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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte

RESOLUçAo NR 3, DE 1999-CN

Estabelece, a "título excepcional, regras para a apreciação do projeto de lei
orçamentária anual para o exercício financeiro de 2000.

O Congresso Nacional resolve:

Art. 12 Na apreciação do projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2000, serão obser
vadas, excepcionalmente, as nonnas estabelecidas nesta resolução e as fixadas pela Resolução nl!2, de 1995-eN.

Art. 2l! A relatoria do projeto de lei orçamentária anual será constituída por um relator-geral e dez relatores
setoriais independentes, cada um com a responsabilidade de elaborar relatório de parte determinada do programa de
trabalho da União, a ser apreciado pelo Plenário da Comissão, segundo as seguintes áreas temáticas:

I - Poderes do Estado e Representação, tendo por área de atuação as matérias de competência da co
missão relativas ao Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Ministério das Relações Exteriores e
Presidência da República, seus órgãos, entidades e fundos, excetuados a Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano e o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária, que integrarão outras relatorias setoriais;

11 - Justiça e Defesa, tendo por área de atuação as matérias de competência da comissão relativas
aos Ministérios da Justiça e da Defesa, seus órgãos, entidades e fundos;

111 - Fazenda e Desenvolvimento, tendo por área de atuação as matérias de competência da comis
são relativas aos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, seus órgãos,
entidades e fundos, os Encargos Financeiros da União, as Operações Oficiais de Crédito e as Transferências
de Recursos sob a Supervisão de Ministérios;

IV - Agricultura e Política Fundiária, tendo por área de atuação as matérias de competência da co
missão relativas ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e ao Gabinete do Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, seus órgãos, entidades e fundos;

V -Infra-Estrutura, tendo por área de atuação as matérias de competência da comissão relativas aos
Ministérios dos Transportes, das Comunicações; e de Minas e Energia, seus órgãos, entidades e fundos;

VI - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, tendo por área de atuação as matérias de competên
cia da comissão relativas aos ministérios da Educação, da Cultura, da Ciência e Tecnologia, seus órgãos, enti
dades e fundos;

VII - Saúde, tendo por área de atuação as matérias de competência da Comissão relativas ao
Ministério da Saúde, seus órgãos, entidades e fundos;

VIII - Previdência e Assistência Social, tendo por área de atuação as matérias de competência da
Comissão relativas aos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência Social, seus ór
gãos, entidades e fundos;

IX - Integração Nacional, Meio Ambiente, Desporto e Turismo, tendo por área de atuação as maté
rias de competência da Comissão relativas aos Ministérios da Integração Nacional, do Meio Ambiente, e do
Esporte e Turismo, seus órgãos, entidades e fundos;

X - Planejamento e Desenvolvimento Urbano, tendo por área de atuação as matérias de competên
cia da Comissão relativas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano, seus órgãos, entidades e fundos.

Parágrafo único. O parlamentar designado para a função de relator-geral do projeto de lei orçamen
tária anual ficará responsável pela análise e sistematização do texto da lei, da receita da União e pela obser
vância do disposto no art. 39 da Lei n2 9.811, de 28 de julho de 1999.

Art. 32 Para o processo orçamentário de 2000 não se aplicam as disposições constantes do art. 11
da Resolução nl! 2, de 1995-CN.

Congresso Nacional, 27 de outubro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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do orador da Comissão Especial da Reforma do dação Estadual do Bem-Estar do Menor -
Poder Judiciário. 51148 FEBEM. Desativação da estrutura carcerária ins-

talada na entidade , ..



51170

51173

51169

51172

51171

51170

GESSIVALDO ISAIAS (PMDB - PI) - Mani
festação de alegria do orador pelo recebimento da
Medalha do Mérito da Ordem Estadual Renascen
ça do Piauí. Realizações do Governo do Estado.....

FEU ROSA (PSDB - ES) - Aplauso ao
Correio Braziliense pela adoção de medidas de
controle da observação de princípios éticos no
trabalho jornalístico ..

AGNALDO MUNIZ (PDT - RO) - Exclusão
da Região Norte de campanha nacional de pro
dução de sementes em comunidades rurais, lan
çada pelo Ministério da Agricultura. Denúncia de
discriminação contra os Estados do Norte pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso .

MARCOS LIMA (PMDB - MG) - Artigo "Os
vassalos e a vassalagem", de autoria de Antônio
Neto, Presidente da Central Geral dos Trabalha
dores do Brasil - CGTB, publicado no jornal O
Popular .

PAULO ROCHA (PT - PA) - Anúncio de
encaminhamento de reivindicações ao Ministro
do Meio Ambiente, Sarney Filho, para a adoção
de medidas de combate ao fogo na região oeste
do Estado do Pará. .

MAX ROSENMANN (PSOB - PR) - PlOOCUpa
ção com a situação econômica do Estado do Pa
raná. Denúncia de dilapidação do patrimônio pú-
blico pelo Governador Jaime Lerner ..
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DA. HELENO (PSDB - RJ) - Apoio às su- brança de taxas de juros incompatíveis com o
gestões do Relator da Comissão Mista Especial quadro de controle inflacionário vigente na eco-
de Combate à Pobreza, Deputado Roberto Brant, nomia. Documento encaminhado por representa-
de criação de fundo específico com recursos vin- ção dos policiais federais do Estado do Rio Gran-
culados ao combate à pobreza e ampliação da fai- de do Sul sobre defasagem salarial da categoria
xa etária para concessão do benefício da e desvio de policiais para funções administrativas
bolsa-escola. Elogio à participação dos Ministros e burocráticas. 51168
Paulo Renato Souza e Pedro Malan, respectiva-
mente da Educação e da Fazenda, nos debates
da Comissão Mista Especial de Combate à Po-
breza. Criação de pólo da zona Franca de Manaus
no Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro.. 51159

IÉDIO ROSA (PMDB - RJ) - Dificuldades
do orador para obtenção de audiência com auto
ridades do Poder Executivo. Distorção, do ponto
de vista da sociedade, da atuação parlamentar
de seus representantes. Urgente adequação de
meios de comunicação entre o político e seus
eleitores. Sugestão do acompanhamento da ativi
dade parlamentar por cumpridores de pena alter-
nativa imposta pela Justiça.................................... 51160

PAULO FEIJ6 (PSDB - RJ) - Anúncio do
lançamento, pela Caixa Econômica Federal, do
Programa Caixa Empresa, destinado à revitaliza-
ção do comércio brasileiro. Importância da união
parlamentar em torno da aprovação da reforma
tributária e fiscal para ampliação da geração de
empregos no País.................................................. 51161

LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ) - Conveniên
cia de fixação da idade para aposentadoria com-
pulsória dos magistrados em 75 anos. 51161

FERNANDO ZUPPO (PDT - SP) - Con
trariedade à pretendida cobrança, pelo Governo
Federal, de contribuição previdenciária de servi
dores aposentados e pensionistas da Previdên-
cia Social. 51162

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Louvor ao
desempenho da caixa Econômica Federal no finan
ciamento de obras de saneamento básico no País.. 51163

MARCIO FORTES (PSDB - RJ) - Documen
tos "Carta do Rio", resultante do Congresso de
Panificação e Confeitaria realizado no Rio de Ja
neiro; e Projeto Barueri, da Associação Brasileira
da Indústria de Panificação. 51163

JUQUINHA (PSDB - GO) - Implantação,
pelo Governador Marconi Perillo, do Programa de
Desenvolvimento de Goiás - Produzir, em substi
tuição ao Fundo de Incentivo e Fomento à Indus-
trialização de Goiás - Fomentar. 51167

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Dificuldades
enfrentadas pelas pequenas e microempresas
brasileiras. Ausência de resultados de recentes
medidas de apoio às pequenas e microempre
sas. Omissão do Governo Federal quanto à co-

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Apoio à implantação, pelo Ministério da Saúde, do
Projeto de Consórcio Intermunicipal de Saúde, na
Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. ..... 51174

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Insatisfação
dos feirantes com as novas instalações da Feira de
Camaçari, Estado da Bahia. Não-vinculação, pelo
substitutivo apresentado à Proposta de Emenda à
Constituição nll 169, de 1993, de recursos orçamen-
tários da União ao Sistema Único de Saúde - SUS. 51174

LUrS EDUARDO (PDT - RJ) - Protesto
contra a realização, pela Prefeita Municipal de
Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, de em
préstimo junto à Caixa EconÔmica Federal - CEF
para execução de projeto de reforma administrativa.. 51176

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Revisão, pelo Presidente do Banco Central do
Brasil, Arminio Fraga, da Circular nll 2.920, de



51192

51194

51194

51195

51195

51192

51191

GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Apresentação, pelo Relator Mussa
Damas, de parecer à proposta de reforma tributária.

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela ordem.)
- Congratulações aos Deputados Germano Ri
gotto e Mussa Demes pelo trabalho realizado na
Comissão da Reforma Tributária .

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Concordância com o não-comparecimento do
Governador Itamar Franco, de Minas Gerais, à
solenidade de inauguração, pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, de nova linha de
produção da Usiminas no Municfpio mineiro de
Ipatinga. Falecimento de operário em acidente
ocorrido na empresa antes da solenidade. Ra
zões do não-comparecimento do orador ao even
to. Ação parlamentar do orador para duplicação
da BR-381 no trecho entre os Municfpios de Ipa-
tinga e Governador Valadares .

MOREIRA FERREIRA (PFL - SP.· Pela
ordem.) - Congratulações ao Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Michel Temer, pela
criação, em março cio corrente ano, da Comissão da
Reforma Tnbutária. Elogio à atuação cios Deputados

SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela or
dem.) - Anúncio de realização do 162 Congresso
da União Brasileira de Avicultura, em Brasnia,
Distrito Federal. Expectativa de redução, pela re
forma tributária, de impostos incidentes sobre o
setor produtivo. Defesa da aprovação de projeto
de lei de autoria do Deputado Marcos Cintra a
respeito do assunto .

"ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) -
Apresentação de projetos de lei sobre alteração
do Estatuto da Criança e do Adolescente, para
permanência na Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor - FEBEM tão-somente de
internos menores de 18 anos; e sobre instituição
de programa de assistência médica, oftalmológi
ca e auditiva para alunos de escolas públicas......

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem.) - Apresentação, em sessão anterior, de
questão de ordem sobre encerramento dos tra
balhos nas Comissões Técnicas para impedi
mento da apreciação, pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, da constitucionali
dade da proposta de emenda à Constituição so
bre cobrança de contribuição previdenciária de
aposentados e pensionistas do serviço público....

EURrPEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela
ordem.) - Repúdio à manipulação dos indices in-
flacionários no Pafs .

51184

51180

51185

51185

51179

BISPO WANDERVAL (BIocoIPL - SP. Pela
ordem.) - Anúncio da apresentação de projeto de
lei sobre o sistema de arrecadação de direitos auto
rais e divulgação fonográfica. Denúncia de irregulari
dades na atuação do Escritório central de Arreca
dação e Distribuição de Direitos Autorais - ECAD....

JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Falecimento do médico baiano Fernando
Visco Didier ..

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Discrimina
ção e violência praticadas contra a mulher no Pafs
e no mundo. Diretrizes do Programa de Combate à
Violência Contra a Mulher, implantado pela Coor
denadoria Especial de Polfticas Públicas para a
Mulher, no Estado do Mato Grosso do Sul .

MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem.) - Denúncia de manipulação do preço do
gás natural por empresas brasileiras e bolivianas.
Conveniência da implantação de ramal do Gaso-

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) 
Homenagem póstuma'ao ex-Deputado Federal
IIdélio Martins. 51178

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) - Ca-
ráter antidemocrático da proposta de extinção do
cargo de juiz classista na Justiça do Trabalho.
Sugestões para aprimoramento do processo de
indicação de jufzes classistas. Apoio ao documen-
to "Declaração de Bagdá", de condenação ao
embargo econômico promovido pelos Estados
Unidos contra o Iraque .

V - Grande Expediente
TETÉ BEZERRA (PMDB - MT) - Análise do

problema da área de saúde no Pafs. Conceituação
moderna da saúde como fator de qualidade de
vida. Comprometimento dos investimentos na
saúde pela polftica de ajuste fiscal do Governo
Federal. Balanço do desempenho do Sistema Úni
co da Saúde - SUS. Aplauso ao anúncio, pelo Mi
nistério da Saúde, de criação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária. Lançamento, pelo órgão, do
Programa Saúde na Famnia. Dados da Organiza
ção Mundial de Saúde - OMS sobre incidência do
câncer em âmbito mundial. Expectativa de aprova-
ção de emenda constitucional sobre vinculação de
recursos orçamentários para o setor de saúde........
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1999, sobre alteração da data de entrega dos ba- duto Bolrvia-Brasil em Dourados, Estado do
lancetes mensais e do balanço semestral das co- Mato Grosso do Sul ,............... 51191
operativas de crédito. 511n

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) - Oportuni
dade de debate, na 11 Conferência das Cidades,
promovida pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, de temas de interesse da po-.
pulação urbana brasileira. 511n
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PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
e aprovação de requerimento de retirada de pauta
do Projeto de Lei nll 1.617-A, de 1999 ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vota
ção, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nll 169-B, de 1993, que altera o in
ciso IV do art. 167 e o art. 198 da Constituição
Federal e prevê recursos orçamentários da
União, dos Estados e dos Municípios para a ma
nutenção do Sistema Único de Saúde - SUS,
com o financiamento das redes pública, filantrópi-
cas ou conveniadas ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados EDUARDO
JORGE, CARLOS MOSCONI, WALDIR PIRES,
HENRIQUE FONTANA ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
do substitutivo à Proposta de Emenda à Consti
tuição nll 169-A, de 1993, adotado pela Comis-
são Especial. .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ GENOrNO, ARNALDO FARIA
DE SÁ......•.............................................................

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
EUG~NIO, BISPO RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA,
DR. HÉLIO, FERNANDO GONÇALVES, ODELMO
LEÃo, JOSÉ GENOrNO .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Solicitação ao Presidente de encerramento dos
trabalhos das Comissões ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Respos-
ta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os sis. Deputados RITA
CAMATA, VICENTE CAROPRESO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, RICARDO BARROS, JOSÉ DE ABREu'.

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So
licitação aos Parlamentares de comparecimento .
ao plenário para votação da matéria. Oriêntação
da respectiva bancada .

CAIO RIELA (Pela ordem) - Solicitação
aos Parlamentares da bancada do Partido Traba
lhista Brasileiro de comparecimento ao plenário
para votação da matéria .

Gennano Rigotto e Mussa Dames, VI- Ordem do Dia
respectivamente Presidente e Relator da referida PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Discussão,
Comissão. 51196 em turno único, do Projeto de Lei nll 1.617-B, de

ALCIONE ATHAYDE (PPB - AJ. Pela or- 1999, que dispõe sobre a criação da Agência
dem.) - Agradecimento ao Ministro Eliseu Padi- Nacional de Águas - ANA, entidade federal de coar-
lha, dos Transportes, pela assinatura de empe- danação e apoío do Sistema Nacional de Geren-
nho destinado a obras de acostamento na rodo- ciamento de Recursos Hídricos, e dá outras pro-
via BR-356, no trecho Campos-São João da vidências .
Barra, Estado do Rio de Janeiro............................ 51196

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Apoio à pauta de reivindicações da campanha
salarial dos funcionários da Caixa Econômica Fe-
deral e do Banco do Brasil. Possibilidade de pa
ralisação das atividades das instituições............... 51197

BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Conotação política da tentativa de impe
dimento, pelo Governador Marconi Perillo, do
Estado de Goiás, da execução de projeto de sa·
neamento básico no Município de Águas Lindas
de Goiás pela Companhia de Água e Esgotos de
Brasnia - CAESB................................................... 51198

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Transcurso do Dia do Servidor Público 
28 de outubro. Descaso do Governo Fernando
Henrique Cardoso em relação à categoria. 51198

EVILÁSIO FARIAS (PSB - SP. Pela
ordem.) - Solicitação aos Deputados de apoio a
proposta de emenda à Constituição, de autoria
do orador, sobre cooperação das Forças Ar-
madas com a Polícia Federal no desempenho da
atribuição constitucional de polrcia de fronteira..... 51199

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pela or
dem.) - Aplauso ao lançamento, pelo Governo
Federal, do Programa Brasil Empreendedor. Mo·
rosidade na liberação, pelas instituições creden
ciadas, dos recursos vinculados aos programas
sociais anunciados pelo Governo Federal. Su
gestão às instituições para aparelhamento de
pessoal técnico qualificado para atendimento ao
setor produtivo. 51199

FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
ordem.) - Estabelecimento de acordo sobre a
votação da Proposta de Emenda à Constituição
nll 169, de 1993, vinculativa de recursos
orçamentários da União, dos Estados e dos
Municípios à área de saúde. 51200

AGNELO QUEIROZ (8IocoIPCdoB - DF. Pela
ordem.) - Protesto contra a indicação, pelo Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, do
Senador Luiz Estevão para Sub-ReIatoria da
proposta de Plano Plurianual- PPA....................... 51201

TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela ordem.)
- Precariedade da atuação dos serviços de fisca·
lização aduaneira no País. 51201

51207

51207

51208

51208

51211

51211

51212

51214

51214

51214

51215

51215
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DARCíSIO PERONDI............................................ 51238

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ARNON BEZERRA. ........

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

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado ROBERTO ARGENTA.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
aos Parlamentares de permanência no plenário...

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

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FEU ROSA,
OLIVEIRA FILHO .

WILSON SANTOS (Pela ordem) - Rele
vância da atuação do Conselho Nacional de Se-
cretários Municipais de Saúde ..

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO .

