.119, para, nas
mesmas condições anteriores, continuar prestando
serviços junto à Secretaria de Orçamento Federal do
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Ministério do Orçamento e Gestão, até 31-12-2000;
d) Requerimentos de Informações: 1) nº 1.459/99.
Deputado Waldomiro Fioravante. Solicita informa
ções ao Ministro da Agricultura sobre a liberação de
verba para a Assist. Fin. às Ações de Desenvolvimen
to do Setor Agropecuário no Município de
Erechim/RS, no Orçamento de 1998; 2) nº 1.462/99.
Deputado João Herrmann Neto. Solicita informações
ao Ministro do Meio Ambiente sobre os convênios ce
lebrados entre o Ibama e organismos não governa
mentais; 3) nº 1.495/99. Deputado Wellington Dias.
Solicita informações ao Ministro do Meio Ambiente
acerca de convênio celebrado com a Prefeitura Muni
cipal de José de Freitas, Estado do Piauí; 4) nº
1.502/99. Deputado Pastor Valdeci Paiva. Solicita in
formações ao Ministro da Defesa a respeito de defi
ciências técnicas e de pessoal no Centro de Controle
da Área do Cindacta I - Rio de Janeiro/RJ; 5) nº
1.503/99. Deputado Salatiel Carvalho. Solicita infor
mações ao Chefe do Gabinete de Segurança Institu
cional da Presidência da República sobre matéria di
vulgada pelas revistas Veja e Época envolvendo a
Petrobras; 6) nº 1.504/99. Deputado Clementino Coe
lho. Solicita informações ao Ministro de Minas e Ener
gia a respeito dos processos de privatização das em
presas de produção e distribuição de energia elétrica;
7) nº 1.505/99. Deputado Clementino Coelho. Solicita
informações ao Ministro das Comunicações a respei
to dos processos de privatização das empresas esta
tais de telecomunicações; 8) nº 1.506/99. Deputado
Clementino Coelho. Solicita informações ao Ministro
dos Transportes a respeito das obras do Porto de Be
lém; 9) nº 1.507/99. Deputado Luiz Bittencourt. Solicita
informações ao Ministro das Comunicações a respei
to das tarifas de habilitação e de transferência de tele
fone fixo no Estado de Goiás; 10) nº 1.508/99. Depu
tado Valdeci Oliveira. Solicita informações ao Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre servi
dores públicos que desempenham suas funções
como vigilantes em instituições federais de ensino; 11}
nQ 1.509/99. Deputado Walter Pinheiro. Solicita infor
mações ao Ministro das Minas e Energia sobre irregu
laridades na contratação de Plataformas Marítimas;
12) nQ 1.510/99. Deputado Edinho Araújo. Solicita in
formações ao Ministro das Comunicações sobre a
Superintendência Regional dos Correios no Estado
de São Paulo; 13) nº 1.511/99. Deputado Ricardo
Berzoini. Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre a aquisição pelo Banco Itaú de créditos imobi
liários da Caixa Econômica Federal; 14) nQ 1.512/99.
Deputada Vanessa Grazziotin. Solicita informações

ao Ministro da Ciência e Tecnologia concernente a di
visão dos recursos do Pronex; 15) nº 1.513/99. Depu
tada Vanessa Grazziotin. Solicita informações ao Mi
nistro do Trabalho e Emprego referente aos estudos
encomendados pelo Governo, sobre mudanças na
Legislação do Fundo de Garantia e do Seguro De
semprego; 16) nº 1.514/99. Deputado Roberto Pes
soa. Solicita informações ao Ministro de Minas e
Energia, no âmbito da Petrobras, sobre o Campo de
Petróleo da Fazenda Belém, localizado nos Municípi
os de Aracati e Icapuí, no Estado do Ceará; 17} nº
1.515/99. Deputada Teima de Souza. Solicita infor
mações ao Presidente do Órgão Gestor de
Mão-de-Obra (OGMO) por intermédio do Ministro do
Trabalho sobre a situação dos trabalhadores dos por
tos; 18) nQ 1.516/99. Deputada TeIma de Souza. Soli
cita informações ao Ministro do Trabalho e Emprego
sobre a situação dos trabalhadores dos portos; 19) nQ

1.517/99. Deputado Ricarte de Freitas. Solicita infor
mações ao Ministro da Fazenda, sobre a sindicância
aberta pela Procuradoria da Fazenda Nacional para
apurar eventual responsabilidade do Procurador da
quele órgão incumbido do acompanhamento da AMS
nQ 94.02.01554-0; 20) nQ 1.518/99. Deputado Caio Ri
ela. Solicita informações ao Ministro Eliseu Padilha,
sobre o pagamento irregular de precatórios pelo Mi
nistério dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagens - DNER; 21} nº 1.519/99.
Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita informações
ao Ministro de Minas e Energia, referente à receita to
tal arrecadada pela Eletrobrás - Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. e suas subsidiárias no exercício de
1998; 22} nº 1.520/99. Deputado João Grandão. Soli
cita informações ao Ministro da Previdência e Assis
tência Social a respeito das providências tomadas em
relação às Entidades de Previdência Fechada, patro
cinadas por empresas públicas que sofreram extin
ção, falência ou privatização, a partir de 1990; 23) nº
1.521/99. Deputado Ricardo Berzoini. Solicita infor
mações ao Ministro da Fazenda sobre a compra, pela
União, do Banco do Estado de São Paulo 
BANESPA; 24) nº 1.522/99. CFT. Solicita informa
ções ao Ministro da Fazenda sobre estimativa de re
núncia fiscal; 25) nQ 1.523/99. CDCMAM. Solicita in
formações ao Ministro das Comunicações acerca dos
US$47 milhões aplicados na compra de equipamen
tos para controle das emissões de radiofreqüência;
26) nº 1.524/99. CDCMAM. Solicita informações ao
Ministro do Meio Ambiente a respeito das denúncias
de danos causados ao meio ambiente no Município
de Juruena, no Estado do Mato Grosso; 27) nº
1.525/99. Deputado Wellington Dias. Solicita informa-
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ções ao Ministro da Educação sobre o convênio fir
mado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação com a Prefeitura Municipal de Paes Lan
dim, no Estado do Piauí; 28) nll 1.526/99. Deputado
Dr. Rosinha. Solicita informações ao Ministro da Pre
vidência e Assistência Social sobre o Decreto nº
3.048, de 6 de maio de 1999; 29) n1l 1.527/99. Deputado
Waldir Pires. Solícita informações ao Ministro das Mi
nas e Energia esclarecimentos por parte do Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobras sobre contratação do Con
sórcio Petrorecôncavo para exploração de campos
de óleo e/ou gás natural no Estado da Bahia; 30) nll
1.528/99. Deputado Marcos Cintra. Solicita informa
ções ao Ministro da Fazenda a respeito do Simples,
seu impacto nas receitas da Previdência e da eventu
al perda adicional decorrente da extensão do benefí
cio a setores hoje não alcançados; 31) nº 1.529/99.
Deputado Marcos Cintra. Solicita informações ao Mi
nistro da Previdência e Assistência Social a respeito
do Simples, seu impacto nas receitas da Previdência
e da eventual perda adicional decorrente da extensão
do benefício a setores hoje não alcançados; 32) nº
1.530/99. Deputado Luiz Bittencourt. Solicita informa
ções ao Ministro das Comunicações sobre medidas
adotadas para apurar responsabilidades pelas panes
ocorridas no serviço telefônico fixo; 33) nº 1.531/99.
Deputado Clementino Coelho. Solicita informações
ao Ministro da Integração Nacional sobre atos e ne
gócios administrativos da Companhia de Desenvolvi
mento do Vale do São Francisco - CODEVASF; 34)
nll 1.532199. Deputado Clementino Coelho. Solicita
informações ao Ministro dos Transportes sobre atos e
negócios administrativos da Rede Ferroviária Federal
- RFFSA; 35) nll 1.533/99. Deputado Pedro Eugênio.
Solicita informações ao Ministro da Ciência e Tecno
logia, sobre os critérios utilizados na escolha dos pro
jetos a serem financiados com os recursos do Progra
ma CTPETRO do Norte e Nordeste do país; 36) nº
1.534/99. Deputado Valdemar Costa Neto. Solicita in
formações ao Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento, referente à aquisição de prenhezes, embriões
e sêmen; 37) nQ 1.535/99. Deputado Walter Pinheiro.
Solicita informações ao Ministro das Comunicações,
a serem prestadas pela Agência Nacional de Teleco
municaçóes - ANATEL, a respeito do custo de servi
ços e despesas financeiras, das operadoras do servi
ço telefônico, controladas pelas holding Embratel
Participações S.A. e Tele Norte Leste Participações
S.A.; 38) nQ 1.536/99. Deputado Avenzoar Arruda.
Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre o
golpe financeiro no órgão da Fazenda Nacional no

Estado da Paraíba; 39) nº 1.537/99. Deputado Airton
Dipp. Solicita informações ao Ministro da Fazenda so
bre o montante de tributos arrecadados pela Secreta
ria da Receita Federal, com a cobrança de PIS e
COFINS das Cooperativas Brasileiras; 40) nQ

1.538/99. Deputado Walter Pinheiro. Solicita informa
ções ao Ministro Presidente do Tribunal Superior Elei
toral sobre os registros de financiamento de campa
nha e as prestações de conta do Sr. Pedro Alcântara,
candidato eleito a deputado estadual da Bahia, nas
eleições de 1998; 41) nº 1.539/99. Deputado Dr. Rosi
nha. Solicita informações ao Ministro da Educação
sobre o Programa Dinheiro direto na Escola (PODE);
42) nº 1.540/99. Deputado Milton Temer. Solicita in
formações ao Secretário de Estado de Comunicação
de Governo da Presidência da República sobre o Pla
no de Cargos e Salários da Empresa Brasileira de Co
municação S.A. - Radiobrás; 43) nº 1.541/99. Depu
tado Ricardo Berzoini. Solicita informações ao Minis
tro da Fazenda sobre Doenças Osteomusculares Re
lacionadas ao Trabalho e Lesões por Esforço Repeti
tivo (DORT/LER) no âmbito do Banco do Brasi', espe
cificamente nas sedes localizadas no Distrito Federal,
referente aos últimos cinco anos; 44) n2 1.542199.
CFFC. Solicita informações ao Ministro da Justiça so·
bre o atual estágio das investigações realizadas pela
Polícia Federal; 45) nº 1.543/99. CFFC. Solicita infor
mações ao Ministro da Saúde sobre o desvio de ver
bas públicas no valor de R$1.700.000,OO, que deveri
am ser utilizados para construção do Centro de Espe
cialidades da Santa Casa de Dourados/MS; 46) nQ

1.544/99. Deputada Vanessa Grazziotin. Solicita in
formações ao Ministro das Minas e Energia solicitan
do o estudo sobre o modelo energético da Amazônia;
47) n9 1.545/99. Deputada Vanessa Grazziotin. Soli
cita informações ao Ministro de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, através do BNDES, so
bre o Contrato das Empresas que operam no Setor
Energético e o Relatório dos Reajustes das Tarifas de
Energia Elétrica; 48) nº 1,546/99. Deputada Vanessa
Grazziotion. Solicita informações ao Ministro do De
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através
do BNDES, sobre o Relatório de Estudo da Cisão de
Tucuruí, o Relatório sobre a Privatização da Eletro
norte e o Calendário de Privatização das Empresas
do Setor Energético; 49) n9 1.547/99. Deputado Bispo
Rodrigues. Solicita informações ao Ministro da Saú
de, Dr. José Serra, referentes aos convênios firmados
pela Fundação Nacional de Saúde; 50) nº 1.548/99.
Deputado Bispo Rodrigues. Solicita informações ao
Ministro da Saúde, Dr. José Serra, referentes à gas
tos com passagens aéreas internacionais pelo Minis-
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tério da Saúde aos ',seus funcionários; 51) nº
1.449/99. CDUI. Solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia, Dr. Rodolpho Tourinho Neto, que
seja encaminhado à Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, pedido de informação sobre inde
xadores de tarifas de energia elétrica e aos meses
previstos para os reajustes; 52) nº 1.550/99. CDUI.
Solicita informações ao Ministro das Comunicações,
Dr. João Pimenta da Veiga Filho, que seja encami
nhado à Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, pedido de informações sobre indexadores
de tarifas de telefonia fixa e móvel e os meses previs
tos para os reajustes; 53) nº 1.551/99. Deputado Co
ronel Garcia. Solicita informações que reitera infor
mações sobre a notícia de extinção do ensino médio
pelo Senac; 54) nº 1.552/99. Deputado Wellington
Dias. Solicita informação ao Ministro da Educação
acerca de convênio celebrado com a Prefeitura Muni
cipal de Itainópolis, Estado do Piauí; 55) nº 1.553/99.
Deputado Ubiratan Aguiar. Solicita informações ao
Ministro da Fazenda a respeito do repasse comple
mentar da União para o Fundo de Ensino Fundamen
tai e de Valorização do Magistério - FUNDEF; 56) nº
1.554/99. Deputado Ricardo Berzoini. Solicita infor
mações ao Ministro da Previdência e Assistência So
cial à respeito de entidades fechadas de previdência
complementar; 57) nº 1.555/99. Deputado Nelson
Pellegrino. Solicita informações ao Ministro de De
senvolvimento, Indústria e Comércio, Sr. Alcides Lo
pes Tápias, sobre a implantação do sistema de trans
porte metroviário da cidade de Salvador, no Estado
da Bahia; 58) nº 1.556/99. Deputado Nelson Pellegri
no. Solicita informações ao Ministro dos Transportes,
Sr. Eliseu Lemos Padilha, sobre a implantaão do sis
tema de transporte metroviário da cidade de Salva
dor, no Estado da Bahia; 59) nº 1.557/99. Deputado
Eduardo Campos. Solicita informações ao Ministro da
Fazenda, Pedro Sampaio Malan, sobre os empresári
os de Antecipação de Receita Orçamentária - ARO,
tomadas pelos Estados e posteriormente renego
ciados com a União, através da Caixa Econômica
Federal, nos termos do Voto nº 162/95, do Conselho
Monetário Nacional; 60) nº 1.558/99. Deputado Edu
ardo Campos. Solicita informações ao Ministro das
Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, sobre pa
gamentos de ICMS antecipado pela Petrobras ao
Estado de Pernambuco; 61) nº 1.559/99. Deputado
Eduardo Campos. Solicita informações ao Ministro
das Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, sobre
a compra antecipada pela Eletrobrás ao Estado de
Pernambuco de ações da Cia. Energética de Per
nambuco - CELPE; 62) nº 1.560/99. Deputado Paes

Landim. Solicita informações ao Ministro da Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES, a respeito da Ponte Rodoferroviária
João Luís Ferreira, Teresina-PI.; 63) nº 1.561/99. Depu
tado Marcos Cintra. Solicita informações ao Ministro
da Fazenda, no âmbito do Presidente do Banco Cen
trai a respeito da produção de cédulas de plásticos;
64) nº 1.563/99, Deputado Edison Andrino. Solicita in
formações ao Ministro do Esporte e Turismo, Dr. Ra
fael Greca, solicitando informações ao Presidente da
Embratur sobre os investimentos nos municípios do
Estado de Santa Catarina nos anos de 1997, 1998 e
1999; 65) nº 1.564/99. Deputado Luiz Antônio Fleury.
Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre
emissão de cédulas comemorativas ao 5º centenário
do descobrimento do Brasil; 66) nº 1.565/99. Deputado
Nelson Pellegrino. Solicita informações ao Ministro
das Relações Exteriores - MRE, Dr. Luiz Felipe Pal
meira Lampreia, sobre as obras de reforma da
Maison du Brasil em Paris-França; 67) nº 1.566/99.
Deputado Dr. Rosinha. Solicita informações ao Minis
tro do Esporte e Tu rismo sobre o Prêmio Brasil Espor
te de Literatura; 68) nº 1.567/99. Deputado walter Pi
nheiro. Solicita informações ao Ministro das Comuni
cações, Dr. Pimenta da Veiga, informações referen
tes à internalização, na ordem jurídica interna, dos
Regulamentos Internacionais de Telecomunicações,
aprovados na Conferência de Melbourne, em 1998;
69) nº 1.568/99. Deputado Ricardo Izar. solicita infor
mações ao lVIinistro da Fazenda sobre Sistema Fi
nanceiro da Habitação - SFH; 70) nº 1.569/99. Depu
tado Luiz Bittencourt. Solicita informações ao Ministro
da Fazenda sobre a destinação dos recursos arreca
dados com a CPMF; 71) nº 1.570/99. Deputado Val
demar Costa Neto. Solicita informações ao Ministro
das Minas e Energia, Dr. Rodolpho Tourinho Neto, re
ferente a contrato para fornecimento de energia à Ci
dade de Porto Velho-RO.; 72) nº 1.571/99. Deputado
Valdemar Costa Neto. Solicita informações ao Minis
tro das Minas e Energia, Dr. Rodolpho Tourinho Neto,
referente ao fornecimento de turbinas de Itaipu; 73) nº
1.572/99. Deputado, João Paulo. Solicita informa
ções ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento, a
respeito de inserção de Proteína Isolada da Soja na
Carne; 74) nº 1.573/99. Deputado Ricardo Maranhão.
Solicita informações ao Ministro de Minas e Energia
sobre a política de recursos humanos da Petrobras;
75) nº 1.574/99. Deputado Jaques Wagner. Solicita
informações ao Ministro da Previdência e Assistência
Social relativas ao Seminário Internacional "Reforma
da Previdência - Mudanças e Perspectivas"; 76) nº
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1.575/99. CFFC. Solicita informações ao Ministro dos
Transportes sobre obras na Paraíba; 77) n2 1.576/9.
Deputado Cunha Bueno. Solicita informações ao Mi
nistro da Fazenda sobre a aquisição do Banco do No
roeste S/A. pelo Banco Santander Brasil S/A.; 78) n2

1.577/00. Deputado Ricardo Maranhão. Solicita in
formações ao Ministro de Minas e Energia a respeito
dos motivos que levaram a Petrobras a demitir por
justa causa o senhor Miguel Ribeiro de Oliveira Fi
lho; 79) nº 1.578/00. Deputada Angela Guadagnin.
solicita informações ao Ministro de Minas e Energia
sobre a revogação do procedimento Iicitatório nº
004/99-99-ANP; 80) n2 1.579/00. Deputado Ubiratan
Aguiar. Solicita informações ao Ministro da Fazenda,
a respeito do repasse complementar da União para o
Fundo de Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF; 81) nll 1.580/00. Deputado Ri
cardo Maranhão. Solicita informações ao Ministro da
Defesa que sejam fornecidos relatórios completos,
elaborados pela Delegacia da Capitania dos Portos
de Macaé-RJ.; 82) nº 1.581/00. Deputado Rodrigo
Maia. Solicita informações ao Ministro da Fazenda,
de detalhamento sobre todos os critérios, justifica
ções e cálculos considerados para a obtenção da ci
fra de R$13 milhões, utilizada para amortização da dí
vida do Estado do Rio de Janeiro; 83) nll 1.582100.
Deputado Rodrigo Maia. Solicita informações ao Mi
nistro de Minas e Energia, no âmbito da Agência Na
cional do Petróleo, de detalhamento sobre todos os
critérios, justificações e cálculos considerados para a
obtenção da cifra de R$3 milhões, utilizada para
amortização da dívida do Estado do Rio de Janeiro;
84) nQ 1.583/00. Deputado Rodrigo Maia. Solicita in
formações ao Presidente do Tribunal de Contas da
União; 85) nll 1.584/00. Deputado Eduardo Campos.
Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazen
da sobre os termos da renegociação da dívida mobi
liária (LFT-PE.) do Estado de Pernamudo com a
União; 86) n2 1.585/00. Deputado Cunha Bueno. Soli
cita informações ao Ministro da Fazenda sobre a ven
da pela Previ das suas ações no Itaú S.A.; 87) nll

1.586/00. Deputado Cunha Bueno. Solicita infonna
ções ao Ministro da Previdência e Assistência Social
sobre a venda pela Previ das suas ações no Itaú S.A.;
a8) nº 1.587/00. Deputado Rodrigo Maia. Solicita in
formações ao Ministro da Fazenda sobre os critérios
que nortearam o acordo entre a União e o Estado de
Pernambuco acerca da dfvida de R$859 milhões as
sumida pela mesma; 89) nll 1.588/00. Deputado Jova
ir Arantes. Solicita informações ao Ministro dos
Transportes sobre a recuperação das rodovias fede·
rais no Estado de Goiás; 90) nQ 1.589/00. Deputado

Rodrigo Maia. Solicita informações ao Ministro da
Fazenda, no âmbito da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil- PREVI, acerca dos
critérios para a realização de operação entre a Previ e
a empresa Investimentos Itaú S.A.; 91) nº 1.590/00.
Deputado Ricardo Maranhão. Solicita informações ao
Ministro das Minas e Energia a respeito do trabalho
elaborado por um Consórcio de empresas contratado
pela ANP, sobre o mercado revendedor de combustí
veis no Brasil e outras atividades da Agência Nacional
de Petróleo; 92) n2 1.591/00. Deputado Eduardo
Paes. Solicita informações ao Ministro da Ciência e
Tecnologia sobre o destino dado aos recursos de que
trata o art. 49, 11, f, da Lei nll 9.478, de 1997; 93) n2

1.592/00. Deputada Vanessa Grazziotin. Solicita in
formações ao Ministro da Saúde, sobre providências
tomadas a respeito de denúncias de irregularidades
na Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Munici
pal de Saúde na cidade de Manaus; 94) nº 1.593/00.
Deputada Vanessa Grazziotin. Solicita informações
ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior, sobre convênio realizado entre a Sufra
ma e o Governo do Estado do Amazonas, para recu
peração e pavimentação da BR-319 (AM/RO); 95) nº
1.594/00. Deputado Eduardo Jorge. Solicita informa
ções ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio sobre o registro de patentes; 96) nº 1.595/00.
Deputado Dr. Rosinha. Solicita informações ao Minis
tro da Saúde sobre leite adulterado; 97) nº 1.596/00.
Deputado Dr. Rosinha. Solicita informações ao Minis
tro da Agricultura e do Abastecimento sobre leite
adulterado; 98) nº 1.597/00. Deputado Dr. Rosinha.
Solicita informações ao Ministro da Agricultura e do
Abastecimento sobre o Porto de Paranaguá; 99) nº
1.598/00. Deputado Dr. Rosinha. Solicita informa
ções ao Ministro da Saúde sobre Glifosato Ácido;
100) nll 1.599/00. Deputado Dr. Rosinha. Solicita in
formações ao Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento sobre Glifosato Ácido; 101) nQ 1.600/00. Depu
tado Dr. Rosinha. Solicita informações ao Ministro do
Meio Ambiente sobre Glifosato Ácido; 102) n2

1.601/00. Deputado Dr. Rosinha. Solicita informa
ções ao Ministro da Fazenda sobre importação; 103)
nll 1.602/00. Deputado Dr. Rosinha. Solicita informa·
ções ao Ministro da Fazenda sobre o CIAT; 104) nll

1.603/00. Deputado Dr. Rosinha. Solicita informa
ções ao Ministro dos Transportes sobre o Conselho
de Autoridade Portuária; 105) nll 1.604/00. Deputado
Dr. Rosinha. Solicita informações ao Ministro da Pre
vidência e Assistência Social sobre reformas na Pre·
vidência; 106) n1l 1.605/00. Deputado Dr. Hélio. Solici-
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ta informações ao Ministro da Saúde sobre o montan
te de recursos transferido pelo Sistema Único de Saú
ele - SUS ao município de Campinas-SP.; nos exercí
cios de 1998 e 1999; 107) nº 1.606/00. Deputado Dr.
Hélio. Solicita informações ao Ministro do Esporte e
Turismo sobre o montante de recursos transferido
pelo MET/lndesp ao município de Campinas - SP.
nos exercícios de 1998 e 1999; 108) nº 1.607/00.
Deputado Dr. Hélio. Solicita informações ao Ministro
da Educação sobre o montante de recursos transferi
do pelo Fundef ao município de Campinas - SP. nos
exercícios de 1998 e 1999; 109) nº 1.608/00. Deputado
Avenzoar Arruda. Solicita informações ao Ministro da
Saúde sobre despesas com diárias pessoais no Mi
nistério; 110) nº 1.609/00. Deputado Avenzoar Arru
da. Solicita informações ao Ministério do Planejamen
to Orçamento e Gestão sobre as despesas com pes
soal civil do executivo; 111) nº 1.610/00. Deputado
Avenzoar Arruda. Solicita informações ao Ministério
da Educação sobre despesas com diárias pessoais
no ministério; 112) nº 1.611/00. Deputado Avenzoar
Arruda. Solicita informações ao Ministério do Traba
lho e Emprego sobre cursos de formação profissional
realizados em parcerias com entidades sindicias;
113) n2 1.612/00. Deputado Avenzoar Arruda. Solicita
informações ao Ministério do Trabalho e Emprego so
bre aplicação dos recursos do Fundo de Amparo do
Trabalhador - FAT; 114) nº 1.613/00. Deputado Dr.
Rosinha. Solicita informações ao Ministério das Rela
ções Exteriores sobre CIAT; 115) nº 1.614/00. Depu
tado Dr. Rosinha. Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social sobre as dívidas
dos Clubes de Futebol, das Federações e da Confe
deração Brasileira de Futebol (CBF); 116) nº
1.615/00. Deputado Dr. Rosinha. Solicita informa
ções ao Ministro da Previdência e Assistência Social
sobre CIAT; 117) nº 1.616/00. Deputado Walter Pi
nheiro. Solicita informações ao Ministro da Educação
sobre as informações veiculadas pelo jornal O Globo
referentes aos dados obtidos no Censo Escolar/99;
118) nº 1.617/00. Deputado Euler Morais. Solicita in
formações ao Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento, a respeito da aquisição de cestas básicas de
alimentos pelo Governo do Estado de Goiás junto à
Conab, que teriam como objetivo a distribuição às
famílias carentes do Estado; 119)-.nº'.1.,611:8/00. Depu
tado Paulo Paim. Solicita informações ao Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre o convênio fir
mado entre a Volkswagen e este órgão público relati
vo à concessão de aposentadoria especial para os
trabalhadores daquela empresa; 120) nº 1.619/00.

Deputado Fernando Ferro. Solicita informações ao
Ministro das Comunicações a respeito das publica
ções no D.O.U. dos dias 12 e 17 de janeiro de 2000
sobre a exclusão de entidades interessadas em pres~

tar o Serviço de Radiodifusão Comunitária; 121) n~

1.620/00. Deputado Medeiros. Solicita informações
ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre
dados existentes no INSS; 122) nº 1.621/00. Deputac:!o
Walter Pinheiro. Solicita informações ao Ministro d~

Saúde sobre o número de casos notificados e confir
mados de febre amarela silvestre, febre amarela ur
bana e dengue, por local (estados e municípios), $n.
tre outubro del 1999 a janeiro de 2000, em todo o terri
tório nacional, e em especial no Estado da Bahia, as
sim como as medidas que vêm sendo tomadas para ~
controle dessas doenças, esclarecimentos à popula
ção e a destinação de recursos específicos par~ o
combate a essas doenças; 123) n2 1.622/00. Deputado
João Caldas. Requerimento de informações ao Minis~

tério da Integração Nacional sobre previsões e as me~
didas de combate aos efeitos da seca no Nordeste;
124) nº 1.623/00. Deputado João Caldas. Solicita in.
formações ao Ministério do Trabalho e EmpregQ a
respeito de mcursos do FAT destinados à Fundação
Teotônio Vilela; 125) nº 1.624/00. Deputado João
Caldas. Solicita informações ao Ministério da Educa~

ção a respeito de recursos do FNDE destinado$ ~

Fundação Teotônio Vilela; 126) nº 1.625/00. Deput~do
João Caldas. Solicita informações ao Ministério de
Minas e Energia sobre o progrma Luz no Campo;
127) nº 1.626/00. Deputada Vanessa Grazziotin. Soli
cita informações ao Ministro da Educação relativo ~o

Programa de Modernização de Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federaha
de Ensino Superior e Hospitais Universitários; 128) nQ

1.637/00. Deputado Agnelo Queiroz. Solicita informa..
ções à Advocacia-Geral da União sobre correi9ão
Extraordinária realizada na Procuradoria-Geral do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ....
DNER; 129) nº 1.628/00. Deputado Wellinton Dias.
Solicita informações ao Ministro da Integração NacIo
nal acerca de convênio firmado com a Prefeitura Mu
nicipal de José Freitas, Estado do Piauí; 130) "'~

1.629/00. Deputado Paulo Paim. Solicita infomaç<5es
ao Ministro da Previdênciae Assistência Social sobr:e
contribuições, contribuintes e segurados da Previ~

dência Social; 131) n2 1.630/00. Deputada Teima de
Souza. Solicita informações ao Ministro das MinaS ~

Energia sobre medidas relativas à distribuição de
combustíveis; 132) nº 1.631/00. Deputado João
Grandão. SoHcita informações ao Ministro da Agripul-
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tura e do Abastecimento, a respeito de locação de
imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul; 133) nº
1.632/00. Deputado Bispo Wanderval. Solicita infor
mações ao Chefe do Gabinete de Segurança da Pre
sidência da República, a respeito das atividades da
Secretaria de Combate ao Narcotráfico; 134) nº
1.633/00. Deputado Marcos Rolim. Solicita informa
ções ao Ministro da Defesa sobre as atividades dos
controladores de vôo, em todo o País; 135) nº
1.634/00. Deputado Clementino Coelho. Solicita in
formações ao Ministro da Integração Nacional sobre
atos e negócios administrativos da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF; 136) nº 1.635/00. Deputado Clementino
Coelho. Solicita informações ao Ministro da Integra
ção Nacional sobre atos e negócios administrativos
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF, celebrados com a Prefeitu
ra Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco;
137) nº 1.636/00. Deputado Fernando Coruja. Solícita
informações ao Ministro de Planejamento, Orçamen
to e Gestão, sobre dotações orçamentárias constan
tes da Proposta Orçamentária para o ano 2000; 138)
nº 1.637/00. Deputado Fernando Coruja. Solicita in
formações ao Ministro da Previdência e Assistência
Social, sobre o art. iOdo Decreto nº 2.971/99 e dota
ções orçamentárias constantes da Proposta
Orçamentária para o ano 2000; 139) nº 1.638/00. Depu
tado Avenzoar Arruda. Solicita informações ao Minis
tro da Educação, acerca da natureza do vínculo entre
a Universidade Federal da Paraíba e a Academia de
Comércio Epitácio Pessoa; 140) nº 1.639/00. Deputado
Avenzoar Arruda. Solicita informações ao Ministro da
Fazenda sobre despesas com diárias pessoais no mi
nistério; 141) nº 1.640/00. Deputado Luiz Sérgio. Soli
cita informações ao Ministro dos Transportes sobre a
identificação e recuperação de trechos críti
cos/emergenciais na rodovia BR-101, trecho
Rio-Santos, após as últimas chuvas ocorridas na re
gião Sul-Fluminense; 142) nº 1.641/00. Deputada
Angela Guadagnin. Solicita informações ao Ministro
da Defesa sobre o controle acionário da Empresa
Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER); 143) nº
1.642/00. Deputado Milton Temer. Solicita informa
ções ao Ministro das Comunicações sobre os percen
tuais de aumento de tarifas de telefonia fixa e celular
a partir da implementação do Plano Real; 144) nº
1.643/00. Deputado Rubens Bueno. Solicita informa
ções ao Ministro de Minas e Energia sobre a autoriza
ção para a operação de postos revendedores pelas
empresas distribuidoras de combustíveis; 145) nº
1.644/00. Deputado Valdeci Oliveira. Solicita infor-

mações ao Ministro da Fazenda acerca da apresen
tação de declaração de imposto de renda por parte
das Organizações Não-Governamentais; 146) nº
1.645/00. Deputado Luiz Bittencourt. Solicita infor
mações ao Ministro das Comunicações sobre panes
ocorridas no serviço telefônico fixo interurbano no
Rio de Janeiro; 147) nº 1.646/00. Deputada Vanessa
Grazziotin. Solicita informações ao Ministro das Mi
nas e Energia concernente ao pedido de licença e de
ingressos no PIO - Plano de Incentivo ao Desliga
mento - aprovado peja Diretoria Executiva das Cen
trais Elétricas do Norte Brasil S.A. - ELETRONORTE;
148) nº 1.647/00. Deputado Clementino Coelho. Soli
cita informações ao Ministro da Integração Nacional
sobre atos e negócios administrativos da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF, relativo a Barragem de Três Marias.
149) nº 1.648/00. Deputado Clementino Coelho. Soli
cita informações ao Ministro da Integração Nacional
sobre atos e negócios administrativos da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF, relativo aos projetos de irrigação Bebe
douro, Senador Nilo Coelho e Tourão; 150) nQ