51238

51226

51226

51229

51239

51239

51239

51239

51238

51226

51239

51228

51229

51228

51234

51239

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da
respectivas bancadas os Srs. Deputados Emenda Aglutinativa Substitutiva à Proposta de
DARCíSIO PERONDI, VICENTE CAROPRESO... 51215 Emenda à Constituição n2 82-A, de 1995, fusão da

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) _ PEC 82-A, de 199~, ?as emendas, do substitutivo
Apelo ao Presidente para encerramento dos tra- adotad~ ~I~ c~mlssao e da Propo~a d~ ~~enda
balhos das Comissões. Solicitação aos Parla- à ConstltulÇao n 169-A, de 1993, projeto IniCiaI. .....

mentares de comparecimento ao plenário para Usou da palavra pela ordem, para registro
votação da matériá. 51215 de voto, o Sr. Deputado ARMANDO MONTEIRO..

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) - SECRETÁRIO (Luiz Bittencourt) - Leitura
Pedido de esclarecimento à Presidência sobre a d E d A I t' t' S b t't t'a men a g u ma Iva u s I uiva ..
votação da urgência do projeto de decreto legis-
lativo referente à reestruturação do Banco Cen- Usou da palavra pela ordem, para registro
trai do BrasiL........................................................ 51216 de voto, o Sr. Deputado VILMAR ROCHA. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Usou da palavra para proferir parecer, em
ao Deputado Aloizio Mercadante. 51216 substituição à Comissão Especial, o Sr. Deputado

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) _ URSICINO QUEIROZ ..

Apoio à decisão do Presidente da Casa, Deputado Usaram da palavra para encaminhamento
Michel Temer, de colocar em votação na presen- da votação os Srs. Deputados ALBERTO
te sessão o projeto de decreto legislativo referen- GOLDMAN, ANTONIO PALOCCI, ARNALDO
te à reestruturação do Banco Central do Brasil..... 51216 FARIA DE SÁ, HENRIQUE FONTANA .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
Agradecimento ao Presidente Michel Temer diante da emenda aglutinativa substitutiva, ressalvado o
da resposta dada ao Deputado Aloizio Mercadante. 51216 destaque ..

PEDRO EUGÊN.IO (Pela ordem) - Congra- Usaram da palavra para orientação das res-
tulações ao Presidente Michel Temer pelo anúncio pectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
da votação de matéria referente ao processo de EUGÊNIO, BISPO RODRIGUES, JANDIRA
reforma administrativa do Banco Central do Brasil. 51216 FEGHALI, FERNANDO CORUJA, ROBERTO

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado JEFFERSON, JOSÉ L1NHARES, ANTONIO
ALBERTO GOLDMAN........................................... 51216 PALOCCI, JORGE ALBERTO, RAFAEL GUERRA,

INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ DE ABREU. .
RAFAEL GUERRA (Pela ordem) - Solicita-

ção aos Deputados do PSDB de comparecimen-
to ao plenário para votàção da matéria. 51217

JORGE ALBERTO (Pela ordem) - Solicita-
ção aos Deputados do PMDB de comparecimen-
to ao plenário para votação da matéria. 51217

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 51217

C\t\RdsIo PEFONDI (Pela ordem) - Solicitação
aos Parlamentares da base governista de
COflll8r'9CÍmento ao plenário para votação da matéria.. 51217

CAIO RIELA (Pela ordem) - Mobilização
em prol da liberação, pelo Governo Federal, dos
recursos destinados aos produtores rurais de
acordo com o calendário agrícola. 51217

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ PIMENTEL. 51217

PRESIDENTE (Michel Temer) '":' Encerra-
mento da votação. 51218

Rejeição do substitutivo. 51218

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VITTORIO MEDIOLl........ 51226



51271

51271

51271

51270

51267

51268

51267

51256

51256

51256

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento da sugestão do Deputado Milton Temer.....

ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Soli
citação à Presidência de realização de votação
nominal. .

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado GERSON PERES........

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados DOMICIANO
CABRAL, LUIZ PIAUHYLlNO, GILBERTO KASSAB,

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

Manutenção do dispositivo destacado .

Retorno da matéria à Comissão Especial
para elaboração da redação do vencido ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento de urgência para apreciação do Pro
jeto de Decreto Legislativo nll 233, de 1999, sobre
sustação dos efeitos do Voto do Conselho Mone
tário Nacional nll 84, de 1999, e do Comunicado
nll 6.883, de 1999, do Banco Central do Brasil. .......

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

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO
ARGENTA, FERNANDO GABEIRA, PEDRO
EUGf:NIO, BISPO RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA,
CELSO JACOB, FERNANDO GONÇALVES, GERSON
PERES, JOSÉ PIMENTEL, EUNíCIO OLIVEIRA,
YEDA CRUSIUS, JOSÉ LOURENço, JOSÉ DE
ABREU, ARNALDO MADEIRA .

MILTON TEMER (Pela ordem) - Conve
niência de substituição, pela Presidência, da per
gunta "Como vota o Governo?" por "Como se
manifesta o Uder do Governo?" .

51255

51254

51252

51254

51252
Usou da palavra, como Relator da matéria,

o Sr. Deputado URSICINO QUEIROZ ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, ROBERTO ARGENTA,
PEDRO EUGf:NIO, BISPO RODRIGUES, LUIZA
ERUNDINA, FERNANDO CORUJA, ROBERTO
JEFFERSON, ODELMO LEÃO, GERALDO
MAGELA, EUNíCIO OLIVEIRA, VICENTE
CAROPRESO, INOCf:NCIO OLIVEIRA, JOSÉ
DE ABREU, BISPO WANDERVAL, ARNALDO
MADEIRA .

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

. Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados JOSÉ CARLOS VIEIRA, Professor Luizinho.

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DAMIÃO FELlCIANO......
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Usaram da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para retificação
de ww, os Srs. Deputados ROBERTO PESSOA, devoto, o Sr. Deputado NELSON MARQUEZELLI .. 51255.
DR. ROSINHA, RICARTE DE FREITAS.................. 51240 Usaram da palavra para orientação das res-

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Sugestão à pectivas bancadas os Srs. Deputados INOCf:NCIO
Presidência de inclusão das rebeliões em unidades OLIVEIRA, INÁCIO ARRUDA. 51255
da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
FEBEM em São Paulo em Comissão Geral fados RAFAEL GUERRA RICARDO BARROS
destinada à discussão da violência urbana no Pafs. 51240 INÁCIO ARRUDA. : : 51255

Usou da palavra pela ordem, para registro PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica-
de voto, o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES. ......... 51240 ção à Casa sobre a realização de sessões na

Usou da palavra para orientação da res quarta e na quinta-feira da próxima semana......... 51256

pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.. 51240 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica- URSICINO QUEIROZ............................................ 51256
ção ao Plenário sobre continuidade da votação PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri-
dos destaques pela Comissão Especial da Refor- mentos da Presidência aos Srs. Uderes e aos
ma do Poder Judiciário, após a sessão extraordi- Srs. Relatores da matéria. 51256
nária da Casa, e sobre a apresentação do relató-
rio da Comissão Especial da Reforma Tributária.. 51240

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 51240

Aprovação da emenda. 51240

Prejudicialidade das demais proposições.... 51240

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de destaque para votação em separado
do art. 311 da emenda aglutinativa. 51251

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA..... 51251

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 51251

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MAX ROSENMANN,
JOSÉ ROCHA, EDINHO BEZ................................. 51252
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JULIO SEMEGHINI, MARCELO TEIXEIRA, YEDA Usou da palavra pela ordem, para registro
CRUSIUS. 51271 de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO SiLVA......... 51330

Usou da palavra para orientação da respectiva PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
bancada o Sr. Deputado JOSÉ GENOÍNO. 51272 mento da discussão............................................... 51330

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem, para regis-
de voto, o Sr. Deputado RICARDO NORONHA.... 51272 tro de voto, os Srs. Deputados JORGE

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) _ ALBERTO, ANTONIO PALOCCI, ALCIONE
Convocação dos Deputados integrantes da Co- ATHAYDE, PAULO FEIJÓ, BADU PICANÇO. ....... 51330

missão Especial para a redação do vencido, rela- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
tivamente à PEC aprovada pela Casa................... 51272 do substitutivo adotado pela Comissão Especial.. 51330

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem, para regis-
de voto, a Sra. Deputada NAIR XAVIER LOBO.... 51272 tro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO

Usaram da palavra pela ordem os Srs. KANDIR, RAIMUNDO COLOMBO, NELSON
Deputados JAIRO CARNEIRO, MIRO TEIXEIRA. 51272 PROENÇA, MAX ROSENMANN, MARÇAL

FILHO, MEDEIROS, ANTONIO FEIJÃO. 51331
Usaram da palavra pela ordem, para re·

gistro de voto, os Srs. Deputados SILAS BRASILEIRO,
EXPEDrro JÚNIOR, NILTON CAPIXABA, ANTONIO
FEIJÃO. 51272

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 51273

Aprovação do requerimento. 51273

Apresentação de proposições: RONALDO
VASCONCELLOS E OUTROS; PASTOR AMARILDO;
ENIO BACCI; VALDECI OLIVEIRA; EDINHO BEl;
BISPO WANDERVAL; LUIZ BrrTENCOURT; MARÇAL
FILHO; JAIR BOLSONARO; RICARDO BERZOINI;
FREIRE JÚNIOR E OUTROS; ANA CATARINA;
ARNALDO FARIA DE SÁ; EDMAR MOREIRA; JOEL
DE HOLLANDA; GILBERTO KASSAB; WILSON
SANTOS; ARLINDO CHINAGLlA............................ 51282

VII - Encerramento
3 - ATA DA 198!! SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 1!! SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51!! LEGISLATURA, EM 27 DE
OUTUBRO DE 1999

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

sessão anterior
11I - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-10-99

IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 627-B, de 1998, que altera os
arts. 29 e 212 da Constituição Federal. 51329

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Solici-
tação à Presidência de não-realização de discussão
nem de encaminhamentos. 51330

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
mento da solicitação do Deputado José Genoíno. 51330

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOC~NCIO OLlVEIRA......................................... 51332

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, JOSÉ DE ABREU, ROBERTO ARGENTA,
REGIS CAVALCANTE, BISPO RODRIGUES,
LUIZA ERUNDINA, FERNANDO CORUJA, CAIO
RIELA, ODELMO LEÃO, MARIA DO CARMO
LARA, EUNÍCIO OLIVEIRA, VICENTE
CAROPRESO, INOC~NCIO OLIVEIRA.................. 51332

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Convite aos parlamentares do Partido dos Traba
lhadores para, ao término da votação, participa-
rem da reunião de bancada no Espaço Cultural... 51332

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR......... 51332

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO BARROS. 51332

Usou da palavra o Sr. Deputado RONALDO
CEZAR COELHO, relator da matéria. 51333

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FÉLIX MENDONÇA. ....... 51333

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Inconstitucionalidade da matéria. Registro de voto... 51333

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, as Sras. Deputadas LUCI
CHOINACKI, LÚCIA VÂNIA. 51333

CLEMENTINO COELHO (Pela ordem), 
Aprovação, pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, do Projeto de Lei nQ 1.010, de 1999, refe-
rente ao processo de privatização de empresas. ...... 51333

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ALCEU COLLARES,
AROLDO CEDRAZ, ODÍLlO BALBINOTII, OSCAR
ANDRADE, EURÍPEDES MIRANDA, SÉRGIO
CARVALHO. 51334



51344

Usou da palavra pela ordem, para registro
de presença, o Sr. Deputado ALBERTO
GOLDMAN .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nll 723, de 1999, que dispõe sobre
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado o crime de participação em trote em estabeleci-
DR. HELENO......................................................... 51334 mento de ensino. 51344

Usou da palavra pela ordem, para registro Aprovação do requerimento......................... 51344
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO REiS................. 51334 V - Encerramento

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- COMISSÕES
mento da votação. 51334 4 - ATAS DAS COMISSÕES

Aprovação do substitutivo. 51334 a) Comissão de Agricultura e Política

P . d' . I'd d d d' . - 51334 Rural, 341 Reunião (Ordinária), em 27-10-99........ 51346reJu ICla I a e as emals proposlçoes....
. . _. b) Comissão de Constituição e Justiça e

Retorno da ~aténa à Co_mlssao Especl- de Redação, 62!! Reunião (Ordinária), em
ai para elaboraçao da redaçao do segundo '27-10-99 '~.......................... 51348
turno...................................................................... 51334 5 _ DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado a) Comissão de Economia, Indústria e
RONALDO CEZAR COELHO................................ 51344 Comércio, nll 9, em 27-10-99................................. 51349

Usou da palavra pela ordem, para registro b) Comissão Especial destinada a analisar
de voto, o Sr. Deputado IÉDIO ROSA. 51344 o PLP nll 10/99 (Regime de Previdência Comple-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado mentar, n9 2, em 27-10-99..................................... 51350
ARNALDO FARIA DE SÁ. 51344 6 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

Usaram da palavra pela ordem, para re- a) Comissão de Agricultura e Política
gstro de voto, os Srs. Deputados ROBERTO PESSOA, Rural, nll 7, em 27-10-99. 51350
B. sÃ, ÁTILA URA, WAGNER SALUSTlANO, b) Comissão de Fiscalização Financeira e
RAIMUNDO GOMES DE MATOS............................ 51344 C t I li 3 27 1099 51350on ro e, n , em - - ..

c) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, nll 5, em 27-10-99. 51351

7-MESA
8 - LrDERES E VICE·LrDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCrCIO
10- COMISSÕES

Ata da 196ª Sessão Extraordinária, matutina,
em 27 de outubro de 1999

Presidência dos Senhores Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente; José Pimentel, Dr. Rosinha,
Evilásio Farias, Armando Abílio, Themístocles Sampaio, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Ubiratan Aguiar

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Presentes do Acre: 2

Anivaldo Vale
Jorge Costa
Josué Sengtson
Presentes do Pará: 3

Partido

PARA

PSDB
PMDB
PTS

Bloco

AMAZONAS
José Melo PFL
Presente do Amazonas: 1

RONDÔNIA
Nilton Capixaba PTS
Presente de Rondônia: 1

ACRE
PFL
PPS
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MARANHÃO

Pedro Fernandes PFL
Presente do Maranhão: 1

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Presentes do Ceará: 5

GOIÁS

PMDB
PMDB
PT

Barbosa Neto
Luiz Bittencourt
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 3

SÃO PAULO
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Defim Neto PPB
Emerson Kapaz PPS
Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB

PUPST/PSL Julio Semeghini PSDB
Moreira Ferreira PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Berzoini PT
Presentes de São Paulo: 9

PIAuí

PMDB
PMDB

Gessivaldo Isaias
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 2

I - ABERTURA DA SESSÃO

PARANÁ

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel) - A lista
de presença registra o comparecimento de 55 Senho
res Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 2

Dr. Rosinha PT
Odílio Baltinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Presentes do Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Fernando Marroni PT
Nelson Marchezan PSDB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Presentes do Rio Grande do Sul: 4

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Presentes da Paraíba: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB
Presente do Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA
PMDB
PT
pMDB

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PST
Presente de Pernambuco: 1

BAHIA
PFL
PSDB

José Lourenço
Saulo Pedrosa
Presentes da Bahia: 2

MINAS GERAIS
Eduardo Barbosa PSDB
João Fassarella PT
Olímpio Pires PDT
Ronaldo Vasconcellos PFL
Presentes de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Luiz Sérgio PT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Rodrigo Maia PTB
Presentes do Rio de Janeiro: 7
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11 - LEITURA DA ATA

o Sr. Dr. ROSINHA, servindo como 2º Secre
tál1o, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O Sr. EviJásio Farias, servindo como 1º-Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Pri
meiro-Secretário, em exercício, do Senado Federal
nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 1.046 (SF)

Brasília, 26 de outubro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, e, por seu
intermédio, à Câmara dos Deputados, para revi
são, o Projeto de Decreto Legislativo nº 226, de
1999, que "aprova a Programação Monetária rela
tiva ao quarto trimestre de 1999", aprovado pelo

Senado Federal em sessão realizada em 21 de
outubro do corrente ano.

Esclareço, por oportuno, que a matéria trami
tou nesta Casa nos termos do § 2º do art. 6º da
Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, verbis: "O
Congresso Nacional poderá, com base em pare
cer da Comissão de Assuntos Econômicos do Se
nado Federal, rejeitar a programação monetária a
que se refere o caput deste artigo, mediante de
creto legislativo, no prazo de dez dias a contar do
seu recebimento".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocí
nio, Primeiro-Secretário, em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nl! 316, DE 1999

Aprova a Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 1999.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovada a Programação Monetária
relativa ao quatro trimestre de 1999, com estimati
vas das faixas de variação dos principais agregados
monetários, nos termos da Mensagem nº 184, de
1999 (nº 1.425, de 1999, na origem).

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 26 de outubro de 1999. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

SINOPSE

IDENTIfICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: MSG 01425 1999 MENSAGEM
ORGÃO DE ORIGEM: PRESIDENCIA DA REPUBLICA 30 09 1999
SENADO: MSF 00184 1999 PDS 00226 1999

AUTOR EXTERNO: EXECUTIVO FEDERAL
EMENTA ENCAMINHA AO SENADO FEDERAL A PROGRAMAÇÃO MONETARIA PARA O
4° (QUARTO) TRIMESTRE DE 1999.
OBSERVAÇÕES

PDS 00226 1999 - DE AUTORIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS
(CAE), APROVA A PROGRAMAÇÃO MONETARIA PARA O 4° (QUARTO) TRIMESTRE
DE 1999.

DESPACHO INICIAL
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
21 10 1999 (Sf) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (Sf)(SSEXP)

1628 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1999.
ENCAMINHADO A:

(Sf) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (Sf)(SSEXP) EM 21 10 1999
TRAMITAÇÃO
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04 10 1999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS
E RUBRICADAS.

04 10 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADA AO PLENARIO PARA LEITURA.

04101999 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESrDENCIA SEU RECEBIMENTO.