1.649/00. Deputado Neuton Lima. Solicita informa
ções ao Ministro de Minas e Energia sobre a autoriza
ção para a operação de postos revendedores pelas
empresas distribuidoras de combustíveis. 151) nº
1.650/00. Deputado Luiz Sérgio. Solicita informações
ao Ministro das Minas e Energia sobre a operação do
sistema de prevenção de acidentes instalado pela
Petrobras no Terminal Petrolífero da Baía da Ilha
Grande - TEBIG, após o vazamento de óleo ocorrido
na década de 90; 152) nº 1.651/00. Deputado Aven
zoar Arruda. Solicita informações ao Ministro da Justi
ça sobre o uso de armas e os homicídios no Brasil;
153) nº 1.652/00. Deputado Avenzoar Arruda. Solicita
informações ao Ministro da Fazenda sobre o pessoal
da Receita Federal do PCG (Lei nº 5.445/70); 154) nº
1.653/00. Deputado Walter Pinheiro. Solicita informa
ções ao Ministro das Comunicações sobre as empre
sas que receberam concessão de rádio e televisão;
155) nº 1.654/00. Deputado Avenzoar Arruda. Solicita
informações ao Ministro da Educação acerca de con
cursos públicos no âmbito do ministério; 156) nQ

1.655/00. Deputada Teima de Souza. Solicita infor
mações ao Ministro dos Transportes acerca do rea
juste das tarifas de pedágio; 157) n2 1.656/00. Depu
tado Ricardo Ferrão. Solicita informações ao Ministro
dos Transportes sobre a recuperação de trechos da
BR-101 no Estado do Espírito Santo; 158) nQ

1.657/00. Deputado Antonio Carlos Biscaia. Solicita
informações ao Ministro das Comunicações relativas
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à Rede Manchete de Televisão; 159) nº 1.658/00.
Deputado Agnelo Queiroz. Solicita informações ao
Ministro da Defesa sobre compra realizada pela Co
missão do Exército Brasileiro em Washington; 160) nº
1.659/00. Deputado Antonio Carlos Biscaia. Solicita
informações ao Ministro de Minas e Energia sobre
contrato firmado pela Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais - ePRM; 161) nº 1.660/00. Depu
tado Dr. Hélio. Solicita informações ao Ministro da Sa
úde, sobre relação de hospitais públicos e filantrópi
cos por estado e região, que apresentaram projetos
ou foram contemplados com os recursos do Refor
sus, de 1996 a 1999; 162) nº 1.661/00. Deputado Fer
nando Ferro. Solicita informações ao Ministro da Jus
tiça a respeito da Polícia Federal a respeito do acesso
de estrangeiros ao Brasil; 163) nº 1.662/00. Deputado
João Caldas. Solicita informações ao Ministro de Mi
nas e Energia sobre o pagamento de foyalties aos
municípios do Estado de Alagoas; 164) nº 1.663/00.
Deputado João Caldas. Solicita informações ao Se
cretário de Comunicação de Governo da Presidência
da República sobre despesas de publicidade e comu
nicação social de estatais, órgãos e entidades da ad·
ministração pública federal sediados e/ou que ope
ram em Alagoas; 165) nº 1.664/00. Deputado Cle
mentino Coelho. Solicita informações ao Ministro da
Integração Nacional sobre debêntures emitidas pelo
Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOA; 166)
nº 1.665/00. Deputado Clementino Coelho. Solicita
informações ao Ministro do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior sobre o total de valores devi
damente corrigidos aportados pelo Bndespar, nos úl·
timos 5 anos; 167) nº 1.667/00. Deputado Valdemar
Costa Neto. Solicita informações ao Ministro da Defe
sa sobre as viagens em aviões e jatos da Força Aérea
nos anos de 1993 e 1994; 168) nº 1.668/00. Deputado
Valdemar Costa Neto. Solicita informações ao Minis
tro da Defesa referente às viagens em jatos da Força
Aérea no período de 1º de janeiro de 1995 até a pre
sente data; 169) nº 1.669/00. Deputado Luiz Sérgio.
Solicita informações ao Ministro dos Transportes so
bre o contrato firmado entre a Concessionária
Rio-Teresópolis (CRT) e o Departamento Nacional de
Estradas e Rodagens (DNER); 170) nº 1.670/00.
Deputado Pedro Wilson solicita informações ao Mi
nistro da Justiça, acerca dos,progr,?I'Da;S de assistên
cia educacionais dos presos, nos termos da Lei de
Execução Penal; 171) nº 1.671/00. Deputado Pedro
Wilson. Solicita informações ao Ministro da Educa
ção, sobre o cumprimento do disposto no art. 60, § 6º
do ADCT; 172) nº 1.672/00. Deputado Uno Rossi. So-

licita informações ao Ministro da Previdência e Assis
tência Social, a respeito de como foi tomada a deci
são para liquidação do Instituto de Seguridade Social
do Banco de Desenvolvimento do Paraná - PAASE,
bem como cópia do Laudo Técnico que precedeu e
embasou a tomada de decisão, conforme preceitua o
art. 64 da Lei nº 6.43Sn7, e esclarecimentos pelos
atos praticados pelo atual liquidante; 173) nº
1.673/00. Deputado Clementino Coelho. Solicita in
formações ao Ministro da Integração Nacional sobre
atos e negócios administrativos da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF, especialmente referente a contratação
de profissional liberal, na área advocatícia; 174) nQ

1.674/00. Deputado Bispo Wanderval. Solicita infor
mações ao Ministro de Minas e Energia sobre os fatos
ocorridos recentemente no que se refere ao vaza
mento de óleo na Baía da Guanabara por parte da
Petrobras S.A.; 175) nº 1.675/00. Deputado Giovanni
Queiroz. Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre os recursos direcionados para a Fundação Ge
túlio Vargas; 176) nº 1.676/00. Deputado Giovanni
Queiroz. Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre os recursos direcionados para a Associação
Internacional de Desenvolvimento; 177) nº 1.677/00.
Deputado Ben-Hur Ferreira. Solicita informações ao
Ministro das Relações Exteriores acerca das medidas
que a representação diplomática brasileira nos EUA
vem desenvolvendo no caso da brasileira Hilda Rosa
dos Santos; 178) nº 1.678/00. Deputado Clementino
Coelho. Solicita informações ao Ministro de Minas e
Energia sobre áreas pertencentes à Companhia Hi
drelétrica do São Francisco - CHESF; 179) nº
1.679/00. Deputado Clementino Coelho. Solicita in
formações ao Ministro da Integração Nacional sobre
áreas pertencentes à Companhia de Desenvolvimen
to do Vale do São Francisco - CODEVASF; 180) nQ

1.680/00. Deputado Paulo Paim. Solicita informações
ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre
o Instituto de Previdência dos Bancários; 181) nº
1.681/00. Deputado Ronaldo Vasconcellos. Solicita
informações ao Ministro da Fazenda a respeito dos
incentivos e das linhas de créditos existentes para es
timular o desenvolvimento do turismo receptivo no
Brasil; 182) nº 1.682/00. Deputado Ronaldo Vascon
cellos. Solicita informações ao Ministro do Esporte e
Turismo a respeito dos incentivos e das linhas de cré·
dito existentes para estimular o desenvolvimento do
turismo receptivo no Brasil; 183) n9 1.683/00. Deputado
Ronaldo Vasconcellos. Solicita informações ao Mi
nistro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte·
rior a respeito dos incentivos e das linhas de crédito
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existentes para estimular o desenvolvimento do turis
mo receptivo no Brasil; 184} nQ 1.684/00. Deputado
Freire Júnior. Solicita informações ao Ministro de Mi
nas e Energia relativas à fiscalização realizada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nas
empresas concessionárias dos serviços de energia
elétrica no Brasil; 185) nº 1.685/00. Deputado Freire
Júnior. Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre a situação das finanças dos Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins perante a
União; 186) nQ 1.686/00. Deputado José Dirceu. Soli
cita informações ao Ministro da Fazenda sobre os lau
dos de avaliação do valor econômico do Banco do
Estado de São Paulo S.A. (BANESPA) realizados
peJo consórcio liderado pelo Banco Fator S.A. (em
presa especializada contratada pela União) e pelo
consórcio liderado pela Booz Allen & Hamilton do
Brasil Consultores Ltda. (empresa especializada con
tratada pelo Estado de São Paulo); 187) nº 1.687/00.
Deputado José Carlos Coutinho. Solicita informações
ao Ministro da Saúde a respeito os Surtos de Meningi
te, Cólera, Febre Amarela e Dengue nos estados bra
sileiros; 188) nQ 1.688/00. Deputado Paulo Octávio.
Solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior a respeito dos incenti
vos e das linhas de crédito existentes capazes de se
rem utilizadas no financiamento de investimentos em
turismo no Distrito Federal; 189) nº 1.689/00. Deputado
Fernando Ferro. Solicita informações ao Ministro da
Educação acerca de destinação de recursos do Fun
def no âmbito do Estado de Pemambuco, assim como
acerca de possíveis irregularidades em sua aplica
ção; 190) nQ 1.691/00. Deputado Clementino Coelho.
Solicita informações ao Ministro da Integração Nacio
nal sobre o Estudo Prévio de Impacto Ambiental do
projeto de transposição de água do rio São Francisco;
191) nQ 1.692/00. Deputado Avenzoar Arruda. Solicita
informações ao Ministro do Meio Ambiente sobre pro
cessos de sindicância abertos no Ibama; 192) nº
1.693/00. Deputado Jovair Arantes. Solicita informa
ções ao Ministro da Justiça acerca da Medida Provi
sória nº 2.009-1, de 13 de janeiro de 2000; 193) nº
1.694/00. Deputado Valdir Ganzer. Solicita informa
ções ao Ministro da Fazenda a respeito da destinação
das mercadorias apreendidas pela Receita Federal,
declaradas perdidas, abandonadas ou que configu
ram dano ao Erário, no período de 1994 até 2000;
194) nQ 1.695/00. Deputado Wagner Salustiano. Soli
cita informações ao Ministro de Minas e Energia so
bre informações fornecidas pela Petrobras; 195) nº
1.696/00. Deputado Bispo Rodrigues. Solicita infor
mações ao Ministro da Fazenda a respeito de em-

préstimos destinados a grandes empresas brasilei
ras; 196) nº 1.697/00. Deputado José Carlos Couti
nho. Solicita informações ao Ministro da Agricultura e
Abastecimento, porque as fronteiras para exportação
de carnes bovinas no Estado do Rio de Janeiro conti
nuam fechadas; 197) nQ 1.699/00. Deputada Elcione
Barbalho. Solicita informações ao Ministro do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior a respeito
das notícias veiculadas na mídia sobre os incentivos
que o Governo Federal dará a embarcações chilenas
para a pesca na costa brasileira; 198) nº 1.700/00.
Deputado Agnelo Queiroz. Solicita informações ao
Ministro das Minas e Energia sobre os patrocínios
concedidos pela Petrobras ao esporte brasiliense;
199) nº 1.701/00. Deputado Bispo WandervaJ. Solicita
informações ao Ministro da Saúde sobre fato veicula
do por rede de televisão no dia 6 de fevereiro de 2000;
200) nº 1.702/00. Deputado Bispo Wandeval. Solici
ta informações ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior sobre o fato veiculado
pela imprensa, de que o BNDES está financiando em
presa no exterior; 201) nQ 1.703/00. Deputada Angela
Guadagnin. Solicita informações ao Ministro da Defe
sa sobre contrato entre o Exército Brasileiro e a Avi
brás Indústria Espacial; 202) nº 1.704/00. Deputado
Sérgio Novais. Solicita informações ao Ministro das
Minas e Energia sobre a construção de uma refinaria
de petróleo no Estado do Ceará; 203) nº 1.705/00.
Deputado Valdir Ganzer. Solicita informações ao
Ministro da Fazenda a respeito do relatório com
diagnóstico da situação atual de cinco instituições fi
nanceiras, elaborado pela empresa de consultoria
Booz Allen & Hamilton do Brasil, contratada por este
Ministério; e) Missão Oficial Autorizada. Relação dos
seguintes ofícios do ano de 1999 - GPO n!!! 3.319,
3.677-3.688, 3.693-3.697, 3.701, 3.704-3.706,
3.715-3.719,3.722-3.729,3.731-3.741,3.745-3.747,
3.749-3.754, 3.758-3.768, 3.779-3.758, 3.788-3.798,
3.803.-3.808, 3.810-3.813, 3.822-3.832, 3.836,
3.837, 3.842-3.856, 3.865-3.876, 3.881-3.883,
3.886-3.914,3.916-3.937,3.965-3.977,3.982,3.983,
3.985-3.987, 3.991-3.993, 3.995-4.008, 4.011-4.014,
4.016, 4.018-4.024, 4.041-4.043, 4.052-4.055,
4.057-4.092, 4.095, 4.101-4.106, 4.119-4.121, 4.123,
4.124-4.131, 4.133, 4.135, 4.136, 4.138-4.153,
4.155-4.160, 4.162-4.165, 4.167-4.169; Ofícios do
corrente ano - GPO n2s: 5, 7, 25, 26, 29-32, 36-39,
41-45,58,62,63,66,71,77,82,91-101,103-105,
107-110,113-117,119-125,127,129-133,135-138,
154-156, 173-183, 188-192, 195-197, 199-207,
214-220,225,226,230-235,237,239-242,249,250,
253, 255-261, 264, 265, 267-269, 271-275, 278-280,
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282~285, 288, 291, 293~296, 298, 299, 301, 302,
306~308, 310, 311. 11 - Pauta do Senhor 1Q Vi
ce-Presidente. Sua Excelência apresenta aos seus
Pares Ofício nº 75/00 GAB, de 18-1-00, do Deputado
Alex Canziani, referente a revisão de faltas, nos ter
mos a seguir: "Senhor Presidente, Venho pelo pre
sente, à sua presença, expor o que se segue; 1 
Considerando que estive no decorrer dos nove prime
iros meses do ano de 1999, exercendo a função de
Secretário de Estado na Secretaria de Emprego e Re
lações do Trabalho no Estado do Paraná, da qual me
desliguei em 15-9-99.2) Considerando que o art. 230,
do Regimento Interno, da Câmara dos Deputados diz
textualmente "Art. 230, O Deputado que se afastar do
exercício do mandato para ser investido nos cargos
referidos no inciso I do Art. 56 da Constituição Fede
ral, deverá fazer comunicação escrita à Casa, bem
como ao reassumir o lugar". 3 - Considerando ainda,
que notifiquei esta Casa no dia 22-9-1999 que estava
reassumindo o meu mandato, e que o Deputado Val
domiro Meger (suplente), esteve presente, e partici
pou das sessões até o dia 21, tendo inclusive, votado.
Assim, sendo, Sr. Presidente, solicito à Mesa da Câ
mara dos Deputados, que sejam revistas as minhas
faltas referentes ao período de 15 à 21-9-99, por uma
questão de justiça. Atenciosamente,". Prosseguindo,
o Senhor 1º Vice-Presidente, Deputado Heráclito For
tes, relata seu parecer: "Relatório. Pelo Ofício nº
75/00 GAB, datado de 18 de janeiro de 2000, o Sr.
Deputado Alex Canziani (PSDB - PR) relata que
exerceu o cargo de Secretário de Estado até o dia
15-9-99, quando foi exonerado a pedido. Esclarece
que notificou a Casa, no subseqüente dia 22, que es
tava reassumindo o mandato. Ocorre que foram con
sideradas como faltas suas ausências às sessões no
período de 15 a 22 do citado mês de setembro. E
conclui dizendo: "Assim sendo, Sr. Presidente, soli
cito à Mesa da Câmara dos Deputados, que sejam
revistas as minhas faltas referentes ao período de 15
à 21-9-99, por uma questão de justiça." A matéria
mereceu do Presidente Michel Temer o seguinte
despacho, em 27-1-00: "Ao Senhor Primei
ro-Vice-Presidente para examinar e oferecer pare
cer à Mesa." É o relatório. Voto do Relator. O Depu
tado Alex Canziani somente reassumiu o seu manda
to no dia 22 de setembro do ano passado. Assim, não
pode ter faltado às sessões que- ocorreram entre a
data de seu desligamento da Secretaria e o dia ante
rior ao da reassunção do mandato. Indevidas, pois,
as faltas que foram lançadas em seu prontuário. Dian
te do exposto, meu voto é no sentido de que sejam
canceladas as mencionadas faltas, ficando certo, to-

davia, que esse cancelamento não ensejará qualquer
reparação monetária ou de outra finalidade." Aprecia
da a questão, a Mesa acompanhada o parecer supra
do Relator. 11·- Pauta do Senhor 2º Vice-Presidente. A
Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Exce
lência nos se!~uintes processos referentes a reembol~

so de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº
33.415/99, de interesse do Deputado Odílio Balbinot
ti. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreci
ando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83.
De acordo."; 2) Processo nº 947/00, de interesse da
Deputada Rita Camata. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e in
formado que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nº 24/83. De acordo"; 3) Processo nº
1.163/00, de interesse do Deputado Gerson Peres.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreci
ando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83.
De acordo."; 4) Processo 1.311/00, do interesse o
Deputado Antonio Joaquim Araujo. "Li o parecer de
talhado do Sr. Diretor-Geral apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da mesa nº 24/83. De acordo"; 5)Pro
cesso nº 1.647/00, de interesse do Deputado Danilo
Castro. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº
24/83. De acordo."; 6)Processo nº 1.651/00, de inte
resse do Deputado Marcos Cintra. "Li o parecer deta
lhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo.";
7)Processo nº 2.235/00, de interesse do Deputado
Luiz Mainardi. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire
tor-Gerai, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nº 24/83. De acordo."; 8)Processo nº
2.601/00, de interesse do Deputado Murilo Domin
gos. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposiçõ~s do Ato da Mesa nº
24/83. De acordo."; 9)Processo nº 3.390/00, de inte
resse da Deputada Rita Camata. "Li o parecer deta
lhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 10)
Processo nº 101.378/00, de interesse da Deputada
Nice Lobão. '''Li o parecer detalhado do Sr. Dire
tor-Gerai, apre'Ciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato



09304 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

da Mesa nQ 24/83. De acordo."; 11)Processo nº
102.569/00, de interesse do Deputado Cabo Julio. "Li
o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando
a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83.
De acordo.". Pauta do Senhor 12 Secretário. Sua
Excelência relata aos seus pares os seguintes pro
cessos: 1) Processo nº 130.519/99. Proposta de Ato
da Mesa. Trata-se de proposta de Ato da Mesa, dis
pondo sobre o acréscimo de 1 (uma) função comissi
onada, Nível FC-07, na estrutura temporária de su
porte administrativo ao Grupo de Trabalho para a
Consolidação da Legislação Brasileira, constituído
pelo Ato da Presidência de 25 de março de 1997. O
Coordenador Geral do referido grupo, Deputado Bo
nifácio de Andrada, defende a proposta argumentan
do que a medida é necessária para o atendimento
das necessidades administrativas e operacionais do
grupo. No encaminhamento do processo a esta Se
cretaria, o Senhor Diretor-Geral' informa que, caso
aprovada a proposição, haverá aumento de R$
5.210,58 (cinco mil, duzentos e dez reais e cinqüenta
e oito centavos) mensais à despesa de pessoal da
Casa. Esta Secretaria, ante as informações proces
sadas, submete o assunto ao exame da douta Mesa."
Discutindo o assunto, a Mesa indefere a proposta
contida no referido processo. 2) Processo nº
131.169/99. Proposta de Ato da Mesa. ''Trata-se de
proposta de Ato da Mesa, dispondo sobre a criação
de 01 (uma) função comissionada de Assistente de
Comissão, Nível FC-05, na Comissão de Finanças e
Tributação, para a regularização dos serviços admi
nistrativos daquele órgão. A Presidente da referida
comissão, Deputada Veda Crusius, defende a pro
posta argumentando que a medida reveste-se de ca
ráter emergencial, vez que a nova estrutura adminis
trativa do Departamento de Comissões ainda encon
tra-se sob estudo, mediante processo n2 119.112/99.
Esta Secretaria, ante as informações processadas,
submete o assunto ao exame da douta Mesa." A
Mesa rejeita a proposta supra. 3) Processo nQ

128.258/99. Avaliação funcional de servidores da Câ
mara dos Deputados cedidos ao Senado Federal,
com total ônus para esta Casa, seja realizada peJo Di
retor do Departamento de Pessoal, haja vista que, por
força do disposto nas Resoluções n!?! 39/82 e 21/92,
estão excluídos do concurso à progressão funcional.
O Departamento de Pessoal defende a proposta
nestes termos: "A restrição contida no artigo 34, da
Resolução nQ 21, de 1992, de que o servidor 'requisi
tado para outro órgão público não concorrerá ao de
senvolvimento funcional, aínda que optante pela re-

muneração do cargo efetivo', tratou do assunto de
forma genérica não observando as condições especi
ais em que se processam tais cessões de servidores
na conformidade dos entendimentos mantidos entre
as duas Casas Legislativa. Conclui-se, com base
nesses entendimentos, haver o interesse mútuo em
resguardar todos os direitos do servidor que não pode
ser excluído de um procedimento comum aos demais
simplesmente pela compreensível omissão da norma
disciplinadora. Tal medida não significaria, ao nosso
ver tratamento diferenciado, mas apenas estaria su
prindo essa omissão existente na legislação atual que
não prevê adequação para essas atípicas situações,
devendo prevalecer até a apreciação de processa
das, esta Secretaria submete a proposta ao exame
da douta Mesa, com vistas a sua aprovação. Discuti
do o processo, a Mesa aprova, por unanimidade, o
parecer supra. 4) Processo nº 100.015/2000. Fundo
Rotativo da Câmara dos Deputados. "Cuida-se de
proposta de reformulação do Plano de Aplicação do
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados para o
exercício de 1999, tendo em vista a aprovação de cré
ditos suplementares, por superávit financeiro e por
excesso de arrecadação naquele exercício. Na instru
ção processual, o Departamento de Finanças infor
ma, em síntese, que, conforme disposto no art. 1º, da
Resolução nº 18/71, o Fundo Rotativo foi instituído
com a finalidade de prover recursos para o aparelha
mento da Casa, para a solução do problema habitaci
onal, para os programas de assistência social, para
melhoria das condições de trabalho de deputados e
funcionários, dentre outras realizações que se fize
rem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa. Informa, ainda, que, para alcançar tais
metas, o Fundo pretende aplicar os recursos disponí
veis em 1999 na contratação de serviços para manu
tenção da atividade administrativa; na aquisição de
equipamentos e material permanente; no aluguel de
salas e contratação de empresas ou pessoas para
aplicação e correção de provas quando da realização
de concursos públicos; no treinamento de servidores;
no atendimento médico-hospitalar aos servidores da
Casa e seus dependentes, através do Programa de
Assistência Saúde - Pró-saúde; no atendimento mé
dico-hospitalar dos parlamentares e outras que se fi
zerem necessárias ao alcance dos seus objetivos,
conforme especificação apresentada às fls. 02. Esta
Secretaria, ante as informações processadas, e con
siderando o disposto no inciso 11, do art. 52, da Reso
lução nº 18/71 , submete a proposta ao exame da dou
ta Mesa, com vistas a sua aprovaçãoo. 1I A Mesa apro
va, por unanimidade, o parecer supra. 5) Processo nº
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26.716/98. Liberação de recursos. ''Trata-se de solici
tação do Grupo Brasileiro do Parlamentar Lati
no-Americano (Parlatino), instituído pelo Decreto Le
gislativo nº 6/88, no sentido de que seja liberado
R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente à
terceira parcela de recursos previstos para o exercí
cio de 1998. O presente processo foi submetido à
douta Mesa em reunião realizada no dia 26/11/98,
ocasião em que foi concedida vista ao Senhor 1º Vi
ce-Presidente, Deputado Heráclito Fortes. Antes o
exposto, e considerando haver concordância com a
manifestação desta Secretaria, reapresento o assun
to ao exame e à deliberação da Mesa, nos termos do
parecer de fls. 17 e 18." Parecer do Relator: "Cuida o
presente processo de solicitação do Grupo Brasileiro
do Parlamentar Latino-Americano (Parlatino), instituí
do pelo Decreto Legislativo nº 6/88, no sentido de que
seja liberado R$44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais), referente à terceira parcela dos recursos pre
vistos para este exercício. No encaminhamento do
processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa e
opina nestes termos: "...Ao manifestar-se, o Departa
mento de Finanças lembra que o Ato da mesa nº
15/75, condiciona a liberação de recursos às entida
des subvencionadas à apresentação da prestação de
contas dos recursos já liberados, providências já ado
tada pela instituição interessada. No momento, a
prestação de contas encontra-se sob análise da Co
ordenação de Contabilidade, a qual idenfiticou eleva
do saldo na conta corrente da entidade, no valor de
R$41.250,00. Destaca, ainda, o Defin, a existência de
débito no valor de R$25.119,21 decorrente de im
pugnações processadas na prestação de contas de
1997, ainda sob o exame do Tribunal de Contas da
União, tendo sido encaminhadas, àquela Corte de
Contas, contestações da entidade por intermédio da
Secretaria de Controle Interno desta Casa. Informa,
também, o Departamento de Finanças que o Grupo
não vem cumprindo a programação apresentada para
este exercício, fato atribuído pela secretária da enti
dade à peculiaridade de tratar-se de ano eleitoral. Por
fim, aquele órgão técnico esclarece que à vista da
programação encaminhada pelo Parlatino, o saldo
em poder da entidade atende perfeitamente às des
pesas programadas para o período novembro/de
zembro, desaconcelhando, desta forma, a efetivação
da liberação pretendida. Pelo exposto, e consideran
do, ainda, a proximidade do encerramento do exercí
cio, submeto o assunto à apreciação de Vossa Exce
lência, manifestando-me pelo não-acolhimento do
pleito. Ante as informações processadas, e conside
rando o disposto no art. 3Q

, do Ato da Mesa nº 15/75,

esta Secretaria submete o assunto ao exame e deli
beração da clouta Mesa, nos termos e manifestações
contrárias dos órgãos técnicos da Casa. "A Mesa
aprova, por unanimidade, o parecer supra, pelo inde
ferimento da solicitação. 6) Processo nº 9.452/99.
Opção Previdenciária. "Trata-se de requerimento de
filiação ao Plano de Seguridade Social dos Congres
sistas - PSSC, formulados pelos Deputados Max Ro
senmann e Manoel Castro, respectivamente às fls. 1
e 41. No encaminhamento do processo a esta Secre
taria, o Diretor-Geral, reportanto-se ao requerimento
do Deputado max Rosenmann, informa o que segue:
"(...) A solicitação foi encaminhada em 13 de janeiro
de 2000, no entanto o ilustre parlamentar pretende
que sua filiação ao PSSC retroaja a 1Q de fevereiro de
1999. Propõe, ainda, que o pagamento das respecti
vas contribuições seja efetuado em parcelas mensais
até o final da presente Legislatura, bem como sej9-m
abatidos do total devido, os valores recolhidos ao
INSS no período. Ao manifestar-se sobre o assunto, a
Coordenação de Seguridade Parlamentar, prelimi
narmente, reporta-se ao art. 2º da Lei nº 9.506/97,
que dispõe: "o Senador, Deputado Federal ou suplen
te que assim () requerer, no prazo de trinta dias do iní
cio do exercício do mandato, participaria do Plano de
Seguridade Social dos Congressistas..." Recorre,
ainda, aquele órgão técnico, ao disposto no art. 13 do
citado diploma legal, o qual estabelece que o Deputado
Federal que não estiver vinculado ao Plano instituído
por aquela lei ou a outro regime de previdência parti
cipará, obrigatoriamente, do regime geral, de previ
dência social a que se refere a Lei nº 8.213/91. Enten
de aquela Coordenação que, se for aplicada a inter
pretação gramatical aos textos acima, a filiação do
Deputado ao PSSC seria extemporânea, posto que o
prazo de trinta dias do início do exercício do mandato
estaria, em muito, superado. Por outro lado, se adota
da a interpretação sistemática, pode-se concluir que
a legislação não visaria dificultar o acesso ao PSSC,
e sim evitar que o congressista ficasse sem vincula
ção previdendária a partir do exercício do mandato.
Sob o fundamento de que a implantação do novo PIa
no inovou quanto ao direito previdenciário dos con
gressistas, gerando dúvidas e indecisão por parte
desses, a Administração da Casa autorizou no exer
cício passado, em caráter excepecional, a filiação
tardia de alguns Deputados. Quanto ao aspecto finan
ceiro do pleito, o Deputado Max Rosenmann contriuiu
para o INSS desde 1º-2-99, com o total de
R$1.632,72 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e
setenta e dois centavos). No mesmo período, as con
tribuições ao PSSC somariam R$10.560,00 (dez mil,
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quinhentos e sessenta reais). Caso deferida a pre
sente solicitação, nos termos propostos pelo parla
mentar, restaria um montante de R$8.927,28 (oito
mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito cen
tavos) a ser parcelado até o final da atual Legislatura,
devidamente atualízadado nas forma da legislação vi
gente. Assim, encaminho a matéria à alta considera
ção de Vossa Excelência, a fim de que seja submeti
da à apreciação da douta Mesa Diretora, acrescen
tando, ainda, que outros parlamentares, em situ
ações análogas, têm manifestado o interesse de
filiar-se ao Plano de Seguridade Social dos Congres
sistas." O pedido do Deputado Manoel de Castro (fls.
41/42) é degual natureza, recaindo-se-lhe, por analo
gia, o mesmo entendimento da Diretoria-Geral. Esta
Secretaria, à vista das informações processadas,
submete o pleito ao exame e à deliberação da douta
Mesa, ressaltando o fato de que "a Administração da
Casa autorizou no exercíico passado, em caráter ex
cepcional, a filiação tardia de alguns Deputados." Dis
cutindo o assunto, a Mesa aprova o referido proces
so, nos termos dos órgãos técnicos da Casa. 7) Pro
cesso n2 8.982199 e anexo Processo nQ 102.012/99.
Opção Previdenciária. "Trata o presente processo de
opção previdenciária formulada pelo Deputado Cou
raci Sobrinho no sentido de filiar-se ao Plano de Se
guridade Social dos Congressistas - PSSC. 2. Inicial
mente, por meio do Proc. NQ 008982/99, datado de
3-3-99, o nobre Deputado havia requerido sua exclu
são do PSSC. Em nova solicitação, encaminhada em
3 de fevereiro de 2000 - Proc. 102.012/00, no entan
to, o ilustre parlamentar pretende que sua filiação ao
PSSC seja retroativa a 1Q de fevereiro de 1999. Pro
põe, ainda, que o pagamento das respectivas contri
buições seja efetuado em 10 parcelas mensais. 3. Ao
manifestar-se sobre o assunto, a Coordenação de
Seguridade Parlamentar, lembra que "recentemente,
encaminhamos a V. S1I O processo nQ 9.453/99 que
trata de idêntica matéria. Naqueles autos, o Sr. Depu
tado Max Rosemann pleiteou a filiação a partir de
12-2-99 e o pagamento das respectivas contribuições
em parcelas mensais até o final da legislatura, aba
tendo-se os valores já recolhidos ao INSS desde
aquela época. Desta forma, como esta Coordenação
já se manifestou anteriormente (cópia inclusa), surge~
rimos seja aplicada ao presente caso a mesma decio
são que porventura venha a ser proferida no proces
so do Deputado Max Rosemann." 4. Assim, por se
tratar de matéria análoga, encaminho o presente pro
cesso à alta consideração de Vossa Excelência, soli
citando seja o mesmo anexado ao de nQ 9.453/99, já
em poder dessa Secretaria, a fim de que sejam

submetidos à apreciação da douta Mesa Diretora, su
gerindo, ainda, s.mi, que a decisão a ser proferida por
aquele egrégio Colegiado se estenda aos demais ca
sos dessa natureza." Conforme decisão no processo
anterior, a Mesa aprova a solicitação contida no refe
rido processo. 8) Processo nQ9.290/99. Opção previ
denciária. ''Trata-se de requerimento do Deputado
Luiz Antônio Fleury Filho no sentido de que, seja in
terrompido o desconto feito em sua remuneração a tí
tulo de contribuição para o Regime Geral da Previ
dência Social - RGPS, e que lhe sejam ressarcidas
as quantias já descontadas. Argumenta o requerente,
em síntese, que, na condição de servidor aposentado
do Estado de São Paulo, contribui regularmente para
o IPESP -Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo, e que, segundo o disposto no art. 13, da Lei nº
9.506/97, que institui o Plano de Seguridade Social
dos Congressistas, somente estaria sujeito ao regime
geral da previdência social caso não estivesse vincu
lado a outro regime de previdência. Estabelece o ci
tado dispositivo, in verbis: "Art. 13. O Deputado
Federal, Senador ou suplente em exercício de man
dato que não estiver vinculado ao Plano instituído por
esta Lei ou a outro regime de previdência participará,
obrigatoriamente, do regime geral de previdência so
cial a que se refere a Lei nQ 8.213, de 24 de julho de
1991." No encaminhamento do processo a esta Se
cretaria (fls. 62-65), o Diretor-Geral, ao mencionarfar
ta legislação corroborativa do dispositivo supra, con
clui o que segue: "Como se percebe, todos os textos
legais guardam perefeita coerência ao afirmar que o
Deputado Federal vinculado a regime próprio de pre
vidência social não está obrigado a contribuir para o
RGPS. Assim, considerado que o Senhor Deputado
Luiz Antônio Fleury Filho é contribuinte obrigatório do
IPESP, conforme declaração do órgão às fls. 25, en
tende-se que o mesmo está desobrigado da contribui
ção ao INSS. O fato do Parlamentar ser aposentado
não o desvincula do IPESP, seja porque recebe seus
proventos pelo órgão, seja porque continua obrigado
a contribuir. Diante do exposto, manifesto-me favora
velmente à suspensão do desconto ora efetuado.
Com respeito à devolução das quantias indevidamen
te descontadas, no âmbito administrativo, esta deve
ocorrer a partir da data de comprovação da v~ncula·