04 10 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAE, EM REGIME DE URGENCIA, TENDO EM VISTA O
PARAGRAFO 2° DO ART. 6° DA LEI 9069, DE 1995, QUE
PRECEITUA: O CONGRESSO NACIONAL, PODERA COM BASE EM
PARECER DA REFERIDA COMISSÃO DO SENADO FEDERAL, REJEITAR
A PROGRAMAÇÃO MONETARIA A QUE SE REFERE O CAPUT DESTE
ART. MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO, NO PRAZO DE 10 (DEZ)
DIAS A CONTAR DO SEU RECEBIMENTO.
DSF 05 10 PAG 26566 A 26586.

05101999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
RELATOR SEN LUIZ OTAVIO.

20 \O 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR, SEN LUIZ OTAVIO,
FAVORAVEL NOS TERMOS DO PDS QUE APRESENTA.

20101999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
ENCAMINHADO A SSCLS.

2010 1999 (Sf) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA PARECER DA CAE.

20101999 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 832 - CAE, FAVORAVEL NOS TERMOS DO
PDS 00226 1999 QUE OFERECE, RELATOR SEN LUIZ OTAVIO,
DEVENDO A MATERIA CONSTAR DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO

DELIBERATIVA ORDINARIA DE AMANHÃ, NOS TERMOS DO ART.
353, PARAGRAFO UNICO, DO REGIMENTO INTERNO, OPORTUNIDADE
EM QUE PODERÃO SER OFERECIDAS EMENDAS ATE O ENCERRAMENTO
DA DISCUSSÃO.

21 10 1999 (Sf) PLENARIO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (ART.
353, PARAGRAFO UNICO, DO REGIMENTO INTERNO).

21 101999 (SF) PLENARI0 (PLEN) "
1000 DISCUSSÃO ENCERRADA, SEM ÀPRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

21 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
I000 VOTAÇÃO APROVADO.

21 10 1999 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CDIR, PARA A REDAÇÃO FINAL.

21 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA PARECER 833 - CDlR, OFERECENDO A REDAÇÃO
FINAL, RELATOR SEN CARLOS PATROCINIO.

21 101999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL, SEM DEBATES.

21 101999 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF22 10 PAG

21 10 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF)(SSCLS)
ENCAMINHADO A SSEXP.

• A ~~/:~21 101999 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SFN° ~
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Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Defiro.
PFL, nos seguintes termos: Em 27-10-99. - Heráclito Fortes, 1º
OFíCIO Nº 1.709-L-PFU99 Vice-Presidente, no exercício da Presidên

cia.
Brasília, 26 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ivânio

Guerra para integrar, como membro suplente, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 96, de 1992, que
"introduz modificações na ~struturado Poder Judiciá
rio", de autoria do Senhor Deputado Hélio Bicudo e
outros, em substituição ao Deputado Antônio Jorge.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro.
Em 27-10-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Jutahy Júnior, 12 Vi
ce-Líder do PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/N2 1.414/9Q

Brasília, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência a substituição do
Deputado Nárcio Rodrigues pelo Deputado Marcus
Vicente, como membro titular, para integrar a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei nº 2.186, de 1996, que "dis
põe sobre a substituição progressiva da produção e
da comercialização de produtos que contenham as
besto/amianto, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, 1º
Vice-Líder do PSDB.

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

OFíCIO Nº 765/99

Brasília, 19 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel como titular, em substitui
ção ao Deputado Cleonâncio Fonseca, para integrar
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC nº 407-A, de 1996, que "altera a redação do
art. 100 a acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" (Precatórios).

Atenciosamente, - Deputado Odelmo leão, Lí
dardo PPB.

OFíCIO Nº 785/99

Brasília, 21 de outubro de 1999

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado
Airton Cascavel, como suplente, em vaga cedida ao
PPS, para integrar a Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar a atuação da Fundação Na
cional do índio - FUNAI.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, lí
der do PPB.

OFíCIO Nº 790/99

Brasília, 26 de outubro de 1999

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

Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado João
Pizzolatti como titular, ~m substituição ao Deputado
Pedro Corrêa e o Deputado Nelson Meurer, como su
plente para integrarem a Comissão Especial destinada
a dar parecer à PEC nº 7, de 1999, que "dá nova reda
ção ao inciso XXIX do art. 7º e revoga o artigo 233 da
Constituição Federal" e PEC nº 264, de 1995, do Sr.
Deputado Dilceu Sperafico, que "altera o inciso XXIX do
art. 7º da Constituição Federal, para uniformizar o prazo
prescricional para Ações Trabalhistas", apensadas.

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

Defiro.
Em 27-10-99. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

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

OFíCIO Nº 368/99-PDT

Brasília, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência

o Senhor Deputado Celso Jacob para integrar como
membro titular, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda àConstituição nº 175, de
1995, que "altera o capítulo do Sistema Tributário Nacio
nal", em substituição ao Deputado Coriolano Sales.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.
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Defiro.
Em 27-10-99. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 936-P/99-CCJR

Brasília, 20 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as pro

vidências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei
n2!! 1.023/95 e 2.963/95 e 2.963/97, 3.021/97, 288,
411, 656, 723, 756, 759, 786, 804, 818, 887, 920,
1.211, 1.438, de 1999, apensados, apreciados por
este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Senhor Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, toda
vez que solicitado, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso ajoelha-se perante o Fundo Monetário Inter
nacional. Com o Ministro da Previdência e Assistência
Social, Sr. Waldeck Ornélas, não acontece diferente,
chegando às vezes a lustrar as botas do FMI.

Digo isso porque desde que assumiram, tendo o
Presidente Fernando Henrique assumido antes a
Presidência, ambos têm-se submetido à vontade do
Fundo Monetário. Tudo o que o Fundo exige ambos
cumprem. Com essa política, têm destruído direitos
dos trabalhadores brasileiros, seja do setor público,
seja do setor privado.

Esses trabalhadores, ao longo de anos, a duras
penas e com muitas lutas, conquistaram alguns direi
tos relativos a assistência social e previdência. Com a
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, seus direi
tos foram furtados. Não satisfeitos, em todos os proje
tos, de lei complementar ou de lei ordinária, os direitos
dos trabalhadores têm sido roubados; seja por meio
daquele recentemente aqui aprovado, o chamado coe
ficiente previdenciário, seja do Projeto de Lei nº 1.733,
que dispõe sobre a contribuição do setor rural. Quando
não retira direitos através de lei, dificulta ao máximo a
obtenção dos benefícios da Previdência Social.
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Acabei de receber correspondência do Verea
dor Nilton dos Santos, da cidade de Santa Cecília do
Pavão, 'no Estado do Paraná, que nos informa que o
INSS rompeu o Contrato nº 10.017, celebrado em 1º
de dezembro de 1998 com a empresa de Correios e
Telégrafos. Com a ruptura desse contrato, todos
aqueles que necessitam de informação a respeito do
INSS, que precisam obter benefícios ou buscar seus
direitos, não poderão mais fazê-lo por intermédio da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Terão
que caminhar longas distâncias, às vezes cerca de
duzentos quilômetros, para buscar seus direitos.

Não é só isso. A ruptura desse contrato por par
te do INSS dificulta a fiscalização dos serviços, que
objetiva evitar fraudes. Os funcionários dos Correios
dessas pequenas cidades conhecem a população,
sabem quem é quem. Sabem, quando um cidadão
está buscando benefício em decorrência de ser porta
dor de deficiência, por exemplo, se realmente é porta
dor de deficiência. Os funcionários dos Correios sa
bem se o cidadão realmente trabalhou nesse ou na
quele emprego ou se era trabalhador rural. Essa ida a
outra cidade favorecerá as fraudes.

Periodicamente, visando a atender as exigências
do Fundo Monetário Internacional, o Ministério da
Previdência e Assistência Social suspende conces
sões de benefícios. A informação que temos é de que
esta semana voltou a suspendê-Ias. Este é um crime
contra a classe trabalhadora brasileira, contra o ho
mem e a mulher trabalhadores, principalmente o mais
pobre, o miserável, aquele que esperava, após longos
trinta anos de serviço, obter algum benefício. O Brasil
não pode se submeter às exigências do FMI, como se
tem submetido.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"-" e Srs.
Deputados, o Governo Federal está empenhado em
criar a Agência Nacional das Águas, a famosa ANA.
Mas para quê? Diz o Governo que é para gerenciar os
nossos recursos hídricos e prevenir uma futura crise
nesse setor.

Nós, do Nordeste, sabemos bem o que significa
crise no abastecimento de água, mas também sabe
mos que soluções já foram apontadas há muito tempo
e não foram executadas.

Porque agora o Governo tomou a iniciativa de
apresentar uma solução administrativa sem executar
qualquer medida prática anteriormente equaciona
da? Quando reduz o problema hídrico brasileiro a
uma questão administrativa, o Governo esconde sua
verdadeira intenção, qual seja, a de criar um imposto
hídrico que, no final das contas, vai ser pago pelos
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consumidores de água, ou seja, toda a população, in- A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
discriminadamente. - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~

Eis a grande razão de a ANA arrecadar mais e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, o
para o Governo. E não se trata de mais um fundo País tem discutido, ness?~ últimos te~pos, ~obre o
público, o qJe até poderíamos discutir; trata-se, pura desemprego,. que, ~em duvl~a algu~a~ e o maior pro-
e simplesmente, de arrecadação para o Tesouro blema que vive hOje a Naçao braSileira. As popula-
Nacional. ções de norte a sul do País, em todas as pesquisas

Parece uma questão menor, mas não é. Trata-se realizadas, apontam o desemprego como sendo a
de atribuir um valor monetário a um bem natural que maior preocupação nos dias atuais.
deve ser garantido a todos indiscriminadamente, Infelizmente, as medidas que vêm sendo cons-
cujos custos de serviços - tratamento, transporte, etc. tantemente adotadas pelo Governo Federal, longe de
- devem ser cobertos com os impostos regulares. A minimizarem esse drástico e sério problema, tendem
água, assim como o ar, não tem preço, são bens es- a aprofundar ainda mais o nível de desemprego que
senciais à vida e não podem ser reduzidos a merca- impera em nosso País.
doria. SI'. Presidente, não há dúvida de que são exata-

Não se cuida aqui de desconhecer a problemáti- mente as mulheres a parcela da sociedade que mais
ca hídrica, no geral incluída na questão ambientalista, sofre com o desemprego. São as mulheres jovens as
mas de recusar uma solução monetarista para o que mais vivem o problema do desemprego e que
caso. possuem maior dificuldade de acesso ao mercado de

É preciso deixar bem claro que certas coisas trabalho.
não podem ser medidas pelo dinheiro. A vida é um Diante disso, a Comissão ele Trabalho, de Adminis-
exemplo, e a água é um compo~ente essencial ~a tração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
vida. Certamente que a matemática e a engenhana aprovou, ainda no início da Legislatura, a formação de
econômica são capazes de fixar um custo para tudo - uma Comissão Especial para discutir a situação da
o ar puro tem um custo, a educação e a saúde, mulher no mercado de trabalho. Participo dirigindo a
também. Mas quando se trata de necessidades univer- Subcomissão de Política de Emprego, cuja Relatora é
sais, a linguagem econômica é inadequada, para não a Deputada Fátima Pelaes, do PSDB do Amapá.
dizer incompatível. _ Durante todo o primeiro semestre e ainda neste

,M~s resta ~":Ia questao: ?O~O res~lver o proble: segundo semestre de 1999, temos realizado inúme-
ma hldnco braSileiro? Or~, pnmelro aphque-s~ a Lei ras audiências públicas, que contaram com a partici-
n

2
~.433/97 ~m sua p~enltude, monte-se o ~Is~ema pação não apenas de representantes do Governo Fe-

naCional de Infor~açoes sobre recu~s~s hldn~os, deral, ligados, na sua grande maioria, ao Ministério do
recuperem-se os nos e os tornem publlcos e Inte- Trabalho mas também de centrais sindicais, de traba-
g~e~-se as bac!as hidrográficaspor meio.de tran~po- Ihadores: funcionários públicos, professores, pesqui-
slçoes. Estas sao algumas medidas q~e já devena~ sadores, para discutir essa questão de gênero. As au-
ter sido executadas e que podem ser feitas sem precl- diências públicas têm sido de fundamental importân-
sar da ANA. . cia para localizar o problema que aflige as mulheres

Mas se nlilda dISSO convencer o Governo, se re- hoje no mercado de trabalho.
almente o que s: pretende é colocar dinhe~o no caixa Um~os nossos objetivos, S~ e Srs. Deputados,
do Tesouro, ~ntao que se col.oque ~ questa~ no lugar é atualizar~Os dados estatísticos em relação à mulher
certo, ou seja, na reforma tnbutána..Mas nao s.e es- no mercado de trabalho. É com muito pesar e tristeza
qu~çam de avisar ao Fu~do Monetáno~nternacl~nal, que vemos, através dos números, que as mulheres
pOIS a repercussão SOCIal pode .ser tao. nega!lva a brasileiras, apesar de representarem mais de 40% da
ponto de comprometer a segurança dos Investlmen- População Economicamente Ativa ainda recebem
tos especulativos feitos no Brasil. salário menor do que os pagos aos'homens.

Durante o discurso do Sr. Avenzoar Para que V. Ex;! tenha uma idéia, Sr. Presidente,
Arruda, o Sr. José Pimentel, § jº do artigo 18 .nas seis maiores regiões metropolitanas do nosso
do Regimento Intemo, deixa a cadeira da pre- País os salários pagos às mulheres chegam a ser
sidência, que é ocupada pelo Br~ Dr. Rosinha, / 38% inf~riores aos pagos aos homens. Esse indica-
§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno. dor fica pior ainda quando analisamos o nível salarial

O SR. PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - Concedo a da mulher trabalhadora negr~. Enquanto a média s~-

palavra à Sra. Deputada Vanessa Grazziotin. larial das mulheres brancas gira em torno de 3,6 sala-



E o mais grave: se não estão tendo a capacida
de de recuperar jovens de 14 a 18 anos, que são me
nos de 2 mil, muito menos estão pensando naqueles
que estão em idade mais tenra, com 8 ou 10 anos,
que perambulam pelas ruas e cujo caminho final se
rão as Febem da vida, como sabemos. A Febem nada
mais é do que um grande depositário de marginais,
infelizmente, porque o sistema é prisional, em vez de
recuperador.

Quero dizer aqui com indignação - e o faço com
tom de denúncia - que o Estado brasileiro está de
joelhos diante desse problema. O nosso Governo, em
todos os níveis e em todas as Unidades da Federa
ção, perdeu essa batalha. E perderá com certeza a
guerra, se não esboçar uma política voltada para
esse setor.

Apresentei projeto de lei nesta Casa, Sr. Presi
dente, no intuito de colaborar para fazer face a tão
grave problema, que impõe a obrigatoriedade de de
volução das armas, além de proibir o uso de arma de
fogo em todo o território nacional por todos os cida
dãos, principalmente pelos marginais.

Além disso, nesta semana apresento a esta
Casa proposta de emenda constitucional solicitando
que as Forças Armadas brasileiras passem a fazer
parte da segurança pública. Aproximadamente 250
mil homens poderiam estar cuidando das nossas
fronteiras - terrestre, marítima e aérea - coibindo o
grande, intenso e avassalador tráfico de armas e dro
gas e fiscalizando as 1.200 pistas de pouso clandesti
nas no interior do Brasil, principalmente nas imedia
ções da fronteira.

A população brasileira exige urgente política de
segurança nacional para este País.

Muito obrigado.
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
o art. 5!l constante do Título" da nossa Constituição 
"Dos Direitos e Garantias Fundamentais" - trata das
cláusulas pétreas. Tanto isso é verdade que o inciso
XLVII diz que não haverá em nosso País penas: de
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rios mínimos, a das mulheres negras cai para 1,7 sa- mos sequer um esboço de uma política de segurança
lário mínimo. O que significa dizer que essa situação neste País. Claro que esse problema perpassa por
exige imediato enfrentamento por parte deste Poder questões estruturais, pelo modelo econômico, mas
e, principalmente, do Poder Executivo. cabe ao Governo agir nas duas vertentes, na causa e

As mulheres brasileiras representam 59% de to- no efeito, porque o momento requer isso.
dos os trabalhadores que não têm qualquer rendi- Não se concebe que uma criança na Febem
mento. E 50% de todas as mulheres estão no merca- custe quase 2 mil reais por mês e esteja sendo aper-
do informal. feiçoada para se tornar perigosa e marginal. Em que

Sr. Presidente, estamos enfrentando esse pro- pese o recurso ali despendido, não há uma política,
blema na Subcomissão de Política de Emprego da não há um programa, não há um projeto de recupera-
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço ção.
Público. Esperamos apresentar, até o final deste ano,
um conjunto de medidas ao Executivo e ao Legislati
vo, que visem a minimizar a discriminação presente
nas relações de gênero em nosso País em todos os
seus aspectos, mais particularmente no mercado de
trabalho.

Para concluir, convido todas as Deputadas, bem
como os Deputados, a participar de seminário que se
realizará amanhã, às 9h, no Espaço Cultural desta
Casa, onde discutiremos o mercado e as relações de
trabalho. A participação da bancada feminina nesse
evento é muito importante. É de fundamental impor
tância que todos os Parlamentares desta Casa dele
participem, pois temos certeza absoluta de que não
enfrentaremos sozinhas o problema de discriminação
de gênero no mercado de trabalho. Só o enfrentare
mos se homens e mulheres estiverem unidos, dispos
tos a minimizar essa situação, que chega a ser assus
tadora.

Muito obrigada.
O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srí!!! e Srs.
Deputados, é de estarrecer o quadro a que assistimos
hoje neste País, no que concerne à segurança pública
e ao índice de violência cada vez maior contra a popu
lação brasileira.

Sabemos que há uma relação muito estreita de
causa e efeito no que diz respeito à violência. As
causas são várias, e por demais conhecidas, princi
palmente pelo Poder Público. O atual e assustador
quadro - a Febem em São Paulo hoje é um exemplo
claro da gravidade da violência no País - vem tes
temunhar e denunciar a ausência do Estado nas
causas e, agora, nos efeitos. O Estado se apequenou,
ficou de joelhos e, agora, humilha a população brasi
leira porque não consegue resolver esse grave pro
blema. O grau de ousadia da bandidagem é cada vez
maior, e o Estado assiste a isso de braços cruzados.

Sr. Presidente, sabemos que o quadro da segu
rança pública é dramático. Contudo, mesmo com es
ses altos e inaceitáveis índices de violência, não ve-



Durante o discurso do Sr. Jair Bolso
naro o Sr. Dr. Rosinha, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Evilásio Fa
rias, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Ricardo 8erzoini.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S(-!! e Srs. Parla
mentares, venho a esta tribuna para comentar duas
situações ocorridas em São Paulo que, com certeza,
merecem atenção da Câmara dos Deputados.

Uma delas, já discutida por vários Parlamenta
res, diz respeito ao crítico processo de deterioração
da Febem, que não se resume a esse episódio mais
recente, e da política do Governo do Estado em rela
ção às crianças e aos adolescentes.

É importante registrar a contradição em que vi
vemos. Temos um dos estatutos mais avançados do
mundo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ins
trumento legal que permite aos Estados orientarem
sua política referente à questão da criança e do ado
lescente. No entanto, mesmo com essa lei, duramen
te elaborada pela Câmara e pelo Senado, temos,
como vitrina para o mundo, a situação dramática das
constantes rebeliões na Febem.

Sr. Presidente, evidentemente o problema que
ali se apresenta dá-nos visão de como se tratar a
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morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de Pelo menos, ele acabaria ganhando os 10% de infla-
banimento e cruéis. ção que teria de repor no final do ano.

Em que pese a muitos quererem que esse Também não podemos falar em política salarial.
dispositivo seja alterado, entre eles eu, temos que res- A própria Constituição, na Emenda nº 19, estabelece
peitar a Constituição e esperar que, em uma oportuni- - foi votado por nós - que o Governo deve reajustar
dade futura, numa nova Assembléia Nacional Cons- anualmente o salário dos servidores. Já ultrapassou
tituinte, venhamos a mudar muita coisa desta Consti- um ano. Não tocam nesse assunto.
tuição. No momento, temos que respeitar a atual, em- Sr. Presidente, texto de outra lei também diz que
bora com muita dor no coração, porque, para mim, nenhum servidor poderá ganhar, a título de venci-
tem que haver penas: de morte, de trabalhos forçados mento ou soldo, importância abaixo do salário míni-
e de caráter perpétuo. mo. Hoje em dia, mais da metade do pessoal do PCC

O inciso XXXVI do mesmo art. 5º estabelece não ganha 136 reais a título de vencimento. E tam-
que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato ju- bém cabos, soldados, taifeiros de primeira e de se-
rídico perfeito e a coisa julgada". gunda classe e taifeiros-mor não ganham, a título de

Fiz esse intróito para dizer que a proposta do soldo, 136 reais. Precisam de um abono para chega-
Governo visa a impor uma redução salarial aos servi- rem a esse patamar.
dores públicos municipais, estaduais e federais e aos É muito triste, Sr. Presidente. Dói, porque esta
militares, levando-se em conta aqueles que já estão Casa diz que promove a democracia, mas sequer co-
aposentados. Ora, se não podemos mudar a Consti- bra do Executivo o cumprimento do que aqui se vota.
tuição para impor a pena de morte, também não po- Então, acordos nesta Casa não valem absolutamente
demos mudar a Constituição para impor a pena de nada.
morte por meio do achatamento do salário do servi- Deus tenha piedade dos servidores civis e mili-
dor civil e militar e dos proventos de aposentados e tares da União!
pensionistas.

Há duas semanas, fiz um pronunciamento nesta
Casa em que citei o Dr. Oswaldo Quinsan, Secretário
de Fazenda do Governo Castello Branco, que me dis
se, naquela ocasião, que o Governo não poderia im
por desconto previdenciário a esses servidores.

Nós, servidores civis e militares, não podemos
travar uma luta entre nós mesmos, como tenho visto
em jornais. A Polícia Civil entrará na Justiça para ga
nhar os mesmos 6% que receberam os militares. Os
militares alegam ser diferentes dos civis. Ninguém é
igual no Brasil. Precisamos resolver essa briga. Deve
mos unir-nos e buscar uma solução para o País, a fim
de evitar que a pena de morte seja imposta aos apo
sentados, inativos e pensionistas por meio dessa he
dionda proposta de Fernando Henrique Cardoso.

A inflação deste mês já é superior a 1%. Este
ano ultrapassa(á os 10%. Costumo fazer uma analo
gia entre o que o Governo faz e o que aprendi em mi
nha vida militar como capitão. O Governo aplica a es
tratégia de guerra da inquietação. Quando não se tem
munição ou meios suficientes para vencer determina
da batalha, mantém-se o inimigo - no caso nós, servi- .
dores civis e militares - sob constante tensão. O Go
verno nos ameaça constantemente com os descon
tos previdenciários. Com isso, nós, servidores, sequer
ousamos sonhar com um reajuste salarial a partir de
janeiro do ano que vem. Se ele quer descontar, por
que diz não ter caixa, como falar em reajuste salarial?
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questão da criança e do adolescente infrator. Qual- propostas concretas para enfrentar o problema da ha-
quer pessoa de bom senso, ao observar uma unidade bitação, agravado pelo desemprego provocado pela
de reclusão com mais de mil crianças e adolescentes, política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso,
não pode ter expectativa de que haja uma política de com certeza vamos ter outros conflitos de graves pro-
recuperação desses brasileiros para a cidadania. porções na cidade de São Paulo.

Sou dirigente de uma entidade chamada Funda- Chamo a atenção de todos, porque um dos pré-
ção Projeto Travessia, da qual fui fundador, que cuida dios ocupados é a famosa construção do Tribuna! Re-
do processo de educação de crianças em situação de gional do Trabalho de São Paulo, que ficou nacional-
risco, nas ruas do centro de São Paulo. Pela experiên- mente famoso pela denúncia de corrupção e de en-
cia adquirida nos quase cinco anos de vida dessa fun- volvimento de uma construtora que tem rele.ções com
dação, posso dizer com tranqüilidade que a recupera- um Senador daqui de Brasília. Esse edifício foi ocupa-
ção das crianças e dos adolescentes em situação de do. Estive lá visitando os ocupantes.
infração ou de risco é possível, não é cara. Está muito Conversamos com o Presidente do Tribunal Re-
longe do custo per capita da Febem, de 1.700 reais gional do Trabalho, que teve posição muito sóbria e
por criança. Com certeza, a política de omissão do muito competente pelo fato de não pensar na reinte-
Governo do Estado, de falta de criatividade, de falta gração de posse como solução. Ontem houve Lima
de compromisso com a missão que lhe foi confiada conversa entre o Presidente do Tribunal e o Secretá-
pelos eleitores, é que está levando a essa situação. rio de Habitação.

Outro fato importante. É bom lembrar que tam- Esperamos que o Governador Mário Covas te-
bém decorre da omissão governamental o processo nha sensibilidade para não atrapalhar essa negocia-
de ocupação, que se iniciou na madrugada de domin- ção. Que S. Ex!!, ao contrário, use o peso da sua posi-
go, por militantes da união dos movimentos de mora- ção de Governador para ajudar o Secretário de Habi-
dia de São Paulo - cerca de 8 mil brasileiros de São tação e o Presidente do Tribunal a encontrarem uma
Paulo sem condições de pagar aluguel ou prestação solução concreta para as famílias que ocupam o pré-
da casa própria -, de sete prédios públicos abando- dio do Tribunal Regional do Trabalho.
nados, que não só o Governo do Estado mas também Muito obrigado, Sr. Presidente.
a União estão deixando sem nenhuma função social. O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revisão

Os companheiros que participam dos movimen- do orador.) - Sr. Presidente, SJ'!! e Srs. Deputados, ao
tos de moradia em toda a Grande São Paulo foram longo desses quase cinco anos como representante
assediados pelo Governador Mário Covas entre o pri- do Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional,
meiro e o segundo turno das eleições - a maioria des- considero-me um aliado fiel da base do Governo, por
ses companheiros é militante do nosso partido, o Par- diversos motivos: por acreditar no projeto do Presi-
tido dos Trabalhadores -, em busca de votos que pro- dente Fernando Henrique Cardoso a favor do Brasil,
piciassem a vitória sobre Paulo Maluf. A maioria des- por acreditar no meu partido, o PSDB, e pelas minhas
ses companheiros deu o voto a Mário Covas no se- convicções.
gundo turno. Sem sombra de dúvida, nesse período o Bra.sil

Na hora de pedir voto, o político vai atrás do elei- melhorou, sim. Não podemos debitar ao Presidente
toro No entanto, passada a eleição, ele esquece qual- da República todos os erros que se foram acumulan-
quer compromisso - essa a caricatura do político bra- do na história do Brasil: anos e anos de inflação, mal-
sileiro. Infelizmente, o Governador Mário Covas agiu versação do dinheiro público, corrupção. S. Ex!!, com
da mesma forma. Hoje, em São Paulo, a política habi- muita propriedade, competência, coragem e clareza,
tacional está paralisada, apesar da boa vontade do vem enfrentando esses problemas. Talvez esteja na
Secretário Estadual, que não é do partido do Gover- área de comunicação social do Governo Fernando
nador, mas, sim, do PTB. Talvez por isso ele pague o Henrique Cardoso o maior erro: não conseguir passar
preço de não ter os instrumentos necessários para fa- à opinião pública todos os seus feitos e avanços.
zer uma política de habitação compatível com as ne- A Oposição, de maneira competente, vem
cessidades. ocupando esses espaços. Ela só não está mais forte

Acredito, Sr. Presidente, que esse movimento - com todo o respeito aos partidos que lideram sua
de ocupação deva chamar a atenção do Governador base - porque também é incompetente e não se une.
Mário Covas para o fato de que, se não houver por Haja vista o que acontece agora no Rio de Janeiro, o
parte do Governo a retomada da negociação com os péssimo exemplo que, por intermédio do Governador
movimentos de moradia e se não houver seriedade e e de sua base de sustentação, está dando ao Brasil.
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Não vamos entrar em detalhes, nessa briga de baixís- consideradas responsabilidades intrínsecas do Esta-
simo nível. Não é esse o motivo deste pronunciamen- do. E, dadas as exigências legais, não podia ser dife-
to. rente, tendo em vista que o Estado gasta em obras de

Sr. Presidente, represento o noroeste fluminen- sua responsabilidade. Mas, em face da falta de
se. Nunca houve na história do País, com toda certe- recursos de alguns Municípios, permanecem sem
za, Governo que injetasse tanto dinheiro naquela re- poder realizar obras de real necessidade.
gião como o de Fernando Henrique Cardoso. Esses Os dirigentes municipais, a quem de fato
recursos têm como principal fonte os royalties do pe- interessavam as obras, conhecedores profundos
tróleo, que, com a quebra do monopólio da Petrobras, das peculiaridades locais, de pouco ou de quase
foram redistribuídos pela Agência Nacional de Petró- nada participavam, ficavam apenas assistindo, sem
leo. Para que V. Ex!!!! tenham noção de quanto aquela qualquer condição de ação. Gastavam-se recursos
região avançou, e avançará ainda mais, vou dar o que seriam melhor aplicados fossem ouvidos Prefei-
exemplo do pagamento dos royalties. tos e Vereadores das localidades, o que geraria eco-

Antes da quebra do monopólio, que aconteceu nomia ao Estado, beneficiando as comunidades.
há pouco mais de um ano nesta Casa, Campos rece- Como Deputado, sinto-me no dever de divulgar
bia cerca de 250 mil reais de royalties ao mês. No últi- as ações desenvolvidas pelo Estado quando verifico
mo mês de setembro, recebeu 6 milhões, verba que experiência diferente na administração do meu Esta-
vem aumentando mês a mês. Macaé recebe mais de do, o Rio de Janeiro. O Governador Anthony Garoti-
4 milhões de reais, e Rio das Ostras, mais de 2 mi- nho, demonstrando visão de estadista, adotou o siste-
Ihões de reais. Principalmente os Municípios produto- ma de gestão integrada para a solução das grandes
res, como São João da Barra, aumentaram sua arre- questões estaduais e municipais, externando pensa-
cadação. Tenho alertado o Governo Federal para a mento suprapartidário, tendo em vista que muitos Mu-
importância da divulgação desses avanços, a fim de nicípios chamados aos convênios são dirigidos por
que o povo tome conhecimento. Prefeitos de vários partidos, inclusive de oposição.

Sr. Presidente, esses recursos são canalizados Almeja S. Ex!! a participação dos Prefeitos, o que deve
sobretudo para infra-estrutura. Nos Municípios admi- ser elogiado.
nistrados pela Oposição, quando da inauguração Ontem, 25 de outubro, materializou-se a confir-
dessas obras, políticos, principalmente Prefeitos, mação dessa forma de procedimento. Em reunião no
aproveitam a oportunidade para ainda criticar o Go- Rio de Janeiro, da qual, além de mim, participaram o
verno Federal. Mas a culpa é nossa, pois não temos Prefeito de São Pedro da Aldeia, Sr. Carlindo José
sido eficientes em difundir nossos atos. dos Santos Filho, e o seu Secretário de Obras e Servi-

Mais uma vez, desta tribuna, faço um apelo à ços Públicos, Carlos Roberto Silva, foi assinado o ter-
área de comunicação do Governo Federal para que mo de convênio e assistência técnica com a Funda-
realmente seja mais competente e divulgue os feitos ção de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Ja-
governamentais. O interior do Rio de Janeiro, especial- neiro - FUNDERJ, representada pelo seu Presidente,
mente o norte do Estado, nunca teve na sua história Engenheiro Henrique Alberto Santos Ribeiro, para
um Governo que injetasse tantos recursos como o do estabelecer as condições pelas quais essa Fundação
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E não me re- cooperará e prestará assistência técnica e financeira
firo somente aos royalties. Teremos lá, com a quebra ao Município de São Pedro da Aldeia, com vistas à
do monopólio, desenvolvimento econômico. As em- execução de obras, elencadas pela municipalidade,
presas já se estão instalando naquela região, com o referentes à pavimentação, urbanização e dragagem
objetivo de que o Brasil alcance a tão sonhada au- em diversos logradouros, com extensão aproximada
to-suficiência na produção de petróleo. de doze quilômetros.

Com este registro, faço justiça aos feitos do Go- O acordo prevê, ainda, que os serviços a serem
vemo Fernando Henrique Cardoso. desenvolvidos se realizarão em regime de estrita co-

Muito obrigado, Sr. Presidente. laboração entre as partes. E mais: que será facultado
O SR.IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o se- alterar, de comum acordo, qualquer cláusula do con-

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, vênio, o que somente reafirma a maneira liberal com
os governantes dos Estados brasileiros, em sua esma- que encara a participação municipal no desenvolvi-
gadora maioria, acostumaram-se a estabelecer suas mento de obras onde maior é o seu interesse.
linhas de ação para o desenvolvimento das atividades Saliento que nos dirigimos também à Secreta-
de governo baseando-se tão-somente nas que eram ria-Executiva do Gabinete do Governador, onde fo-
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mos muito bem recebidos pelo Dr. Luiz Rogério Gon- nado os Hospitais Universitários Clementino Fraga
çalves Magalhães, ilustre Secretário. Na ocasião, re- Filho e Antônio Pedro, aquele situado na cidade do
gistramos nossos reconhecimentos à iniciativa do Rio de Janeiro, e este, na de Niterói.
Governador. A ajuda ao Município de São Pedro da Sou totalmente favorável à formação de consór-
Aldeia será substancial. cios, pois, entre outras coisas, permite ampliação de

A coragem política do Governador, cuja fibra recursos para obras que a hipossuficiência financeira
permitiu que as 31 anteriores Secretarias de Estado dos Municípios não permitiria serem realizadas.
fossem transformadas em dezoito - com extinção de Enquanto a gestão integrada para o desenvolvi-
algumas e aglutinação de outras -, arcando de forma menta do nosso Estado for a bandeira do Governador
valente com o ônus político dessa decisão, merece do Estado do Rio de Janeiro, S. Ex!!. poderá contar
também os meus maiores elogios. com o meu apoio.

Vale ressaltar que São Pedro da Aldeia não é o Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado.
primeiro nem o único Município a realizar tal tipo de O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem re.
convênio. Campos, Areal, Macaé, Porciúncula, Mira- visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
cema, Rio das Flores e São João de Meriti também já entre alguns projetos de nossa autoria que tramitam
o fizeram, além de Duque de Caxias, que o concreti- nas duas Casas do Congresso Nacional, há um que
zou através do Programa Baixada Viva, já totalizando, foi distribuído à Comissão de Finanças e Tributação,
dos 577 quilômetros previstos, 271 quilômetros com após obter aprovação na Comissão de Educação,
obras de pavimentação, urbanização e drenagem Cultura e Desporto e na Comissão de Trabalho, de
nesses municípios. Administração e Serviço Público.