ção do Parlamentar ao IPESP." Esta Secretaria, à vis
ta das informações processadas, submete o pleito ao
exame e à deliberação da douta Mesa, nos termos
das informações e manifestações dos órgão técnicos
da Casa." A Mesa aprova o parecer supra. 9) Proces
so nQ 21.909/99. Recurso (Ressarcimento). "Trata-se
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de recurso do servidor Geraldo Cordeiro da Silva,
ponto nQ2.098, contra decisão do Diretor-Geral (fls.
43) que lhe indeferiu pedido de ressarcimento de con
tribuições feitas ao IPC, com base no § 5Q, do art. 1º,
da Lei nº 9.506, de 1997. Revela a instrução do pro
cesso, em síntese que: - o requerente foi aponsen
tado por invalidez em 3-5-97, pela Câmara dos Depu
tados, tendo revertido ao cargo em 1º-7-99; - em
1º-7-97 requereu e obteve pensão do IPC, nos termos
do art. 37, 11 e parágrafo único da Lei nº 7.087/82; - a
lei que extinguiu o IPC (Lei nº 9.506/97) não autoriza
o ressarcimento em razão do servidor já ter exercido
o direito à pensão (art. 1º, § Sº, 111) - suspender a pen
são, a partir de 1º-7-99, e não cancelá-Ia, é a interpre
tação mais razoável, aproximando o caso à situação
do parlamentar que reassume mandato federal; - re
tornando o servidor à condição de aposentado, po
derá requerer novamente o benefício no percentual
anteriormente concedido. Alega o recorrente, em
suma, que, com a extinção do IPC, não há como con
tinuar o recolhimento para o recebimento integral a
que fara jus, como também não se contará tempo de
contribuição a qualquer outro instituto com a mesma
finalidade. Estabelece o art. 1Q, § 5º, 111, da Lei nº
9.S06/97: "Art. 1º.... § SQ A Casa Legislativa ou órgão
a que se vinculou o segurado ressarcirá as contribui
ções por este recolhidas ao IPC, atualizadas moneta
riamente, mês a mês, pelos índices de remuneração
das cadernetas de poupança, no prazo de sessenta
dias: (...) 111- a partir de 1º de fevereiro de 1999, aos
ex-segurados que, embora tendo adquirido o direito
de pensão, não o tenham exercido, e desde que op
tem, em detrimento deste, pelo ressarcimento previs
to neste parágrafo. "(grifo nosso) Ante o exposto, esta
Secretaria, considerando que as alegações apresen
tadas não justificam o ressarcimento pleiteado; que o
servidor já exerceu o direito à pensão e a Lei nQ

9.S06/97 não autoriza a devolução das contribuições
ao IPC nessa hipótese; que o direito do servidor à re
ferida pensão permanece mantido, podendo ser re
querida quando de nova aposentação pela Câmara
dos Deputados, opina pelo não-provimento do recur
so, por falta de amparo legal." Apreciado o processo,
a Mesa aprova o parecer supra, pelo indeferimento.
10) Processo nº 121.682/99. Recurso (pensão). ''Tra
ta-se de requerimento de Marly Teixeira Castello
Branco, professora aposentada, no sentido de que
esta Secretaria examine, em grau de recurso, seu pe
dido de pensão formulado na condição de filha maior
solteira do servidor Antônio Castello Branco, falecido
em 11-10-84, pedido esse inferido pelo Diretor-Geral
por "ser a Requerente servidora pública aposentada e

não haver amparo legal para a acumulação de pro
ventos ou vencimentos, exceto quando se tratar de
cargos, funções ou empregos acumuláveis na ativida
de, na forma permitida pelo art. 37. XVI e XVII, da
Constituição FederaL" (fls. 35) A documentação cola
cionada pela recorrente, a título de fundamentação
do pedido, não ampara a sua pretensão, eis que os
casos apresentados como paradigmas e vitoriosos na
Corte de Contas não guardam relação estreita com o
que se examina neste processo. Aqui, a norma piloto
é o parágrafo único, do art. 5º, da Lei nQ3.373/58, vi
gente à data do óbito do servidor e que prescreve
como condição para a percepção do benefício a
não-ocupação de cargo público, nestes termos: "Pa
rágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um)
anos, só perderá a pensão temporária quando ocu
pante de cargo público permanente." (grifo nosso) A
Comissão Permanente de Benefícios examinou mi
nuciosamente o pedido (fls. 3-34), prevalecendo o en
tendimento de que a servidora não é merecedora da
pensão, pois ocupante de cargo público permanente,
eis que aposentado equipara-se a ocupante de cargo
público. À vista do exposto, esta Secretaria opina
pelo não-provimento do recurso, por falta de amparo
legal." A Mesa aprova o parecer supra, pelo indeferi
mento do pleito. 11) Processo nQ18.753/98. Recurso
(adicional noturno). ''Trata-se de recurso interposto
pelos servidores Manuel Alves, ponto nº S.S28, e Car
los Eugênio Mendes de Moraes Júnior, ponto nº
S.498, lotados na Coordenação de Segurança Legis
lativa, "contra a decisão da administração da Câmara
dos Deputaclos que suspendeu, aos funcionários da
C.S.L, que trabalham em regime de plantões notur
nos, o direito a assinar a folha de ponto que comprova
comparecimento à sessão conjunta do Congresso
Nacional e <extraordinária da Câmara dos Deputa
dos... "(fls. (0) Em síntese, alegam os recorrentes
que as sess<ões noturnas não são horas extras; que
os demais servidores que trabalham em regime de
plantão continuam assinando o ponto da sessão no
turna, que a Portaria nº 41/83 não exclui os agentes
de segurança legislativa ao percebimento do benefí
cio. A quest~Lo de fundo está em que o horário do ex
pediente ordijnário da Câmara dos Deputados, confor
me dispõe a Portaria nº 42/83, desta Secretaria, é de
segunda a sexta-feira, com duração de 8 horas, divi
didas em 2 turnos: das 9 às 12h e das 13:30 às 18:30
horas, ou, no caso de prorrogação de Sessão, até o
término desta, tendo como limite 19 horas. Assim, es
tendendo-se as atividades da Câmara para além das
19h, 05 servidores que compriram sua carga diária re
gular de trabalho ingressam em horário extraordiná-
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rio, sendo-lhes por isso devido o adicional pecuniário,
nos termos da lei. Ora, os servidores que, em razão
da natureza da sua atividade funcional, têm como ho
rário regular, habitual, ordinário de trabalho o período
noturno, em regime de plantão, como é o caso dos
ora recorrentes, recebem por isso o adicional notur
no, previsto em lei. Para os tais, só estaria justificado
o pagamento de serviço extraordinário se houvesse,
como fato gerador, o serviço extra, assim entendido o
que extrapolasse o horário regular do trabalho notur
no. De outra forma, é incorrer em pagamento inde
vido. É nesse sentido o parecer contrário dos órgão
técnicos da Casa, acatado pelo Diretor-Geral, neste
termos: "Aos servidores que trabalham nos plantões
noturnos é pago o "Adicional Noturno", na forma do
art. 75 da Lei nº 8.112/90, não havendo, portanto, am
paro legal para a acumulação do "Adicional" com o
pagamento de "serviço extraordinário", sendo este úl
timo devido apenas a quem trabalha além da jornada
habitual de serviço." Ante o exposto, opina esta Se
cretaria pelo não-provimento do recurso. 12) Proces
so nll 120.344/95 e anexo. Prorrogação de cessão. "O
Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja
prorrogada a cessão, àquela Casa, dos servidores
Elir Cananéa Silva, Consultor Legislativo, e Cláudia
de Novais Lima, Analista Legislativa - Atribuição
Assistente Administrativo, para, com ônus para o ór
gão de origem, continuarem prestando serviços no
gabinete do Senador Gilvam Borges. Revela a instru
ção do processo que os servidores encontram-se ce
didos ao Senado Federal desde 10-8-95 e 10-7-97,
respectivamente, e que, na forma de entendimentos
mantidos entre esta Casa e o Senado Federal ficou
acertada a cessão recíproca de servidores, até o limi
te de 40. No encaminhamento do processo a esta Se
cretaria, o Senhor Diretor-Geral manifesta-se nestes
termos: "... sobre o assunto a Resolução nº 102/84,
no seu art. 7º, conforme transcrito abaixo, permite o
exercício de apenas um servidor do Quadro Perma
nente desta Casa em Gabinete Parlamentar: "Art. 72

O Deputado, através da Diretoria-Geral, poderá soli
citar a designação, para seu Gabinete, de um inte
grante da Categoria Funcional de Adjunto Parlamen
tar, dentro da disponibilidade da Tabela especial" À
vista do exposto, considerando a excepcionalidade
da solicitação, ou seja, 2 (dois) servidores à disposi
ção de um único Gabinete Parlamentar junto ao Se
nado Federal, contrariando as normas internas da
Câmara dos Deputados, permito-me sugerir a Vossa
Excelência seja o Assunto submetido ao exame da
douta Mesa, com proposta de apenas um dos funcio
nários relacionados". Ante o exposto, submete o as-

sunto ao exame e a deliberação da douta Mesa." A
Mesa autoriza a prorrogação do prazo de cessão das
referidas servidoras, dispondo que, uma vez cedido o
funcionário, compete exclusivamente ao Senado Fe
deral decidir sobre sua lotação nos órgãos daquela
Casa. 13) Processo nº 15.354/99. Doação de micro
compoutadores. ''Trata o presente processo de solici
tação da Associação dos Servidores da Câmara dos
Deputados, para que sejam doados àquela entidade
5 (cinco) microcomputadores, destinados a auxiliar
nos serviços que presta aos seus associados. O De
partamento de Material e Patrimônio informa que 174
(cento e setenta e quatro) microcomputadores usa
dos encontram-se estocados, cuja alienação já foi au
torizada pela Administração da Casa. A Ditaria-Geral,
ao posicionar-se favoravelmente ao pleito, informa
que os equipamentos foram avaliados em R$950,OO
(novecentos e cinqüenta reais), e que a matéria é dis
ciplinada pelo art. 148 do Ato da Mesa 44/96, verbis:
Art. 148. A Alienação de bens da Câmara dos Depu
tados, devidamente justificada, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas: .... 11 
quando móveis dependerá de avaliação prévia e de li
citação, dispensada esta nos seguintes casos: a) do
ação, permitida exclusivamente para fins e uso de in
teresse social, após avaliação de sua oportunidade e
conveniência sócioeconômica, relativamente à esco
lha de outra forma de alienação. Ante o exposto, esta
Secretaria, atendendo ao disposto no art. 11, do Ato
da Mesa n2 63/97, submete o assunto ao exame da
douta Mesa", A Mesa aprova a referida solicitação.
Em continuação, a Mesa concede vista do Projeto de
Resolução nQ 51/99, que institui a Duvidaria Pública
da Câmara dos Deputados, ao Senhor 32 Secretário,
Deputado Jaques Wagner. Solicitando a palavra, o
Senhor 32 Secretário expõe o Ofício nQ 023/2000, de
9-2-00, do Deptado Zenaldo Coutinho, subscrito pe
los Senhores Deputados Raimundo Santos, Fátima
Pelaes e Nicias Ribeiro, no teor a seguir: "Os Depu
tados abaixo assinados, considerando o incidente
ocorrido com a aeronave da Varig com pane em um
de seus motores e no qual nos deslocaríamos de
Belém para Brasília, com saída marcada para às 15
horas do dia 8 do corrente mês e que devido ao atraso
em sua decolagem, solicitamos transferência para o
vôo da Transbrasíl, no horário de 15h54min, tendo
chegado somente às 19h50mín, motivo pelo qual fica
mos impossibilitados da presença à sessão plenária,
rogamos a compreensão de V. EX- para que nossas
faltas sejam justificadas." A Mesa autoriza a justificati
va de falta dos referidos Deputados, conforme solici-
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tação supra. Dando seguimento, o Senhor 3º Secre
tário, Deputado Jaques Wagner, dá conhecimento
aos seus pares dos Relatórios dos despachos de sua
Secretaria no período de 3-12-99 a 4-1-00 e de 5-1 a
22-2-00, abaixo descritos, respectivamente: 1º perío
do: a) Justificativas de faltas - Atestado de Junta Mé
dica Oficial. De acordo com o DL nº 7/95, art. 42, pará
grafo 42 e do art. 236 do Regimento Interno, com res
sarcimento financeiro: (Deputado-Período) Ademir
Lucas - 9-12-99; alceste almeida - 9, 30-11-99 
9-12-99; Alcione Athayde - 7-12-99; Carlos Santana
- 3 e 4-11-99; Cesar Bandeira - 16-11-99; Chiquinho
Feitosa -1 Oe 11-11-99 - 29,30-11,1 e 2-12-99; Dino
Fernandes - 9-12-99; Eduardo Campos - 9 a
11-12-99; Eliseu Moura -13 e 14-10-99; Enivaldo Ri
beiro -18 a 26-11-99; Eunício Oliveira - 5 dias a partir
de 29-11-99; Fátima Pelaes - 23 e 24-11-99; Flávio
Derzi - de 3 a 23-12-99; Gastão Vieira - 30-11-99;
Gessivaldo Isaías - 14-12-99; Helenildo Ribeiro - 3 e
4-11-99; Herculano Anghinetti - 12 dias a partir de
10-11-99; Ibrahim Abi-Ackel-7-11 a 31-12-99; Igor
Avelino-9 e 23-11-99-8-12-99; Iris Simões-4 dias
a partir de 13-12-99; Ivânio Guerra - 30-11-99; João
Paulo Cunha - 5 dias a partir de 18-10-99 - 4 dias a
partir de 6-11-99; João Ribeiro - 2-12-99 - 15-12-99;
João Tota - 9-12-99; Jorge Alberto - 21 a 24-11-99;
Jorge Tadeu Mudalen - 9-12-99; José de Abreu 
15-12-99; José Chaves - 6 a 10-12-99; José Janene
- 2-12-99; José Linhares - 9 a 13-12-99; José Tho
maz Nonô - 19 a 21-10-99; Josué Bengtson - 3-11 a
9-12-99; Lamartine PoseUa - 21-9-99 - 3, 423-11-99;
Lincoln Portela - 1, 2, 14 e 15-12-99; Luciano Bivar
21-11 a 3-12-99; Luis Barbosa - 3 e 4-11-99; Luís
Eduardo - 9-12-99; Luis Heinze - 7 dias a partir de
1º-12-99; Luiz Mainardi - 6 a 10-12-99; Luiz Ribeiro 
13 e 14-10,3 e 4-11,10 dias a partir de 16-11-99;
Marcelo Teixeira - 13 e 14-10-99; Múcio Sá - 14 e
15-12-99; Nice Lobão - 30-11 a 20-12-99; Nicias Ri
beiro - 9, 10, 16 e 17-11-99 - 14-12-99; Nilson Mou
rão - 21 dias a partir de 16-11-99; Paulo Lima 
16-11-99; Paulo Mourão - 9-12-99; Pedro Henry 
19-8,23-9,29-9, 13 e 14-10-99; Pinheiro Landim
28-10 e 30-11-99; Raimundo Colombo - 3 dias a par
tir de 16-11-99; Ricardo Maranhão -1 º-12-99; Rober
to Pessoa - 23 a 26-11-99; Roberto Rocha - 13, 14 e
21-10-99; Rommel Feijó - 5 dias a partir de 9-12-99;
Ronaldo Caiado - 5 dias a partir de 13-12-99; Sérgio
Reis - 14-10-99 - 7 dias a partir de 4-12-99; Synval
Guazzelli - 30-11-99; Vicente Caropreso - 23-11-99
- 30-11 a 2-12-99; Wagner Salustiano - 23 e 31-3-99
- 8, 20 e 28-4-99 - 6, 13 e 25-5-99. 8, 15, 22 e 23-6-99
- 30 dias a partir de 1º-7-99 - 5,10,11,12,17 e

31-8-99 -14, 21, 28-9-99 - 5, 14, 19 e 26-10-99 - 3,
4, 16 e 17-11-99 - 30 dias a partir de 1º-12-99; Waldir
Schmidt- 30-11, 1º e 2-12-99; Yvonilton Gonçalves
16 a 19-11-99. b) Justificativas de Faltas - Missão
Oficial. De acordo com o DL 7/95, art. 42, parágrafo 4º
e do art. 226, inciso IV do Regimento Interno, com
ressarcimento financeiro: (Deputado - Período) Car
los Mosconi - 2-12-99; Edison Andrino - 6 a 9-12-99;
Max Rosenmann - 24 e 25-11-99 - 8-12-99; Sebas
tião Madeira - 2, 7, 8 e 9-12-99; c) Afastamento do
País - Em atendimento ao art. 228 do Regimento
Interno; (Deputado - Período) João Mendes 
17-12-99 a 3-1-2000. d) Licença para tratar, sem re
muneração, de interesse particular. Em atendimento
ao art. 235, inciso 111 do Regimento Interno. (Deputado
Período) Cunha Bueno - 7 a 9-12-99. 2º período: a)
Justificativas de faltas - atestado de Junta Médica
Oficial. De acordo com o DL nº 7/95, art. 4º, parágrafo
42 e do art. 236 do Regimento Interno, com ressarci
mento financeiro: (Deputado - Período) Adelson Ri
beiro - 31-1 a 5-2-2000; Alcione Athayde -10,11 e
18-1-2000; Almir Sá - 20-1-2000; Antônio Carlos
Konder Reis - 5 dias a partir de 3-2-2000; Antônio
Joaquim Jllraújo - 25-1-2000 - 4 dias a partir de
7-2-2000; Armando Monteiro - 17-2-2000; Cunha
Bueno - 5 dias a partir de 31-1-2000; Deusdeth Pan
toja - 90 dias a partir de 7-2-2000; Elton Rohnelt - 10
dias a partir de 13-1-2000 - 5 dias a partir de
24-1-2000; Eunício Oliveira - 30 dias a partir de
12-1-2000; Feu Rosa - 11-1-2000; Flávio Derzi - 56
dias a partir de 3-1-2000; Francisco Coelho 
25-1-2000; Gessivaldo Isaías - 11 a 13-1-2000;
Glycon Terra Pinto-2-2-2000; Joaquim Francisco-7
a 10-2-2000; José de Abreu - 4 dias a partir de
18-1-2000 - 20-1 a 7-2-2000; José Chaves - 11 a
13-1-2000; José Janene - 3 dias a partir de
26-1-2000; José Mendonça Bezerra - 8 dias a partir
de 13-1-2000; Josué Bengston - 8-2-000; Lamartine
PoseUa - 1º, 8 e 9-2000; Lincoln Portela - 3 dias a
partir de 25-1-2000 - 5 dias a partir de 31-1-2000; Lu
ciano Bivar - 15 dias a partir de 13-1-2000; Luiz Mai
nard - 24 a 28-1-2000; Múcio Sá -'9-2-2000; Nicias
Ribeiro - 'lº a 4-2-2000; Norberto Teixeira - 31-1 a
2-2 e 10 dias a partir de 2-2-2000; Odílio Balbinotti 
17 a 20-1-2000; Osmânio Pereira - 20-1-2000; Osval
do Reis - ~l dias a partir de 25-1-2000; Remi Trinta - 5
dias a partir de 31-1-2000; Sérgio Barros - 10 dias a
partir de 9·'2-2000; Sérgio Reis - 20-1-2000 - 3 dias a
partir de 12-2-2000; Synval Guazzelli - 2-2-2000;
Zezé Perrella - 15 dias a partir de 24-1-2000. b)Justi
ficativas de faltas - missão oficial. De acordo com o
DL nº 7/95, art. 4º, parágrafo 4º e do art. 226, inciso IV
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do Regimento Interno, com ressarcimento financeiro:
(Deputado - Periódico) Carlos Mosconi - 20-1-2000;
Sebastião Madeira - 10-2-2000; Milton Temer 
10-2-2000; Nelson Otoch - 25 a 27-1-2000; Sebas
tião Madeira - 10-2-2000. c)Afastamento do País 
Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno:
(Deputado - Período) Jairo Carneiro - 2 a 9-1-2000;
Lamartine Posella - 26-12-99 a 10-1-2000. d)Licença
para tratar, sem remuneração, de interesse particular.
Em atendimento ao art. 235, inciso 111 do Regimento
Interno. (Deputado - Período) Hélio Costa - 10 a
14-1-2000; João Magalhães - 24 a 28-1-2000. Em ra
zão de diversas reclamações dos Senhores Deputa
dos no tocante à cota de passagem aérea, o Senhor
39 Secretário comenta que apresentará proposta de
Ato de Mesa de forma a corresponder com a realida
de atual. Retomando a palavra, o Senhor Presidente,
Deputado Michel Temer, traz à apreciação da Mesa
assunto relativo ao Deputado Jair Bolsonaro, pen
dente de reunião anterior. (;) Senhor 19 Vi
ce-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, lembra
que já há proposta de aplicação da pena de 30 dias
de suspensão, pendente apenas de deliberação do
Plenário. Diz, o Senhor Presidente, que gostaria de
ouvir a Mesa sobre a possibilidade de incluir a matéria
na Ordem do Dia do Plenário. Com a palavra, o Se
nhor 3Q Secretário, Deputado Jacques Wagner, mani
festa a opinião no sentido de que é contra a aplicação
de pena quando ela envolva a prerrogativa do direito
do parlamentar à opinião, palavra e votos. Interrom
pendo, o Senhor Presidente, lembra que a proposta
de apreciação foi feita em razão de o referido parla
mentar ter-se expressado em favo r do fechamento do
Congresso Nacional. Por isso, a decisão de se punir.
O Senhor 2º Secretário, Deputado Nelson Trad, sus
tenta que o comportamento do Deputado Jair Bolso
naro é passível de punição pelo abuso das prerrogati
vas do mandato. Acha que seria desgastante levar a
matéria a Plenário, mas não vê alternativa. O Senhor
111 Suplente, Deputado Giovanni Queiroz, diz que,
quando se prega o fechamento do Congresso por
pura incontinência verbal, isto não deveria ser motivo
de punição. Retomando a palavra, o Senhor 3Q Secre
tário, Deputado Jaques Wagner, afirma ver diferença
entre praticar uma incontinência verbal, quase um
xingamento, e fazer pregação, proselitismo. O Se
nhor 2º Vice-Presidente, Deputado Severino Caval
canti, diz pensar que teríamos que levar a matéria a
Plenário, sob pena de desmoralização. Para ele, a
Mesa não pode ficar com este passivo, o Plenário que
decida a questão. A Mesa terá cumprido, então com
sua responsabilidade. Retomando a palavra, o Se-

nhor 2Q Secretário, Deputado Nelson Trad, lê o se
guinte Relatório que fizera, então na qualidade de
Corregedor-Substituto: "Em correspondência (Of. nll

45, de 2-6-99), endereçada ao Sr. Corregedor titular,
o Sr. Deputado Jair Bolsonaro nega haver sido de sua
autoria a carta contendo pedido de desculpas, que
fora apresentada ao Exmo. Sr. Presidente Deputado
Michel Temer e lida em Plenário, na sessão do dia 24
de maio findo, pelo Vice-Líder do Governo. Para que
o acontecimento seja devidamente esclarecido, soli
cita, s.m.j., a realização de exame pericial grafotécni
co. Como se recorda, o missivista fora protagonista
de declarações malévolas e difamantes, prestadas
em programa de televisão (-), que atingiram o Con
gresso Nacional, além de ofensivas ao Sr. Presidente
da República e ao falecido Ministro Sérgio Mata, am
plamente divulgadas pela imprensa. Caracterizada a
infração ético-disciplinar, o indiciado fora chamado a
defender-se por malferir o decoro parlamentar e a dig
nidade do mandato, mas S. Exa. não só confirmou o
fato como assumiu a sua incontinência verbal, o que
fez passível de sanção, na forma regimetal. A comi
nação alvitrada, porém, restou aplicada no grau míni
mo, de simples advertência verbal, porque, na oca
sião, a Casa foi surpreendida pela notícia da citada
carta, em papel timbrado do Partido Progressista Bra
sileiro, Diretório do Rio de Janeiro, enderaçada ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados, e cuja identifi
cação e assinatura constavam como sendo do pró
prio Deputado defensor. Os termos da correspondên
cia nao deixavam dúvida quanto ao intuito de descul
par-se em relação ao ocorrido, circunstância que pe
sou na decisão de encerrar o episódio apenas com a
penalidade de advertência verbal, por se considerar
exauridos os efeitos danosos das declarações impug
nadas, em face da cabal retratação pública. Ocorre,
porém, que mais de uma semana depois, em docu
mento protocolado no dia 7 de junho fluente, o mes
mo Sr. Deputado Jair Bolsonaro nega a veracidade e
a autenticidade da referida carta. Ante tal manifesta
ção do Sr. Deputado Bolsonaro, decorre a inexistên
cia de qualquer retratação, trazendo novamente à
tona a materialidade da migração dos deveres éticos
e disciplinares exigidas de todos os membros da
Casa, atingidos pela malsinada declarações públicas
do nominado Deputado. Tida como não escrita a refe
rida carta de retratação e considerando que, a despe
ito da imunidade penal que exculpa a conduta do par
lamentar evolvido nas opiniões difamatórias e ofen
sivas contra o Poder Legislativo e terceiros, remanesce,
como definitiva, a responsabilidade disciplinar de S. EXª
por infringência de deveres éticos e do decoro parla-
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mentar, cuja tipificação e materialidade ficaram de
monstradas, até mesmo pela confissão do indiciado.
Por conseguinte, nao mais se discute a responsabili
zação ético-disciplinar do infrator, já caracterizada e
reconhecida pela douta Mesa, apenas afiara, nesta
oportunidade, a questão da punição que lhe foi im
posta, levando-se em conta que esta adveio de cir
cunstâncias atenuante, finalmente tida por inexisten
te em razão de fato superveniente. O que vem à baila,
nesta assentada, portanto, é a necessidade de a
douta Mesa rever a penalidade anteriormente arbitra
da, se for o caso, porque a conduta punível pode inse
rir-se na tipicidade do § 2º, inciso I, do art. 245 do Re
gimento Interno, combinadamente com o art. 244 e
seu § 1º, da mesma lei interna corporis, capitulação
que justifica sanção além de mínima, se outra mais
grave incidência não for imputada ao responsável. De
acordo com o embasamento regimental referido,
cumpre à Mesa rever a hipótese para adotar, se for o
caso, a sanção de censura escrita, ou a que entender
cabível. É o meu parecer. Sala das Reuniões, em 29
de junho de 1999." O Senhor Presidente, em seguida,
diz concordar com o Senhor 2º Vice-Presidente,
Deputado Severino Cavalcanti, no sentido de que se
deva levar a matéria ao Plenário. O Senhor 1º Vi
ce-Presidente lembra o fato de que o Deputado Jair
Bolsonaro, mesmo após a reunião da Mesa que deci
diu por sua punição, aqui e acolá, tem se envolvido em
controvérsias, fazendo provocações, num comporta
mento não muito próprio de um parlamentar. Discutido
o assunto, a Mesa decide levar o assunto à delibera
ção do Plenário, em data a ser marcada. Nada mais
havendo a tratar, às 12h15min, o Senhor Presidente
declara encerrada a presente reunião. E, para cons
tar, eu, , Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presen
te ata que, após assinada pelo Senhor Presidente,
vai à publicação. - Michel Temer, Presidente.

ATO DA MESA Nº 32, DE 2000

Dispõe sobre a Estrutura Administra
tiva dos Gabinetes de Líderes de Partido.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 9º
do Regimento Interno, no § 3º do art. 1º da Resolução
nº 33, de 25 de junho de 1986,

Resolve:

Art. 1Q a lotação dos gabinetes de Líderes de Partí
do estabelecida de acordo com os quantitativos constan
tes do Anexo 11 do Ato da Mesa nº 2, de 1999, fica manti
da durante a 2ª Sessão legislativa, da 51ª legislatura.

Art. 2º A Mesa examinará as alterações de ban
cadas quando ocorrer acréscimo do número de depu
tados em cada Partido Político.

Art. 32 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO
E APERFEiÇOAMENTO

Edital nº 1, de fevereiro de 2000

A Diretoria do Centro de Formação, Treinamento
e Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos
Deputados-CEFOR, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Ato da Mesa nº 88/93 e de conformida
de com o Edital nE 2198, referente ao Concurso Público
para Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira
do Quadro Permanente da Casa, torna público:

1) Em decorrência de decisão do Juiz Federal da
21 ~ Vara do Mandato de Segurança número·
1998.34.00027089-4, para receber, em seu duplo efeito,
a Apelação da União, ficam suspensas, até decisão judi
cial final, as disposições constantes do Edital nº 6, de 4
de novembro de 1999.- Ana Lúcia de Miranda Ramos,
Diretora. - Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral 
Ana Lúcia de Miranda Ramos, Diretora do CEFOR.

Homologo
Em 23-2-2000

Publique-se em 24-2-2000

Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiço
amento

Edital 1, de 23 de fevereiro de 2000-Concurso PÚ
blico para Assessor de Orçamento e Fiscalização Finan
ceira-publicado no DOU de 24-2-00 - Seção 111- pág. 23.

COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO SISTEMA

TRIBUTÁRIO NACIONAL.:' (REFORMA
TRIBUTÁRIA) E APENSADAS

Ata da 501! Reunião (reservada), realizada em
19 de janeiro de 2000

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois
mil, às quatorze horas e trinta e nove minutos, na sala
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número quatro do anexo 11 da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência do Deputado Germano Rigotto 
Presidente, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 175-A, de 1995, que "altera
o capítulo do Sistema Tributário Nacional" e apensa
das (Reforma Tributária). A lista de presença re
gistrou o comparecimento dos Senhores Deputados
Aloizio Mercadante, Antônio do Valle, Antônio Kandir,
Antônio Palocci, Armando Monteiro, Fetter Júnior,
Germando Rigotto, Jorge Khoury, José Militão, Luiz
Bittencourt, Luiz Carlos Hauly, Moreira Ferreira, Mus
sa Demes, Pedro Fernandes, Romel Anízio, Ronaldo
Caiado e Walfrido Mares Guia - titulares; Antônio
Cambraia, Celso Giglio, Deusdethy Pantoja, Eduardo
Paes, Manoel Salviano, Philemon Rodrigues, e Ro
naldo Vasconcellos, suplentes; Roberto Argenta,
não-membro. Deixaram de registrar suas presenças
os senhores Deputados: Alberto Mourão, Celso Ja
cob, Eduardo Campos, Eliseu Resende, félix Men
donça, João Pissolatti, José Priante, Lúcia Vânia,
Luiz Salomão, Márcio Fortes, Marcos Cintra, Milton
Temer, Nilo Coelho, Paulo Lima, Paulo Magalhães,
Ricardo Berzoini, Ricardo Ferraço, Roberto Brant e
Sampáio Dória. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente, Deputado Germano Rigotto, deu por
aberto os trabalhos que, conforme decisão da Comis
são, seriam reservados nos termos do art. 48, § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ata: a
Ata da 49ª reunião foi aprovada, sem restrições.
Ordem do Dia: Explanação acerca das negociações
entre os estados, os municípios e a União, relativa à
proposta de reforma tributária. Usaram da palavra os
Senhores Deputados Sampaio Dória, Mussa Demes,
Eduardo Paes e Antonio Palocci. Encerramento: Às
quinze horas e onze minutos, nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente, Deputado Germano Ri
gotto, teceu considerações finais e encerrou a reu
nião. E para constar eu, Angélica Maria Landim Fialho
Aguiar, secretária, lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e en
caminhada à publicação, juntamente com as notas ta
quigráficas, após decodificações.