Resta, doravante, o recapeamento da rodovia Nessa sua peregrinação, para a ouvida dos
Amaral Peixoto, possibilitando o acesso à Região dos companheiros Parlamentares, o projeto, que versa
Lagos por meio de rodovia pública, como opção à ro- sobre a autonomia da universidade pública - autono-
dovia pedagiada da Via Lagos. mia financeira e administrativa -, está a merecer ago-

Louvo igualmente a previsão da conclusão do ra a sua distribuição por parte da ilustre Deputada
anel rodoviário da Lagoa de Araruama, com a pavi- Veda Crusius, para que um dos companheiros daque-
mentação do trecho Praia Seca-Araruama a Figuei- la Comissão possa recebê-lo, examiná-lo e oferecer
ra-Arraial do Cabo, obras que já foram por mim solici- seu parecer.
tadas quando Deputado Estadual e reiteradas, neste Sei que o acúmulo de matérias naquela Comis-
ano, como Deputado Federal. são é bastante acentuado, mas quero reforçar deste

Aliás, segundo palavras do ilustre presidente da plenário o apelo particular que fiz à companheira de
Funderj, essa obra faz parte do planejamento do partido, a ilustre Presidenta daquela Comissão, no
Estado para ser realizada no atual Governo. Conside- sentido de que essa matéria seja encaminhada, a fim
ro-a imprescindível para o desenvolvimento da nossa de que um outro companheiro daquele órgão técnico
Região dos Lagos. possa examiná-lo e submeter seu parecer à aprecia-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o emprego da fi- ção daquele órgão, permitindo, assim, que ele prossi-
losofia de integração na gestão de obras e serviços ga na sua jornada, que começou há sete anos, em
do Exmo. Sr. Governador Anthony Garotinho é, mais 1992, quando foi Relator da matéria na Comissão de
uma vez, confirmado pelo noticiário do jornal O Globo Educação o saudoso Deputado Florestan Fernandes.
de hoje, onde é anunciado que os Governos Federal, O Ministério da Educação, por intermédio do Mi-
Estadual e Municipal da cidade do Rio de Janeiro for- nistro Paulo Renato e sua equipe, está elaborando
marão um consórcio para administrar, de forma inte· uma proposta para ser encaminhada a esta Casa tra-
grada, dez hospitais do Ministério da Saúde no Rio de tando do mesmo assunto. Não tenho a preocupação
Janeiro, o que possibilitará a reabertura de mil leitos de arvorar-me como pai do projeto sobre a autono
federais. São os seguintes os hospitais: Hospital de mia, mas não é justo que passemos tantos ano. I,

Ipanema, da Lagoa, de Traumato-ortopedia, dos Ser- exame dessa matéria, sem que tenhamos o cu,- :;'.
vidores do Estado, de Cardiologia de Laranjeiras, Pi- de priorizar os projetos de iniciativa de nos~o~ ,.,rn
nel, Geral de Bonsucesso, do Andaraí, de Curicica, panheiros.
além do Centro Psiquiátrico Pedro 11. Alguns poderiam pensar que o fato de 8u ser 1Q

Aproveito para informar aos nobres pares que Secretário poderia agilizar a tramitação, em meu fa-
oficiarei aos Ministros da Saúde e da Educação, soli- . vor. Isso não acontece, nem deveria acontecer; o que
citando sejam incluídos no consórcio acima mencio- deve acontecer é esta Casa olhar para si mesma e
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priorizar as ações que são de iniciativa própria. Ao para o Rio de Janeiro, onde cresce e molda seus ideais
priorizarmos tão-somente o que vem do Executivo, liberais e sua visão modernista.
colocamos em plano secundário todo estudo, toda Arrojado, Mauá aprendeu inglês e, aos 22 anos,
pesquisa, todo talento dos companheiros que com- já era sócio de uma empresa estrangeira. Nesse pon-
põem o Poder Legislativo. Estamos secundarizan- to, o filme nos exibe um jovem brasileiro com um futu-
do-nos, colocando-nos num patamar inferior, ao en- rista de grande alcance. Contra a escravidão, Mauá
tender que talvez sejam de qualidade apenas as ma- inicia a sua fase de grande empreendedor. Quando
térias que nasçam no Governo. Ele têm competência, muitos pensavam em usufruir lucros de um país agrí-
sim, mais isso não invalida as propostas por nós apre- cola, o nosso Barão incentivou a indústria como base
sentadas. do progresso. A do ferro foi uma de suas iniciativas. A

Por isso, espero que essa matéria, ao ser apre- fundação de uma grande empresa de transporte ma-
ciada na Comissão de Finanças e Tributação e mere- rítimo no Amazonas, procurando ampliar o nosso es-
cendo aprovação dos pares, vá à Comissão de Cons- paço territorial, foi outra conquista. A construção de
tituição e Justiça e de Redação, como manda o Regi- várias estradas ferroviárias, que marcaram muito a
mento, para que seja examinado seu aspecto consti- expansão, o (;rescimento de centenas de cidades do
tucional, jurídico e legal e que permita a esse projeto interior, foi outro avanço. A chegada de luz e gás no
de lei complementar chegar ao Plenário para, numa Rio de Janeiro foi um momento histórico. A instalação
ampla discussão entre as teses do Governo, da Opo- do primeiro cabo marítimo de comunicação entre o
sição e dos que defendem a educação pública ou pri- Rio de Janeiro e a Europa, pago pelo próprio Mauá e
vada, termos um projeto consistente que atenda à co- que não custou um centavo ao Império, apenas em
munidade educacional brasileira. troca do título de Visconde, foi outra grande vitória do

Esse é nosso propósito, o qual não se contrapõe nosso Mauá.
a ninguém de modo particular, pois se apresenta em Aplaudido por muitos, mas invejado por poucos,
defesa da universidade pública brasileira. Se alguém porém, poderosos, o grande brasileiro foi alvo fácil de
estiver contra, que o faça no voto, forma democrática intrigas e corrupção no Gabinete do Imperador. Mas é
de se manifestar em relação às discordâncias. importante que se diga em alto e bom som que nada

Muito obrigado, Sr. Presidente. disso maculou seu caráter ou o desviou de seus so-
O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Esta nhos de modernizar o País.

Presidência soma-se à sua preocupação, nobre O filme é muito fiel à altivez e tenacidade do nos-
Deputado Ubiratan Aguiar, e se solidariza com V. Ex· so Visconde. Os momentos de tensão, quando de sua
Como membro daquela Comissão, coloco-me à sua derrocada econômica, pela grande pressão sofrida
disposição. após ter sido um dos homens mais realizados finan-

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Conce- ceiramente e economicamente do Império, são bem
do a palavra ao nobre Deputado Dr. Heleno. retratados pelo filme.

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o Mauá chegou a amargar a dura fase da falência,
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S(-!!! e Srs. Depu- mas, como se diz no adágio popular, ele se curvou,
tados, a frase é marcante, dita por uma figura impor- mas não quebrou. Tanto que, conforme registra a his-
tante de nossa história: "Minha derrota representa um tória, Mauá, após pagar a seus credores, voltou a ser
século de atraso ao País". um homem rico e poderoso.

Essa foi a última fala pronunciada pelo intérpre- Em plena agonia financeira, o Visconde se diri-
te de "Mauá, o Imperador e o Rei", um filme a que ge ao Imperador e, com grande ênfase, profere sua
tivemos a feliz oportunidade de assistir e que nos emo- frase de maior destaque, conforme declaramos no iní-
cionou muito, principalmente porque retrata fielmente cio: "Lutei para ser um homem forte, muito forte, não
a personalidade de Irineu Evangelista de Souza, o em proveito próprio, mas para ajudar no crescimento
Barão de Mauá e Visconde de Mauá. e progresso do meu País. Lamento não ter sido enten-

Realmente, o que se passa durante o bem pro- dido por Sua Majestade e com isto deixo registrado o
duzido filme é a história de um brasileiro, da época do seguinte: minha derrota representa um século de
império, de caráter singular, apaixonado, empreende- atraso ao País".
dor e nacionalista como poucos. Como se observa, o grande empresário da épo-

O filme traça a trajetória de Mauá a partir de sua ca do Império não foi compreendido. Espero que nos
transferência, ainda menino e órfãos de pai, no início dias de hoje os nossos grandes empreendedores se-
do século XIX, de Arroio Grande, Rio Grande do Sul, jam mais respeitados e admirados. Afinal, só com um
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punhado de homens corajosos, fortes e que amem
este País é que poderemos chegar ao nosso grande
destino.

Encerro parabenizando, inicialmente, o Presi
dente da República, Fernando Henrique Cardoso,
pela lei de incentivo à cultura. Graças a esse incenti
vo, temos a oportunidade de assistir a uma grande
produção cinematográfica.

Parabéns ao diretor do filme, Sérgio Rezende, e
ao produtor Joaquim Vaz de Carvalho pelas demons
trações de capacidade.

"Mauá, o Imperador e o Rei", um grande filme
que dignifica a nossa indústria cinematográfica.

Obrigado.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, havia planejado vir à tribuna esta semana
para comemorar a liberação, por parte do Ministério
da Ciência e Tecnologia, de cerca de 200 mil reais do
orçamento do CNPq para serem aplicados em proje
tos de pesquisas relevantes para o desenvolvimento
do Estado do Ceará. O último Jornal Ciência Hoje
destacou essa notícia, que julgo relevante para todos
os cearenses e, especialmente, para os pesquisado
res do meu Estado.

Mas tal comemoração foi atropelada pela man
chete de um dos principais periódicos do País, no últi
mo domingo. Tal jornal denuncia superfaturamentos
na compra de equipamentos de pesquisa naquela
que é considerada a maior universidade brasileira, a
USP. A matéria nos remete a obscuros corredores
acadêmicos de desvios de verbas. E o mais assusta
dor é o absoluto descaso com os recursos públicos
destinados à pesquisa brasileira.

Tenho sido persistente defensor da universida
de pública e, mais de uma vez, subi a esta tribuna
para chamar a atenção do Governo para a importân
cia de investimentos nas universidades e nos grupos
de pesquisa do País. Ainda recentemente debati a re
levância das Fundações Estaduais de Pesquisa e de
fendi a necessidade de fortalecimento dessa estrutu
ra oficial de apoio à atividade científica. Daí por que
minha decepção com pesquisadores irresponsáveis
e, em particular, com a falta de instrumentos de fisca
lização e sanções ao uso inadequado e perdulário de
recursos duramente financiados pela sociedade.

Reitero aqui meu apoio às universidades e aos
pesquisadores sérios, que colocam nosso País em ní
vel de igualdade com os países desenvolvidos em vá
rias áreas do conhecimento científico. Não desconhe
ço a relevância do papel de um e de outro no proces
so de desenvolvimento do Brasil. Mas é chegado o

momento de um olhar cuidadoso das universidades
para dentro de seus próprios muros, de uma avalia
ção dos procedimentos que norteiam os pesquisado
res no uso dos recursos públicos.

Se corretas as informações da Folha de S.Paulo,
até agora não contestadas pela direção da USp, mais
de 1 milhão de reais foram jogados fora, entre equipa
mentos comprados e abandonados por absoluta ir
responsabilidade dos pesquisadores e, por que não
admitir, das financiadoras dos projetos, que não fisca
lizaram corretamente a aplicação dos recursos repas
sados às equipes de pesquisa.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, isto é tão
mais inadmissível se levarmos em conta as informa
ções do Plano Nacional de Educação, cuja versão
preliminar acaba de nos ser apresentada pejo nobre
colega Deputado Nelson Marchezan, sobre a realida
de das escolas públicas de educação pré-escolar e
primeiro grau neste País. A título de apontar o con
traste entre o desperdício e a realidade educacional
do País, chamo a atenção de V. Ex!!!! para o fato de que
6 mil e 174 pré-escolas neste País não dispõem de
abastecimento de água, apesar de atenderem a mais
de 122 mil crianças. É importante lembrar que 75%
dessas crianças moram na Região Nordeste, o que
aguça ainda mais a minha repulsa aos pesquisadores
irresponsáveis. Mais um dado que o Deputado Nelson
Marchezan trouxe à luz, no referido documento, é o
de que inexiste energia elétrica em 20% dos estabele
cimentos da pré-escola. Vou poupar meus nobres co
legas dos trágicos números relativos à formação es
colar do corpo docente neste nível de ensino. São as
sustadores, Sr. Presidente!

Vejam, Srs. Deputados, que não quero cair na
armadilha de um discurso fácil de defesa do ensino
de primeiro grau, em contraponto a investimentos em
ciência e tecnologia ou, menos ainda, em investimen
tos na educação superior. Bem sei que são faces de
uma realidade única em que o que deve ser defendido
é a idéia de que investimentos em educação e pesqui
sa, independentemente do nível de ensino, é condi
ção sine qua non para superarmos nossa sina de
subdesenvolvimento.

O que me traz aqui, portanto, nobres colegas, é
a defesa da responsabilidade social com os recursos
públicos. É a necessidade de tornar pública minha re
pulsa a pesquisadores inescrupulosos e gestores
irresponsáveis que jogam no ralo da insensatez recursos
arduamente pagos pela sociedade. Venho a esta tri
buna clamar pela importância de sistemas de fiscal i- .
zação da aplicação dos recursos públicos e, em espe
cial, lembrar que o melhor fiscal desses recursos é a
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sociedade civil organizada. Por que os alunos da em 1995; R$1,40 bilhão em 1996; R$2,50 bilhões em
USP não denunciaram os equipamentos sendo 1997 e R$2,90 bilhões em 1998.
destruídos nos corredores? Por que não há ainda no Exposta assim, a atenção concedida à socieda-
Brasil a cultura da responsabilidade social? Certa- de brasileira pelo Governo Federal se revela cada vez

.mente que não estou clamando pela volta da denún- maior e mais consistente, donde concluiríamos que
cia política, do dedurismo que tão mal fez a este País menores e menos assustadores são os problemas
nos negros anos da ditadura. Jamais defenderia tal que a inquietam. Lamentavelmente, não é essa a rea-
posição. Mas não podemos ficar apáticos diante da Iidade em que nos encontramos. Dia a dia, agrava-se
corrupção e do descaso com o bem público. É nossa a condição de nosso povo, aprofunda-se a decadên-
responsabilidade, mais do que isso, é dever de cida- cia econômica e social de milhões de brasileiros. Não
dão solidário com as populações miseráveis deste admira, portanto, apresentarmos indicadores sociais
país não permitir que recursos públicos sejam trata- que nos ombreiam com as nações mais atrasadas,
dos com tanta insensatez. embora estejamos, paradoxalmente, entre as dez

Acabamos de apresentar emendas no Orça- maiores economias do mundo.
menta objetivando melhorias nos Municípios dos nos- A questão, como se vê, não é só gastar muito,
sos Estados. Não há momento mais adequado, por- mas, principalmente, gastar bem, de maneira racional
tanto, para conclamar as populações desses Municí- e criteriosa, para que não se esbanjem recursos que
pios, em especial os segmentos mais organizados, tanto pesam ao contribuinte. Nesse ponto, não se
como os partidos políticos, sindicatos e associações mostra o Governo Fernando Henrique muito diferente
profissionais, para acompanhar os resultados dessas dos que o antecederam, pela péssima aplicação que
emendas. Se aceitas, é preciso acompanhar melhor faz do pouco dinheiro de que já dispõe para o investi-
também o impacto que elas terão no cotidiano dos ci- menta social. Já em 1994, relatório do Banco Mundial
dadãos, na melhoria dos equipamentos coletivos ur- concluía que a aplicação do dinheiro público brasileiro
banas, na saúde e na educação. no setor social era "pró-ricos", distorção que o Gover-

Finalizando, Sr. Presidente, retomo o início do no FHC apenas confirmou. Segundo o economista
meu pronunciamento. O meu Estado do Ceará aca- José Márcio Camargo, da PUC-RJ, 60% das verbas
bou de receber 200 mil reais para serem aplicados da União, dos Estados e dos Municípios para progra-
em projetos de pesquisa relevantes para a região. mas sociais têm por destino a metade da população
Tais recursos serão administrados pela Secretaria da com melhor nível de renda.
Ciência e Tecnologia, e, provavelmente, parte signifi- Vejam-se, por exemplo, as despesas com a
cativa irá para a universidade. Portanto, à luz dos es- seguridade social e com o pagamento de aposentado-
cândalos mais recentes envolvendo uma das univer- rias e de benefícios aos servidores públicos: são valo-
sidades mais reconhecidas do País, cabe aos pesqui- res que chegam a quase 70% do montante aplicado
sadores, estudantes, enfim, à comunidade acadêmi- no campo social. Impressiona saber que os 20% mais
ca, discutir os mecanismos de controle público do di- pobres não recebem mais do que 7% dessa monta-
nheiro que entra e sai da universidade. Espera-se que nha de dinheiro. Do orçamento anual do Ministério da
a universidade cuide para que' de fato os recursos lá Educação, 60% se reservam para o ensino superior,
aplicados sirvam aos interesses de todos. razão pela qual os 40% de brasileiros mais pobres só

vêem a cor de 19% da verba total. Quase 43% de tudo
Sr. Presidente, peço a V. Ex! autorize a divulga- que se gasta com o seguro-desemprego infelizmente

ção deste pronunciamento no programa A Voz do acabam no bolso de quem ganhava entre 20 e 30 sa-
Brasil. lários mínimos, o que corrobora a grande e profunda

Muito obrigado. distorção que caracteriza a presença do Estado brasl-
O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pro- leiro no âmbito social.

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr!! e O pior é que, além de gastar muito mal, o Gover-
Srs. Deputados, de 1995 a 1998, as verbas' desti- no nem sabe a quem ajuda: de acordo com o IPEA, a
nadas aos projetos sociais pelo Governo Fernando União sequer tem conhecimento do verdadeiro perfil
Henrique Cardoso mostram absoluto crescimento de dos seus beneficiários - do que se aproveitam os frau-
ano para ano. Gastaram-se R$98,8 bilhões em 1995; dadores, corruptos e peculatários que lhe saqueiam os
R$100,8 bilhões em 1996; R$109 bilhões em 1997 e cofres.
R$114 bilhões em 1998. Ao Programa Comunidade Natural, assim, que os indicadores sociais brasi-
Solidária couberam, especificamente, R$0,98 bilhão leiros piorem de ano para ano. Vejam-se, à guisa de
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ilustração, os números da mortalidade infantil no pri- quecer o que o ocorreu, há alguns anos, na chacina
meiro ano de vida referentes ao Estado do Tocantins, da Candelária, no Rio de Janeiro?; muitas estão na
a cuja bancada temo$ a honra de pertencer. De 1995 droga; outras, esmolando nas ruas das grandes, mé-
para 1999, o número de óbitos, por mil nascidos vi- dias e, atualmente, mesmo pequenas cidades, engra-
vos, saltou de 33 para 64 - o que corresponde a uma xando sapatos, vendendo picolé, pedindo dinheiro
impressionante escalada de 93,9%. Considerado o nos faróis, nas esquinas das ruas das cidades brasileiras.
universo da população tocantinense, 20,9% vivem Sr. Presidente, isso é uma tragédia. As crianças
abaixo da linha de pobreza - isto é, não ganham o devem estar nas escolas ou brincando, e não sendo
bastante para a própria sobrevivência. Por incrível submetidas àquilo que há de mais triste no País.
que pareça, o Brasil consegue, nesse item, desempe- Que tristeza vermos aquelas crianças encapu-
nho pior que o do Tocantins, pois a taxa média nacio- zadas numa luta trágica, tendo suas mortes televisio-
nal de indigência é de assustadores 35,2%. nadas para todo o Brasil. Esse é um fato que deve en-

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, essa é a vergonhar o povo brasileiro. Vemos que as políticas
. condição social a que desceu o nosso povo. Temos públicas do Governo Federal estão sendo incapazes
hoje na Presidência da República um sociólogo cujas de enfrentaro problema, e que as Igrejas, os Prefeitos
idéias social-democratas mereceram a preferência e e os Governadores estão perdendo essa guerra.
a confiança da maioria dos eleitores. Ao Presidente Essa cena dantesca a que o Brasil todo assistiu
Fernando Henrique Cardoso e a seu Ministério cumpre, é um verdadeiro filme de terror. O ocorrido na Febem
pois, não apenas destinar mais verbas à luta contra o de São Paulo, cujas mortes foram expostas ao vivo
subdesenvolvimento e a injustiça social, mas, princi- pelos canais de televisão, impressionou a todos. E as
palmente, gastá-Ias bem, de maneira honesta, com- respostas que o Governador Mário Covas deu ao
petente e rigorosa. É o caminho pelo qual chegare- povo brasileiro não nos convencem, embora nos le-
mos a uma sociedade economicamente mais próspe- vem a refletir.
ra e socialmente mais digna, promessa cuja realiza- Quero demonstrar, neste plenário, minha indigna-
ção desde sempre se deve ao povo brasileiro. ção e apelar para que possamos também assumir

Embora pertença a bancada que apóia o Gover- nossas responsabilidades nessa questão, pois as cri-
no, faço esta manifestação para que ele gaste melhor anças brasileiras devem estar estudando nas escolas
o seu dinheiro, principalmente na área social. e brincando nas ruas.

Gostaria de registrar, também, que demos en- A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA.
trada, nesta manhã, em uma indicação que torna Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
obrigatória a vacinação contra rubéola nas crianças e Srs. Deputados, o desempenho do mandato parla-
que entram na escola na primeira fase. mentar nos reserva algumas surpresas, algumas de-

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem las não muito agradáveis. Fazer pronunciamentos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, para plenários vazios parece ser a antítese de tudo o
venho a esta tribuna manifestar não só minha que jamais sonhamos em nossas carreiras políticas.
preocupação, mas sobretudo mmha perplexidade di- E o fato é que sistematicamente cada um de nós, Par-
ante da tragédia que está ocorrendo com as crianças lamentares, vem a esta tribuna falar para audiências
brasileiras. de até duas ou três pessoas. Entendo bem as razões

Esse triste espetáculo que todo o Brasil está que determinam esta realidade. Eu mesma, em mo-
acompanhando, na Febem de São Paulo, deve ser mento algum, tenho disponibilidade de tempo para vir
um episódio sobre o qual todos nós devemos refletir, assistir ao pronunciamento de outros colegas.
Governadores, Prefeitos, o Presidente da República e Sr. Presidente, devo confessar que esta expe-
todos aqueles que têm mandato no País, como tam- riência é desagradável, é ruim. Gostaria de ter à mi-
bém as Igrejas, para que possamos avaliar a trágica nha frente muitos outros Parlamentares atentos, nos
situação das crianças brasileiras. quais minhas palavras encontrassem eco. Gostaria

O que vemos na Febem de São Paulo não é ou- de poder ver a repercussão daquilo que falo, sentir a
tra coisa senão o resultado real da situação a que as reação dos colegas quando apresento denúncias e
crianças brasileiras estão submetidas. Grande parte perceber o apoio quando apresento propostas.
delas, Sr. Presidente, morrem de fome, morrem des- Esta realidade, no entanto, dificilmente será mu-
nutridas; muitas estão submetidas a trabalho escravo, dada. Parece-me às vezes que este fato, na verdade,
como ocorre em várias'regiões brasileiras; muitas es- tem um simbolismo muito maior. Parece-me que o va-
tão sendo chacinadas -é quem de nós é capaz de es- zio desta Casa, nessas situações, é apenas repre-



.' Prezado Ministro José Serra, sei que são muitos
os problemas diários que V. Ex! enfrenta na condução
de sua Pasta. Mas, por favor, faça-me voltar a acredi
tar que existe alguém que ouve, faça-me acreditar
que há quem se importe, que nem tudo se perde
como se não tivesse sido escutado.

Peço à assessoria do Ministério da Saúde junto
a esta Casa que encaminhe imediatamente este pro
nunciamento ao Ministro José Serra e que ele chegue
às mãos de S. Ex!, não apenas de seus assessores,
solicitando qUê nos responda.

Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sre!! e Srs. Deputados,
vamos construir uma Nação em que ouçamos mais e
falemos menos.

Peço a V. Ex!, Sr. Presidente, que determine a
divulgação deste pronunciamento no Jornal da
Câmara e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, gostaria de ler, na íntegra, artigo publica
do ontem no jornal Folha de S.Paulo, de autoria do
eminente jornalista Carlos Heitor Cony. O artigo é atual,
retrata os dilemas do Executivo e as relações do Con
gresso Nacional com a Presidência da República.

Espero que o eco deste plenário rompa os ouvi
dos moucos do Executivo, para que os próximos três
anos não sejam só de angústias, de amarguras e de
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sentativo de uma realidade maior. Fico me pergun- to, resgataram essas denúncias que já vêm sendo fei-
tando se este é um País onde todos gostam de falar, tas há algum tempo.
mas poucos querem ouvir. Tem sido esta a minha im- Ontem, eu e os Deputados Agnelo Queiroz e
pressão. É só a partir desta análise que consigo com- Bispo Rodrigues protocolamos junto à Procurado-
preender o que estou presenciando neste momento. ria-Geral da República uma representação pedindo a

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, no dia 16 apuração de responsabilidade e punição dos respon-
de outubro de 1997 vim a esta tribuna para alertar o sáveis pelas irregularidades no fornecimento de iodo
País de que, com a extinção do INAN - Instituto e no controle da produção de sal. Hoje tomei conhe-
Nacional de Alimentação e Nutrição, estava havendo cimento, através do Correio Braziliense, de que o
um grande descaso por parte do Governo Federal Deputado Paulo Rocha, no ano de 1996, já havia
quanto aos programas no .âmbito da saúde pública apresentado outra representação idêntica, que até
preventiva. Havia, naquela época, grande preocupa- hoje não foi analisada pela Procuradoria.
ção, e até mesmo revolta, de médicos e técnicos, que Minha pergunta, que mais uma vez ecoa no va-
formavam um grupo assessor do Programa Nacional zio desta Casa, é se desta vez as autoridades do Mi-
de Combate dos Distúrbios por Deficiência do lodo, o nistério da Saúde, em especial o Ministro José Serra,
PNDCCI. vão ouvir nossas denúncias. Não apenas escutar um

O iodo precisa ser adicionado ao sal de cozinha barulho distante que vem desde o Congresso Nacio-
para suprir as necessidades do corpo humano, e este nal, mas ouvir de fato e tomar as providências neces-
processo era controlado pelo Ministério da Saúde, a sárias. Não estamos aqui pedindo recursos, mesmo
quem incumbia a responsabilidade de seu forneci- porque esses custos estão embutidos no preço do
mento à indústria. A inépcia do Governo determinou sal. Estamos falando de atitudes simples que podem
que durante um período de pelo menos treze meses, ser tomadas apenas por vontade de agir, por parte
entre os anos de 1995 a 1998, este procedimento não daquele que está disposto a ouvir, de quem está aten-
fosse cumprido. O Ministério da Saúde deixou de to.
atender ao pedido de 169 indústrias, que, por sua vez,
também não se preocuparam em resolver o problema
por conta própria.

Nesse meu primeiro pronunciamento, dirigi-me
ao então Ministro da Saúde, Dr. Carlos Albuquerque,
solicitando análise da questão. Hoje sei que meu pro
nunciamento não foi ouvido.

No dia 1º de fevereiro de 1998, programa da
Rede Globo de Televisão, o Fantástico, fez uma re
portagem sobre o problema. Voltei a esta tribuna no
dia 10 de fevereiro de 1998, mencionando a reporta
gem da televisão; mais uma vez solicitei a atenção do
Ministro, especialmente porque a falta do iodo atinge
principalmente a população materno-infantil. '

Sr. Presidente, novamente minha denúncia caiu
no vazio. Não posso crer, S~ e Sra. Deputados, que
as autoridades sejam insensíveis a essa questão. Afi
naI, estamos falando de saúde e doença, de vida e
morte. Estamos falando de crianças que sem a devida
quantidade de iodo no organismo podem sofrer le
sões cerebrais irreparáveis, estamos falando de
gente que pode ser um familiar nosso e mesmo um fa
miliar dessas autoridades. Não, não é possível' que.
seja um problema de insensibilidade, de descaso, de
desinteresse.

Nos dias 25 e 26 deste mês, o Correio Brazlllense,
em reportagem de Solano Nascimento, abordou o as
sunto de maneira ampla. Num trabalho muito bem fei-



Outubro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 51107

ansiedades. Que o Governo desperte e entenda que déficits internos, a solução foi avançar na
não vai mal pelo que fez, mas sobretudo pelo que senzala - que continua pagando a cruelda-
está deixando de fazer na área social. É o primeiro de e a incompetência da casa granc;ij3.

I .

Presidente sociólogo do País, de quem se esperava Sr. Presidente, li esse artigo na/fQi~gra: .. para
aumento da sensibilidade social, acima de tudo políti- que fique registrado nos Anais da Câmara dos
cas sociais compensatórias. De S. Ex!! veio justamen- Deputados e para que o Ex~cutivo, o Presidente da
te o contrário. República e a sua turma ganhem consciência, acor-

O artigo se intitula "A senzala e a casa grande". dem e comecem a governar este País para a maio-
Passo a ler: ria, que rrecisa de projeto nacional.

Para aqueles que reclamam que o cro- Muito obrigado.
nista insiste num samba de uma nota só, fa- OSR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Sem re-
lando sempre mal do governo, chamo a visão do orador.) - Sr. Presidente, SrI!! e Srs. Deputados,
atenção para o samba de uma nota só que encaminharei hoje requerimento de informações ao Sr.
o governo nos obriga a ouvir há mais de Ministro da Fazenda, solicitando que esclareça o que há
quatro anos. de realidade nessa estranha negociação anunciada,

O mote único nos pronunciamentos e que agora desaparece da imprensa, entre o Gover-
presidenciais é o da falta de compreensão e no Federal e o Banespa.
de colaboração, ora do Congresso, ora da É sabido que o Governo Federal já socorreu o
classe política que lhe nega apoio e preste- Governo do Estado de São Paulo há pouco tempo,
za. algo em torno de 5 a 7 bilhões de reais, para salvar o

A realidade, como sabemos, é outra. O Banespa, como se anunciava à época. Supondo que
Congresso deu tudo ao governo, até mesmo o banco tenha valor de mercado, como vários outros
aquilo que não devia dar. Bem verdade que bancos estaduais já entregues à sanha desses pseu-
muitas vezes não deu de graça, mas aca- do-investidores, é evidente que o Governo Federal
bou dando. negociou a dívida com o Estado de São Paulo, como

Quanto à classe política, o governo fez de resto com a imensa maioria dos Estados brasi-
nada pode reclamar. Por meio de seus re- leiros.
presentantes formais, que são os governa- O Estado de São Paulo, como é sabido, já no
dores, o presidente da República tem tido ano passado não conseguiu honrar os seus compro-
carinhosa colaboração do universo político. missos. Medida provisória concedeu ao Governo da-
As poucas exceções (Itamar e a turma do quele Estado prazo extra para pagar sua dívida. Con-
PT) só confirmam a regra. tudo, mais uma vez não honrou seus compromissos.

Bem verdade, também, que esse apo- Agora, surgem na imprensa especulações sobre en-
io não é gratuito. Evidente que não há, entre contros feitos entre os segundos escalões do Ministé-
os governadores, casos explícitos de subor- rio da Fazenda e do Governo do Estado de São Paulo
no, como houve no Congresso por ocasião para negociar um socorro financeiro, algo em torno de
de algumas emendas à Constituição. O dá 2 bilhões de reais, para o Estado de São Paulo, que
cá toma lá é prática política até certo ponto daria como contrapartida ao Governo Federal parte
tolerável, quando está em causa o real inte- de ações do Banespa.
resse da sociedade. Sr. Presidente, isso cheira mal. Conversava on-

Não é o caso da taxação dos inativos, tem com o Secretário de Minas Gerais, Deputado Sá-
que semana passada juntou a quase totali- vio de Souza Cruz, fazíamos uma avaliação desses
dade dos governadores na mesma mesa do valores. Em primeiro lugar, os demais acionistas do
presidente da República. Apesar de negado Banespa podem sentir-se lesados se o Governo Fe-
diversas vezes, tratou-se naquela reunião deral adquirir ações do Banespa por esse valor, qual-
do exclusivo interesse de um governo inca- quer coisa em torno de 7 a 8% do Banespa negocia-
paz de equilibrar suas contas e pagar sua dos a 2 bilhões, e entrar na Justiça pleiteando igual
dívida social para com a nação. tratamento, o que seria absurdo.

Sabemos que a prioridade máxima da O mais grave, Sr. Presidente, é esse tratamento
atual equipe governamental é manter o cas- diferenciado dado aos entes da Federação. Falo isso
sino que beneficia a especulação do capital porque estamos vivendo em Minas Gerais uma situa-
globalizado. Como nada sobra para zerar os ção difícil. O Governo de Minas sofre acusações de
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todo tipo. Mas tem lutado em favor de todo o Brasil, redução dos juros tem sido muito pequena. É preciso
porque quer que as dívidas dos Estados sejam rene- que isso aconteça com muito mais profundidade,
gociadas. Mas o que se percebe é que há privilégios para permitir a geração de empregos neste País, por-
para alguns Estados, como o Estado de São Paulo, que todos sabem que taxas de juros menores aque-
que teve a sua dívida renegociada a juros de 6%, en- cem a produção e as vendas, o que tem como conse-
quanto que os juros de Minas Gerais ficaram em qüência a geração de novos empregos.
7,5%. A justificativa dada à época era exatamente de Por isso, Sr. Presidente, retornando ao assunto,
que o prazo para o Estado de São Paulo quitar sua dí- solicito ao Presidente da República, ao Presidente do
vida era menor. Mas esse prazo sofreu duas prorro- Banco Central e ao Ministro da Fazenda que acele-
gações, e não se cogitou, em nenhum momento, em rem esse processo de redução dos juros para os con-
aumentar os juros deste Estado. sumidores, em nosso País.

Há tratamento diferenciado dos recursos da Fe- Acredito que, em assim procedendo, teremos
deração. Os recursos do Tesouro são da Federação e uma diminuição do desemprego e, conseqüentemen-
de todo o povo brasileiro. Portanto, há um tratamento te, uma melhora na situação da vida do povo brasilei-
que não se justifica num sistema federado como o ro. .
nosso. Uma Unidade da Federação, Minas Gerais, Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, aproveito
está sendo discriminada, como o Nordeste. os minutos que me restam para aplaudir a sessão de

Todos pagam para que o Governo Federal faça ontem do Congresso Nacional, que tratou de um as-
suas benesses, distribuindo favores para amealhar o sunto que há bem pouco tempo foi amplamente deba-
apoio político de Governadores e de Parlamentares tido nesta Casa: o projeto de anistia de dívidas dos
para impor à Nação, ao povo brasileiro, mudanças produtores rurais.
que todos repudiam, como a cobrança da contribui- Naquela ocasião, quando houve aqui um amplo
ção previdenciária aos inativos e a reforma neoliberal debate, os produtores rurais nacionais não tiveram
que o Governo Fernando Henrique Cardoso perpetra seu pleito atendido, mas a medida provisória encami-
contra o País. nhada a este Parlamento pelo Presidente da Repú-

Sr. Presidente, precisamos esclarecer o que há blica, e aprovada ontem no plenário do Congresso
de fato em relação ao Banespa. Não é possível rasgar Nacional, atende, com certeza, a uma boa parte dos
o pacto federativo, prejudicar o País e entregar recursos pequenos produtores rurais.
apenas para tentar salvar o seu correligionário, o Go- A minha preocupação é quase totalmente com
vernador de São Paulo, comprando o Banespa pela os pequenos produtores, aqueles que tomam em-
segunda vez. préstimos de 5 a 10 mil reais, pois ficou comprovado,

Aqui fica, portanto, o nosso protesto contra essa ao longo dos anos, que eles são ótimos pagadores.
negociação que está sendo urdida nos bastidores. O Esperamos que, com essa medida, sejam desti-
nosso pedido de informação será feito por meio re- nados mais recursos para a área rural de nosso País,
querimento na sessão de hoje à tarde. porque é extremamente importante o apoio governa-

Muito obrigado. mental à agricultura, a fim de aumentarmos a nossa
O SR. JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Sem revisão produção.

do orador.) - Sr. Presidente, Srê!! e Srs. Deputados, há Era o que tinha a dizer.
aproximadamente dois meses ocupamos esta tribuna O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi-
para falar dos juros praticados em nosso País. Naque- são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
la época, praticamente a cada semana o Banco Cen- há muito vimos denunciando e relatando desta tribuna
trai anunciava ao País uma redução dos juros, mas os efeitos danosos e os caminhos tortuosos da priva-
esta não chegava ao consumidor que compra a prazo, tização brasileira.
que utiliza o cheque especial ou o cartão de crédito. Quando denunciamos a forma obscura como se

Há poucos dias, em uma solenidade no Palácio conduzia o processo de privatização do Sistema Tele-
do Planalto, o Presidente da República, o Presidente brás, simplesmente nos acusaram de tentar melar o
do Banco Central e o Ministro da Fazenda anunciaram processo. Disseram que estávamos completamente
a redução dos juros para os consumidores. Recente- atrasados, que não enxergávamos de forma consis-
mente, um jornal de circulação nacional mostrou como tente a evolução do setor, já que o mundo inteiro pas-
a diminuição dos juros alcançava o consumidor. sava por tal processo de abertura.