Ata da 51 1 Reunião (ordinária), realizada em
23 de fevereiro de 2000

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois
mil, às quatorze horas e quarenta e dois minutos, na
sala nº 4 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob
a Presidência do Deputado Germano Rigotto, reu
niu-se, ordinariamente, a Comissão Especial destina
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-

tuição nº 175-A, de 1995, que "altera o capítulo do
Sistema Tributário Nacional" e apensadas (Reforma
Tributária). A Lista de presença registrou o compare
cimento dos Senhores Deputados Antônio do Valle,
Antonio Kandir, Antonio Palocci, Armando Monteiro,
Eduardo Campos, Eliseu Resende, Eurípedes Miran
da, Félix Mendonça, Fetter Júnior, Germano Rigotto,
Jorge Khoury, José Militão, Lúcia Vânia, Luiz Bitten
court, Luiz Carlos Hauly, Marcos Cintra, Milton Te
mer, Moreira Ferreira, Mussa Demes, Pedro Fernan
des, Ricardo Berzoini, Ricardo Ferraço, Romel Aní
zio, Ronaldo Caiado, Sampaio Dória e Walfrido Ma
res Guia, titulares;. Antônio Cambraia, Celso Giglio,
Cleuber Carneiro, Eduardo Paes, Inaldo Leitão, José
Carlos Aleluia, Manoel Castro, Pauderney Avelino,
Philemon Rodrigues, Ronaldo Vasconcellos e Silvio
Torres, suplentes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Senhores Deputados Alberto Mourão, Aloi
zio Mercadante, João Pizzolatti, José Priante, Mareio
Fortes, Nilo Coelho, Paulo Lima, Paulo Magalhães e
Roberto Brant. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente, Deputado Germano Rigotto, deu por
aberto os trabalhos. Ata: a Ata da 50ª reunião foi apro
vada, sem restrições. Expediente: Correspondência
Recebida: Ofício nº 12/00 da Secretaria-geral da
Mesa, comunicando o afastamento do Deputado Luiz
Salomão (PDT/RJ), em virtude da reassunção do
Deputado Cornélio Ribeiro (PDT/RJ); Ofício nº
23/2000-PDT, do líder do PDT, Deputado Miro Teixei
ra, indicando o Deputado Eurípedes Miranda para fa
zer parte da Comissão como membro titular, em
substituição ao Deputado Luiz Salomão: Ofício nº
23/2000-PDT, do líder do PDT, Deputado Miro Teixei
ra, indicando o Deputado Ênio Bacci para fazer parte
da Comissão como membro suplente. Ordem do Dia:
o Senhor Presidente, Deputado Germano Rigotto, te
ceu considerações acerca dos procedimentos a se
rem adotados com vistas à conclusão dos trabalhos
da Comissão. Os Deputados Marcos Cintra e Eurípe
des Miranda apresentaram questão de ordem acerca
da oportunidade de apresentação de emenda agluti
nativa fundamentada nos arts. 119, 122 e 202, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, em pro
cedimento adotado pelo Presidente da Comissão
Especial que apreciou a proposta de emenda à Cons
tituição nº 173, de 1995, Reforma Administrativa. O
Senhor Presidente, anunciou que havia sobre a Mesa
requerimento de preferência, assinado pelas Liaeran
ças do PSDB, PT, PPB, PTB e PMDB, para votação,
nesta reunião, dos seguintes destaques: 137, 199,
158, 51 , 52, 99 e 241. Submetido à votação, o reque
rimento foi aprovado, sem restrições. A seguir, o Se-
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nhor Presidente anunciou a votação dos destaques.
O destaque nº 137, de autoria da Bancada do PDT,
requeria a inclusão do § 4º, do art. 145 - art. 1º da
Emenda nº 45/99 , como § 1º no art. 145 - art. 1º dos
substitutivo. O destaque foi admitido, sem restrições.
Encaminharam a votação o Deputado Eurípedes Mi
randa, pelo PDT, a favor da aprovação do destaque; e
o Relator, Deputado Mussa Demes, pela manutenção
do texto do substitutivo. Orientaram os votos de suas
bancadas os Deputados: Marcos Cintra, pelo bloco
PUPST; Eduardo Campos, pelo bloco PSB/PCdoB;
celso Giglio, pelo PTB; Fetter Júnior, pelo PPB; Milton
Temer, peJo PT; Antônio Kandir, pelo PSDB; Arman
do Monteiro, pelo PMDB; e Pauderney Avelino, pelo
PFL. Procedida a votação simbólica, o destaque nº
137 foi rejeitado. O destaque nº 199 teve sua votação
adiada. O destaque nº 158 de autoria da bancada do
PSDB, requeria a supressão da expressão "no caso
de operação ou prestação em que os estabelecimen
tos remetente e destinatário ou prestador e usuário
estiverem situados no mesmo Estado" constante da
alínea e, do inciso XI, § 2º, do art. 154 - art. 2º do
substitutivo. Encaminharam a votação do Deputado
Antônio Kandir, pelo PSDB; e o Relator. Em votação
simbólica, o destaque nº 158 foi aprovado. O desta
que nº 51 teve sua votação adiada, por solicitação do
Deputado Fetter Júnior, autor do destaque. O desta
que nº 52, de autoria do Deputado Fetter Júnior, re
queria a inclusão do inciso IV, art. 157 - art. 2º da
Emenda nº 18/99, no art. 156 art. 3º do substitutivo. O
Deputado Antônio Kandir sugeriu a retirada do desta
que nº 52. O Deputado Fetter Júnior, autor, solicitou o
adiamento da votação do destaque nº 52. O destaque
n2 52 teve sua votação adiada. Usaram da palavra os
Senhores Deputados Sampaio Dória, Marcos Cintra,
Eurípedes Miranda, Milton Temer, Walfrido Mares
Guia, Eliseu Resende, Pedro Fernandes, Eduardo
Campos, Fetter Júnior, Antônio Palocci, Romel Aní
zio, Mussa Demes, José Militão, Pauderney Avelino,
Luiz Carlos Hauly, Antônio Kandir, Antônio do Valle,
Celso Giglio, Sílvio Torres, PhiJemon Rodrigues, e
Ronaldo Caiado. Às dezesseis horas e vinte e quatro
minutos, o Senhor Presidente encerrou a reunião, an
tes convocando outra para terça-feira, dia 29 de feve
reiro, para continuação da votação dos destaque. E
para constar, eu Angélica Maria Landim Fialho Agui
ar, secretária, lavrei a presente Alta, que lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente e enca
minhada à publicação, juntamente com as notas ta
quigráficas, após decodificadas.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotlo) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos ,ja presente reunião. Como foi distribuída
cópia da ata da 49ª reunião, indago a todos os
membros presentes se há necessidade de sua leitu
ra. (Pausa.) () Deputado Armando Monteiro está soli
citando a dispensa da leitura.

Em discussão e em votação a ata.

Os Srs. Deputados que estiverem a favor per
maneçam como estão. Os que forem contrários que
se manifestem. (Pausa.)

Aprovada a ata.

Comunico aos prezados colegas, membros da
Comissão, que esta reunião foi convocada na sema·
na passada para examinar os próximos passos após
o desdobramento da negociação que estava haven·
do, envolvendo Estados, Municípios e União. E há
previsão de se chegar a um entendimento em termos
de texto ou não. Se não houver possibilidade de uma
emenda aglutinativa que seja resultado de um grande
entendimento na Comissão, o trabalho da Comissão
estará concluído - esta foi a decisão -, e todo o en
tendimento poderá ocorrer no Plenário. Mas há forte
possibilidade de concretização de uma emenda
aglutinativa ainda no âmbito da Comissão. Por quê?
Quando o Governo Federal apresentou, no final de
dezembro, proposta relativa aos tributos federais, a
Comissão fez aquela reunião e uma dura crítica à pro
posta do Governo Federal, proposta conservadora, tí
mida, e foi colocada no papel e apresentada ao Go
verno Federal a nossa contrariedade em relação
àquele texto. E, no início deste ano, quando da volta
aos trabalhos, mais especificamente na segun
da-feira passada, o Governo apresentou modifica
ções ao que a Comissão havia sugerido, modifica
ções que avançam. Por exemplo, acaba com a Contri
buição para Financiamento da Seguridade Social 
COFINS, com o Programa de Integração Social- PIS
e com o salário-educação, que se transformaria num
adicional a uma contribuição social.

Conforme a idéia de que há uma racionalização,
uma simplificação das contribuições, o Governo veio
na direção cio que a Comissão estava propondo. Mas
ficaram alguns problemas para serem resolvidos.
Estava aberta a possibilidade de a contribuição social
ser cumulativa. Depois da reunião da semana passa
da, ficou claro que não se pode aceitar a cumu/ativi
dade.

Outro ponto discutido foi a abrangência do
Imposto de Bens e Serviço - IBS e do Imposto sobre
Valor Agregado, o IVA Federal. Os próprios Secretários
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de Fazenda disseram que não iriam permitir que o
IBS recaísse sobre energia, telecomunicações e
combustíveis. Por quê? Hoje a Constituição diz que
os Estados podem tributar energia, telecomunicação
e combustível, mesmo que a União tribute combustí
vel, por decisão do Supremo Tribunal Federal, atra
vés da Cofins e do PIS. Os Estados se rebelaram, e a
Comissão achou procedente as observações feitas
pelos Secretários, tanto que, na semana passada, to
dos concordaram. A partir daí, levantou-se tambem a
questão do Imposto sobre Movimentação Financeira.
O Governo aceitou a compensação, mas não há limi
te de alíquota na Constituição.

Então, foram levantadas essas questões, sem
contar com outras que, inclusive, não estão sendo
consideradas tão importantes, mas que também têm
de ser colocadas na mesa de negociação, questões
que ficaram pendentes de entendimento.

O Governo marcou uma reunião da Comissão
Tripartite - Governo Federal, Estados e Municípios e
a Mesa Diretora da Comissão - para ontem, mas, de
forma correta, desmarcou-a. Por quê? Porque não
existe mais a possibilidade de se fazer reunião da Co
missão Tripartite sem ser para finalização. E ontem o
Governo temia chegar a mais uma reunião da Comis
são Tripartite e não haver entendimento, porque os
Estados não concordavam com algo que nós iríamos
discordar. E o que o Governo fez? Desmarcou a reu
nião da Comissão Tripartite e convidou a mim, aos
Deputados Mussa Demes, Relator, e Antonio Kandir,
Vice-Presidente - o Deputado Kandir havia apresen
tado uma proposta em relação à contribuição social, à
não-cumulatividade -, para um almoço com a equipe
negociadora do Governo, ontem ao meio-dia. No
almoço, só foi discutida a questão da contribuição
social, a não-cumulatividade. O Governo disse que in
serir na Constituição a transformação desta contribui
ção social, de uma contribuição sobre faturamento
para uma contribuição de valor adicionado é algo
complicado, o que pode gerar perda de arrecadação,
inclusive com pendência judiciais.

Apresentamos todas as alternativas que pode
riam acontecer sem este problema. Mas, no fundo,
não é só a preocupação com a busca do Judiciário. O
Governo tem medo de que, com a mudança de contri
buições cumulativas para contribuições não cumulati
vas, haja forte perda de arrecadação.

Então, ontem, na reunião, não houve um "ba
ter martelo" em relação à não-cumulatividade, mas
foram deixadas com a equipe econômica do Gover
no várias alternativas para garantir ou não a

não-cumulatividade, até com transição. E o Gover
no ficou de ainda hoje nos dar uma resposta sobre
como essas alternativas foram apresentadas.

A idéia do Governo - quando digo Governo, eu
me refiro à equipe econômica, ao Ministro Pedro Ma
lan - é de, ainda nesta semana, concluir toda a nego
ciação que falta e realizar uma reunião da Comissão
Tripartite para concluir. Quer dizer, deu? Deu. Não
deu? Não deu. O que faltou?

Então, depois da reunião conosco, ao meio-dia,
logo depois eles fizeram uma outra com os Secretári
os de Fazenda para discutir especificamente a abran
gência do IVA, a não-incidência do IVA Federal sobre
energia, telecomunicações e combustível- era a po
sição dos Estados e que nós também havíamos colo
cado na mesa de discussão.

E o encontro do Governo Federal com os Esta
dos gerou um entendimento. O Governo Federal con
corda em que o IVA Federal e o Imposto sobre Bens e
Serviço não irão recair sobre energia, telecomunica
ções e combustível.

Então, hoje os jornais estão noticiando o enten
dimento entre os Estados e a União - e essa é uma si
nalização altamente positiva, a possibilidade de ter
mos a construção de uma emenda aglutinativa aqui,
na Comissão, e que tenha facilidade de tramitar no
Plenário.

O nosso Relator, Deputado Mussa Demes, junto
com o Dr. Medeiros e com os membros da Comissão,
terá de fazer uma análise no texto dos Estados e pas
sar um pente-fino no texto da União, para verificar o
que foi votado e o que está sendo votado. Quando
digo votado, eu me refiro aos destaques já votados,
que não têm como não constar de emenda aglutinati
va. Aquilo sobre o que a Comissão já deliberou, os
destaques já deliberados não têm como não constar
de emenda aglutinativa, mas, fora os destaques já vo
tados, o que pode constar como erro dos Estados e
da União e o que está faltando, que pode ser acessó
rio, mas que nesta próxima reunião da Comissão Tri
partite, que deve ser a última, ainda deve ser coloca
do na mesa.

Na verdade, a questão dos Estados está bem en
caminhada, pelo menos o acerto da União com os Esta
dos. Quanto à contribuição social não houve um ''fechar
a porta" do Governo Federal em relação à
não-cumulatividade, mas uma demonstração de muita
preocupação com a perda de arrecadação da União
com a substituição da Cofins, do PIS e do salá
rio-educação por umacontribuição social não cumulativa.
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Mas as propostas apresentadas estão sendo
analisadas, e o Ministro Pedro Malan me disse, ontem
à noite, por telefone, como foi a reunião com os Se
cretários de Fazenda. Eles ainda pretendem nos pas
sar informações sobre as análises que fizeram sobre
as alternativas de transformar essa contribuição social
em não cumulativa.

Então, o que posso dizer aos colegas, membros
da Comissão, é que ainda temos uma importante eta
pa a vencer, que é a de garantir aqueles pontos já
apresentados como importantes, até para obter uma
emenda aglutinativa e poder elaborar um texto, para
que a Comissão delibere. A possibilidade de obter
mos a aprovação deste texto aqui pode até, eventual
mente, gerar alguma discordância com o texto do
Executivo ao colocarmos na mesa: "Olhem, quanto a
isso aqui, não concordamos e vamos levar à Comis
são com esta modificação. O Executivo quer que se
resolva no Plenário".

Agora é claro que uma emenda aglutínativa su
bentende um grande entendimento, um sinal verde da
União, dos Estados e dos Municípios, a possibilidade
concreta de termos um projeto no Plenário, aprovado
não apenas na Comissão, mas no Plenário.

Então, essas são as informações que apresento
aos colegas. Na próxima semana, não tenho dúvida
de que poderemos ter o texto, que poderá ser levado
à consideração da Comissão, saber se faltou algo, o
que faltou, mas estamos caminhando para o final da
negociação, e acredito que, até no máximo segunda
ou terça-feira, tudo já esteja concluído. Então, aí tere
mos que trabalhar o texto. Teremos de verificar o des
dobramento dentro da Comissão, em relação à possi
bilidade, inclusive, de obtermos essa emenda agluti
nativa.

Eram essas as informações que eu gostaria de
transmitir aos colegas, principalmente em relação ao
que ocorreu de ontem para hoje, sobre as pendências
que foram levadas ao Governo Federal, os avanços e
as questões que ainda estão sendo analisadas e dis
cutidas.

Com a palavra o Deputado Sampaio Dória.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Não
compreendi um ponto da sua exposição. V. Exª supõe,
possivelmente com uma dose de otimismo excessiva,
que a próxima reunião da Comissão Tripartite seja a
última.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Acredito que sim, porque é desejo de todos
que seja a última.

o SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Nessa
reunião, V. Exª afirma que colocaria aqueles pontos
objetos de destaque, que ainda não foram votados
por esta Comissão, à consideração da Comissão Tri
partite. Supondo que, de bate pronto, a Comissão Tri
partite avaliaria e responderia de imediato a essas
questões, qUl3 não são, afinal de contas, tão periféri
cas. Algumas são polêmicas e, eventualmente, de
mandarão uma discussão mais prolongada. Isso, ob
viamente, levaria ao desdobramento de novas reu
niões da Comissão Tripartite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Não, não. Na verdade, Deputado Sampaio
Dória, acho que a próxima reunião da Comissão Tri
partite deve ser definitiva. Mesmo que demore mais
tempo, as questões que poderão ser eJencadas e le
vadas, algumas são questões de texto. Outras são
questões que poderão ser deliberadas, sim, sem ne
cessidade de se fazer reunião dos Secretários de Fa
zenda para se tomar uma decisão e depois trazer
para uma nova reunião.

Acredito que a próxima reunião - e acredito seja
este o desejo de todos - será conclusiva. Não se pode
ficar fazendo reuniões, reuniões e mais reuniões. Isso
cria um... Quer dizer, como avançou e pode avançar
um pouco antes mesmo da reunião... Antes mesmo
da reunião, podem-se expor algumas dessas ques
tões em análise lá.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - É a su
gestão que eu ia dar a V. Exª: antes da reunião de se
gunda ou terça-feira, já passe ao conhecimento da
Comissão Tripartite as questões pendentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Claro. Inclusive, já pedi ao Deputado Mussa
Demes para fazer um levantamento disso.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, pela ordem. Eu posso dar um esclarecimento a
mais, na mesma linha do que falou V. Ex!! ao Deputado
Sampaio Dória.

Imaginamos que, se se votarem os destaques
que estão faltando, seremos obrigados a encerrar os
trabalhos da Comissão e apres.entar uma emenda
aglutinativa ao Plenário, mas o grupo acha que pode
ser resolvido aqui mesmo, interna corporis. Então,
para resolver interna corporis, não poderíamos vo
tar os destaques que estão faltando, mas sim, entre
nós mesmos, acertarmos como fazer isso. Se conse
guirmos nos acertar em relação a isso, levaremos
para a mesa de negociação, como parte da emenda
aglutinativa a ser preparada, toda essa matéria resol
vida e definida.
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Então, como Relator, elenquei tudo isso aqui e
gostaria de pedir aos nossos companheiros que, se ti
verem interesse em discutir um ou outro ponto, o fa
çam. Alguns dos pontos que precisam ser efetiva
mente analisados e discutidos são:

1- CPMF: Se levarmos à votação, tudo bem, de
fine-se o que vai se fazer com ela. Mas, se não levar
mos, teremos três ou quatro situações em que a
CPMF poderá ser incluída, que seriam:

1Q Pura, sem compensação;

2Q Com compensação em relação a qualquer tri
buto federal, naturalmente preservados os interesses
dos Estados e Municípios, que não poderiam ser ob
jeto de perda de receita. Há emendas também nesse
sentido;

3Q Uma emenda do Deputado Fetter Júnior, que
pretende a criação desse imposto com destinação es
pecífica para evitar a cobrança, desonerando, portan
to, a folha de salários;

42 Parece-me que ainda há outra quarta situa
ção em relação à CPMF, que não me ocorre agora,
me faltou, mas mais adiante eu posso me lembrar.

Então, se nós entendermos: "É para entrar? É".
Pelo menos, não se voltou, mas informalmente se de
fine que irá entrar, de que forma irá entrar: com com
pensação, sem compensação ou compensando com
a folha de salários.

Ah! Lembrei-me da outra alternativa. Com alí
quota máxima definida ou não, porque o Governo não
quer que se defina, no texto da Constituição, a alíquo
ta máxima, certo? Então, como se resolver este pro
blema, interna corporis?

11 - Zona Franca de Manaus: Zona Franca de
Manaus é um daqueles destaques votados em globo,
que, portanto, não mais seriam apreciados na Comis
são. O que há em torno disso? Há a proposta do Rela
tor, que prorroga por mais de dez anos; há um acordo
negociado entre os Estados que dá mais de dez anos,
quinze anos. E isso a partir da data do encerramento
do período de utilização dos benefícios já concedidos.
Apesar de isso ter sido tratado na reunião, os Estados
são reticentes em relação a essa situação. Então,
como resolver esse problema da Zona Franca de
Manaus?

111- Os 15% que inserimos no texto e que tam
bém foram por bloco, se não me engano, os 15% que
reservamos para serem partilhados entre os Estados
-15% do valor do arrecadado do Imposto de Importa
ção - que contribuem como saldo positivo para a nos
sa balança comercial;

IV - O ITR continua sendo competência dos
Estados, como está no texto do substitutivo, ou vamos
remanejar, para ficar na competência dos Municípios,
ou fazer alguma alteração em relação a isso?

V - ISS e IVV. Fica o ISS como está ou não, ou
se cria o IVV no lugar dele ou não?

Então, essas são ainda questões polêmicas de
certo modo, algumas de grau maior, outras de grau
menor, por mim relacionadas, mas pode ser que não
sejam todas as que estão pendentes de definição por
parte do grupo. Então, quando sentarmos à mesa de
negociação, para não encerrar os trabalhos da Co
missão e para se ter a oportunidade de trabalhar a
emenda aglutinativa, naturalmente a partir desses
pontos que acertamos aqui, não dará mais para ne
gociar lá. É a impressão que me passa. É definição
nossa. Então, isso não diz respeito ao IVA, propria
mente à situação entre União e Estados. Acho que te
remos de chegar com um discurso já pronto, com um
consenso obtido na Comissão, embora aqui e acolá
alguns interesses ou preocupações continuem a exis
tir, mas poderão ser levados depois ao Plenário, de
maneira que possamos sentar à mesa de negociação
com o Governo com um discu rso que não vai ser nos
so, que não vai ser do Relator, do Presidente, do Vi
ce-Presidente, mas da própria Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Bem, só quero agradecer ao Deputado Mus
sa Demes as afirmações.

Quanto a algumas dessas questões, como, por
exemplo, o IVV para o Município, acho que, na próxi
ma reunião, temos de tentar trazer para os Municípios
o IVV, quer dizer, o Imposto sobre a Propriedade Terrí
torial Rural - ITR. Acho que essa é uma posição am
plamente majoritária. E acho que isso não é difícil de
conseguirmos na próxima reunião. Estou dando um
exemplo, o ITR para o Município.

Há algumas questões, como disse o Relator, um
pouco mais complicadas. Por exemplo, a Zona Fran
ca. Acho que há uma posição do Amazonas que pare
ce não estar contemplada no entendimento entre os
Estados. Acho que essa questão tem de ser colocada
na mesa de negociação, até para verificar o entendi
mento entre os Estados em relação à Zona Franca de
Manaus.

Então, algumas questões podem, com mais fa
cilidade, ser levadas a essa última reunião, para se
chegar a um acordo. Agora, outras, como disse o Re
lator, têm maior dificuldade, como o IMF, que pode de
terminar alguma dificuldade na formatação.
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Antes de conceder a palavra ao Deputado Edu
ardo Paes, quero cumprimentar e saudar a presença
entre nós do Deputado Estadual Érico Ribeiro, forte li
derança do nosso Estado, o Rio Grande Sul, que está
nos visitando. Érico, quero dizer a V. Exª que tivemos
reuniões com Presidentes de Assembléias Legislati
vas, com Deputados Estaduais, e é muito importante
transmitir aos nossos Parlamentares que temos pro
curado fazer um trabalho, na Comissão, que não dei
xe de atender à mínima autonomia que os Estados
têm de ter. Por exemplo, os Estados terão a possibili
dade - como é proposta do Deputado Mussa Demes
e que está sendo aceita - de, mesmo com a uniformi
zação de alíquotas para cada produto, obter um per
centual em que o Estado poderá mexer. Então, essas
questões dão às Assembléias Legislativas enorme
contribuição a esses futuros encaminhamentos nas
mudanças do sistema tributário. Quero saudar o
Deputado Érico Ribeiro e agradecer a sua presença
entre nós.

Com a palavra o Deputado Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, Sr!! e Srs. Deputados, tentarei fazer uma ava
liação mais política da questão. Em primeiro lugar, a
pergunta feita pelo Deputado Sampaio Dória sobre se
a próxima reunião já seria a última, gostaria de dizer
que a próxima reunião da Comissão Tripartite tem de
ser a última. Isso é ponto pacífico, ainda que seja para
dizer que não há acordo, não há conversa, que a Co
missão vai votar, aprovar, fazer os destaques, discutir
o que tem de discutir e enviar um substitutivo pronto
ao Plenário.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Esta
mos entrando naquela fase em que Tancredo Neves
dizia que só deve haver reunião para chancelar o que
estiver resolvido.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Exata
mente. Na minha opinião, isso está claro. Chamo a
atenção de todos os membros da Comissão, sau
dando a Mesa da Comissão, porque tivemos avan
ços significativos na postura do Governo. Lembro-me
de outros relatos feitos peJos membros da Mesa que
estão participando da Comissão Tripartite, em que
havia muito conflito.

Na última semana, tive a sensação de que o Gu
verno avançou bastante. Temos questões ainda rele
vantes, mas o núcleo da proposta está bem encami
nhado, na direção daquilo com que todos nós concor
damos. É mais do que importante - todos aqui coloca
ram boa parte do seu cacife político na Comissão de
Reforma Tributária, durante esse ano que se passou

- que a emenda aglutinativa seja feita pela Comissão
de Reforma Tributária. Em hipótese alguma, jamais
em tempo algum, deve ser feita no Plenário, para de
pois se dizer que a Comissão não conseguiu fazer e
os Líderes se reuniram e fizeram no Plenário. Essa
emenda aglutinativa tem de ser elaborada aqui. Sr.
Presidente, acho também que a Comissão Tripartite
está chegando a um consenso sobre o principal, so
bre o núcleo, ,e não existe, não há menor dificuldade
em se tratar de questões pontuais, menores. Quando
digo questões menores, não estou dizendo que não
são importantes - considero os temas relativos à
Zona Franca de Manaus, ao ITR e à maneira de ser
da CPMF importantíssimos. Em se definindo o nú
cleo, nós, da Comissão, temos de ter a liberdade de,
nesse ou naquele ponto, tomar decisão em consen
so. Como disse o Deputado Mussa Demes, acho que
não há necessidade nem de se votar, pode-se con
versar aqui e ali e chegar a alguns acordos.

Temos de ter em mente que todos cedemos, ao
longo desse processo, em vários dos nossos princípios.
Falei o tempo todo que o IVV, junto com o IVA, da ma
neira como estava sendo apresentado, era uma ex
crescência, mas, como era para se obter uma propos
ta, para se chegar a um acordo, para se possibilitar o
fim da guerra 'fiscal e a tributação do consumo no des
tino, eu achava que valia a pena ter o ônus do IVV
para se ter tudo isso aqui. Acho que todos nós temos
de continuar, como sempre foi o ritmo desta Comis
são. Acho até que posso estar sendo redundante,
mas é importante que todos nós, de coração aberto,
possamos entender que, eventualmente, iremos envi
ar ao Plenário algo com o que não concordamos, mas
que será por ,ele votado e que poderemos destacar e
conflitar.

Como sugestão à Comissão Tripartite deixo, pri
meiro, que a próxima reunião tem de ser a última,
como disse o Deputado Antonio Palocci, citando Tan
credo Neves.

Segundo, é preciso deixar bem claro para o Go
verno que, enfim, poderemos modificar alguns pon
tos. No caso da Zona Franca de Manaus, tenho uma
visão parecida com a do Deputado Mussa Demes. É
uma questão que eventualmente poderá ser acertada
ou não. Quanto ao ITR, acho que pode ir para o muni
cípio ou não. É preciso deixar claro que não temos a
obrigação de pegar um texto preparado pelo Ministé
rio da Fazenda, apoiar e chancelar.

Terceiro, todos nós temos de estar de coração
aberto, o que tem sido a regra desta Comissão, para
entender que ainda temos a fase de Plenário para
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derrubar o que acharmos completamente absurdo.
Combati e a Comissão aprovou as contribuições para
os municípios. Como sou contra, no Plenário irei des
tacar, pressionar, discursar e pedir que votem contra.
Pode ser que eu não consiga nada, mas vou tentar
marcar a minha posição. Aqui, sou defensor de todas
aquelas contribuições.

Eram esses os meus comentários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Tem a palavra o Sr. Deputado Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Não
tenho praticamente nada a acrescentar. Só queremos
dizer que poderemos chegar a essa situação positiva
na Comissão ou não. Na medida em que não se che
gar, a Comissão tinha até a decisão da reunião anteri
or de prosseguir na votação dos destaques.

Sou relativamente otimista em relação à evolu
ção do trabalho, estou de acordo com o Presidente
Germano Rigotto e penso que temos de aguardar os
próximos passos sem nos preocuparmos com o ca
lendário, mas com o período em que estamos, para
que, no próximo período - não importa o dia exata
mente -, possamos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Temos de concluir o trabalho da Comissão
até o dia 14 de fevereiro. Éuma decisão nossa. Temos
de concluir o trabalho até 14 de fevereiro. Não é um
compromisso meu, do Relator ou do Vice-Presidente,
mas de cada um de nós. Temos, de qualquer forma,
de concluir este trabalho até 14 de fevereiro.

Como muitas pessoas aqui têm compromisso,
esta reunião foi realizada só para dar esse depoimen
to dos avanços que aconteceram. Inclusive a impren
sa os está noticiando, graças ao trabalho da Comis
são, o que penso ser importante. Quer dizer, esse tex
to, que pode ser resultado de emenda aglutinativa,
decorre de uma pressão sobre o Governo Federal,
que está dando importantes resultados aos avanços
conquistados.

Assim sendo, temos de deixar claro que, quan
do uma Comissão tem a participação de Municípios,
Estados, União e Congresso Nacional, o texto é resul
tado de todo esse conjunto e principalmente da firme
posição que a Comissão tem adotado.

Quero saber se alguém tem alguma dúvida a
mais.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, só tenho uma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois não.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - O
Deputado Eduardo Paes propõe - acho correto e gos
taria que a Comissão se manifestasse a respeito 
que não se levem à mesa da Comissão Tripartite to
das aquelas questões pendentes que não digam res
peito à estrutura básica, ao núcleo do sistema e que
fique para a Comissão, porque, se V. Ex!! levar isso à
Comissão Tripartite...

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Vai dar
confusão.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - ...esta
rá admitindo que quer que ela se manifeste a respeito
do ITR, da Zona Franca, da CPMF...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Sampaio Dória, algumas questões
aqui podem ser levantadas sem problema, para dar
entendimento até. Outras, se não der, iremos encami
nhá-Ias.

Quero agradecer ao nosso Vice-Presidente,
Deputado Antonio Kandir, a presença e, com a chega
da de S. EXª, vou encerrar a presente reunião. (Risos.)

Está encerrada a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da presente reunião da Comissão Espe
cial, PEC n9 175-A/95, Reforma Tributária.

Devido à distribuição antecipada de cópias da
ata da 50!! reunião a todos os membros, indago a ne
cessidade da sua leitura.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Peço a
dispensa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Romel Anizio, Vice-Presidente da
Comissão, solicita a dispensa da leitura da ata.

Dispensada a leitura da ata.
Em discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Deputados que forem a favor permane

çam como estão e os que forem contrários manifes
tem-se. (Pausa.)

Aprovada a ata.
Correspondência recebida:

Ofício nº 12/00 da Secretaria Geral da
Mesa, comunicando o afastamento do De
putado Luiz Salomão em virtude da reas
sunção do Deputado Comélio Ribeiro, do
PDT -RJ.

Ofício nº 23/2000, do Líder do PDT,
Deputado Miro Teixeira, indicando o Deputa
do Eurípedes Miranda para fazer parte da
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Comissão como membro titular, em substi
tuição ao Deputado Luiz Salomão.

Ofício nº 23/2000 do PDT, do Líder
Miro Teixeira, indicando o Deputado Enio
Bacci para fazer parte da Comissão como
membro suplente.

Quero cumprimentar o Deputado Eurípedes
Miranda por tornar-se membro titular desta Comis
são, já que acompanhava os nossos trabalhos. De
sejamos sucesso a S. Ex!!

Ordem do Dia: continuação da votação do pare
cer do Relator.

Peço atenção, por favor!
Por meio de sua Mesa Diretora e dos seus mem

bros, após votarmos o Relatório do Deputado Mussa
Demes, com ponderações feitas pelo Governo Federal
e pelos Estados de que algumas alterações deveriam
ocorrer nesse relatório aprovado, tivemos a oportuni
dade, nessas últimas semanas, de ter uma série de
reuniões, tanto com o Governo Federal como com re
presentantes de Estados e de Municípios.

O objetivo dessas reuniões era termos um en
tendimento que pudesse determinar até a construção
de uma emenda aglutinativa na Comissão, a fim de
que pudéssemos levar para o plenário o seu resulta
do. Para que tivéssemos uma emenda aglutinativa,
seria necessário construirmos esse entendimento
dentro da Comissão.

Pois bem. Depois da realização de várias reu
niões, a Comissão recebeu informações sobre o an
damento das negociações feitas em todas as reu
niões com o Governo Federal, com Estados e Municí
pios. O Deputado Mussa Demes, na última quar
ta-feira, apresentou aos membros da Comissão uma
nova proposta que poderia ser transformada numa
emenda aglutinativa. Ainda na terça-feira, encami
nhou ao Governo Federal, ao Ministro Pedro Malan,
uma cópia dessa proposta, que seria o resultado de
todo esse conjunto de negociações entabuladas; e a
encaminhou também, na mesma terça-feira, ao Coor
denador dos Secretários de Fazenda dos Estados, o
Secretário Ednilton, do Ceará, solicitando que este 
cumprimento o Deputado José Genoíno que está co
nosco também, Líder que sempre prestigiou esta Co
missão - se reunisse com os Secretários de Fazenda
e analisasse essa proposta. Formulamos uma pro
posta com base na negociação com os Estados e
com o Governo Federal. Esta união na questão dos
tributos federais e estaduais pode determinar algum
problema na própria redação. É claro que o Relator

tem que unir o resultado da negociação com Estados
e o resultado da negociação com a própria União.

Nossa reunião foi realizada na última quar
ta-feira à noite, e na sexta-feira o Secretário Ednilton
fez um contato com o Relator, Deputado Mussa De
mes, que entrou em contato com o Presidente da Co
missão para dizer que os Estados tinham algumas di
vergências com relação ao texto e achavam que havia
pontos no texto que não eram exatamente os que ti
nham sido acordados.

O Secretário Ednilton ficou reunir-se na segun
da-feira de manhã com o Deputado Mussa Demes
para externar e explicitar exatamente esses pontos
que eJe achava que mereciam uma discussão melhor
ou pelo menos um texto melhorado. Esta reunião
aconteceu.