Continuo com a mesma preocupação que tinha Na verdade, o Brasil experimenta agora a mes-
quando abordei o assunto há dois meses, porque a ma tese que afirmávamos em 1997: a fusão de con-
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glomerados que dominam a área das telecomunica- reta: esse espelho reflete a imagem com um grau de
ções pelo mundo afora. Não seria diferente aqui no inversão, para tentar enganar a sociedade brasileira.
Brasil. A reformulação, essa reacomodação do setor As irregularidades não param por aí. O princípio
tem imposto ao Brasil diversos tipos de experiências. da competição continua falho, no Brasil. A Telefónica de
Se o Governo tratasse o assunto à luz dessa realida- Espana opera a CRT, antiga Companhia Rio-grandense
de, não estaria diante do que enfrenta hoje. de Telecomunicações, quando, segundo a lei, isso não

Até me surpreendeu, Sr. Presidente, o Ministro Pi- seria possível. Entretanto, o Governo afirma que a com-
menta da Veiga pedir de volta a Embratel, que foi privati- panhia tem dezoito meses para se consolidar como
zada, cujo controlador atual é o grande conglomerado monopólio. A mesma Telefónica opera a Telesp, a ma-
americano MCI World, que agora passa a ser MCI ior qperadora do Brasil e também da América Latina.
WorldlSprint. Mais adiante deverá ser MCI/Sprint, e tal- Ao concluir, Sr. Presidente, chamo mais uma
vez mais alguma Bell, talvez controlando grandes em- vez a atenção desta Casa, especialmente da Comis-
presas de Internet, talvez controlando grandes gru- são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
pos de comunicação, e não só de telecomunicações, mática, para que possamos discutir o assunto. Em pri-
porque essa tem sido a tendência mundial. A MCI re- meiro lugar, devemos tomar uma posição muito clara,
clama de um pagamento de impostos que teria de fa- firme e dura em relação ao cumprimento da lei que
zero Segundo seus dirigentes, nossos governantes esta Casa aprovou, cujo art. 197 diz: "Imediata com-
ter-lhes-iam dado garantias plenas de que não teriam petição será instalada durante o processo de privati-
de efetuar o pagamento desses impostos. zação".lsso não aconteceu.

Parece que Everardo Maciel é teimoso. Acho A segunda questão que precisamos examinar é
que esqueceram de combinar com o beque, como se a punição dos governantes, caso eles realmente te-
diz na gíria, e não o avisaram de que não era para co- nham dado garantia de que, ao se comprar uma em-
brar o que deveria ser cobrado. E, cumprindo o seu presa pública, não haveria o pagamento de impostos.
dever na Receita Federal, Everardo Maciel exigiu que Devemos puni-los, inclusive, se enganaram os inves-
a MCI Worldcom efetuasse o pagamento da dívida tidores estrangeiros.
para com os cofres públicos. Se a MCI Worldcom acha que não pode admi-

Agora, a empresa norte-americana diz que não nistrar a Embratel, deve devolvê-Ia. Se a Telefónica de
tem como pagar, pois se o fizer prejudicará seus in- Espana anuncia que terá prejuízo, também deve de-
vestimentos no Brasil. É bom lembrar que, no auge do volver as empresas ao Governo brasileiro, já que a
processo de privatização, os arautos, os defensores previsão de lucro líquido do sistema Telebrás para

este ano é de 5 bilhões de reais.desse modelo nos diziam que esse povo viria com o
bolso abarrotado de dinheiro Rara investir aqui. Mas, Era o que tinha a dizer.
na realidade, utilizaram recursos do BNDES e ainda O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem
estão devendo a nosso Fisco. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl!!! e Srs. Deputados,

Que é feito do dinheiro? A Petrobras anuncia queremos fazer um breve pronunCiamento a respeito
que vai investir mais de 30 bilhões num período de da gravíssima situação que vem ocorrendo no Siste-

ma Febem de São Paulo, em particular na Unidade
quatro anos, mais do que qualquer um desses gran-

Tatuapé e, sobretudo, na Unidade Imigrantes.
des conglomerados internacionais.

Sabe V. Ex!, Sr. Presidente, que há alguns anos
O Governo está diante de um problema: o ver- todas as autoridades que lidam com o assunto e as

dadeiro monopólio na comunicação a longa distância, entidades da sociedade civil têm demonstrado a total
neste País. A Embratel, aliás, deveria mudar de nome, falência do sistema prisional organizado por meio da
porque não é.mais uma empresa brasileira de teleco- Febem. Mais do que isso, os acontecimentos dos últi-
municações. Portanto, a MCI, controladora da Embra- mos meses, em particular do último final de semana,
tel, é concorrente da Intelig; que, por sua vez, tem .~ demonstram o total descaso com que o problema do
Sprint, que pertence à MCI; que, por sua vez, tem a adolescente infrator está sendo tratado no Estado de
France Telécom, que controla 10% da Sprint. São Paulo. Não é mais possível que perdure essa si-

Ora, que concorrência é essa? Talvez o nome 1\Jação; não é mais possível que possamos assistir,
mais correto - a Anatel havia dado esse modelo - sem a mais profunda indignação, a que a sociedade
seja o de empresa-espelho. Aprendi na óptica que o continue com profund'}medo e a adolescência sendo
espelho só reflete a imagem real, ainda que de forma tratada dàlnaAeira-~mo vem sendo no Sistema
invertida. Portanto, a denominação utilizada está cor- Febem do Estado de São Paulo.
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Tal sistema tem que ser extinto o mais rápido O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
possível, porque a sua falência já se está demons- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!'! e Srs.
trando a falência do Estado ao não tratar o adolescen- Deputados, nosso País vem assistindo, ultimamente
te infrator de maneira adequada, com respeito à lei. - de um ano para cá, basicamente -, a uma campa-

O Estatuto da Criança e do Adolescente, votado nha que, na minha visão política, não tem sentido: a
nesta Casa em 1990, em todas as cidades onde é desfechada pejo Poder Executivo e por alguns seto-
aplicado tem propiciado resultados surpreendente- res do Legislativo contra a Justiça brasileira, como um
mente positivos do ponto de vista da recuperação da todo.
criança e do adolescente infrator. . Tão logo a reforma do Judiciário foi enviada para

Não pode perdurar a situação das Febems de o Congresso Nacional, instalou-se uma CPI do Judi-
São Paulo, em particular da Unidade Imigrantes, que ciário. Foi um escândalo. Colocou-se a Justiça Brasi-
mais se assemelha a um campo de concentração, o leira sob o foco das emissoras de televisão, com o
que é uma vergonha para o Estado de São Paulo e País inteiro recebendo notícias de pequenas infra-
para o País. Lá sucedem motins, fugas em massa e ções do Poder Judiciário brasileiro, que é muito vasto,
relações absolutamente perigosas e conflituosas en- com vários Tribunais Federais, Tribunais Estaduais e
tre os funcionários e os internos, a Policia Militar e os Justiça do Trabalho. Ou seja, são muitos tipos de Jus-
internos, levando a uma perplexidade todo o Estado tiça, e apareceram pouquíssimos casos - como ocor-
de São Paulo e o País em relação aos acontecimen- reu no Congresso Nacional, ao longo destes anos, e a
tos dessa unidade, em particular os mais recentes. depuração foi feita por nós mesmos, congressistas.

Já foram estabelecidos, tanto no Estatuto quan- Tenho certeza de que isso também ocorre no Poder
Judiciário.

to na consciência daqueles que trabalham com o pro-
blema da criança e do adolescente, as grandes enti- Formou-se uma opinião cuja base final seria a
dades internacionais e as entidades da sociedade ci- intervenção externa nesse Poder, como estabelece
vil paulista e brasileira, os métodos adequados para uma das propostas que está tramitando nesta Casa.
encarar problema como esse. Infelizmente, o Gover- Isso, no nosso entender, é um dos maiores absurdos
no do Estado não vem tendo a agilidade que merece desse pretenso regime democrático brasileiro. Temos
a presente situação. Por várias vezes o Governo visto a Justiça Brasileira, muitas vezes, derrubando
comprometeu-se a descentralizar o atendimento das atos do Congresso Nacional; muitas vezes, derruban-
Febems, a única medida capaz de reverter esse qua- do iniciativas da Presidência da República, atos do
dro. Já passou a hora de essas iniciativas serem to- Poder Executivo; e outras, fazendo justiça a seus pró-
madas. prios membros, como no meu Estado, o Rio de Janei-

Sr. Presidente, estamos apresentando emendas ro, onde diversos juízes foram presos.
ao Plano Plurianual, que se encontra em discussão Não dá, absolutamente, para entender essa
nesta Casa, a fim de que sejam incluídos recursos questão de se querer instituir um controle externo no
para que o Sistema Febem seja literalmente desmon- Poder Judiciário.
tado, pois essa é a necessidade de hoje. É preciso Eagora, ao longo do Governo Fernando Henrique
constituir sistemas de pequenas unidades de recupe- Cardoso, com seus cinco, quase seis anos de gestão,
ração e contenção de adolescentes, que respeitem a o que aconteceu? A Justiça vem definhando com re-
lei e o ser humano, e que possam dar ao Estado de lação à questão salarial, e hoje os Juízes Federais já
São Paulo outra forma de tratamento ao adolescente estão falando em fazer greve, em função de um sa-
infrator. É inadmissível, motivo de profunda indigna- lário de 3 mil e 600 reais. V. Ex!!!! hão de convir que é
ção de todos aqueles que defendem a democracia e absolutamente incompreensível que um promotor ou
uma sociedade justa, continuar assistindo ao drama um procurador ganhe, às vezes, o dobro do que per-
social representado pelos tumultos da F~bem. cebe um juiz. Não dá para entender! Em alguns Esta-

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. dos, há oficiais de justiça que ganham mais do que os
juízes, porque existem vários tipos de Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - A Presi- Sr. Presidente, SfI!!! e Srs. Deputados, temos de
dência cumprimenta V. Ex!! pela brilhante preocupa- examinar essa questão com um pouco mais de cal-
ção, Deputado Antonio Palocci. ma. Será que teremos democracia em nosso País

O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Conce- com um controle externo sobre o Congresso Nacio-
do a palavra ao nobre Deputado José Carlos Couti- nal? Será que teremos democracia no nosso País
nho. com a censura sobre a imprensa? Será que teremos
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democracia no nosso País tendo um poder de notá- piauienses do interior do Estado e da Capital, que
veis tomando conta do Judiciário? Não dá para enten- para ali acorriam no sentido de receber orientações,
der! conselhos e informações, até porque era uma época

A questão salarial é extremamente importante, em que não tínhamos televisão e as comunicações
pois significa a dignidade da magistratura brasileira. chegavam ao meu Estado de maneira precária.
Tenho acompanhado o trabalho que a Associação Portanto, embora sem nunca ter exercido qual-
dos Magistrados Brasileiros vem fazendo, junto ao quer cargo público, Antonieta Ferraz teve destacada
Congresso Nacional e ao Poder Executivo, para solu- influência na vida e nos acontecimentos políticos do
cionar esse problema, e todo mundo faz ouvidos mou- Piauí nas décadas de 50 a 70, sendo a sua casa um
cos aos clamores daquela Associação, que procura centro de reuniões da elite local, onde se firmaram
trazer à discussão um problema real e efetivo. acordos e tomaram-se decisões que marcaram a his-

Sr. Presidente, o Congresso Nacional tem de tória política do Estado.
preservar os Poderes e, principalmente, sua autono- Atuando invariavelmente com grande diploma-
mia. cia e profundo respeito pelo interlocutor, Antonieta

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL - PI. Sem revi- Ferraz tornou-se respeitada até mesmo pelos adver-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!!' e Srs. Deputados, sários, que nunca deixaram de reconhecer-lhe o res-
uso esta tribuna para fazer um registro, com muito pe- peito e a admiração. Através dos políticos formados
sar, do falecimento, semana passada, em Teresina, na sua escola, expandiu sua atuação para além dos li-
Capital do meu Estado, de D. Antonieta Nogueira Fer- mites do seu Estado, tendo também o privilégio e a
raz, filha do Sr. Antônio Leôncio Burlamaque Ferraz e oportunidade, em decorrência da importância do pa-
da Sra. Elmira Nogueira Ferraz, de tradicionais famílias pel que exercia na política piauiense, como porta-voz
do Município de Oeiras, no Piauí. e orientadora de seu irmão, José Cândido Ferraz, de

Nasceu em 26 de junho de 1899 em João Pes- conviver e trocar correspondências com políticos
soa, Estado da Paraíba, onde seu pai exercia ativida- como Daniel Krieger, Dinarte Mariz, Tarcísio Maia, Vi-
de de representante comercial. Poucos anos após torino Freire e muitos outros de sua geração.
seu nascimento, Antônio Leôncio traz a família de vol- Faço este registro lamentando a perda de D.
ta para o Piauí, estabelecendo-se em Teresina por Antonieta, que acabara de completar 100 anos de
conta própria como próspero negociante de algodão idade, por se tratar de um marco na história do Piauí.
e confecções. Fica, portanto, feito o registro.

Quinze anos após o nascimento de Antonieta, o O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Esta
casal teve mais dois filhos: José Cândido Ferraz e Ma- Presidência associa-se a V. Ex!! nos votos de pesar.
ria Elmira Ferraz. O primeiro foi Senador da República
e Deputado Federal pelo nosso Estado. Em decorrên- O SR. PRESIDENTE (Evilásio Farias) - Conce-
cia da convivência com o irmão político, Antonieta do a palavra ao Sr. Deputado Fernando Marroni.
passou a ter grande importância nos fatos políticos O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem re-
acontecidos no Piauí nos últimos trinta, quarenta visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
anos. três temas são objeto de debates por parte deste Ple-

Com o prematuro desaparecimento do pai em nário, do Executivo e do Judiciário.
1933, Antonieta toma a si a responsabilidade pela Estão reunidos em Fortaleza os ju ízes federais,
condução dos negócios e educação dos irmãos, em que, em uma posição já quase radicalizada, amea-
especial de José Cândido, de cuja carreira política çam com um confronto que não interessa, evidente-
não só foi mentora como também suporte material e mente, ao País, não interessa a ninguém, mas é um
moral. último grito deles com relação à polêmica da fixação

De origem udenista, sob sua influência, incenti- do teto salarial para os três Poderes.
vo e apoio, formou Antonieta toda uma geração de Quero dizer novamente - já ocupei por três ve-
políticos piauienses de grande atuação local e na- zes a tribuna desta Casa para falar sobre este assun-
cional, como José Cândido, Petrônio Portela, Paulo to - que não é possível continuarem os presidentes
Ferraz, Dirceu Arcoverde, Helvídio Nunes, Raimundo da República e do Congresso na posição de observa-
Wall Ferraz, Djalma Veloso, Waldemar Macedo e mui- dores com relação à questão. É necessário estabele-
tos outros. cer uma limitação urgente do teto e também que se

A sua casa, durante longo tempo, trans- trate dos subtetos, para que os Estados e Municípios
formou-se em centro de peregrinação dos políticos possam fazer seus ajustes, a fim de atender, no futu-



d) a ilegalidade da limitação financeira
imposta pela Portaria 1.386/99;

e) que a 'exigência de renda mínima
para acesso ao financiamento do ensino su
perior ofende o princípio basilar da igualda
de e atropela o discurso constitucional que

o SR. PRESIDENTE (Armando Abílio) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado João Coser.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, em
bora feliz com a decisão de S. Ex!, o Juiz Federal José
Ferreira Neves Neto, que concede a estudantes da
EMESCAM, Faculdade de Medicina do Estado do
Espírito Santo, o direito à inscrição para o Fundo de
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, la
mento a necessidade de ação para isso.

Sr. Presidente, sabemos que aqui no Congresso
Nacional tramitavam mais de 30 projetos relativos ao
Crédito Educativo. Lamentavelmente, o Governo
Federal editou medida provisória sem levar em conta
a necessidade e a realidade dos estudantes brasilei
ros, em que fixa um limite de até 70% de financiamen
to. Foi um passo positivo, apesar dos juros e das poste
riores dificuldades para o pagamento. Mas infeliz
mente faz uma exigência: que os 30% restantes preci
sariam ser inferiores a 60% da renda per capita do
grupo familiar do estudante.