Nessa reunião de segunda-feira ficou definido
que todos os Srs. Secretários de Fazenda, reunidos
hoje em Brasília e que têm participado mais efetiva
mente da ne~Jociação, aqueles que representaram os
Secretários de Fazenda na negociação, teriam um re
união com o Relator Mussa Demes hoje de manhã:
Secretário Ednílton; Secretário Nakano; Secretário
Albérico, da Bahia; Secretário Jales, de Goiás; Secre
tário Arno, do Rio Grande do Sul, Secretário Geovani,
do Paraná, e o nosso colega do Espírito Santo, Secre
tário José Carlos.

Esses Secretários estiveram hoje aqui até por
volta de uma hora. Felizmente nessa reunião pratica
mente tudo que estava pendente foi resolvido. Gosta·
ria que depois o Deputado Mussa Demes fizesse uma
exposição sobre as dúvidas que os Srs. Secretários
levantaram e qual o encaminhamento que foi dado.

O que aconteceu? Alguns textos que têm que
ser modificados passam pela reunião de hoje à tarde
dos Srs. Secretários de Fazenda. Estão reunidos hoje
à tarde e ficaram de elaborar esses textos até ama
nhã.

Quer dizer, são pequenas modificações naquilo
que foi acordado e que eles dizem que não estava
exatamente de acordo com o que foi estabelecido na
mesa de ne90ciação. Mas gostaria de dizer que o
Deputado Mussa Demes, melhor do que ninguém,
pode mostrar o que foi realmente levantado pelos Srs.
Secretários ele Fazenda.

Com relação ao Governo Federal, devo dizer
que até este momento não recebemos oficialmente
nem um posicionamento, nada que signifique uma
análise da proposta, com pontos de divergência. Sa
bemos que o Governo Federal continua não concor
dando com o texto apresentado e com os textos alter-
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nativos que lhe foram levados, sobre a questão da
não-cumulatividade da contribuição social.

A questão do IMF, com aquela alíquota máxima
de 0,1 %, também não tem a concordância do Gover
no Federal, assim como o destaque que já foi votado,
que é a limitação da edição de medidas provisórias
sobre a questão tributária.

Nesses pontos - parece - teríamos alguma
não-aceitação por parte do Governo Federal. Se os
Srs. Membros da Comissão perguntarem ao Presi
dente ou ao Relator se receberam até aqui qualquer
comunicação do Executivo com relação à contrarie
dade sobre este ou aquele ponto do texto, responde
mos que absolutamente nada, nem por escrito nem
por telefone.

Isso quero deixar claro para que não fique mal
entendido do tipo "olha, o Governo Federal está des
contente com isso, com aquilo". Não foi externado à
Mesa Diretora da Comissão, para que pudéssemos
trazer aos membros da Comissão, qualquer problema
que o Governo Federal tenha apontado sobre o texto.
Sempre dissemos que tínhamos convocado a Comis
são para esta semana a fim de já encaminhar a finali
zação dos nossos trabalhos, que, dentro do possível,
seria a votação de uma emenda aglutinativa.

Outra questão pendente, sobre a qual eu gosta
ria que o Deputado Fetter Júnior depois fizesse uma
exposição, juntamente com os Deputados Marcos
Cintra e Walfrido Mares Guia, é que está havendo um
entendimento naquela questão da alternativa de exo
neração da folha. Este entendimento parece que de
ontem para hoje avançou naquilo que temos, na bus
ca de um texto alternativo. Não se bateu martelo ain
da, mas o Deputado Fetter Júnior pode dizer exata
mente em que pé está o processo de negociação so
bre a desoneração da contribuição sobre a folha.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Presi
dente, perdoe-me pela minha desatenção. Como fi
cou a questão da pendência com o Governo Federal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - QIJanto à pendência com o Governo Federal,
Deputado Sampaio Dória, volto a dizer, não recebe
mos oficialmente nada em termos de contrariedade
com relação a pontos da proposta. Foi entregue ao
Governo Federal, na terça-feira da semana passada a
noite, o projeto. Até agora não houve manifestação do
Governo Federal sobre a ele. É isso o que posso dizer
a V. Ex!! Estou transmitindo à Comissão uma decisão
da Comissão. É normal recebermos alguma posição
do Governo Federal até estudarmos a possibilidade
de modificação, de alteração, de aperfeiçoamento do

texto, como está sendo feito com os Estados, para se
chegar ao entendimento nesse projeto, que vai para o
plenário depois e que facilite a sua tramitação. Infeliz
mente, até agora, não tivemos o retorno do Governo
Federal. Isto não significa que não vamos dar segui
mento ao nosso trabalho.

Só quero dizer aos Srs. Deputados o seguinte:
como até amanhã os Estados vão entregar o texto
que faltou, negociado, acertado, colocado, para fe
char o texto dos Estados, eu sugeriria que elencásse
mos hoje, porque a nossa Assessoria Legislativa
acha que, de qualquer forma, seria bom deliberarmos
sobre os destaques a respeito dos quais falta delibe
rar. De preferência a deliberação sobre os destaques
é na direção do que estamos acordando. Apenas
como exemplo, há um destaque que determina que o
IVA não deve ser compartilhado. O acordo são dois
IVA. Quer dizer, esse destaque obrigatoriamente
pode ser tranqüilamente votado sem problema algum.
E assim outros destaques que poderíamos votar exa
tamente para permitir uma limpeza da pauta dos des
taques e, ao mesmo tempo, não comprometer nada
do acordo que se está firmando. E já encaminharía
mos a finalização do nosso trabalho.

Depois de dar a palavra ao Deputado Mussa
Demes e em seguida ao Deputado Fetter Júnior, gos
taria de elencar alguns destaques sobre os quais po
deríamos hoje ainda deliberar, para que, qualquer
que seja o resultado da emenda aglutinativa - esses
destaques vão ao encontro do que se está produzin
do de entendimento -, já teríamos uma limpeza de
área com relação a esses destaques que faltam. Acho
que seria uma decisão boa para já encaminharmos a
finalização dos trabalhos da Comissão.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois não, Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Ape
nas a título de esclarecimento de uma dúvida que rne
vem assaltando já há bastante tempo. Trata-se de
uma questão regimental que diz respeito à emenda
aglutinativa. Tive a curiosidade de pedir à Assessoria
Legislativa da Casa, à Consultoria Legislativa, que
me preparasse um parecer sobre a emenda aglutina
tiva. Acho que isso é muito importante para que todos
nós da Comissão possamos, efetivamente, entender
qual será o encaminhamento formal que daremos às
próximas votações. Vou tomar a liberdade de ler rapi
damente dois parágrafos que me parece resumem
esse parecer: "Em se tratando de Proposta de Emen-
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da à Constituição" - portanto de PEC, que é o nosso
caso - "o nosso entendimento, da Consultoria Legis
lativa, sempre foi no sentido da impossibilidade de
apresentação de qualquer tipo de emenda, inclusive
as aglutinativas, referidas no art. 122 do Regimento
Interno, fora do prazo referido no art. 202, § 3º, do
mesmo Regimento. Ou seja, fora das dez primeiras
sessões das quarenta destinadas à Comissão Espe
cial encarregada do exame de mérito da matéria." Em
outras palavras, a Consultoria Legislativa nos diz que,
como existe um rito processual diferenciado para
PEC, é claro que qualquer emenda, aglutinativa ou
não, só pode ser apresentada durante as dez primei
ras sessões das quarenta da Comissão Especial.

Mas prossegue aqui a consultora: ''Tal entendi
mento, contudo, é hoje completamente superado pela
interpretação dominante na Casa, no sentido de se
permitir a apresentação de emendas aglutinativas à
PEC" - e aqui é que chamo a atenção - "no momento
de sua votação em plenário, como previsto no referido
art. 122, para as proposições em geral. Partindo-se,
pois, dessa interpretação dominante, não vemos por
que diferenciar as emendas aglutinativas apresenta
das à PEC ou a qualquer outro tipo de projeto. Sua
configuração regimental, portanto, é essa." Acho im
portante o Presidente acompanhar esse raciocínio.
"Trata-se de resultado de fusão de emendas já exis
tentes ou de alguma emenda com o texto da proposi
ção principal, e tem como objetivo aproximar os res
pectivos objetos".

Em outras palavras, Sr. Presidente, esse pare
cer indica que, primeiro, uma emenda aglutinativa só
pode ser apresentada e votada em plenário, e não
numa Comissão Especial. Segundo, ela não pode in
corporar matéria nova, coisa que na proposta apre
sentada pelo Relator efetivamente não acontece.
Existe matéria nova sendo introduzida e que não
conste de emendas anteriormente apresentadas.

Acho que não é o caso agora de discutirmos
isso, não é absolutamente uma questão impeditiva da
continuidade dos trabalhos hoje, mas seria de todo
conveniente, para que não tivéssemos nenhum ques
tionamento regimental com relação ao nosso procedi
mento, que essa questão fosse clara e meridiana
mente tratada, porque aparentemente será um caso
sui generis e inovador na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Deputado Marcos Cintra, vou responder
a V. Exª, mas antes concederei a palavra ao Deputado
Eurípedes Miranda, que no início desta reunião me
disse que levantaria uma questão de ordem na mes-

ma direção de V. Exª, do que representa a emenda
aglutinativa na Comissão. Então, acho que, aprovei
tando a questão de ordem do Deputado Marcos Cin
tra, deixaria a palavra ao Deputado Eurípedes Miran
da para fazer a sua questão de ordem, a fim de que
pudéssemos nos subsidiar e ter uma posição tranqüi~

la, clara e que nos dê toda segurança sobre os pas
sos que estamos dando.

Tem a palavra o Deputado Eurípedes Miranda,
para uma questão de ordem.

O SR. [)EPUTADO EURípEDES MIRANDA 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, na verdaw

de eu havia conversado com o Sr. Presidente para
apresentar num momento oportuno, para não atrapa
lhar o andamento dos trabalhos desta Comissão.
Mas, como surgiu esta oportunidade, gostaria de fa
zer a leitura da nossa questão de ordem.

Sr. Presidente, com base no que dis
põe () § 4º, do art. 95 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, formulo a V. Exª
a seguinte questão de ordem: o art. 119 do
Regimento desta Casa, em seus incisos e
parágrafos, dispõe sobre a oportunidade
para apresentação de emendas nas Comisw

sões, não contemplando, contudo, qualquer
possibilidade de apresentação dessas pro
posições depois de iniciado o processo de
votação da matéria. De acordo com o § 4º
do referido artigo, 'considerar-se-ão como
não escritos emendas ou substitutivos que
int'ringirem o disposto nos parágrafos anteri
ores, desde que provida reclamação apre
sentada antes da aprovação definitiva da
matéria pelas Comissões ou pelo Plenário'.

No que se refere especificamente às
matérias sujeitas a disposições especiais, o
§ 3º do art. 202 do Regimento Interno dis
põe que 'somente perante a Comissão
Especial poderão ser apresentadas emen
das, com o mesmo quorum mínimo de assi
natu,ra$ de Deputados e nas condições refe
ridas ~o inciso 11 do artigo anterior, nas pri
meirasl dez sessões do prazo que lhe está
destinado para emitir parecer', o que, por si
só, já inviabilizaria a apresentação de qual
qUEJr emenda após iniciado o processo de
votação da matéria.

Por sua vez, há que se ressaltar tam
bém o que dispõe o art. 122 do mesmo Re
gimento Interno. 'As emendas aglutinativas
podem ser apresentadas em plenário, para
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apreciação em turno único, quando da vota
ção da parte da proposição ou do dispositi
vo a que elas se refiram, pelos Autores das
emendas objeto da fusão, por um décimo
dos membros da Casa ou por Líderes que
representem este número.'

As emendas aglutinativas, portanto,
podem ser apresentadas em plenário, não
havendo no Regimento Interno qualquer
menção sobre esse tipo de proposição nas
Comissões. Além disso, o art. 122 do Regi
mento Interno não explicita qualquer possi
bilidade de apreciação de emenda aglutina
tiva em (ininteligível) da Proposta de Emen
da à Constituição, uma vez que esta requer,
nos termos do § 21.1 do art. 60 da Constitui
ção Federal de 1988, a realização de dois
turnos, enquanto que a hipótese de apre
sentação de emenda aglutinativa, segundo
o Regimento, há de ser para apreciação em
turno único.

Não é por acaso que se restringe o
uso de emendas aglutinativas perante as Co
missões Especiais. Justifica-se, e de forma
lógica, para evitar que os membros das Co
missões esgotem as possibilidades de pro
posições e que assim seja impedido o pro
cesso democrático e a participação ampla
de todos os demais Parlamentares quando
a matéria chegar ao plenário.

Por isso, desde 1995 esta Casa tem
manifestado internamente o entendimento
aqui apresentado e defendido, repudiando o
uso de emendas aglutinativas nas Comis
sões Especiais constituídas para apreciação
das propostas de reforma administrativa e
de reforma previdenciária. No caso da PEC
nQ 173, de 1995, reforma administrativa, os
partidas de oposição tentaram apresentar,
no âmbito da Comissão Especial, emendas
aglutinativas ao texto do substitutivo apre
sentado, procedimento esse que foi rejeita
do pelo Presidente da Comissão, Sr. João
Mellão.

Irresignados, os Parlamentares de
oposição formularam questão de ordem ao
então Presidente da Câmara, Sr. Luis Edu
ardo Magalhães, que, ouvindo a Secretaria
Geral da Mesa, manteve a interpretação do
Presidente da Comissão Especial no senti
do de inadmitir as emendas aglutinativas no

âmbito da Comissão Especial, pelos argu
mentos já expostos nessa questão de or
dem.

Por tudo isso, manifestamo-nos nesta
oportunidade no sentido de que essa Presi
dência respeite as normas regimentais e o
devido processo legislativo, para que seja
excluída da apreciação desta Comissão a
emenda aglutinativa que ora motiva esta re
união, considerando-a como não escrita. Por
efeito, seja retomado o curso de arregimen
tação desta Comissão.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2000.
- Subscrevem Deputados Miro Teixeira e Eurípe
des Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Gostaria de responder a questão de ordem
do Deputado Marcos Cintra e a do Deputado Eurípe
des Miranda. Quando resolvemos buscar o grande
entendimento sempre se disse isso e a imprensa é
testemunha, quantas entrevistas damos dizendo que
a emenda aglutinativa exigia um grande entendimen
to? Praticamente, na Comissão, diferentemente do
plenário, há uma unanimidade que no plenário não é
necessária. Sempre se disse que se houver alguma
oposição... E a oposição que aparece aqui não é opo
sição a texto, é apenas a preocupação com a questão
regimental. Se, no momento de colocar em votação a
emenda aglutinativa na Comissão houver alguém que
diga que não aceita a votação de emenda aglutinati
va, analisando a questão regimental, temos só um ca
minho: concluir a votação dos destaques, entregar ao
Presidente da Câmara o resultado da votação e tam
bém o resultado da negociação, que é a emenda
aglutinativa, mesmo que não votada, mas nós saben
do que isso é resultado de uma ampla negociação.

Quero me subsidiar bem para responder a es
sas duas questões de ordem. Não vou respondê-Ias
hoje, porque vou fazer uma consulta ao Secretá
rio-Gerai da Mesa, Dr. Mozart, e ao próprio Presiden
te, Michel Temer, para dar uma resposta completa.
Agora, o que estou vendo aqui é uma preocupação
com a questão regimental. Não estamos aqui discutin
do mérito. O Deputado Eurípedes Miranda e, acredito,
o Deputado Marcos Cintra levantaram uma preocupa
ção com a questão regimental. A interpretação desta
Presidência é que teríamos, sim, como votar uma
emenda aglutinativa. Tudo é muito mais fácil no plená
rio se tivermos unanimidade. Se não tivermos unani
midade e houver uma contestação, já poderemos ter
a dificuldade de votar a emenda aglutinativa, chaman-
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do a atenção dos colegas. isso não significa que todo
o trabalho de construção da aglutinativa ficou prejudi
cado. Entregamos ao Presidente da Câmara o acordo
com os Estados. Eu preferiria que os colegas todos,
unidos, votassem a aglutinativa. Mas respeito até
uma posição de uma ou outra bancada que pode, por
uma questão de posicionamento interno de bancada,
dizer que prefere a aglutinativa no plenário à aglutina
tiv& na Comissão. Tanho que respeitar isso, como
Presidente, e tenhe de atentar para o fato de que isso
pode acontecer. O apelo que faço aos membros da
Comissão é no sentido de que possamos chegar à
unanimidade para votar essa emenda aglutinativa.

Então, prefiro responder à questão de ordem le
vantada pelos Deputados Marcos Cintra e Eurípedes
Miranda na próxima reunião da Comissão, com o em
basamento e o posicionamento claro, tanto do Presi
dente Michel Temer como o da Secretaria-Geral da
Mesa. Eu pediria para dar essa resposta, oficializá-Ia
na próxima reunião.

Se houver unanimidade na Comissão, não te
nho a menor dúvida de que podemos ter a emenda
aglutinativa.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, só um esclarecimento. Isso é regimental? Por
que estou inteiramente de acordo com a questão de
ordem. Faço uma pergunta. Existe, no Regimento, a
expectativa de que, se houver unanimidade na Co
missão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Existem vários precedentes, Deputado Milton
Temer, de que quando os Líderes e as bancadas
acordam, inclusive com decisão do Supremo Tribunal
Federal, que é uma questão interna corporis. Quer
dizer, houve um grande entendimento, e não houve
contestação. O próprio Supremo Tribunal Federal já
deliberou sobre isso. Mas tem de existir a unanimida
de. Se não houver unanimidade, por uma questão re
gimental alguém levantar...

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Presidente, é unanimidade dos membros ou dos
partidos aqui representados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Eu diria dos partidos aqui representados. Eu
acho que mais unanimidade dos partidos aqui repre
sentados, porque pode o Deputado Eurípedes Miran
da, por exemplo, concordar com as ponderações que
estou fazendo e o Líder Miro Teixeira dizer que não
concorda e levantar a impossibilidade da votação.
Então, chamo a atenção dos colegas para o fato de
que estamos tentando construir esse grande entendi-

menta. Se construirmos votando a aglutinativa, será o
melhor para todos nós. Se, por uma razão ou outra,
não conseguirmos votar a aglutinativa, não por ques
tão de mérito, mas por questão regimental, vamos en
tregar ao Presidente da Câmara o resultado de toda a
negociação para que essa aglutinativa seja apresen
tada em plenário. Quero deixar claro que isso não é a
resposta completa à questão de ordem, mas é um pri
meiro esclarecimento sobre as dúvidas levantadas
pelos Deputados Marcos Cintra e Eurípedes Miranda.
Faço um apelo, Deputado Eurípedes Miranda, no
sentido de que todas as bancadas, dentro do possí
vel, ao chegarmos a essa emenda aglutinativa, que
pode até mostrar discordância com relação ao um
ponto ou outro, mas se pudermos votar a aglutinativa
na Comissão seria o ideal.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado GermanO-Bi,,-_
gotto) - Tem V. Exf! a palavra.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Nesse
caso, ficamos com uma dúvida com relação à se
qüência da votação dos destaques sobre o texto ante
rior do Relator Mussa Demes. Se votarmos esses
destaques agora, retirando destaques porque a
emenda aglutinativa teria coberto o objeto do desta
que e se, porventura, a emenda aglutinativa na vota
ção na Comissão não vingar é um "se" que existe, e
que foi discutido aqui , estaríamos prejudicando o
destaque no texto inicial do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Eliseu Resende, devo dizer a V. Exã

que não tenho a menor dúvida de que o trabalho da
Comissão determina uma aglutinativa, ou votada pela
Comissão ou uma aglutinativa entregue pela Comis
são ao Presidente da Câmara. Não podemos deixar
de lembrar que existe uma negociação, e o Deputado
Mussa Demes vai poder expor isso, como chegamos
a um grande entendimento envolvendo os Estados.
Vamos jogar por terra isso tudo? Não. Isso está num
texto que OL'! será votado na Comissão ou, se por uma
questão regimental não tivermos a condição de votar
- e espero que se vote -, entregaremos ao Presiden
te da Câmara e os Líderes subscreverão essa emen
da aglutinativa.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Presi
dente, mas se entendi o que o Deputado Eliseu Re
sende está a argumentar, é o seguinte: há uma ques
tão de prazo. Se não houver essa rápida decisão so
bre o consenso, temos de votar os restantes.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Vou responder ao Deputado Eliseu Resende, já
atendendo à observação feita pelo Deputado Milton
Temer. Há um requerimento na mesa com destaques
que elencamos. São 33 destaques que não foram vota
dos. Há alguns destaques que já está todo mundo
consciente de que, no grande entendimento que se
busca, estão prejudicados. Há um requerimento para
votarmos hoje ainda os destaques que não têm maio
res problemas na busca da sua apreciação. Já estaría
mos limpando um pouquinho essa pauta de destaques
e, se houver algum problema com relação à aglutinati
va, só completaríamos a votação dos destaques, sen
do que a Presidência não colocaria em votação ne
nhum dos destaques, Deputado Eliseu Resende, que
tenha algum problema ou alguma dúvida quanto a
possibilidade de estar ou não na aglutinativa.

O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - Eu
queria exemplificar para V. Exª. Eu estava preparado
aqui para apresentar a retirada de um destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - Por
que ele incidiria sobre o Ica, que está na proposta do
Deputado Mussa Demes. Na emenda aglutinativa, o
ICA desaparece. Se eu retiro agora esse destaque,
ele sai da proposta Mussa Demes, mas se a aglutina
tiva não vingar, por um motivo qualquer, esse meu
destaque fica prejudicado liminarmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Eliseu Resende, V. Exª tem toda a
liberdade de retirar esse destaque. Pode V. Exª até
não retirar o destaque agora, mas a aglutinativa - é
isso que tenho de tentar mostrar -, com o voto da Co
missão, não sai da cabeça do Deputado Mussa De
mes, sai de todo o trabalho que foi realizado pela Co
missão. Essa aglutinativa, com o voto da Comissão
ou entregando-a ao Presidente Michel Temer como
resultado da negociação, é claro que terá peso no ple
nário. Então, se o lca está modificado na aglutinativa,
independentemente de ter votado ou não, vai ser o
texto que será entregue aos Líderes como resultado
da ampla negociação. É bom que se diga isso. Mas
V. Ex!! pode esperar um pouquinho para retirar esse
destaque.

Deixaria a palavra à disposição do Deputado
Mussa Demes...

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, estamos buscando aqui o consenso. É
evidente que a aglutinativa só parte do consenso.
Acho que a primeira pergunta é a seguinte: vai haver
consenso para a aglutinativa? Se não houver, vamos
avançar logo para o fim do relatório final. A aglutinati
va só pode sair se houver consenso. Haverá consen
so aqui? Não estou sentindo que haverá.

Podemos discutir aqui como encerrar essa vota
ção, e a Comissão não perde esse trabalho, leva esse
trabalho para as Lideranças, porque hoje sinto que as
Lideranças querem resolver essa questão.

Era essa minha colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço a V. Exª, Deputado Pedro Fernan
des. E devo dizer que o que estamos procurando en
caminhar, e para isso peço compreensão à Comis
são, independentemente da finalização da aglutinati
va, é a votação desses destaques, que significa o en
caminhamento do final do trabalho da Comissão.

Espero ainda porque - não vejo a questão de
mérito, mas a questão do problema regimental sendo
levantado aqui - que resolvamos echeguemos ao en
tendimento.

Deputado Eduardo Campos com a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.

Presidente, na linha do raciocínio do Deputado Pedro
Fernandes, gostaria de fazer uma sugestão a V. ExIl.

Acho que está clara, neste momento, a necessi
dade de avançarmos na votação dos destaques e, em
princípio, não estávamos trabalhando com essa pos
sibilidade, estávamos tentando votar, inclusive hoje, a
aglutinativa. Mas, diante desse novo roteiro que va
mos ter de cumprir, seria bom hoje o Presidente to
mar o depoimento dos representantes partidários
aqui na Comissão, exatamente para ver, do ponto de
vista político, qual é o posicionamento dos diversos
partidos em relação à aglutinativa. O esforço que es
tamos fazendo nesses últimos dias, inclusive na reu
nião informal da Comissão na quarta à noite, na se
mana passada, presidida por V. Exª, é no sentido de a
Comissão dar mais um passo, objetivando deixar o
processo da reforma tributária numa posição mais ir
reversível, vamos dizer assim.

Essa questão de ordem levantada é claro que
atende ao cuidado formal do que estamos fazendo,
mas, ao mesmo tempo, gera um complicador de or
dem política nas expectativas da opinião pública, da
imprensa que está aqui presente, como tendo sido
um petardo contra a reforma que enfrenta dificulda
des, que tem enfrentado opositores, e sabemos muito
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bem disso. Mas acredito que é preciso deixar claro
aqui o posicionamento.

Estamos hoje aqui, inclusive, com o voto em se
parado pronto, uma declaração de voto, para votar a
emenda aglutinativa que discutimos na quarta-feira
passada à noite na casa de V. Exª Ou seja, não é por
que concordamos na íntegra com o que está lá, mas
porque entendemos ser importante politicamente de
monstrar o nosso compromisso com a reforma tribu
tária, com o seu avanço, o compromisso que temos
de deixar claro que há avanços e há muito o que avan
çar ainda. Há setores da economia muito mais satisfe
itos que outros; há setores que estão tendo ainda, no
meu ver, tratamento privilegiado e que precisam ser
tratados de forma equânime pela emenda. Mas, se
não deixarmos claro politicamente nesta reunião qual
o grau de nosso compromisso com a reforma, pode
mos estar, hoje, assistindo a uma reunião que vai ter
uma versão que não interessa àqueles que vêm lu
tando com a reforma.

Quero deixar claro o seguinte: nosso compro
misso é estabelecer um roteiro curto, curtíssimo para
que possamos entregar ao Plenário desta Casa o
nosso trabalho, sob pena de estarmos fazendo o jogo
que não queremos fazer, que é daqueles que vêm
bombardeando a reforma desde o seu início.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Eduardo Campos, agradeço muito
a contribuição a V. Exª e lembro que, quando nos reu
nimos na quarta-feira, foi dito que teríamos esse re
torno do Governo Federal e dos Estados, que obriga
toriamente teriam que ser ouvidos sobre o texto, já
que foi um texto montado em cima de todo um conjun
to de reuniões e de uma negociação feita envolvendo
Estados e União. O avanço com os Estados foi muito
importante. Claro que, como eles sugeriram altera
ções de texto e algumas delas foram aceitas outras
não, mas acordadas com eles, ficou definido que até
amanhã eles apresentam o texto resultado de todo
esse entendimento. Amanhã eles concluem esse tex
to. Pois bem. Com relação ao Governo Federal, repito,
não recebemos retorno. Mas não é por isso que va
mos interromper o processo.

Vou colocar em votação um requerimento que já
determina a votação de alguns destaques para avan
çarmos na direção do que V. ExA quer. Quanto à ques
tão regimental, à questão de ordem levantada, Depu
tado Eduardo Campos, eu teria muita preocupação
se nela estivesse incluída a questão de não votar re
forma, a questão de oposição a mérito. É uma ques
tão de Regimento e uma posição até política com re-

lação ao Hegimento, e há um possível precedente.
Nada a ver com o mérito. Estou compreendendo isso:
nada a ver com o mérito.

Como temos condições de avançar e de con
vencer até que essa questão não é precedente que
se abre, de votar a reforma tributária por meio de uma
emenda aglutinativa, esperamos poder resolver esse
problema e votar a aglutinativa. Não votando a agluti
nativa, Deputado Eduardo Campos, vamos completar
a votação dos destaques, e deixo claro: a negociação
não significou que ela se perdeu, porque o seu resul
tado será entregue ao Presidente da Câmara e aos
Líderes de bancada, para eles subscreverem em ple
nário a emenda aglutinativa.

O SR. DEPUTADO FETIER JÚNIOR - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Fetter Júnior, pela ordem.

O SR" DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, aproveito essas questões levantadas para
suscitar uma questão correlata a isso. Como V. Exª
sabe, em nome do PPB, apresentei dois destaques
relativos ao IMF e à substituição da contribuição pa
tronal. Posteriormente, dentro do espírito de se fazer
uma emenda aglutinativa, formou-se uma subcomis
são dentro desta Comissão, com a participação dedi
cada dos Deputados Walfrido Mares Guia, Marcos
Cintra, Alberto Mourão e também com o apoio do
Deputado Roberto Argenta e passamos a trabalhar
no sentido de propor um texto que pudesse compor a
emenda aglutinativa. Propusemos um texto longo, in
corporando todas as sugestões e críticas que, ao lon
go desse processo, foram feitas. Mais adiante, princi
palmente naquela reunião que tivemos na semana
passada, recebemos uma posição forte, dura, mas
leal de Deputados desta Casa que pediram um texto
mais genérico, mais abrangente e que permitisse o
avanço da questão sem ser tão detalhado como está
vamos propondo. A partir daí, Sr. Presidente, refize
mos o texto, sintético, dando mais flexibilidade à im
plantação progressiva da substituição da contribuição
patronal pelo IMF e, hoje, os Deputados Moreira Fer
reira e Armando Monteiro apresentaram um contra
texto ou urna contraproposta.

O que gostaria, Sr. Presidente, de deixar desta
cado e entregar ao Relator é o seguinte: aquela Co
missão evoluiu muito, tivemos ene reuniões, temos
um texto sintético que permite, acredito eu, obter o
consenso dentro do espírito da aglutinativa. Apareceu
uma nova redação muito parecida com pequenas va
riações. Desejo fazer a V. Exíi uma consulta e uma su-
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gestão ao mesmo tempo. Entregaríamos o texto que
a subcomissão propôs, o texto que os Deputados Mo
reira Ferreira e Armando Monteiro propuseram, fruto
desse entendimento, e pediríamos ao Relator que
nos chamasse para uma reunião final, a fim de que
pudéssemos, em conjunto, fazer um texto definitivo
dentro do espírito da aglutinativa. Obviamente, se a
aglutinativa não vingar pelas questões levantadas,
voltaremos aos destaques originais, que não é o que
queremos. Estamos realmente agora, depois de to
dos os embates, de todas as discussões, muito próxi
mos de um acordo.

Gostaria de deixar registrado que evoluímos
para um texto grande, todo detalhado; passamos para
um texto sintético que mantém a possibilidade; houve
uma contraproposta, então, vamos entregar as duas
versões ao Relator; pedir que S. Exª nos chame para
que em conjunto possamos ter um texto de consenso,
que seria o texto da aglutinativa. Se isso não aconte
cer, se não houver condições de votar a aglutinativa, a
consulta que faço a V. Ex· é se obviamente aqueles
dois destaques do início voltam à votação. Isto seria
uma pena, porque, depois de três meses negociando,
chegamos muito próximos de um consenso. Vamos
torcer para que seja possível fazer a aglutinativa com
o Relator, que atende a todos, senão vamos ter de vo
tar de novo os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Fetter Júnior, não haverá problema
nenhum em votar os destaques de V. Exª, por exem
plo, se já tivermos o entendimento com relação ao
conteúdo que estaria nessa aglutinativa. Não há pro
blema.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Claro. E
estamos muito próximos disso, Presidente. Estou mu
ito satisfeito porque estamos muito próximos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Não vejo problema de votar os destaques. Po
nho em votação o requerimento...

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Vou en
tregar ao Relator Mussa Demes as duas alternativas
e pedir aS. Exll que depois nos chame para fazer esse
consenso.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, viemos prontos para votar a aglutinativa e
não é culpa da Comissão, porque os Estados e o Go
verno Federal não entregaram suas proposições. Mas

a orientação do PFL é que a aglutinativa agora só no
Colégio de Líderes, não mais na Comissão. É essa a
orientação do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Bem, Deputado Pedro Fernandes, volto a di
zer a V. Exll, qualquer Deputado...

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES 
Não, é a bancada do PFL só aceita agora...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Qualquer Liderança. Deputado Pedro Fer
nandes, no momento em que tivermos a aglutinativa
pronta, qualquer Liderança poderá levantar que pre
fere que a aglutinativa seja apresentada no plenário.
Não há problema algum.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES 
Isso.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Antonio Palocci, com a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, acredito que as questões introdutórias
desta reunião já foram suficientes para entendermos
que as negociações têm tido um grande valor para o
andamento da reforma, mas não faremos mágica com
o andamento do processo. Acredito que devemos con
tinuar o processo de negociação em curso, mesmo
porque está sendo positivo para os Estados, desta
que-se, porque parece-me que mais uma vez há um ci
cio de má vontade da União com a reforma tributária.
Isso não é surpresa, mas de qualquer forma há um
processo positivo de negociação com os Estados e
acho que isso deve prosseguir, porque todos temos in
teresse na melhor reforma possível. Por parte da Co
missão temos o nosso texto já votado e temos os des
taques que representam o conjunto das bancadas
desta Casa. Vamos votar os destaques. Se na semana
que vem evoluir mais e tivermos, porventura, uma
emenda aglutinativa apoiada por todos os partidos, po
deremos voltar a discutir um procedimento. Hoje não
temos. É bobagem perdemos mais tempo com isso.

Proponho prosseguirmos com a votação dos
destaques e, havendo evolução da emenda aglutina
tiva, voltarmos a debater. Se há algo que esta Comis
são não tem dificuldade é de debater. Aliás, esta Co
missão deu uma grande demonstração de disposição
de diálogo, porque poderíamos ter votado isso já em
dezembro do ano passado. Esta Comissão conhece a
importância, a complexidade da reforma que está fa
zendo e as resistências de muitos setores para se fa·
zer a reforma tributária, principalmente setores que
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mais arrecadam com a ausência da reforma tributá
ria, que mais têm concentrado renda neste País por
falta de uma reforma tributária, principalmente o setor
financeiro e a Receita Federal, que são os dois seto
res que mais concentram renda no País na ausência
da reforma tributária.

Sugiro passarmos imediatamente à votação dos
destaques das bancadas que representam o conjunto
deste Plenário.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Se me
permitem, nobres colegas, o que existe com essas
paralisações, com essas negociações que até têm
evoluído bem é um certo desalento da sociedade bra
sileiro com a reforma tributária. Estão dizendo que
essa reforma não sai mais. E aquilo que mais estriba
va esta Comissão, que mais animava os trabalhos
desta Comissão é o apoio da sociedade, que anseia
por uma reforma tributária. Bem frisou o companheiro
Antonio Palocci que segmentos que mais arrecadam
realmente são contra, mas são segmentos inexpres
sivos no contexto da sociedade em que vivemos. Qu
ando falo inexpressivos refiro-me a termos quantitati
vos não a termos de receita nem de arrecadação. Aí
são até muito elevados.

Precisamos votar, continuar votando. Não pode
mos parar de votar esses destaques. Vamos continu
ar votando, reunindo-nos para que a sociedade volte
a ter a confiança e retomemos a credibilidade e faça
mos com que a sociedade brasileira acredite que real
mente vamos fazer uma reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Romel Anizio, agradeço as pala
vras a V. ExA

Coloco em votação o requerimento que os
Deputados representantes do PSDB, PT, PPB, PTB,
PMDB assinam:

Requeremos, nos termos do inciso VI
do art. 117 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, preferência para votação
dos destaques abaixo relacionados: 137,
199, 158, 51,52,99 e 241.

Peço a nossa Secretária que distribua cópia
desses destaques aos membros da Comissão, sendo
que, à medida que cada um deles for sendo apresen
tado, vamos tendo conhecimento do seu teor.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, gostaria de requerer que fossem votados
em bloco. Não é possível?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Não é possível Deputado Marcos Cintra. Gos-

taria de colocar em votação, mas, como são de ban
cada, têm que ser votados individualmente, mesmo
que aconteça um grande acordo.

Coloco E!m votação o requerimento de preferência.
Os Srs. Deputados que forem a favor permane

çam como estão, os que forem contrários se manifes
tem. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
De imediato, passo à votação do primeiro desta

que.
Sobre a mesa requerimento de Destaque nº

137, da bancada do PDT.
Trata-se de destaque de bancada para inclusão

do § 42 do art. 145, sobre administração tributária. Ele
cria um órgão de administração tributária.

Deixo 8l palavra à disposição de qualquer um
dos Srs. Deputados que tenham encaminhado esse
destaque e do Relator para encaminhar um posicio
namento com relação a ele.

O SR. ()EPUTADO JOSÉ MllITÃO - Pode re
petir o número, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - É o Destaque nº 137, da bancada do PDT.

Pediria ao Deputado Mussa Demes que já des
se sua posição sobre esse destaque da bancada do
PDT que cria. a administração tributária.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Consulto
o Plenário se alguns dos companheiros deseja defen
der o destaque,...

O SR. DEPUTADO JOSÉ MllITÃO - Eu desejo
defender.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - ... uma
vez que o seu autor é o Deputado Luiz Salomão, que
já não está conosco. O Deputado Eurípedes Miranda,
pelo PDT, poderia fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Militão com a palavra.

O SR.llEPUTADO JOSÉ MILITÃO - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, esse destaque apresentado
pelo Deputado Luiz Salomão foi fruto da viagem que
S. Exª fez à Alemanha e à Espanha junto com o Depu
tado Pauderney Avelino. Dizia-nos, naquela oportuni
dade, que a administração tributária daqueles países
era eficiente, porque elas eram independentes do Po
der Executivo, tinham autonomia, liberdade para agir.
Com essa autonomia, a administração tributária da
queles países tinham maior mobilidade e eficiência.
Em torno disso, foram apresentados outros desta
ques, inclusive um de minha autoria, mas depois o re-
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tiramos por causa do destaque apresentado pelo
Deputado Luiz Salomão.

Essa foi a justificativa apresentada pelo Deputado
para que esse destaque pudesse ser incluído na pro
posta de reforma tributária que estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Agradeço ao Deputado José Militão. Deputado Eu
rípedes Miranda, trata-se de destaque da bancada do
PDT.

O SR. DEPUTADO EURípEDES MIRANDA 
Diz a justificativa do Deputado Luiz Salomão.

O DVS visa dispor a Administração Tri
butária de autonomia administrativa e finan
ceira de modo a permitir-lhe maior mobilida
de, independência e, sobretudo, conforma
ção com os contornos de uma sociedade
moderna, que exige cada vez mais um Esta
do modelado do dinamismo de sua estrutura
administrativa. Evidentemente, caberá a
cada uma das esferas da federação editar
lei ordinária fixando os limites desta autono
mia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, egresso como sou dos quadros da Secretaria
da Receita Federal, sinto-me muito à vontade para
manifestar-me a respeito disso. A Receita Federal
deve ter à sua disposição, como também a máquina
de arrecadação dos estados e dos municípios, os ins
trumentos necessários para ter maior agilização na
cobrança dos tributos. Contudo, este não é o momen
to adequado para se fazer isso, até porque me parece
mais matéria de Direito Administrativo do que de Dire
ito Tributário, em primeiro lugar.

Em segundo lugar, não conheço nenhuma ma
nifestação no âmbito do Ministério da Fazenda nesse
sentido. Não vi nenhuma provocação. Recentemente
o Secretário da Receita Federal encaminhou projeto
de lei a esta Casa que estabelece algumas altera
ções, especialmente no Código Tributário Nacional,
mas não aproveitou a ocasião para tratar dessa maté
ria. Não acho que este seja o momento adequado. Por
essa razão manifesto-me, com o devido respeito que
tenho pelos dois Deputados que defenderam a propo
sição, pela sua rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deixo a palavra à disposição dos Srs. Líderes

para encaminharem a votação, se assim o deseja
rem.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino,
pelo PFL.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEV AVELINO 
Sr. Presidente, com a devida vênia do nosso ilustre e
querido relator, entendo que a criação da Agência de
Administração Tributária no nosso País vem ao en
contro do que deseja a Receita Federal, o Ministério
da Fazenda, uma vez que este é um dos poucos as
suntos que une nossa proposta de reforma tributária
com a equipe econômica. O próprio Secretário Eve
rardo Maciel teve oportunidade de mostrar-se favorá
vel a essa proposta em reunião comigo. Portanto, o
destaque do Deputado Luiz Salomão é fruto não ape
nas como disse o nobre colega José Militão da sua
experiência. Tivemos oportunidade de ver na prática
como funciona uma agência de administração tributá
ria, entendendo que daríamos um avanço em termos
de modernidade para a criação dessa agência. Mais
uma vez com a devida vênia do nosso querido ilustre
relator, Deputado Mussa Demes, que muito honra o
nosso partido, quero dizer que encaminhamos favora
velmente.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Sr.
Presidente, gostaria de ter o texto que está sendo pro
posto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Já pedi à Dra. Angélica que faça chegar às
mãos dos Srs. Deputados o texto de todos os desta
ques que estão sendo votados. V. Exa. receberá ime
diatamente.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Sem o texto não posso emitir opinião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Luiz Carlos Hauly, V. Exa. vai rece
ber imediatamente esse texto.

Com a palavra o Deputado Antonio Kandir.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Essa
iniciativa tem o objetivo de dar instrumentos maiores
para a gestão tributária. No entanto, quero fazer duas
observações. Uma diz respeito à questão da abran
gência dessa proposição. Ela, na verdade, está per
mitindo a autonomia não só de uma agência no âmbi
to da União, mas também aqui é bom que todos os
Parlamentares tenham consciência do que está em
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discussão a dependência dos órgãos de gestão tribu
tária no âmbito dos Estados e dos Municípios. Isso
significa o potencial de criar mais de 5.500 órgãos
com competência e autonomia gerencial. Vale a pena
o Plenário refletir sobre este ponto. Particularmente
quero encaminhar contra a proposição. Ao contrário
do que meu colega Pauderney Avelino informou,
pode ser que eventualmente algumas pessoas na
Receita tenham essa visão, mas não recebi nenhuma
informação no sentido de que o Ministério da Fazen
da é a favor dessa proposição. Ao contrário, as infor
mações que tenho são de que o Ministério da Fazen
da vê com ressalva essa iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Antonio Kandir.

Com a palavra o representante da bancada do
Partido dos Trabalhadores, Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, o debate sobre as agências já
não pode mais ser conduzido em termos do que seja
uma especulação a respeito do caráter ideal do con
trole sobre o aparelho do Estado. A realidade está
provando que em todas as áreas, sem exceção, a
agência está virando um problema. Não raro a agên
cia está virando advogado dos poderosos em todos
os casos: energia, telecomunicações etc. Apenas sob
pressão da sociedade essas agências manifestam-se
no sentido de defendê-Ia.

Tenho a impressão de que não é esse o proble
ma fundamental para melhorar a qualidade da admi
nistração do tributo. São outras as questões. Necessi
tamos reforçar a estrutura da Receita Federal e sua
capacidade de fiscalização. Temos de pensar numa
agência de controle das outras, eleita diretamente
pelo povo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Milton Temer.

Com a palavra o Deputado Fetter Júnior, pelo
PPB.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, o PPB acompanha o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Com a palavra o Deputado Armando Monteiro.

O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO 
Com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o representante do PMDB.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DO VALLE - Sr.
Presidente, o PMDB fica com o Relator; portanto,
contrário ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço a V. Exª

Com a. palavra o representante do PDT, Deputado
Eurípedes Miranda, que já se manifestou que é favo
rável ao destaque. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Celso Giglio.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Sr. Presi
dente, o PTB fica com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - PTB, com o Relator.

a PDr é a favor do destaque.
Como se manifesta o Bloco PSB/PCdoB?

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, vejo com preocupação a questão de mérito
desse destaque. As intenções do Deputado Luiz Salo
mão quando o apresentou eram umas, mas o que pode
estar send() aprovado com ele é exatamente outra coi
sa. Discordamos da visão de Estado que está por trás
da proposição. Entendemos que não é pela fragmenta
ção do que resta do Estado brasileiro a partir das agên
cias ou das autonomias que - no final não servem à so:-
ciedade nem à própria presença sadia do Estado na co
letividade -- iremos efetivamente melhorar o papel do
Brasil diante da nossa economia e da nossa gente.

É melhor rejeitarmos esse destaque de maneira
a garantir o trabalho da fiscalização municipal, esta
dual e federal. a que poderíamos fazer de melhor do
que essa "autonomia" - entre aspas seria - dotar o
País de uma legislação tributária simplificada e unifor
me que permitisse a fiscalização trabalhar. Hoje há
muitas brechas na legislação. Portanto, o trabalho da
fiscalização é muitas vezes inócuo.

Dessa maneira, encaminhamos o voto contrário
ao destaque, favorável ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o representante do Bloco
PUPST/PMN/PSD/PSL, Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - a Blo
co hoje está reduzido a PUPSL. Já não é mais tão
longo, na nova reformulação partidária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - É verdade.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, para não romper a tradição de alinhamen
to automático do PL com as votações do Sr. Relator,
pelo menos no que diz respeito aos destaques, quero
encaminhar o voto favorável ao parecer do Relator,
parabenizando todos os que, do ponto de vista dos
partidos, externaram suas posições e pela clarividên
cia com que o assunto foi discutido. Realmente, a nos-
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sa primeira posição era favorável à emenda, mas a
qualidade dos debates e aproveito para parabenizar
os debatedores Jeva-nos a votar com o Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Agradeço ao Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Não
falo em nome do PSDB neste momento. Sou favorável à
propositura do Deputado Luiz Salomão. Só vamos ter
uma melhoria na administração tributária brasileira com
a unificação dos fiscos, com uma agência funcionando,
tributando desde o Imposto de Renda até o IPTU. O ide
al é este. Quanto mais fragmentado o sistema, pior será.
Hoje nosso sistema tributário é o pior do mundo. Há
evasão, elisão e sonegação. Os incentivos fiscais estão
sendo dados a torto e a direito no Brasil inteiro.

É verdade que o ponto fundamental é a legisla
ção federal única, principalmente quanto ao ICMS, e
as modificações que estamos fazendo. A proposta é
boa. Por isso voto-a com a emenda aditiva do Deputa
do Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Chamo a atenção dos Srs. Deputados para o
seguinte: aqueles que desejarem a inclusão da maté
ria no texto têm de votar "sim"; aqueles que acompa
nharem o Sr. Relator, Deputado Mussa Demes, votam
"não" e terão de se manifestar.

Coloco em votação.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, tenho uma dúvida regimental. O PTB, tendo
em vista o recém-constituído bloco com o PSDB, vota
unitariamente com o PSDB dentro desta Comissão
ou não necessariamente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Sampaio Dória, estamos seguindo
o espelho da Comissão. V. Exa., sempre com a mal·
dade que lhe é característica, traz essa discussão à
tona. Esta Presidência vai ver se chamará os Líderes
etn bloco ou individualmente.

Em votação.

Os Srs. Deputados que forem pela manutenção
do texto do Sr. Relator votam "não" e se manifestam.

Os Srs. Deputados que forem a favor da modifi
cação do texto, permaneçam como se encontram; os
que forem contrários à modificação do texto, manifes
tem-se. (Pausa.)

Rejeitado o destaque, mantido o texto do Rela
tor, Deputado Mussa Demes. (Pausa.)

O Deputado Mussa Demes está solicitando à
Mesa que não votemos o Destaque nº 199, que seria
o próximo. Esta Presidência, atendendo à sua solici
tação, adia a votação do Destaque nº 199.

Destaque nº 158.
Sobre a mesa requerimento de votação do Desta

que n2 158, da Bancada do PSDB, que diz o seguinte:

Requeiro a V. Exa, nos termos regi
mentais, destaque para suprimir, no caso de
operação ou prestação em que os estabele
cimentos remetente e destinatário ou pres
tador e usuário estiverem situados no mes
mo Estado.

Esta seria a supressão. Repito: "no caso de ope
ração ou prestação em que os estabelecimentos re
metente e destinatário ou prestador e usuário estive
rem situados no mesmo Estado".

Este destaque é da Bancada do PSDB. Deixo a
palavra à disposição do Deputado Antonio Kandir
para expor suas razões.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, a razão é muito simples e de ordem práti
ca. Se houver operação de exportação num determi
nado estado, seja ele qual for; transfere-se a merca
doria de um estabelecimento de um estado para outro
do mesmo Estado. Depois, esse estabelecimento, lo
calizado nesse mesmo estado, vai exportar a merca
doria. A única coisa que estamos propondo é que o
texto constitucional não impeça a prática do diferi
mento nas exportações.

Se eventualmente mantivermos o texto tal como
está redigido no relatório aprovado, haverá impedi
mento da possibilidade de diferimento de exporta
ções. Como V. Exas. sabem muito bem, diferimento
de exportações não se trata de nenhuma isenção ou
benefício fiscal, mas simplesmente de deixar para um
segundo momento a cobrança do imposto, caso ele
caiba. Nas exportações não vai haver o imposto.
Então, não tem sentido impedir essa norma prática.

O objetivo do destaque é dar a faculdade aos
estados de permitir o diferimento nas operações entre
um estabelecimento e outro, no mesmo Estado, se
eventualmente no futuro houver exportação. Por essa
razão, estamos pedindo a supressão, por meio desse
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destaque, das expressões que impedem a operação
de diferimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - O Depu
tado Antonio Kandir já esclareceu suficientemente a
proposição. Manifesto-me favoravelmente à aprova
ção do destaque.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PAlOCCI- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PAlOCCI - Se
não houver questões de maior polêmica, sugiro que não
seja necessário o encaminhamento de bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Se ninguém desejar contestar o que foi dito
pelos Deputados Antonio Kandir e Mussa Demes, po
deremos encaminhar a votação.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, gostaria de pedir ao Deputado Antonio
Kandir que esclarecesse o texto do destaque, uma
vez que se referiu apenas ao diferimento de produtos
eventualmente exportados. O texto menciona é diferi
mento de produtos ou mercadorias que também se
jam transferidos a outros Estados, não necessaria
mente exportados ao exterior. A justificativa seria a
mesma, uma vez que, na medida em que haverá tri
butação interestadual, se poderia estar abrindo uma
janela, uma maior burocratização do processo tributá
rio ou até mesmo problemas de evasão.

As transações interestaduais também passari
am a permitir o diferimento?

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - O dife
rimento, como V.Exa. sabe muito bem, não significa a
não_cobrança de impostos.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - É me
ramente o adiamento.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - É o
adiamento da cobrança.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sim,
mas transfere a receita para o Estado que recebe a
mercadoria, na medida em que se difere essa tributa
ção no Estado de origem. Então, ela tem implicações do
ponto de vista também da distribuição desse recurso.

Só queria um esclarecimento. A justificativa é perfeita
mente razoável no caso da exportação, mas muito me
nos convincente no caso de transações interestaduais.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - No
entanto, tenho a impressão de que já definimos na
Constituição que vai obedecer ao princípio do destino.
Se houver o princípio do destino, não há tributo na
operação de exportação de um estado. Portanto, é
simplesmente operacionalizar isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Os Srs. Deputados que forem contrários ao texto
do Relator favoráveis ao destaque votarão "não"; os
que forem favoráveis à manutenção do texto do Relator,
votarão "sim". Repito, para aprovar o destaque o voto é
"não", para modificar o texto do Relator, o voto é "não".

Em votação.
Trata.-se de um DVS; como tal, exige um sistema

de votação todo próprio.
Os Srs. Deputados que forem contrários ao tex

to do Relator, ou seja, favoráveis ao destaque, votam
"não"; os que forem favoráveis à manutenção do texto
do Relator, contrários ao destaque, votam "sim".
Então, para votar com o destaque, o voto é "não".

Em votação.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao des

taque manifestem-se. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pois não.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - O próxi

mo destaque, pelo que entendo, é o de nQ 51.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Sim, é este.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Queria

pedir que fosse feita a inversão, sendo votado primei
ro o de nº 52, se não houver discordância do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Sem problemas, Deputado. Se todos concor
darem, votaremos primeiramente o Destaque nº 52.

Em votação o Destaque nº 52, da bancada do
PPB, do Deputado Fetter Júnior, que, nos termos do
art. 161, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requer destaque do inciso IV, do
art. 157, abaixo transcrito.

Deixo a palavra à disposição do Deputado Fet
ter Júnior para encaminhar o destaque.

O !3R. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, Srs. e S~ Deputados, este destaque fica
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dentro da filosofia que temos defendido desde o iní
cio nesta Comissão, no sentido de que os impostos
sobre a propriedade sejam municipais. Especifica
mente nesse caso, estamos defendendo que o
Imposto Territorial Rural ITR sej.a uma das receitas
dos municípios.

No texto atual da Constituição, todos sabemos
que a União arrecada e repassa 50% aos municípios.
No texto do relator, o estado é que passa a arrecadar
e poderá ou não fazer convênio com os municípios,
pois passa a ser uma receita estadual.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendemos
que o Imposto Territorial Rural é a contrapartida do
IPTU; ou seja, se no município se cobra o IPTU para
que a Prefeitura Municipal conserve as ruas, faça a
limpeza, a contrapartida disso no interior é que possa
receber os recursos das propriedades rurais e usá~'os

para fazer estradas, escolas e postos de saúde. Por
tanto, é uma contrapartida aos serviços prestados
pelo Município.

Conhecemos as argumentações contrárias no
sentido de que os Municípios têm dificuldades para
arrecadar. Isso é conhecido. Os Municípios são os
maiores interessados em ter essa receita e têm condi
ções de prestar um serviço efetivamente real aos
seus constituintes. Esse é um valor irrisório dentro da
arrecadação tributária do Brasil. No último ano, cor
respondeu a mais ou menos 200 milhões. Temos cer
teza de que se essa receita for dos Municípios, ela
efetivamente será cobrada porque eles têm interesse
nesse recurso para prestar serviços aos munícipes
da área rural.

Cito exemplos da época da inflação. Um Prefeito
disse-me certa vez que quando recolhia o ITR no seu
Município, dava para comprar uma patrola; quando o
recurso voltava um ano depois dava para comprar
apenas o pneu. Esse é um processo totalmente dis
torcido, que não representa nenhuma receita signifi
cativa para os Estados. Esse valor é irrisório para os
Estados, mas é essencial para os Municípios de base
agrícola, que são a grande maioria do Brasil.

Por este motivo, faço um apelo aos membros da
Comissão. Os Estados não perdem absolutamente
nada, mas os Municípios efetivamente ganham. É
uma receita importante e será bem administrada para
prestar serviços na área rural. Hoje, os Municípios
têm de fazer estrada, escola e não possuem receita
para isso. Assim, queremos corrigir esse ponto da re
forma, fazendo um apelo aos Srs. Deputados para
que o ITR seja efetivamente um imposto constante
das receitas municipais.

o SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Sampaio
Dória, depois ao Deputado Celso Giglio.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - E também ao Deputado Luiz Carlos Hau/y.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
- Coloque_me na lista, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Depois ao Deputado Philemon Rodrigues.

Com a palavra o Deputado Sampaio Dória.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, respeitosamente quero divergir das considera
ções e das conclusões do Deputado Fetter Júnior. É
consensual que o desempenho da União, no tocante à
arrecadação desse tributo, tem sido absolutamente
medíocre. Por isso, seu deslocamento para competên
ci.a dos Estados e dos Municípios vai gerar um resulta
do positivo substancialmente maior do que aquele que
tem sido registrado pela União.

Sr. Presidente, embora sejam racionais as con
siderações que o Deputado Fetter Júnior fez, para
vastas porções do nosso País, sobretudo para aque
las mais atrasadas, não se pode deixar de considerar
como fato grave, tão generalizado quanto odioso e la
mentável a influência dos produtores, dos proprietári
os rurais, especialmente dos grandes, na vida política
daqueles Municípios onde estão localizadas essas
propriedades. Isso é histórico. Ainda hoje, no início do
terceiro milênio, isso se dá em largas faixas do territó
rio brasileiro, seguramente na maioria dos Estados.

Entregar a Prefeitos notoriamente influenciáve
is, sob todos os pontos de vista, a cobrança desse tri
buto dos grandes e dos médios proprietários rurais é
condenar esse tributo à continuidade de um desem
penho medíocre, pífio e quase simbólico. Na verdade,
o que devemos fazer é aproveitar a estrutura daque
les Estados mais desenvolvidos e independentes. De
imediato citaria dois que estão muito interessados em
assumir e cobrar efetivamente esse tributo: São Paulo
e Rio Grande do Sul. Não cito outros apenas por des
conhecer a capacidade dos mesmos de ter um de
sempenho maior e mais significativo na cobrança do
ITR. De qualquer maneira, a sociedade teria seguran-
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ça de uma cobrança mais efetiva da parte de estrutu
ras mais independentes do conjunto dos proprietários
rurais do que se esse tributo estiver nas mãos de mi
lhares de pequenos prefeitos, muito dependentes do
poder econômico e político dessas lideranças rura
listas, tão bem representadas em alguns Estados do
Centro-Oeste do nosso País pelo meu companheiro e
colega.

Sr. Presidente, é um desperdício tirar da União,
que cobra mal, mediocremente, e entregar os produ
tos nas mãos de Prefeitos que não têm nenhuma in
dependência, condição, organização e estrutura para
cobrar dos grandes proprietários rurais. Nas mãos
dos Estados esse tributo realmente pode ter um papel
muito mais importante do ponto de vista arrecadató
rio. Com a possibilidade do convênio que o Relator
estabeleceu, uma parte substancial do produto da ar
recadação pode destinar-se ao Município. A rigor es
tou preocupado com a arrecadação e não com o usu
fruto dos recursos advindos desse tributo.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Deputado Sampaio Dória, peço a V. Ex!! que con
clua. Os Deputados Celso Giglio, Luiz Carlos Hauly e
Philemon Rodrigues também pediram a palavra.

Esta Presidência tem tido o cuidado de não cer
cear palavra de nenhum dos membros da Comissão,
mas peço-lhes que sejam breves.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Co
meçou a Ordem do Dia, Sr. Presidente? Essa votação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Não, ainda não, Deputado Luiz Carlos Hauly.

Concedo a palavra o Deputado Celso Giglio
para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - Em primei
ro lugar quero agradecer-lhe a gentileza de permitir que
o PTS vote, como o fez na última votação. Entendo que
V. Ex! pensa como eu. Ou seja, Temos de nos acostu
mar no ninho e aprendermos a fazer bico.

Discordo do Deputado Sampaio Dória. Concor
do com o Deputado Fetter Júnior, porque isso consta
da nossa proposta a emenda à reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Celso Giglio, peço a V. Ex!! que seja
rápido

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Não sei
por que o Deputado Sampaio Dória tem tanta coisa
contra os pequenos Prefeitos. Trata-se de homens e
mulheres bastante capazes.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Tenho
contra o fato de os proprietários rurais não pagarem o
tributo neste País.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - Sr. Presi
dente, na residência de V.Ex!!...

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sou
proprietário rural, ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço a V. Ex!! Deputado, Sampaio Dória, que
permita ao Deputado concluir.

OSR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - ... demons
tramos boa vontade no sentido de votarmos a reforma
tributária. Votamos a emenda aglutinativa, mesmo sem
votarmos os nossos destaques. Entendemos que a vo
tação da reforma tributária teria um alcance muito maior
do que a votação dos destaques em separado. Entre
tanto, concordo com o Deputado Fetter Júnior. Os Muni
cípios estão entrando nesse novo pacote no escuro
sem saber quais serão em definitivo nossa arrecada
ção. O ITR é um imposto típico do Município.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço a V. Ex!! Deputado.

Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - A

mais antiga reivindicação municipalista deste País é o
ITR municipal. Quem tem experiência de cobrar sobre
a propriedade territorial urbana é o Município. O Esta
do não tem experiência, assim como a União, por isso
que a União durante décadas mal cobrou esse tributo,
que no ano passado não chegou a 200 milhões de rea
is. Quem tem capacidade de cobrar isso e habilidade
sem custos adicionais esem criar uma nova repartição
pública é o Município. O Município reivindica há muitos
e muitos anos o justo direito de tributar aquilo que está
dentro de sua sede, que o território rural não tem dife
rença nenhuma do território urbano. Então, o Município
brasileiro merece esse respeito, com a aprovação des
sa emenda do Deputado Fatter Júnior.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, entendi no começo dos nossos trabalhos
que estamos procurando encontrar uma emenda
aglutinativa. Não há a menor dúvida de que vamos
chegar a ela. Se isso ocorrerá no Plenário ou nesta
Comissão depende, entre outras questões, da res
posta que o nosso Presidente dará sobre as indaga
ções coloGados aqui. No entanto, o que dissemos?



09334 Quinta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Vamos começar a votação dos destaques tendo em
vista as conversas em curso. Está-se construindo
uma aglutinativa. Há alguns entendimentos feitos.
Quero sugerir que se retire essa discussão, porque,
se eventualmente significar uma determinada vota
ção, esta irá contra o que propusemos. Ou seja, ten
tarmos construir votações na direção da aglutinativa.
Por essa razão, requeiro a retirada de votação da ma
téria, a fim de não colocarmos em risco o processo de
votação na direção da emenda aglutinativa e dos en
tendimentos feitos.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presi
dente, se nos deixarmos levar por essa lógica, é melhor
não '.K>tarmos os destaques. Creio que em todos os me
mentos vamos ter dúvidas se vamos ou não passarvotar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Philemon Rodrigues ...

O SR. DEPUTADO SILVlq TORRES - Queria
apenas terminar. Nesse caso específico, creio que o
Deputado Antonio Kandir não chegou a explicitar cla
ramente se a votação, passando ITR para os Municí
pios, contraria o pensamento dos Estados. Existe
essa ameaça? Não vejo lógica.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Posso
completar?

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Lógico,
gostaria de ser esclarecido.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - O
Deputado Silvio Torres tem razão no que diz. Se em
algum momento não houver emenda aglutinativa, va
mos votar e tomar decisões que eventualmente não
vão estar na mesma direção.

Ainda não descartamos a hipótese de descrever
emenda aglutinativa. Hoje mesmo tivemos uma reu
nião extraordinária e muito positiva com os Estados,
que pressupõem que o ITR ficará com eles. Não há
problema deixarmos para votar essa matéria mais à
frente. Contudo, se estamos negociando assunto que
diz respeito diretamente aos Estados e votarmos na
direção contrária...

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputado
Antonio Kandir, estou apenas apresentando uma su
gestão. Se temos pontos ainda não decididos e há con
versação com os Estados ou com o Governo Federal a
respeito deles, é melhor não votarmos os destaques.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Milton temer

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ou colo
camos em votação ou interrompemos nossa reunião
para que o Bloco PSDB/PTB chegue a um acordo.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Deputados, a ponderação que faz o Depu
tado Antonio Kandir é procedente. O Deputado Fetter
Júnior também sabe que os destaques que votamos
anteriormente não afetam absolutamente nada o pos
sível entendimento da Comissão, que vai referendar
ou não o entendimento com os Estados.

Acredito que o Deputado Antonio Kandirtem ra
zão num ponto que levantou. No momento em que o
ITR está desde o primeiro momento no texto do Rela
tor como imposto estadual, mesmo que haja desta
que para votar, acredito que esse ponto... Há desta
ques sem problema algum.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - Sr. Presi
dente, manifestamos nossa boa vontade em votar a
emenda aglutinativa. Não nos manifestamos nós,
Municípios porque entendemos que a reforma deve
ria avançar. V. Ex! colocou em votação esses desta
ques no início desta tarde. Na aglutinativa do Relator
Mussa Demes consta como ITR da mesma forma. Os
Estados em momento algum reclamam que o ITR fi
que com eles. Afinal, trata-se de imposto insignifican
te para eles. Para os Municípios é um imposto extre
mamente importante.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Philemon Rodri
gues.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
Quero dizer aos membros desta Comissão que desde
o início dos trabalhos venho lutando para que a refor
ma tributária tenha algo que beneficie o povo. Discu
te-se aqui de maneira árdua benefícios para a União,
os Estados, às vezes para o Município muito pouco,
mas para o povo, nunca.

Sr. Relator, apresente-me um texto que mostre
claramente que o contribuinte será beneficiado com
a reforma tributária. A emenda do Deputado Fetter
Júnior que passa o ITR para o Município beneficiará
seu povo. Afinal, o recurso ficará investido lá. Não é
válido o que disse o Deputado Sampaio Dória. O Mu
nicípio que não tem competência para arrecadar o
ITR perderá. Quem quer ajudar seu Município se or
ganizará para cobrar o ITR e dessa maneira benefi
ciar o povo.
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Sou favorável à aprovação do ITR, porque ele fi
cará diretamente no Município e por conseqüência
beneficiará seu pOI o. Devemos votar hoje esse im
posto. O Estado tern muito; o Município, pouco.

O SR. PRE~jIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Philemon Rodrigues.

Com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado.
Logo após falará o Deputado Pauderney Avelino.

O SR. Dl PUTADO RONALDO CAIADO - Sr.
Presidente, CEusou-me estranheza a discriminação
feita peJo Deputado Sampaio Dória contra os produto
res rurais. Na verdade, S. Ex! está com medo de eles
influenciarem nas decisões dos Municípios. O Depu
tado deveria estar preocupado com os auditores do
FMI que estão monitorando toda a política do País.
Essa é a verdade.

Em segundo lugar, o produtor rural foi o respon
sável pelo superávit na balança de pagamentos, pela
maior absorção de mão-de-obra no País e sustentou
a âncora verde neste País que conteve o processo in
flacionário.

Precisamos estudar o Imposto Territorial Rural,
que vem do Estatuto da Terra. Nele prevê-se que o
ITR não tem afinalidade de arrecadação. Seu objetivo
é fazer com que incidam nas terras não produtivas al
tas taxas de impostos. As terras produtivas aquelas
que cumprem a função social, geram emprego e pro
dução deverão ter uma cota mínima do Imposto Terri
torial Rural. Por isso que o produtor rural deve ser res
peitado. Quem conhece a vida deles são os Vereado
res e os Prefeitos. Nessa hora teremos uma avaliação
correta do comportamento de cada produtor rural em
cada Município do Brasil.

Sr. Presidente, pelas razões expostas, voto pela
municipalização do Imposto Territorial Rural, nossa
luta antiga nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
Sr. Presidente, ..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Milton Temer, por favor ... Está com
a palavra o Deputado Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEV AVELlNO - ...
gostaria que os demais companheiros prestassem
atenção ao que temos a falar, até mesmo por uma
questão de respeito à Presidência e à Mesa. Temos
de resolver se vamos continuar esta reunião ou sus
pendê-Ia. Temos de chegar a um amplo entendimento
a respeito da emenda aglutinativa. Temos de discu-

ti-Ia com todos os Líderes e membros desta Comis
são. Não devemos discutir apenas se o Município tem
ou não capacidade de executar tal tarefa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Ronaldo Caiado, por favor ...

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
A Lei de Responsabilidade Fiscal votada por todos
nós tem como pressuposto básico que os Municípios
tenham suas máquinas de exação para cobrar os im
postos municipais. Se viermos a aprovar que o ITR
seja cobrado pelo Município, é óbvio que ele será
obrigado a cobrá-los, caso contrário sofrerá sanções.

Sr. Presidente, o que está em discussão é acon
tinuidade desta reunião. Não devemos continuar vo
tando mais qualquer assunto, uma vez que estamos
chegando a um impasse. Temos de decidir se avança
mos ou se recuamos no colégio de Líderes.

Peço a V. Exa que suspenda a sessão, a fim de
podermos, de forma correta, solucionar o imbróglio
em que se transformou a Comissão da Reforma Tri
butária.

Hoje ouvimos declarações duras do Secretário
da Receita Federal que vem de encontro ao que esta
mos fazendo ao longo de todo esse período de mais
de um ano de trabalho árduo e difícil. Queremos en
contrar uma saída. Esta, com certeza, virá por inter
médio dessa emenda aglutinativa. Tanto faz votarmos
como não, a decisão está tomada ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Deputado Pauderney Avelino, agradeço a
V. Ex! as palavras. Passarei a palavra ao Deputado
Fetter Júnior, que com certeza e muita ponderação
encaminhará essa questão.

Temos de colocar as coisas em seus devidos lu
gares. Esta Comissão votou um projeto de reforma tri
butária que significa a racionalização do sistema. Ele
atende ao contribuinte porque significa redução de car
ga tributária sobre os setores que estão muito apena
dos, ampliação da base tributária e um sistema tributá
rio harmônico como acontece no resto do mundo.

Pois bem. Depois da votação feita por esta Co
missão, aconteceram peço a atenção do Deputado
Philemon Rodrigues contrariedades externadas por
Secretários de Fazenda, Governadores e pela União.
Esta Comissão deveria entender-se com a União e
com Estados e Municípios para que o texto pudesse
chegar com mais facilidade de aprovação ao plenário.
Isso não significa que a Comissão abra mão daqueles
princípios que estabeleceu a partir do início dos nos
sos trabalhos.
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Avançamos durante esses meses. Temos uma
proposta de reforma tributária já acordada com os
Estados. O IVA estadual deve ter apenas uma legisla
ção em vez das 27, com alíquotas uniformes e não a
doidice que temos hoje. Isto já está acordado com os
Estados.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
Permita-me V. Ex! um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Philemon Rodrigues, um momento
por favor. Minha conclusão é fundamental para colo
carmos as coisas nos seus devidos lugares.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Luiz Carlos Hauly, peço a atenção
de V. Ex! para o que vou falar. O Deputado Pauderney
Avelino levanta uma importante questão. Indaga S. Ex!!
se o Governo Federal não apresentou análise da pro
posta que lhe foi enviada na última terça-feira e se o
Sr. Secretário Everardo Maciel diz algumas coisas
hoje na imprensa com relação aos tributos sobre o co
mércio eletrônico. Não temos de discutir isso. Esta
mos no caminho correto. A Comissão está trabalhan
do, vai votar os destaques até o fim. É natural que as
sunto como esse gere discussão. Há sempre os que
são a favor e os que são contra.

Deixo a palavra com o Deputado Fetter Júnior,
autor do destaque, para que diga o que pensa da pro
posta.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
Sr. Presidente, prometo que vou usar apenas 30 se
gundos para dizer-lhe que o benefício que o contribu
inte obteve nessa reforma foi burocrático, só no papel.
O contribuinte quer benefício no bolso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Srs. Deputados, peço a atenção de V. Ex!!!!. A dis
cussão de uma proposta de reforma tributária que sig
nifica desoneração dos produtos essenciais, da produ
ção, das exportações, traz grande vantagem para o
trabalhador, em especial o de baíxa renda.

Tem a palavra o Deputado Fetter Júnior.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, não resta dúvida de que nossa proposta cau
sou grande polêmica. Não esperava que fosse dife
rente. Reforma tributária é isso mesmo. Não tenho dú
vida de que colocado em votação esse assunto, a
proposição teria tudo para prosperar, pelas manifes
tações que ocorreram.

Há uma Comissão negociando. Não quero ser
mais esperto que ninguém, ter eventual maioria e
embananar o processo. Tenho certeza de que ga
nharia esta votação hoje. Agora quero deixar claro
e peço aos companheiros apoio que esta Comissão
que nos representa na tripartite terá o dever de apoiar
os Estados. Há uma maioria na Comissão apoiando o
ITR. Se for possível um acordo, a proposta vai se via
bilizar, não apenas numa votação episódica, mas na
sua tramitação daqui para a frente no Congresso Na
cional.

Não podemos abrir mão do direito que a Comis
são tem de deliberar. Se os Estados não quiserem
esse acordo, vamos exigir a votação. Tenho certeza
de que vamos ganhar. Não queremos ser intransigen
tes. Se os Estados abrirem mão disso, se chegarmos
a um consenso com uma redação alternativa ou acei
tando puramente como propusemos, o PPB e eu
como autor, mesmo até contrariando a manifestação
de alguns companheiros que estão apoiando a pro
posta, que tenho certeza de que é majoritária neste
momento, não inviabilizaremos o processo.

Entendo que a Comissão deseja essa munici
palização. Portanto, os Estados têm de buscar acordo
que atenda aos Municípios e à maioria da Comissão.
Caso contrário, esse assunto vai voltar e vamos der
rotar o entendimento dos Estados, mesmo não que
rendo fazer isso.

Peço aos demais companheiros que dêem um
voto de confiança à Mesa, para que ela negocie. Não
queremos, em cima de uma maioria eventual, criar
contratempo. Não vamos abrir mão do princípio. Se
não houver entendimento lá, volta para cá e tenho
certeza de que vamos ter maioria. Afinal, é um impos
to tipicamente municipal. (Palmas isoladas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço muito ao Deputado Fetter Júnior.
Quero dizer aos Deputados Ronaldo Caiado e Celso
Giglio, que se manifestaram pela votação, como tan
tos colegas, que não tenho a menor dúvida de qual é
a posição desta Comissão sobre o destaque que vai
ser votado. Temos de mostrar aos Estados que existe
uma posição majoritária na Comissão na direção de
que o ITR seria melhor administrado pelos Municí
pios. Contudo, acho muito boa a iniciativa do Deputa
do Fetter Júnior, porque pelo menos esta observação
tem que ser feita aos Estados antes do bater martelo
com relação ao texto. Por isso dou por suspensa esta
discussão. Já estamos sendo chamados para a
Ordem do Dia.
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o SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr.
Presidente, os responsáveis pela Comissão deveri
am fazer uma triagem antes de os destaques virem
para ela, caso contrário, sofreremos grande des
gaste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Ronaldo Caiado, agradeço-lhe a
sugestão. Contudo, já pretendia fazer isso.

Tem a palavra o Deputado José Militão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MIL/TÃO - Sr. Presi

dente, se não pudermos votar o Destaque nQ52 por
que ele interfere nas negociações, não podemos tam
bém votar o Destaque nQ51 , do Deputado Fetter Júni
or, que transfere o IVA para os Municípios; o Desta
que nQ99, que trata do fundo de equalização e conse
qüentemente o nQ241, do Deputado Luiz Salomão,
que também trata da extinção do IVV.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Militão, teremos até amanhã
o resultado desse texto. Os demais destaques não fi
carão prejudicados. Pretendemos votá-los a partir de
amanhã, sem problema algum.

Convoco os Srs. Deputados para a reunião que
deverá realizar-se na próxima terça-feira.

Está encerrada a presente reunião.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO SUBSTITUTIVOS DO SENADO

FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO NQ 472-0, DE 1997, DO SENADO

FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DOS
ARTS. 48, 62 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS

PROVISÓRIAS).

Ata da 21 reunião, realizada em 23-2-2000
(Eleição de Presidente e dos Vice-Presidentes)
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois

mil, às onzes horas e trinta minutos, no Plenário nQ 5,
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília
DF, reuniram-se, ordinariamente, os Deputados
membros da Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao substitutivo do Senado Federal à Proposta
de Emenda à Constituição nQ472-0, de 1997, do Se
nado Federal, que "altera dispositivos dos artigos 48,
62 e 84 da Constituição Federal e dá outras providên
cias". Na forma do art. 39, § 42 do Regimento Interno,
o Deputado Gérson Peres assumiu a presidência dos
trabalhos. Compareceram os Deputados Almeida de
Jesus, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Pannunzio,
Armando Monteiro, Babá, Carlos Dunga, Eber Silva,

Eduardo Seabra, Francistônio Pinto, Gerson Peres,
João Paulo, José Machado, José Ronaldo, Mauro Be
nevides, Nelson Meurer, Nelson Otoch, Osmar Serra
glio, Paes Lanim, Paulo Magalhães, Ricardo Ferraço,
Ricardo Izar, Roberto Brant, Ronaldo Caiado, Sílvio
Torrs, Vic Pires Franco e Veda Crusius, titulars; Alcio
ne Athayde, Almerinda de Carvalho, Bonifácio de
Andrada, João Castelo Josué Bengtson, Júlio Delga
do, Professor Luizinho, Raimundo Colombo, Waldir
Schimidt e José Genoíno, suplentes: Deixaram de
comparecer os Deputados Affonso Camargo, Fer
nando Gabeira, Fernando Gonçalves, José Antonio,
José Pimentel e Romel Anízio. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou aberta a pre
sente reunião destinada à seguinte Ordem do Dia:
Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. Antes
e iniciar o processo de votação, o Senhor Presidente
esclareceu ao Plenário que haviam sido indicados os
seguintes nomes para os cargos da Presidência da
Comissão pela chapa do acordo entre as lideranças:
para Presidente, Deputado Ricardo Izar, indicado
pelo PMDB; para 2º Vice-Presidente, Deputado João
Paulo, indicado pelo PT; para 3QVice-Presidente,
Deputado Nelson Meurer, indicado pelo PPB. O
Senhor Presidente convidou ° Deputado Josué
Bengtson para escrutinador. Em seguida, suspendeu
a reunião para confecção das cédulas com o nome do
Deputado Anivaldo Vale, para 1Q Vice-Presidente
indicado pelo Bloco PSDB/PTB. Com a palavra, o
Deputado José Genoíno fez ponderações acerca do
procedimento adotado pela mesa da Câmara dos De
putados de não remeter à promulgação a parte co
mum aprovada entre a referida PEC e °Substitutivo
do Senado Federal. O Senhor Presidente teceu con
siderações a respeito das ponderações de S. Exª
Usou ainda da palavra o Deputado Silvio Torres. A
seguir, o Senhor Presidente comunicou a indicação
do Deputado José Genoíno para compor a Comissão
na qualidade de membro suplente, em substituição
ao Deputado Ricardo Berzoini. Usaram também da
palavra os Deputados José Machado e Antonio Car
los Pannunzio. Dando prosseguimento à reunião, o
Senhor Presidente comunicou haver na cabine de vo
tação cédulas em branco para o caso de a escolha
não recair sobre os nomes indicados, procedendo à
chamada dos Deputados para a votação. Encerrada
a votação, e após a abertura da urna, verificou-se a
coincidência entre o número de sobrecartas e ° nú
mero de votantes (26); apurados os votos, obteve-se
o seguinte resultado: para Presidente, Deputado Ri
cardo Izar, com 22 votos, favoráveis; para 1º Vi-
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ce-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, com 22 vo
tos favoráveis; para 2º Vice-Presidente, Deputado
João Paulo, com 22 votos favoráreis; para 32 Vi
ce-Presidente, Deputado Nelson Meurer, com 22 vo
tos favoráveis. Houve 4 votos em branco. A seguir, o
Senhor Presidente convidou os recém-eleitos e toma
rem assento à Mesa. Logo após, o Senhor Presiden
te, Deputado Ricardo Izar, convocou a próxima reu
nião para o dia 12-3, 4!! feira, às 10 horas, para elabo
ração do roteiro de Trabalho. Na forma do art. 41, inci
so VI do Regimento Interno o Senhor Presidente de
signou Relator o Deputado Roberto Brant, comuni
cando aos membros da Comissão que o prazo para
recebimento de emendas terá início a partir de ama
nhã, por 10 sessões, tecendo ainda considerações
sobre os procedimentos regimentais para apresenta
ção das referidas emendas. o Deputado Antonio Car
los Pannunzio solicitou que a secretaria da Comissão
enviasse a todos os membros cópia do avulso e de
quadro comparativo entre a matéria aprovada peja
Câmara e o substitutivo do Senado Federal, sendo
acolhido pelo Senhor Presidente. Usaram da palavra
os Deputados João Paulo, Roberto Brant, Professor
Luizinho e Gerson Peres. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de to
dos e encerrou a reunião às doze horas e trinta minu
tos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas ta
quigráficas, após decodificações, farão parte inte
grante desta, Ata. E, para constar eu, Mário Drausio
Coutinho, Secretário, lavrei a presente Ata, que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- Declaro abertos os trabalhos da presente reunião
convocada para a eleição do Presidente e do
Vice_Presidente da Comissão Especial, para proferir
parecer à PEC n2 472, de 1997, que trata da regula
mentação de medidas provisórias.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- Um minuto, Deputado. Vamos ouvir V. Exª, com todo
o prazer.

Na forma do § 42 , do art. 39, do Regimento Inter
no, compete-me assumir a Presidência dos trabalhos.
O quorum exigido para eleição nos cargos é de 17
Deputados, maioria absoluta. Peço a V. Ex!! a com
preensão no sentido de que permaneçam no recinto
até o término desta reunião.

Antes de iniciar o processo da votação, desejo
ainda esclarecer a V. Ex!! que, por acordo das lideran
ças, encontram-se sobre a mesa de votação as seguin
tes indicações para composição da chapa: para Presi
dente, Deputado Ricardo Izar, indicado pelo PMDB;
para 12 Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, indi
cado pelo PSDB/PTB; para 2º Vice-Presidente, Deputa
do João Paulo, indicado pelo PT; para 3º Vi
ce-Presidente, Deputado Nelson Meurer, indicado pelo
PPB. Há ainda cédulas em branco para Presidente e Vi
ce-Presidentes, caso a escolha não recaia nos nomes
indicados. À medida que forem sendo chamados os Srs.
Deputados, depois de assinarem a folha de votação e
de posse da sobrecarta, devem dirigir-se ao local da vo
tação e selecionar suas cédulas, colocando-as no en
velope que será depositado na urna.

Posso convidar um Deputado para auxiliar a Pre
sidência. Portanto, convido o Deputado Josué Beng
tson, pelo Pará, para sentar-se a nossa esquerda.
Como a indicação do Deputado Anivaldo Vale chegou
agora, está sendo confeccionada a cédula.

Ouviremos, com muita alegria, o Deputado
José Genoíno, que pediu a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, é uma alegria fazer uma questão de ordem a
V. Ex'i, até porque aprendi nesta Casa, com V. Exa, a
se dirigir ao Presidente. É tanto que, ao abrir a reu
nião, V. Ex'i cometeu o bom vício, porque V. Ex'i nun
ca esteve no poder, mas, sim, daqui para baixo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Pe
res) - Somos do baixo clero!

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Então,
é uma honra dirigir-me a V. Ex'i.

Sr. Presidente, hoje esta Comissão está-se insta
lando, e não podemos deixar de dizer algumas coisas,
para que fiquem registradas nas atas desta Comissão
Especial. Ela está-se reunindo hoje depois de um mês
de convocação extraordinária, porque houve uma reu
nião, segunda-feira à noite, no Palácio do Planalto:
Nessa reunião, o Palácio do Planalto disse o que acei
ta nas limitações de medidas provisórias. E aí a Comis
são, com as bênçãos do Palácio do Planalto, reúne-se,
com um acordo feito para a indicação do Presidente e
Relator. É bom deixar bem claro para os colegas da
Comissão que o PFL, por justa razão, reivindicava
essa Relataria. E o PSDB endureceu o jogo; queria
que fosse o Deputado Silvio Torres. O Deputado Silvio
Torres me procurou para dizer que queria fazer um
grande trabalho na Comissão. Eu estava animado. E,
ontem, depois daquela promissora reunião do Palácio
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do Planalto, naquela mesa oval, as prerrogativas do
Congresso Nacional foram discutidas com o Chefe do
Poder Executivo. E faço questão de dizer aos meus
colegas que a democracia é bonita. Aliás, V. Ex!! disse
isso muitas vezes no plenário. Hoje, uma regra que
prejudica amanhã beneficia. Nós, da Oposição, fomos
vítima de uma questão de ordem sobre a reforma da
Previdência. Recorremos à Mesa e perdemos; recor
remos ao Supremo Tribunal Federal e perdemos. Essa
emenda que V. Ex! anuncia como objeto desta Comis
são encontra-se legalmente do mesmo jeito em que
está a emenda da Previdência. Ela podia ser promul
gada, retirando-se do texto apenas a tramitação de
medida provisória. Fizemos esse pleito aos Presiden
tes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
no sentido de que aquela legalidade, que então nos
prejudicou, nos beneficiasse agora. Mas não usaram.
Estamos, pois, diante de dois pesos e duas medidas.
Talvez tenhamos de ir ao Supremo Tribunal Federal
para dizer que aquela legalidade só vale para a maio
ria ou para a minoria. E os colegas se lembram da fa
mosa emenda que foi promulgada de maneira fatia
da...

Sr. Presidente, foi feito um acordo que foi anun
ciado pela imprensa. Esse acordo está motivando
esta reunião. Por que esta Comissão não se instalou
antes, se a medida provisória estava em vigor durante
a convocação extraordinária? Este assunto é con
gressual. Nós, da Oposição, sempre trabalhamos jun
tos, mas fomos excluídos do banquete em que o acor
do foi selado, na segunda-feira à noite. Esta Comis
são certamente irá defrontar com os termos daquele
acordo. Digo aos colegas que não acredito mais que
daqui saia alguma coisa. Quantas vezes já instalamos
uma Comissão Especial para discutirmos medida
provisória?! Desde 1995. Fizemos a primeira vez, a
segunda vez e a terceira vez. Votamos uma emenda
igual por unanimidade na Câmara e no Senado. Se o
que foi votado por unanimidade não foi promulgado,
como vou acreditar que esta Comissão possa produ
zir agora um milagre? Sou descrente, mas como Par
lamentar tenho de participar. E vou parlar.

Espero, Sr. Presidente, que esta Comissão sirva,
pelo menos, de palco de debate sobre essa excrescên
cia que é medida provisória. E digo excrescência por
que medida provisória tira do Congresso Nacional prer
rogativas. E, mais do que isso, o Presidente da Repúbli
ca, com o acordo que foi selado e aqui espero que V.
Ex!! não convalidem aquele acordo , passa a ter mais
poderes. Prefiro deixar como está. Com o acordo de se
gunda-feira à noite, o Presidente da República pode bai-

xar medida provisória sobre Previdência, administra
ção, tributos, taxas, contribuições, LDO, Lei Orçamen
tária e uma série de coisas. É o que leio nos jornais.

Espero, Sr. Presidente, que façamos um grande
debate nesta Comissão. Quero valorizar a iniciativa de
V. Ex~, por essa circunstância, de estar presidindo os
trabalhos. Há um acordo para o Deputado Ricardo Izar,
uma pessoa que respeito, ser o Presidente e o Deputa
do Roberto Brant ser o Relator. Espero que esta Comis
são seja um palco democrático de debate. Não acredito
muito que possamos produzir qualquer coisa, porque,
se mudarmos, vai para o Senado. O Senado muda e
volta para cá. É esse pingue-pongue que o Presidente
Michel Temer encerrou quando promulgou a emenda
da Previdência de maneira fatiada. E S. Ex~ não quis
agora, nem o Presidente do Senado Federal, acabar
com opingue-pongue, promulgando o que era comum.

Desculpem-me, mas não podia deixar de fazer
este registr·o. Continuo confiando nos colegas para
que possamos fazer um debate aqui dentro. É bom
que a base do Governo saiba que temos de estar pre
parados. Esta Comissão, até para realizar os debates,
tem que ter quorum. Vamos estar aqui em todas as
reuniões para cumprir o nosso dever.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)

- Deputado José Genoíno, como não há questão de
ordem a responder, quero lembrar a V. Ex!! uma frase
notável de um socialista paraense de grata memória,
o ex-Deputado Bernardes, que disse que é feliz a
Oposição que sabe fazer oposição e infeliz a Oposi
ção que não sabe fazer oposição. V. Ex!! está no seu
papel histórico. Prossiga fazendo oposição e lute pelo
que pensa. E, democraticamente, vamos resolver o
problema das medidas provisórias.

Com ê3. palavra o Deputado Silvio Torres.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Pre

sidente, quero dizer que efetivamente, como citou o
Deputado José Genoíno, já havia sido indicado oficial
mente pelo Líder do meu partido, Deputado Aécio
Neves, para ocupar a Relatoria desta Comissão Espe
cial em função de um rodízio estabelecido entre os
maiores partidos desta Casa. Nesse rodízio, agora
seria a hora de o PSDB indicar o Relator, e o PMDB, o
Presidente, como acabou ocorrendo com a indicação
do Deputado Ricardo Izar. No entanto, como é do co
nhecimento geral, houve uma enorme mudança so
bre o comando dos partidos no Congresso Nacional,
especialmente na Câmara dos Deputados. O Partido
da Frente Liberal, que detinha a maioria dos Parla
mentares nesta Casa, entendia que teria também di-
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reito a essa Relatoria, assim como à Relatoria do pro
jeto do salário mínimo. Não há interesse, por parte da
base governista, em acirrar disputas que acabam pre
judicando o trabalho do Congresso Nacional e tam
bém a própria sustentação do Governo nesta Casa.
Por essa razão, no acordo que foi firmado ontem não
foi na segunda-feira; e não vou me referir ao acordo
citado pelo Deputado José Genoíno, o acordo verda
deiro entre os partidos, ficou estabelecido que cabe
ria ao PFL a Relataria desta Comissão Especial e ao
PSDB indicar no seu bloco a Relatoria do salário míni
mo. Acredito que isso foi uma medida bastante salu
tar para o andamento dos trabalhos da Casa. E, da
minha parte, não tive constrangimento algum em abrir
mão do cargo que me havia sido destinado. E o faço
também confiando na capacidade do Deputado Ro
berto Brant, uma pessoa com larga experiência par
lamentar, mas também com muita competência espe
cialmente nessa área. Tenho certeza de que o Depu
tado Roberto Brant, independente daquilo que já foi
anunciado pela imprensa, vai valorizar o trabalho do
Legislativo, em especial da Câmara dos Deputados e
desta Comissão, para que possamos dar a palavra fi
nal sobre as medidas provisórias, como é certo fazer
pelo fato de o projeto de lei do Senado ter voltado
para esta Casa com mudanças.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- Um minuto, Deputado José Machado.

Está sobre a mesa a comunicação do Deputado
Aloizio Mercadante, Líder do PT, que diz o seguinte:

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. a
fim de indicar o Deputado José Genoíno
como suplente, em substituição ao Deputa
do Ricardo Berzoini, na Comissão Especial
destinada a proferir parecer, no substitutivo
do Senado, à Proposta da Emenda da
Constituição nQ 472.

Com a palavra o Deputado José Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Preza

do Deputado Gerson Peres, que preside esta reunião
de instalação e de eleição da Mesa Diretora da Co
missão Especial, em primeiro lugar, quero dar as bo
as-vindas a todos os colegas Deputados que partici
pam deste auspicioso evento de instalação desta
Comissão Especial e congratular-me com V. Ex!
que preside esta reunião. Gostaria de sublinhar que
V. Exa., durante o período em que essa matéria es-

teve tramitando no Senado, foi à tribuna e, através
de questão de ordem, exortou o Presidente da Câ
mara dos Deputados a trabalhar no sentido de que
essa matéria fosse votada com celeridade no Sena
do Federal e pudesse ser promulgada, eis que ela ti
nha sido objeto de acordo na Câmara dos Deputados.
E V. Exa. lamentava que esse acordo não podia ser
estendido ao Senado Federal. Depois procurei V. Ex!
para cumprimentá-lo, porque era também a minha
posição. Acho um absurdo que acordos feitos na Câ
mara não possam ser também ratificados no Senado.
Aliás, são os partidos políticos que fazem acordos. E
uma matéria dessa natureza, cujo acordo teve o pa
trocínio também da Liderança do Governo, não podia
ter sido também acordada no Senado. Então, esse
pingue-pongue é interminável e atende aos interes
ses do Palácio do Planalto. Enquanto não fizermos al
guma mudança, as coisas continuarão como estão,
de forma extremamente estranha aos interesses da
democracia e do Parlamento brasileiro.

Quero cumprimentar o Deputado Ricardo Izar,
que vai ter a incumbência de presidir esta Comissão.
S. Ex! é um Deputado de larga tradição e de compro
misso democrático. Tenho certeza de que S. Ex! con
duzirá os trabalhos da forma mais democrática e vol
tada para os interesses desta Casa. Ao Deputado Ro
berto Brant, também designado relator, cabe uma
enorme responsabilidade: a de poder ir além do acor
do e trabalhar para que o seu relatório atenda aos in
teresses da sociedade, ainda que essa matéria não
tenha repercussão popular, mas tem repercussão na
opinião pública, na elite pensante deste País.

As atenções da Nação estarão voltadas para
esta Comissão Especial, para o que ela poderá pro
duzir. Afinal de contas, o instituto da medida provisó
ria tem no Presidente da República, e sempre teve,
um árduo adversário. Aliás, S. Exa., quando Senador,
trabalhou intensamente para limitar as prerrogativas
do Presidente da República e, no entanto, hoje se be
neficia desse instituto, batendo recordes de edição de
medidas provisórias.

Sou também daqueles, Sr. Presidente, que não
acredita muito - oxalá esteja enganado! - que possa
mos produzir um texto que atenda aos interesses da
democracia e do País e que possa ser finalmente pro
mulgado ainda neste semestre. Mas, tendo em vista a
maneira como essa matéria tem sido tratada aqui e a
estranha interferência do Palácio do Planalto sempre
que essa matéria vem à baila, tenho lá também ra
zões de sobra para duvidar que ela possa chegar a
um bom termo. De qualquer modo, pesa sobre os om-
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bros de todos nós, componentes desta Comissão,
uma enorme responsabilidade. Tenho certeza e es
pero de que estaremos à altura desta missão!

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- Srs. Deputados, essa matéria envolve dois aspectos
importantes. O primeiro é um mea-culpa. No Con
gresso Nacional somos os principais culpados por
termos chegado a esse impasse, porque nunca de
mos a devida importância ao que foi redigido pelo
Constituinte, relativamente ao artigo que trata das
medidas provisórias. As Comissões Especiais esta
belecidas foram um fracasso. Elas nunca realizaram
com quorum a discussão das medidas provisórias, e
todos os prazos foram violentados, porque as medi
das provisórias nunca foram enviadas ao Congresso
Nacional para serem votadas.

Trata-se, pois, de uma matéria da mais alta im
portância no Estado de Direito, dentro dos limites das
atribuições dos três Poderes. Por isso, congratulo-me
com a escolha de um Parlamentar experiente, pru
dente, equilibrado, como é o Deputado Ricardo Izar, e
de um Deputado capaz e competente, como é o De
putado Roberto Brant, que será o Relator. Se temos
que realmente atender a alguns aspectos indispensá
veis às necessidades do Executivo para os casos
emergenciais, importantes e de interesse do País, por
outro lado, também não podemos abdicar, como Con
gresso, das nossas atribuições de legislar de mane
ira mais ampla sobre todas as matérias relativas
ao interesse do País. Há necessidade também de
se dialogar com o Executivo e convencê-lo de que ele
não pode ter o atributo fundamental da legislação,
que na Constituição pertence a nós que somos os le
gítimos representantes do povo. E deixo aqui também
uma palavra de estímulo para que aceleremos a dis
cussão desta matéria e que cheguemos a uma con
clusão rápida, a fim de que possamos estabelecer o
melhor equilíbrio, a melhor harmonia entre os Pode
res, uma vez que as medidas provisórias estão não só
nos desacreditando perante a opinião pública, como
também, muitas vezes, desacreditando o próprio ins
tituto da medida, que, não raro, resvala para assuntos
que não estão dentro dos pressupostos constitucio
nais, que é a relevância e a urgência sobre as quais
elas devem se assentar para serem redigidas pelo
Executivo. Sendo assim, deixo aqui a palavra do Pre
sidente interino da Comissão, procedendo à chama
da nominal dos membros titulares e, em seguida, dos
suplentes, até que se complete o número da referida
bancada.

o SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - V. Exª já mencionou aqui, repetidas
vezes, que EtSSe assunto foi objeto de Comissões
Especiais como esta e que nenhuma dessas Comis
sões jamais chegou a um bom termo. Eu que tive o
privilégio de integrar a primeira Comissão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- Não é sobre esse tipo de Comissão da medida pro
visória. Refiro-me às Comissões Especiais que anali
sam as medidas provisórias do Executivo. É a Comis
são Mista. Essa, do plenário, funcionou.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Sim, com relação a isso. Mas gosta
ria de lembrar a V. Exª que, tendo como Relator o
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, chegamos a dis
cutir e votar um substitutivo que, na época, era de
consenso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- E nós estamos de acordo. Trata-se de um substituti
vo bem equilibrado; eu participei. Mas aqui referi-me
às Comissões Especiais Mistas.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Agradeço a V. Exª

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, penso que é importante registrar que o belo
trabalho do Deputado Aloysio Nunes Ferreira, presidi
do pelo Deputado Antonio Carlos Pannunzio, foi bri
lhante. Na Comissão, S. Exª cumpriu o seu papel,
mas, ao chegar na Mesa e no plenário, o assunto
morreu. Quando chegou ao Palácio, o Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira esqueceu o que relatou na Comis
são e fez um acordo, acordo esse que é contra o pro
jeto e o seu substitutivo, que foi aprovado por unani
midade na Câmara. É importante essa verdade ser
reposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
- Pedirei ao Deputado Josué Bengtson que nos ajude
a proceder à chamada nominal dos membros e, depo
is, dos suplentes.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Titu
lares do Partido da Frente Liberal:

Deputado Affonso Camargo.

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO 
Presente.
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o SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
Deputado José Ronaldo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)
-Ausente.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON -
Deputado Paes Landim.

Deputado Paulo Magalhães.
Deputado Roberto Brant.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)

- Deputado Roberto Brant.
O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON -

Deputado Ronaldo Caiado.
Deputado Vic Pires Franco.
PMDB:
Deputado Armando Monteiro.

O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO 
Presente.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
Deputado Carlos Dunga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Pe
res) - Ausente.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
Deputado Francistônio Pinto.

O SR. DEPUTADO FRANCISTONIO PINTO 
Presente.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON -
Deputado Mauro Benevides.

Deputado Osmar Serraglio.
Deputado Ricardo Izar.
PSDB:
Deputado Anivaldo Vale.
Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
Deputado Nelson Dtoch.
Deputado Ricardo Ferraço.
Deputado Silvio Torres.
Deputada Veda Crusius
PT:
Deputado Babá.
Deputado João Paulo.
Deputado José Machado.
Deputado José Pimentel.
PPB:
Deputado Gerson Peres.
Deputado Romel Anizio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Peres)

- Passo ligeiramente a Presidência a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josué

Bengtson) - Deputado Nelson Meurer.

PTB:
Deputado Eduardo Seabra.
Deputado Fernando Gonçalves.
PDT:
Deputado Eber Silva. (Pausa.)
Ausente.
Bloco PSB/PCdoB:
Deputado José Antonio.
Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL:
Deputado Almeida de Jesus.
PV:
Deputado Fernando Gabeira.
PFL - Suplentes:
Deputada Almerinda de Carvalho.
Deputado Raimundo Colombo.
Deputado Átila Lins.
Deputado Costa Ferreira.
Deputado Gilberto Kassab.
Deputado Lael Varella.
Deputado Luis Barbosa.
PMDB:
Júlio Delgado.
PSDB:
Deputado Bonifácio de Andrada.
Deputado João Castelo.
PT:
Deputado José Genoíno.
PPB:
Deputada Alcione Athayde.
Deputado Antonio Joaquim Araújo
Deputado Wagner Salustiano.
PTB:
Deputado Josué Bengtson.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Pe-

res) - PT:
Deputado Marcos Rolim.
Pergunto se alguém deixou de votar.
Deputado Eber Silva, do PDT, e o Deputado

Eduardo Seabra já votaram? (Pausa.)
Srs. Deputados, pergunto se alguém deixou de

votar.
Como não há mais ninguém para votar, declaro

encerrada a votação.
Solicito ao Sr. Deputado José Bengtson, que

está auxiliando a Presidência, que verifique se o nú
mero de sobrecartas coincide com o número de vo
tantes. (Pausa.)
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Assinaram a lista de presença 26 Srs. Deputados e
votaram 26 Srs. Deputados.

Vamos conferir as sobrecartas.

Há alguém que assinou e não votou. O número
de sobrecartas não coincide. São 25 votantes e há 26
assinaturas.

O Deputado Eber Silva votou agora; escreveu.
(Pausa.)

Mas não confere. Aqui são 25. Bem, aqui al
guém não votou. Mas quem deixou de votar não
atrapalha a votação. Se viessem mais é que seria
ilegal, mas como tem menos... Ninguém é obrigado
a votar.

Vamos conferir as chapas.

(Aferição da votação)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Pe
res) - Srs. Deputados, houve envelopes em branco;
estavam nas cédulas. Portanto, conferem-se 26 com
26. São três votos em branco, um voto com chapa
própria, que é para Presidente o Deputado Ricardo
Izar; Vice-Presidente o Deputado Anivaldo Vale; 2º Vi
ce-Presidente o Deputado João Paulo; 32 Vi
ce-Presidente o Deputado Nelson Meurer. São ao
todo 22 votos para a chapa do acordo partidário.

Convido o Deputado Ricardo Izar para assumir
a Presidência da Comissão, declarando-o empossa
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Em primeiro lugar, gostaria de convidar o 1g Vi
ce-Presidente, Deputado Anivaldo Vale; o 22 Vi
ce-Presidente, Deputado João Paulo, e o 32 Vi
ce-Presidente, Deputado Nelson Meurer, a participa
rem da Mesa.

Srs. Deputados, estamos assumindo a Presi
dência desta Comissão de maneira bem diferente da
que o Deputado José Genoino alegou no começo.
Nosso objetivo é fazer uma presidência bem demo
crática; vamos fazer reuniões, audiências públicas;
vamos ouvir todas as tendências e partidos políticos.
Aliás, gostaria de avisá-los que a primeira reunião
será na quarta-feira que vem, às 10h., quando fare
mos e aprovaremos em conjunto um roteiro de traba
lho. E logo depois do Carnaval vamos começar as au
diências públicas.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Tem V. Exª a palavra.

o SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - V. Exª já está marcando a data da
próxima reunião em data que eventualmente as Co
missões Permanentes da Casa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Eu já verifiquei. As Comissões Permanentes da
Casa não estão funcionando.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - OK. Elas não serão instaladas ain
da?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Elas serão instaladas só depois do Carnaval; por
isso estou sugerindo a quarta-feira de manhã. Cer
to?!

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Perfeito! Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, eu quero apenas dizer que a minha referên
cia ao acordo nada tem a ver com V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Ah! Pois não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Em se
gundo lugar, eu confio em que V. Exª presidirá esta
Comissão de maneira democrática. E acho que a
sua declaração é muito importante. Temos uma reu
nião de trabalho na quarta-feira, e vamos programar
para depois do Carnaval o sistema de audiência pú
blica, fazer um debate sobre essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- É o que todos nós pretendemos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Está
certo. Ótimo!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Nos termos do inciso IV, do art. 41, do Regimento
Interno, gostaria de designar Relator desta Comis
são o Deputado Roberto Brant. Por favor, compare
ça à Mesa. (Palmas.)

Gostaríamos de ouvir o Relator.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Agra
deço ao Presidente a designação, que é expressão
de um acordo entre as Lideranças dos partidos que
apóiam o Governo na Câmara dos Deputados.

Quero dizer que compareci - e este é um escla
recimento que tenho a maior honra de prestar aos
meus companheiros Parlamentares - ao Palácio do
Planalto para conversar com o Sr. Presidente da Re
pública e com Ministros da área política sobre temas
de interesse do Parlamento e do Governo. Aliás, isso
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é feito regulamente todas as semanas. O que há de
diverso nessa circunstância é que houve uma ampla
divulgação desses entendimentos. Não apenas o
Parlamento é responsável pelo equilíbrio institucional
da República, mas também o Poder Executivo é guar
dião desse equilíbrio. E seria uma grande irresponsa
bilidade se nós seguíssemos com a matéria que está
no cerne da arquitetura institucional do País sem ou
virmos a experiência do Poder Executivo sobre a
questão.

Na verdade, ao passar pela Câmara e, depois,
pelo Senado, a regulamentação das medidas provisó
rias já avançou tremendamente! A regulamentação
da medida provisória, que sairá dessa disciplina, é de
natureza totalmente diversa daquela com a qual esta
mos habituados a conviver. Definitivamente, já estão
estabelecidas regras que limitam tremendamente o
poder concorrente do Poder Executivo em matéria le
gislativa.

No entanto, eu estou preso, estou preso como
pessoa física, no debate que travamos com o Sr. Pre
sidente da República. Na qualidade de Relator, eu me
invisto de uma circunstância institucional totalmente
diferente. O Relator não é autor da matéria que será
deliberada por esta Comissão e, depois, enviada ao
plenário da Câmara dos Deputados, mas, sim, aquele
que reúne e procura sintetizar o consenso que se for
ma pelos debates, tendências e inclinações que se
manifestarão aqui. De sorte que o acordo não é o
ponto de partida. O ponto de partida é o texto aprova
do pelo Senado e as emendas que serão apresenta
das pelos Srs Parlamentares, e, ocasionalmente, al
guma manifestação individual que o Relator tiver a
oportunidade de apresentar. Isso será amplamente
discutido, deliberado, com ampla liberdade. E, após
isso, o texto será enviado ao Plenário da Câmara dos
Deputados, que terá dois turnos de votação para
apreciar a matéria.

Não há imposição alguma. O que há é uma per
feita integração de responsabilidades entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo. É isso que assegura
a governança, que é aquilo pelo qual nós somos, em
última instância, responsáveis.

De sorte que inicio os trabalhos sob essa pers
pectiva. Vamos discutir e deliberar livremente. Estou
aberto a todas as manifestações e opiniões que aqui
se fizerem ouvir.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)

- Gostaria de comunicar aos Srs. Deputados que,
de acordo com o Regimento Interno, a partir de

amanhã terá início o prazo de recebimento de emen
das, por dez sessões. Esclareço que as emendas de
verão ser apresentadas com o quorum mínimo de
um terço de assinaturas de Deputados, ou seja, 171
assinaturas. Os formulários para apresentação
das emendas estão disponíveis na Secretaria da
Comissão, e as emendas deverão ser apresenta
das em 4 vias. O prazo para o exame de mérito da
proposição é de 40 sessões. Temos o prazo máximo
de 40 sessões para discutir as emendas e o parecer
do Relator.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Sr. Presidente, peço a palavra para
um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - V. Ex!! solicitará à Secretaria da Co
missão que faça chegar aos gabinetes dos Deputa
dos todos os avulsos relacionados com essa maté
ria, bem como o substitutivo do Senado, ou nós te
remos que providenciar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Não. A própria Secretaria enviará aos Srs Depu
tados.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Eu soli
citaria também, na esteira do que solicitou o Depu
tado Pannunzio, que, se dependesse da Secretaria
da Comissão, ao enviar a emenda votada por unani
midade no Senado, com a emenda votada por qua
se unanimidade na Câmara, que a Secretaria da
Comissão fizesse um quadro comparativo, o que vai
mostrar que as duas medidas provisórias são iguais
em 90% de seu texto.

Por que estou formulando esta sugestão? Para
levantar uma questão de ordem que está sub judice
na Comissão de Justiça, e ela poderá ser objeto de
ação no Supremo Tribunal Federal. Qual é a questão
de ordem? A parte da emenda que é igual à da Câma·
ra não pode ser objeto de emendas dos Deputados
nem objeto de deliberação, porque existe um texto se
melhante nas duas Casas. Quando o texto nas duas
Casas é igual, não podemos ferir a Constituição para
fazer emendas ou modificações naquilo que as duas
Casas votaram por ampla maioria, no caso, por con
senso. Portanto, nós levantamos essa questão de or
dem ao Presidente da Câmara. E sobre essa questão
de ordem nós recorremos à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.
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Eu quero deixar isso claro a V. Exª, porque, a par
tir do momento em que esta Comissão - e o texto vai fi
car à disposição dos Srs. Parlamentares - introduzir
mudanças na parte igual, nós não teremos outro cami
nho senão recorrer à Justiça, com o argumento de que
contra nós foi usado, perante a Mesa da Câmara e pe
rante o Supremo Tribunal Federal, a nossa questão de
ordem - na época, a Liderança da bancada era do
Deputado Marcelo Déda -, de que a emenda da Previ
dência não podia ser promulgada em fatias. Essa a
questão de ordem. Como ela foi decidida no Supremo,
nós teremos que voltar ao Supremo para este dizer a
nós que estávamos errados naquela hora. E, agora,
quem é que está certo? O Supremo tem que respon
der a essa pergunta dos Deputados de oposição que
foram derrotados na reforma da Previdência.

Estou chamando a atenção de V. Ex!!.!! porque va
mos receber dois textos, que são 90% semelhantes,
relativamente ao que foi votado na Câmara e no Sena
do. Na Câmara, foi votado só contra o voto do Deputa
do Luiz Carlos Hauly, e, no Senado, por unanimidade.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi
dente, eu gostaria de parabenizar V. Exª por ter sido
eleito Presidente, bem como ao nobre Relator,
Deputado Roberto Brant. Espero que esta Comissão
desenvolva efetivamente o papel que lhe é atribuído:
fazer o debate; buscar, a partir dos debates, das
propostas que vão surgir nesta Comissão, e em de
corrência dos debates, das audiências que vamos
promover, uma proposta a ser apresentada ao Ple
nário que contemple aquilo que é o objetivo, vamos
dizer assim, do Parlamento brasileiro, que é resgatar
sua independência, sua autonomia.

Quero deixar registrado nesta primeira reunião,
Sr. Presidente - independentemente da observação do
meu Líder José Genoíno de que essa pendenga jurídi
ca continuará -, que esse trabalho não vai partir do
zero, que já há um trabalho acumulado nesta Casa, e
que já passou pelo Senado. Eu tive oportunidade de
participar, quando do estabelecimento do acordo na
mesa do Presidente desta Casa, representando o PT,
das tratativas que acabaram redundando no projeto
aprovado pela Casa. E há uma parte do projeto que
está aí que nós não queremos jogar no lixo. Achamos
que ele é aproveitável; há muita coisa boa, vamos dizer
assim, em comparação ao tratamento que é dado hoje
para medidas provisórias, que vamos utilizar.

Venho a esta Comissão com o espírito de que é
possível que ela produza não aquilo que no mérito
nós podemos condenar ou por divulgação ou por
precipitação, mas qualquer critério que queira dar...
Penso que esta Comissão pode, efetivamente, pro
duzir um trabalho renovador. Esta é a expectativa, eu
acredito, da nossa bancada.

E quanto ao que foi publicado sobre o Deputado
Roberto Brant, é um direito dele. Qualquer Parlamen
tar pode conversar sobre o que quiser. Efetivamente,
há um problema de mérito. Nós nos consideramos
ofendidos, vamos dizer assim, por sermos uma parte
do Parlamento, e, de repente, há um tratamento públi
co, como se o acordo já tivesse sido estabelecido en
tre o Parlamento e o Executivo, o que não é verdade,
está certo?! A opinião do Deputado Roberto Brant, no
esteio da opinião de V. Exª, reintroduz o debate na
Comissão. Aliás, penso que esse é exatamente o eixo
que devemos pegar. Então, vamos encaminhar esta
Comissão e produzir aquilo que é melhor para o Bra
sil, para o Parlamento, para o cidadão. Acredito que já
temos um bom material; já existe o produto de um
acordo nesta Casa, que já foi muito conversado. Po
demos, a partir daí, buscar, com a experiência, com a
novidade que esta Comissão pode propiciar, um novo
projeto a ser apresento à sociedade e ao Parlamento.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Sr.
Presidente, o que o Deputado João Paulo acaba de
dizer é rigorosamente verdade. Esta Comissão, na
verdade, vai deliberar sobre pontos divergentes que
são mínimos. Quase toda a estrutura que já passou
pela Câmara e pelo Senado é objeto, hoje, de amplo
consenso. Agora nós vamos tentar avançar em rela
ção a isso.

Ao contrário do que disse o Deputado José Ge
noíno, a questão de ordem de ontem já foi julgada
pelo Presidente da Câmara, que a indeferiu, de modo
que os Srs" Parlamentares membros da Comissão
podem apresentar emendas sobre todos os dispositi
vos constantes do projeto de emenda constitucional
aprovado pelo Senado, como podem também apre
sentar emendas aditivas ao que está lá regulamenta
do, ou emendas supressivas, conforme for o caso.
Não há restrição de espécie alguma. A única restrição
é de caráter político, como disse o Deputado João Pa
ulo. Já existe um amplo consenso nas duas Casas do
Congresso sobre a maior parte das disposições que
constam desse disciplinamento.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Prl?sidente, apenas para reforçar o que o Líder
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José Genoíno havia dito. Na nossa compreensão, as
duas Casa já opinaram, em dois turnos - a Câmara e
o Senado. Houve um único voto contrário na Câmara,
e 90% ou mais dos textos são idênticos. Nós estamos
com recurso na Comissão de Justiça, e estamos dei
xando claro que iremos ao Supremo. É isso que tem
que ficar claro. Havendo emendas ou tentativa de
mudança da parte idêntica, nós usaremos todos os
recursos à nossa disposição, porque consideramos
que já foi deliberado pela Casa e pelo Supremo, com
relação à questão do fatiamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Antes de encerrar, gostaria de repetir algumas ori
entações. Em primeiro lugar, temos 10 sessões para
as emendas, a partir de amanhã. A próxima reunião
ordinária, quando faremos um organograma de tra
balho, será quarta-feira, às 10h.

Então, mais uma vez, quero agradecer aos
meus Pares...

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
- Tem V. Exil a palavra.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Eu
gostaria de fazer um apelo a V. EXª e de dar uma su
gestão para que essas reuniões sejam marcadas de
maneira que não coincidam com as das outras Co
missões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Exatamente é o que vamos fazer.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Pela
manhã, por exemplo, há reunião da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Uma grande
parte dos Deputados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Nobre Deputado, já expliquei isso. Só a próxima reu
nião será na quarta-feira, às 1Oh, já que não teremos
reuniões das Comissões Ordinárias.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Isso!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Na próxima semana, quarta-feira.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sim!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)

Na próxima semana.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARCER AO PROJETO DE LEI NQ 1615, DE 1999,

DO PODER EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES).

Termo de Reunião

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil, às quinze horas e vinte minutos, no plenário qua
torze, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n2

1615, de 1999, do Pcx:ler Executivo, que "dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Transportes, do Departa
mento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, reestru
tura o setor federal de transportes, e dá outras providênci
as", deixou de realizar a reunião por falta de quorum.
Compareceram os Deputados Alberto Goldamn, Ary
Kara, Eliseu Resende, IIdefonso Cordeiro, Jandira Feghali,
João Henrique, Olímpio Pires, Pedro Chaves, Teima de
Souza e Wellington Dias, titulares; e Almeida de Jesus, su
plente. E, para constar, eu, Leila Machado Campos de
Freitas, Secretária, lavrei o presente Termo que irá à publi
cação no Diário da Câmara dos Deputados.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO SUBSTITUTIVO DO SENADO

FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 472-D, DE 1997, DO SENADO

FEDERAL QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DOS
ARTS. 48, 62 E 84 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
(REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS

PROVISÓRIAS).

O Deputado RICARDO IZAR, Presidente da Co
missão Especial, fez a seguinte

Distribuição ne 112000
Em 23-2-2000

Ao Senhor Deputado ROBERTO BRANT
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de

Emenda à Constituição nQ472-0 do Senado Federal,
que "altera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da Cons
tituição Federal e dá outras providências". (Regula
mentação de Medidas Provisórias).

Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2000. 
Mário Drausio Coutinho, Secretário.
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Simão Sessim........•......•.... PPB Nelson Marquezelli. .•.•.•.....•• PTB
Vivaldo Barbosa ••..••••••••••••• PDT Neuton Lima ••••••••••••••••••••• PFL
Wanderley Martins •..••.....•..•. PDT Paulo KQbayashi ••.••••••.••••..• PSDB

São Paulo Paulo Lima •...••...••...•...•..• PMDB
Alberto Goldman •.•.••••••••••••• PSDB Professor Luizinh@ •••••••••••••• PT
Alberto Mourão .....••......•...• PMDB Ricardo ~erzoini..•.••...•..•..• PT
Aldo Rebelo ...•...............•. PCdoE Ricanio Izar .•..•....•..•....... PMDB
Aloizio Mercadante ..•••••.•••••• PT ROQson Tmna ••••••••••••••••••••• PFL
André Benassi .•..••.....•..•..•. PSDB Rubens Furlan ...•••.••..••..•. :0&.,,'- ~ PPS

Angel~ Guadagnin ....•. : ••... : ..., ·k~.I~· ",.??2::Z~~~: .z~.~s~t~· .... ~"'.'. ,1--:,,:.: i:r': .'. PSDB
Anton~o carl~s PannunZlo .••..... p{2)j;j§,.,,:-~'f~'i. '·~f~J#~1t~·, .,.'t\'t!~~~ •••• PSDB
Antonw Kandlr ...••.•....•.•.... PSD~ g.l11 'i9'1.Õ '••••• ~~'•••••••••• PSDB
Antonio Palocci .........•...•... PT Telma d.e ,S'il1liZa •••••••••••••••••• PT
Arlindo Chinaglia ••••••••••••••• PT Vadão Gome$ ••••••••••••••••••••• PPB
Arnaldo Faria de Sá ....••••...•• PPB Valdemar Costa Net~ .•••••••••.•• PL
Arnaldo Madeira .........•..•.... PSDB Wagner Salustian@ .•.••.....•..•• PPB
Ary Kara ..•••••......•.••••.••.• PPB Xico Graziano .•••.••••••••.••••• PSDB
Bispo Wanderval. .•...•..•.•••.•. PL Zulaiê Cobra ••••..•..•••.••••••• PSDB
Celso Giglio ........•...••....•. PTB Mato Grosso
Celso Russomanno •••••••••••••••• PPB Celeita Pinheir~••••••••••••••.• PFL
Clovis Volpi •.•••••••..••••••••. PSDB Lino Rossi .•.•••••••••••••..••.• PSDB
Corauci Sobrinho .•.••..•••.•••.. PFL Osvaldo Sobrinhe ..•.•..•.••.••.• PSDB
Cunha Bueno ..•.•••••••.••••••••. PPB Pedro Henry••.••••••••.•••••••.• PSDB
De Velasco •......••.••.•••.•••.. PSL Ricarte de Freitas •....•••..••.. PSDB
Del fim Netto ....•...•....•....•. PPB Tetê Bezerra..•......•......•... PMDB
Dr. Evilásio .•••.•..•.•••.••.••• PSB Welinton Fagundes ••.••••.•••..•• PSDB
Dr. Hélio ••••.•••••••••.•••••••• PDT wil son Santos ••••.••••••••.••••• PMDB
Duilio Pisaneschi ..••....•....•. PTB Distrito Federal
Edinho Araúj o .••••..•...•••••.•. PPS Agnelo Queiroz •••.••••.•••••••.. PCdoB
Eduardo Jorge ..•.••....•••.••.•• PT Alberto Fraga•••..••.•••.•.•••.• PMDB
Emerson Kapaz .•..•..•......•.•.. PPS Geraldo Magela •....•........•... PT
Fernando Zuppo .•••.•••.••••••••• PDT Jorge Pinheiro •••.••••••••.••••• PMDB
Gilberto Kassab •.•.•••••.•••.••. PFL Maria Abadia .••••••••••••.•.•••• PSDB
Iara Bernardi ..•....••....•..... PT Paulo Octávio ......•....•...•... PFL
Jair Meneguelli •••.••••.••.••... PT Pedro Celso ••.•.•.•••..•...•...• PT
João Herrmann Neto .••....•••.••. PPS Ricardo Noronha •••.•••..••..••.• PMDB
João Paulo ..............••....•. PT Goiás
Jorge Tadeu Mudalen ••.•.••.••••. PMDB Barbosa Neto ••••••••••••••..•••. PMDB
José de Abreu ••••••.•...•••••••. PTN Euler Morais ••••..•••••••.••••.• PMDB
José Dirceu ••••••••••••••••••••• PT Geovan Freitas •••••••••••••••••• PMDB
José Genoíno ••••••.••••••••.•••• PT Jovair Arantes •••••••••••••••••• PSDB
José índio •..•...•..•.•••.•••••• PMDB Juquinha .•..••...••..••.•.•••..• PSDB
José Machado ••..•••••••..••••••• PT Lidia Quinan•••..••••••••••••••• PSDB
José Roberto Batochio .•......... PDT Lúcia Vânia •••••••...•.••...•... PSDB
Julio Semeghini ••••••.••.•••.••• PSDB Luiz Bittencourt ••••••.••...••.• PMDB
Lamartine Posella ••••••...•••••• PMDB Nair Xavier Lobo •••••••••••••••• PMDB
Luiz Antonio Fleury•••••...••••. PTB Norberto Teixeira ••••••••..••..• PMDB
Luiza Erundina ••.••••••••..•.••. PSB Pedro Canedo •.••...••••••••••••• PSDB
Maluly Netto." .......••.•...•..•. PFL Pedro Chaves •.•.••...•..••....•• PMDB
Marcelo Barbieri ..•••••••.•••••• 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 Sperafico •.•••••••••••••. PPB
Dr. Rosinha •...•....•.•....••... PT
Flávio Arns .•.......•...••...... PSDB
Gustavo Fruet ...........•..••.•. PMDB
Hermes Parcianello ..••..•.•.•.•. PMDB
Iris Simões •••••••.•••..••..•••• PTB
Ivanio Guerra ••••..••••••••••••• PFL
José Borba ••...•••.••••••••••••• PMDB
José Carlos Martinez •••.•...•••. PTB
José Janene ••..•..••••..•...•... PPB
Luciano Pizzatto ....••..•..•.•.. PFL
Luiz Carlos Hauly .....•..•...•.. PSDB
Márcio Matos .••.•.••..••••.•...• PT
Max Rosenmann .••••.•••.••••••••. PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer ••.•..•......•..•.. PPB
Odilio Balbinotti .......•.....•. PSDB
Oliveira Fllho •..............•.. PPB
Osmar Serragllo PMDB
Padre Roque •••••••••••.••••••••• PT
Renato Silva ..••...••...•....••. PSDB
Ricardo Barros ...•....•...•.••.. PPB
Rubens Bueno •••••••••.•••••.•••. PPS
Santos Fllho ......••.......•.•.. PFL
Werner Wanderer •.•.........•.... PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis •••••• PFL
CarIito Merss ..•.....•...•....•. PT
Edinho Be z .•.••.••....••••••...• PMDB
Edison Andrino .•...•..•..•.•..•. PMDB
Fernando Coruj a •...•.....••..•.. PDT
Gervâsio Silva •.•..••..••.••.••• PFL
Hugo Biehl •.•.•••••••.•••••.•••• PPB
João Ma tos ••.••••••••....••••••. PMDB
João Pizzolatti •...•...•..•.•••. PPB
José Carlos Vieira .•....••....•. PFL
Luci Choinacki ................•. PT

Pedro Bittencourt ••••••.•••.•••• PFL
Raimundo Colombo ••••••••••.•••.• PFL
Renato Vianna ••••..•............ PMDB
Serafim Venzon ........•......... PDT
Vicente Caropreso ....••.••..•..• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto •..••..•••.••.•.•••.• PT
Airton Dipp •••....•.•••.•...••.. PDT
Alceu Collares ....•............. PDT
Augus to Nardes •••...•..••...•... PPB
Caio Riela ••..••...•..•..•...... PTB
Cezar Schirmer .•....•..•....•... PMDB
Darcísio Perondi ..•...•........• PMDB
Enio Bacci •••••••••••••••••••••• PDT
Esther Grossi .....•............. PT
Fernando Marroni. •.•...........• PT
Fetter Júnior. •....•...•.•..•... PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana ..•....•••..•... PT
Júlio Redecker. •••••..••••.•••.• PPB
Luis Carlos Heinze •••.•••••••••• PPB
Luiz Mainardi ..•...•..•....•...• PT
Marcos Rolim..•...•....•.•..•... PT
Mendes Ribeiro Filho ....••..•..• PMDB
Nelson Marchezan •.•............. PSDB
Ne 1son Proença ••.•••..•••••••••. PMDB
Osvaldo Biolchi ••••••..•.•.•••.• PMDB
Paulo José Gouvêa .•••....•..••.. PL
Paulo Paim....•........•....•..• PT
Pompeo de Mattos ...•...........• PDT
Roberto Argenta ..............•.. PHS
Synval Guazzelli ••....•...••••.. PMDB
Telmo Kirst •.•••••••••••••...••. PPB
Va ldeci 01 i vei ra PT
Waldir Schmidt ••.••••..••••••.•• PMDB
Waldomiro Fioravante ........•..• PT
Yeda Crusius ................•... PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco ?L - PST - PMN - PSO - PSL

João Caldas De Velasco

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Almerinda de Carvalho
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

PMOB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
VIcente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Marcio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Aloizio Mercadante Avenzoar Arruda
Antonio Palocci Henrique Fontana
Milton Temer João Fassarella
Ricardo Berzoini Virgílio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Bloco PSB - pedoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418



(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. da Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidante:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO Nl! 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1l! DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2l! 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
Nll 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Suplentes

Suplentes

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

lris Simões
1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly I~etto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Titulares

Anivaldo Vale
Ayrton Xeréz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB - pedoB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL· PST - PMN - PSD - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivlno Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Proposiçáo: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

PFL

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

José Antonio

MárcIo Matos
Padre Roque

1 vaga

Renildo Leal

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara
1 vaga

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Bloco PSB - pedoB

Wanderley Martins

Paulo Baltazar

Magno Malta

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Turna

Proposiçáo: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Aracely de Paula
Ciro Nogueira



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)
12 Vice-PreSidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318·7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo 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. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3º Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina
1 vaga

Titulares

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

3 vagas

Gllmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

AécIo Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

POT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim



Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB - PCdoB
Bloco PL - PST • PMN - PSO - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· PCdoB

4 vagas

Max Mauro
NUton Capixaba

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaido Coutinho
3 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PT

POT

PTB

PPB

PSDB

Enio Bacai

José Antonio

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Sérgio Miranda

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinettí

Márcio Reinaldo Moreira

PT

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB

Djalma Paes

Rodrigo Maia
1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Balviano
Veda Crusius
1 vaga

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Welllngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedra Chaves
Salatiel Carvalho

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5Q DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1g Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
~ Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3Q Vice·Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Nauton Lima (PFL)

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1Q Vice-Presidente:
22 Vice·Presidente:
32 Vice·Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

JurandU Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Suplentes

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSOB

PMOB

Titulares

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Jorge Wilson

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96

PFL

PMOB

Titulares

Albérico Filho

Almerinda de carvalho
AntOnio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Nauton Lima



PDT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

por
Eber Silva Pompeo de Mattos

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPB

PTB

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318·7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMOB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice·Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

Autor: Poder Executivo

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"
Proposição: PL 634/75

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318·8428 Fax: 318-2140

Presidente: João Castelo (P8DB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Raimundo Santos
Paulo Magalhães Werner Wanderer
Ricardo Fiuza 1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet Philemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Mihtão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

Suplentes

Evandro Milhomen

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavígne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

PT

PPB

PSOB

PMOB

Vanessa Grazziotin

Proposição: PEC 89/95

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra
1 vaga

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Geraldo Simões
WelJington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti



Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

Coriolano Sales (PMDB)

PDT

José Roberto Batochio

Bloco PSB· PCdoB

José Antonio

Lincoln Portela

PPS
Ayrton Xerêz

Aldo Rebelo

João Caldas

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 Pízzofattí 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

PDT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Espaciais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318·6874 Fax: 318-2140

Bloco PSB • PCdoS

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC Nll 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7'il DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
12 Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente:Herculano Anghinettí (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Fernando Gabeira (PV) 1 vaga

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMDB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
SlIas Brasileiro
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Titulares
Suplentes

PFL

Ciro Nogueira Antônio Carlos Konder Reis

Luciano Pizzatto Jaime Martins

Mauro Fecury Laura Cameiro

Ney Lopes Leur Lomanto

Raimundo Colombo Paes Landim

Rodrigo Maia (PTB) Paulo Magalhães

1 vaga Vílmar Rocha

PMDB
Darcísio Perondi Darcísio Perondi
Osmar Serraglio Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Elcione Barbalho

Themístocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

Zaire Rezende

PSDB
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
Ildefonço Cordeirc

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcia Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco PL • PST· PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N2 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

PFL

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

PMOB

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N2 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 (P8DB)
12 Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

POT
4 vagas Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Suplentes

Pedro Valadares

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Ben-Hur Ferreira (PT)

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Autor: José Carlos Aleluia

PT

PTB

POT

PPB

Bloco PSB· PCdoB

Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Proposição: Requerimento

Fernando Gabeira

Haroldo Lima

Neiva Moreira

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
COronel Garcia

PMOB

PSOB

Aldir Cabra (PSDB)
Oscar Andrade

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSOB

PT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pisaneschi

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PPB

PTB

POT

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga



Bloco PSB - PCdoB
Clementlno 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 - PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Tl'lIefone: 318-7060 Fax: 318·2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318·6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 151, DE 1995,
QUE ·'ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PFL

Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
1!l Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2Il Vice·Presidente: Marcos RoIim (PT)
3!l Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPS)

Suplentes

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSOB

PMOIiI

Augusto Franco
Dr. Helena
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

11MDI
Alberto Mourão

Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues (PL)

Synval Guazelli
2 vagas

IISDII
Antonio Feijão (PST)

Amon Bezerra
Sadu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marron!
Wellington Dias

plPS
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Roberto Jefferson

POT
Wanderley Martins

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Proposição: PEC 151/95

Eurfpedes Miranda

Geraldo Magela
JctSé Dirceu
Marcos Rollm
Nelson Pellegrino

Tltul.....

Abelardo Luplon
A1dlr Cabral (PSDB)
Gervéslo Silva
José Thomaz Nonô
Laura carneiro
lavoisier Maia
Wilson Braga

Hjllo Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo l!arblerl
Nair Xavier Lobo
Nelo F10d01fo
1 vaga

Coronel Garcia
Uno lIlossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo FeiJó
Zulaiê Cobra



PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • pedoB
Dr. Evilásio José Antonio

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio 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 Duílio Pisanescl1i
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 N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)
1Q Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PL - PST • PMN - PSD - PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PFL

Bloco PSB· pedoB
Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3º Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland LavignEI

Regis Cavalcante

Suplentes

Aldir Cabral (PSDB)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

Proposição: PL 1.615/99

PFL

Márcio Bittar

Titulares

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMDB
Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schírmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

PMDB
Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - POdaB

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·8
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇAo DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

José Ronaldo A1merinda de carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Darcísio 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 Pêdrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoíni

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Linhares Eurico Miranda

PTB
lris Simões Renilclo Leal

PFL

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMD8)
111 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
211 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
311 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSD8)

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco PSB· POdoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco PL • PST. PMN • PSD • PSL

Bispo Wanderval Robério Araújo

Secretário: Valdivino Tolentino Rlho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO NQ 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz Nonô Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schlrmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Phllemon Rodrigues (PL)
Jorge Wílson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
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 cartos 8iscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonílton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Or. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antõnio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
8. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

Jandira Feghali

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Oéda

Fernando Gonçalves
José Cartos Elias

Presidente: Nelson Marchezan (PSD8)
111 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMOB)
2l! Vice·Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Alexandre Santos
Cartos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius



PPS

Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST • PMN • PSO· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

POT
Eurípedes Miranda 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN • PSO • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

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 NQ 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 111 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMD8)

Titulares Suplentes

1 vaga

João Tota
2 vagas

Seraflm Venzon

4 vagas

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoia
Franci~ Garcia
Gilberto Kassap

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelll

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMDB

POT

Bloco PSB • PCdoB

Wanderley Martins
Bloco PSB • PCc;Jo~

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenlldo Ribeiro
Rommel FeiJó
Sérgio Reis

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Neiva Moreira

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbíeri
Nelo Rodolfo

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas Almir Sá

Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PPS

PPB

PTB

PT

PSOB

PMOB

Bloco PSB • PCdoB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PFL

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto ,Rocha
Silvio Torres
1 vaga

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

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 PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Márcio Bittar

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma



PV

PV

Djalma Paes 1 vaga
Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL

João Caldas De Velasco

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL· PST - PMN - PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Caio Riela
Silas Câmara

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Mareio Fortes

Mansa Serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

PPB

PDT

PTe

PSOB

PMOB

Eurípedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Dino Femandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Almerínda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Pedro Eugênio (PPS) João Herrmann Neto (PPS)
Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-7056

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

José Genoíno Eduardo Paes
Marcelo Déda Magno Malta

Professor Luizinho
Waldir Pires Alceu Collares

1 vaga

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO NSl 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇÓES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMOB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

POT
Eber Silva

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0180

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta nO 920001-2. Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta nO 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 Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (Iei/ão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLlCAÇÓES
PRAÇA DOS TRtS PODERES S/N° - BRASfLlA- DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TITULOS PUBLICADOS - 1999/2000

IDOSOS: LEGISLAçAO (2.ED.)

.:'....~ ...

...... , .

ISIM: 15-7315-017·2

ItS 3,54

COM.ATENDe A CoPtRupçAe ELEITORAL
: T~NSCRIÇAo DO PRJMEIRe I'ROJETO

DE LEI DE INICIATIVA I'OI'ULAft.
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$ 2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

"0 POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

R$10.95

SECA: e HOMEM COMO ~ONTO DE
PARTIDA

ISBN: 15-7315-084-8

R$5,U

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
~A~ 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: Midia Uvraria. Ed. PrIncipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publícacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

CÂMARA DOS DEPUTADOS CHAMBER OF DEPUTIES

, '
" cf1JWJlÁ

OOS
DEPlJt~S

CHAMBER
Or

DEPL~IES

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$ 1,10

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

Distribuição gratuita

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

R$ 2,20

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

Locais de venda: Mídia Livraría. 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
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