Sr. Presidente, este projeto possui falhas gra
ves, porque exclui o estudante carente, o que mais
necessita de ajuda. Ele também só permite, por parte
das instituições, a compen~ação do INSS. No Espírito
Santo, algumas instituições, como a Faesa, sequer
autorizaram seus alunos a fazerem o financiamento,
por considerarem o projeto muito ruim.

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que registre na ín
tegra a decisão do Juiz, que de forma inteligente abor
da certas questões, e da qual leio algumas partes.

Sustenta S. Ex!!:
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ro, à Lei de Responsabilidade Fiscal que está sendo dos aposentados, pensionistas e de todos os traba-
discutida na Comissão Especial, no Congresso. Ihadores, civis e militares, de forma eqüitativa, isonô-

Essa questão do teto interfere diretamente na mica, e não como se tem feito até hoje nesta Nação:
Previdência Social. Não é possível dissociar esses te- com remendos aqui e acolá, que não têm levado a
mas, teto e Previdência Social. O Governo, com essas uma resolução da questão da Previdência Social.
medidas, vem mais uma vez prejudicar os aposenta- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
dos e a classe trabalhadora. Fala em civis e militares
d f

Durante o discurso do Sr. Fernando
e orma diferenciada, mas não há razão alguma para

diferenciar a Previdência dos civis e dos militares. O Marroni, o Sr. Evilásio Farias, § 2
9

do artigo
Governo insiste nessa tecla, diferenciar um do outro 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
e não consegue avançar na discussão de uma Previ~ presidência, que é ocupada pelo Sr. Arman-
dência universalizada para todos os brasileiros, civis do Abílio, § 2

9
do artigo 18 do Regimento

Interno.
ou militares, funcionários públicos ou da iniciativa pri-
vada.

Esses temas - Previdência, teto dos três Pode
res da União e teto nos estados e nos municípios 
não podem ser resolvidos sem a devida discussão,
sem um debate público.

Encaminhei ao Executivo um pedido de infor
mações para saber de onde havia tirado o cálculo
de que, ao limitar o teto, haveria uma despesa de
mais 244 milhões de reais na folha da União. Não fui
respondido, infelizmente. No entanto, o Governo
não tem a coragem de dizer quem são os servidores
públicos que estão recebendo salários acima do
teto, quem são os aposentados e pensionistas do
setor público que estão ganhando mais do que o
Presidente da República ou os ministros do Supre
mo Tribunal Federal. Essa é a discussão de fundo.
E, depois, fica fazendo interferências indevidas, por
intermédio da imprensa, dizendo que os Governa
dores, particularmente os do PT, foram centraliza
dos pelo partido e não compareceram à reunião
com o Presidente da República.

Participamos, no dia 26 de fevereiro, de uma reu
nião com o Governo Federal para tratar dos problemas
que os Estados enfrentam: Lei Kandir, Fundo de Esta
bilização Fiscal, dívida estaduais... O Governo ficou de
apresentar uma proposta e continuar o debate, mas
nunca mais se manifestou a respeito do tema. E agora
vem com um pacote pronto, tentando envolver os Go
vernadores em uma discussão para, mais uma vez, jo
gar toda a carga em cima da classe trabalhadora, dos
aposentados e dos pensionistas, querendo levar a
Oposição para uma armadilha.

A posição do Partido dos Trabalhadores e do
Governo do Rio Grande do Sul é inequívoca: não te
mos que tratar de remendos na Previdência Social.
Vamos acompanhar a disposição da bancada do Par
tido dos Trabalhadores, de discutir um projeto de Pre
vidência para esta Nação que seja perene, que seja
universal e que trate os direitos individuais e coletivos



Proc. nº 99.0009070-5
"Ação Civil Pública" -
Autor: Ministério Público Federal
Rés: Caht.a Econômica Federal e União Federal

Decisão ".
Vistos ele.

. O Ministério Público Federal ajuizou a presente
Ação CiVil PIJblica 'étyfface da Caixa Econômica Fe~ .

Sr. Presidente, a Constituição diz "igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola'.
Eu gostaria de desenvolver mais o assunto, mas o
tempo é pequeno. Registro apenas que esse financia
mento e}dge dois fiadores. Portanto, trata-se de um
projeto, lamentavelmente, feito mais para garantir o
sistema financeiro do que para garantir os alunos.

No Espírito Santo há um movimento de revolta
contra esse projeto. Já estivemos no Ministério, com o
Senador Paulo Hartung e com outros Deputados, e
estamos trabalhando. O Ministro da Educação e o
gestor do fundo admitem a existência de um equívoco
muito grande nesse processo, mas infelizmente só se
dispõem a corrigi-lo no ano que vem, embora os alu
nos estejam sendo prejudicados e correndo o risco de
não conseguirem pagar suas mens~lidadeseste ano.

Portanto, o 110SS0 apelo é para que o Ministério
da Educaçã.o, com a. s'snsibilidade que deve ter o titu
lar dessa área, de uma vez por todas resolva esse
problema, para permitir que tenha acesso ao fundo
e){atamente aquele aluno que dele mais necessita.

Lá, é muito comum encontrarmos alunos que
chegam de Mitsubishi ou BMW com direito ao crédito,
enquanto alunos que chegam em transporte coletivo
ou em um pequeno carro não o conseguiram, porque
não têm a renda id'~ij" capita necessária para garantir
a e)dgência da portaria ministerial. Portanto, o projeto
comete um equívoco muito grande: pode ajudar um
aluno que tenha alto rendimento e acabar prejudican
do o aluno mais carente.

DECISÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Embora sob nova roupagem, o FIES
tem por finalidade atender estudantes univer
sitários carentes, a exemplo do extinto crédi
to educativo, custeando os estudos daqueles
menos favorecidos durante a graduação.

Ocorre que, na prática, os réus inviabi
Iizaram o acesso dos estudantes mais ca
rentes ao recém-criado Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior,
limitando de forma ilegal e abusiva a
parcela da mensalidade não sujeita a finan
ciamento a 60% da renda per capita do
grupo familiar (Portaria do Ministério da
Educação nº 1.386/99 (...)

Significa dizer que para ter acesso ao
novo sistema o estudante, além de arcar
com pelo menos 30% da mensalidade, de
verá comprovar que esse valor não excede
a 60% da sua renda familiar per capita.

Assim, considerando uma mensalida
de no valor de R$ 663,00, com opção de fi
nanciamento de 70%, o estudante deverá
arcar com R$198,OO. Nos termos na Porta
ria nº 1.386/99, no entanto, só teria direito

I

ao FIES o estudante com renda familiar su-
perior a R$1.326,00, considerando uma fa
mília de quatro pessoas.

Ocorre que, como salta às vistas, refe
rida limitação financeira imposta pela Porta
ria nº 1.326/99 do Ministério da Educação
não tem o mínimo suporte legal, razão por
que se impõe o reconhecimento de sua nuli
dade, assegurando à coletividade de estu
dantes universitários carentes acesso ao
Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior.

Com efeito, inseridos no corpo de uma
'Constituição cidadã' que tem por objetivo
fundamental a construção de uma 'socieda
de livre, justa e solidária', variados dispositi
vos constitucionais alicerçam a conclusão
de que, numa so'éiedade de fato desigual e
injusta, a exigência de renda mínima para
acesso ao financiamento do ensino superior
ofende o princípio basilar da igualdade e
atropela o discurso constitucional que afirma
ser a educação 'direito de todos e dever do
Estado' (art. 205). '

Diz ainda:
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afirma ser a educação direito de todos e de- Aliás, o fundamento para a instituição
ver do Estado' (art. 205). do crédito educativo ou FIES se encontra no

alilgo seguinte da Constituição Federal, que
estabelece, para o ensino, o princípio da
igualdade de condições para o acesso e per
manência na escola, e também o art. 208...

Se o fundo foi instituído com a finalida
de de promover o acesso à educação aos
estudantes carentes, a toda evidência não
se trata de um simples contrato de emprésti
mo, e sim de um programa social.



"Embora sob nova roupagem, o FIES
tem por finalidade atender estudantes uni
versitários carentes, a exemplo do extinto
crédito educativo, custeando os estudos da
queles menos favorecidos durante a gradu
ação.

"Ocorre que, na prática, os réus invia
bilizaram o acesso dos estudantes mais ca
rentes ao recém criado Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior,
limitando de forma ilegal e abusiva a parce
la da mensalidade não sujeita a financia
mento a 60% da renda per capita do grupo
familiar (Portaria do Ministério da Educação
nº 1.386/99 - art. 3º, § 3º) ~ ..

"Conforme disposto na aludida Medida
Provisória nº 1.865-4/99, são passíveis de
financiamento pelo FIES até setenta por cen
to dos encargos educacionais cobrados dos
estudantes por parte das instituições de en
sino superior devidamente cadastradas para
este fim pelo Ministério da Educação, em
contraprestação aos cursos de graduação
em que estejam regularmente matriculados
(art. 42).

"Significa dizer que para ter acesso ao
novo sistema o estudante, além de arcar
com pejo menos 30% da mensalidade, de
verá comprovar que esse valor não excede
a 60% da sua renda familiar per capita.
Assim, considerando uma mensalidade no
valor de R$663,00, com opção de financia
mento de 70%, o estudante deverá arcar
com R$198,00. Nos termos da Portaria
nº 1.386/99, no entanto, só teria direito ao
FIES o estudante com renda familiar superi
or a R$1.326,00, considerando uma família
de quatro pessoas.

"Ocorre que, como salta às vistas, re
ferida limitação financeira imposta pela Por
taria nº 1.386/99 do Ministério da Educação
não tem o mínimo suporte legal, razão por
que se impõe o reconhecimento de sua nuli
dade, assegurando à coletividade de estu
dantes universitários carentes acesso ao
Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior.

51114 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

deral - CEF e da União Federal objetivando declara- Neste caso, afiguram-se-me relevantes os fun-
ção de ilegalidade da restrição contida no art. 3º, § 3º damentos deduzidos na petição de ingresso, de que
da Portaria nº 1.386/99, do Ministério da Educação, destaco, por considerar revestidos de maior importân-
por ausência de previsão legal, e, por conseqüência, cia, os seguintes:
que as rés sejam obrigadas a deferir as solicitações
dos estudantes regularmente inscritos na seleção do
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Su
perior - FIES, sucedâneo do antigo Crédito Educati
vo, nos casos em que o indeferimento tenha ocorrido
exclusivamente em razão de a parcela da mensalida
de não sujeita ao financiamento ter excedido o limite
de 60% da renda per capita do grupo familiar.

Sustenta o Parquet Federal, em apertada sínte
se, o seguinte: a) sua legitimidade para a defesa de
direitos individuais homogêneos; b) a legitimidade
passiva da União Federal e CEF, a primeira na quali
dade de formuladora da oferta de financiamento e a
segunda na qualidade de agente operadora e executora
dos contratos firmados com os estudantes; c) a com
petência da Justiça Federal; d) a ilegalidade da limita
ção financeira imposta pela Portaria nº 1.386/99; e)
que a "exigência de renda mínima para acesso ao fi
nanciamento do ensino superior ofende o princípio
basilar da igualdade e atropela o discurso constitucio
nal que afirma ser a educação direito de todos e dever
do Estado (art. 205)".

Aduz, ainda, a existência de periculum in
mora, dada a proximidade do término do prazo para a
concessão do financiamento.

É uma síntese do necessário.
Examino, em seguida, o pedido de liminar.
Sabe-se que, em sede de ação civil pública, a

concessão de medida liminar, sem prévia audiência
do réu, somente é cabível em situações excepcionais
e desde que coexistam os pressupostos da plausi
bilidade do direito substancial invocado (fumus boni
iuris) e da urgência da provisão em face do risco de
dano irreparável, ou de difícil reparação (periculum
in mora), e, ainda, a possibilidade, em face das
circunstâncias do caso concreto, de que a medida ve
nha a se tornar ineficaz com a citação do réu.

Convém assinalar que na ação civil pública, atutela
cautelar in IImine, autorizada pelo art. 12, caput, da Lei
nº 7.347/85, como bem observou o Professor Rodolfo de
Camargo Mancuso ("in Ação Civil Pública, Revista dos
Tribunais, 1990, pp. 111/112), "contém uma peculiari
dade: a cautelar não é apenas preventiva, como seria
curial, mas pode conter um comando, uma determinação
para um Non Facere, ou mesmo para um Facere, tudo
em ordem a evitar o dano ao meio ambiente, ao con
sumidor... etc. Quer dizer: a nível preventivo, já se
pode obter um conteúdo executório.1I
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"Com efeito, inseridos no corpo de ções com os demais alunos. Em outras palavras, uma
uma 'Constituição cidadã' que tem por vez matriculado o aluno, assegura-se-Ihe o direito de
objetivo fundamental a construção de uma permanecer na escola, em igualdade de condições
'sociedade livre, justa e solidária', variados com os demais alunos, o que implica, também, veda-
dispositivos constitucionais alicerçam a con- ção a um tratamento heterogêneo em relação ao
clusão de que, numa sociedade de fato de- mesmo, principalmente quando se alega motivo que
sigual e injusta, a exigência de renda míni- mais pertine à sua família do que a ele próprio, quan-
ma para acesso ao financiamento do ensino do, consoante o texto Constitucional, o ensino é de-
superior ofende o princípio basilar da igual- ver não só da família, como do Estado, e direito subje-
dade e atropela o discurso constitucional tivo do cidadão.
que afirma ser a educação 'direito de todos Aliás, nos termos do art. 208 da Constituição Fe-
e dever do Estado' (art. 205). deral: "O dever do Estado com a educação será efeti-

.......................................................... vado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis
"Aliás, o fundamento para a instituição mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação ar-

do crédito educativo ou FIES se encontra no tística, segundo a capacidade de cada um."
artigo seguinte da Constituição Federal, que Assim, num exame perfunctório, próprio desta
estabelece, para o ensino, o princípio da fase processual, encontro presente a plausibilidade
igualdade de condições para o acesso e do direito substancial, em face dos preceptivos consti-
permanência na escola, e também o art. tucionais ao de leve referidos.
208, que afirma ser dever do Estado o aces- Configurado está, igualmente, o periculum in
so a níveis mais elevados de ensino, da mora, haja vista a proximidade do término do prazo
pesquisa e da criação artística, segundo a para a apresentação dos documentos exigidos para a
capacidade de cada um. celebração dos contratos (25-10-99), havendo, ou-

"Se o fundo foi instituído com a finali- trossim, risco de ineficácia da tutela jurisdicional,
dade de promover o acesso à educação aos caso venha a ser deferida em momento subseqüente.
estudantes carentes, a toda evidência não Ante o exposto, defiro a medida liminar, nos ter-
se trata de um simples contrato de emprésti- mos em que requerida, tal seja, para suspender, até o
mo e sim de um programa social." julgamento da presente lide, a limitação imposta pelo

A propósito, val~ lembrar o que diz textualmen- art. 3º, § 3º da Portaria nº 1.386/99, do Ministério da
te o art. 206 da Carta Fundamental: Educação, e determinar à CEF e à União Federal a

"Art. 206. O ensino será ministrado com base imediata publicação de nova relação de selecionados
nos seguintes princípios: ao FIES, independentemente desta restrição, asse-

I- igualdade de condições para o acesso e per- gurando aos alunos carentes preteridos no processo
manência na escola" de seleção acesso ao financiamento público do ensi-

Trata-se de um princípio constitucional. no superior.
Consabidamente, os princípios possuem pelo Comunique-se, como urgência, o inteiro teor

menos dupla função: a) integrativa do ordenamento desta decisão ao representante da Caixa Econômica
jurídico. e b) hermenêutica. Federal, neste Estado, para que a cumpra e faça cum-

Em razão de tal enunciado, as normas legais e prir, sob as penas da lei.
atos normativos da Administração Pública devem es- Citem-se.
tar sempre orientadas pelo precitado princípio, sob Intime-se.
pena de transgressão de muito mais que um preceito Vitória, 22 de outubro de 1999. - José Ferreira
constitucional, porém, de violação de um princípio ba- Neves Neto, Juiz Federal.
silar consagrado constitucionalmente. Durante o discurso do Sr. João Coser,

Ora, ressalta evidente da leitura da norma fun- assumem sucessivamente a Presidência os
damental que o ensino deve ser ministrado com base Srs. Evilásio Farias e Themístocles Sampaio,
no princípio segundo o qual deve ser assegurado ao § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
aluno igualdade de condições para permanência na
escola. ' O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

A permanênçia na escola constitui, pois, direito Concedo a palavra ao nobre Deputado Saulo Pedrosa.
subjetivo público do aluno regularmente matriculado, O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem revi-
que ali deverá sef((lantido, em igualdade de condi- são do oradúr.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
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neste nosso País de extensão continental, devido a sua O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Sem revi-
biodiversidade fabulosíssima e diversidade na com- são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
posição geológica, existem diferenças importantíssi- há algum tempo venho falando nesta Casa a respeito
mas, especialmente no que se refere à situação geo- do transporte de massa na região metropolitana da
lógica de oligoelementos fundamentais para a vida do Grande Vitória e da criação do metrô de superfície
brasileiro, considerando o Brasil Central e o das cos- para servi-Ia.
tas oceânicas. Ainda não havíamos conseguido sensibilizar os

No Brasil Central há enorme falta de iodo, que administradores do Estado do Espírito Santo, mas
provoca deficiências na população que ingere alimen- agora o Governador José Ignácio aceitou nossas
tos lá produzidos. Exatamente em função disso - na ponderações, assim como a Bancada Federal, co-
observação ao longo dos anos -, os médicos verifica- mandada nesta Casa pelo Deputado Nilton Baiano.
ram que ela era diferente daquela do litoral. Especial- Na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
mente em Goiás e Tocantins, constatou-se grande in- e Fiscalização, por intermédio do Deputado João Co-
cidência do chamado "papo". Com trabalho de pes- ser, conseguimos apresentar emenda visando a
quisa, demonstrou-se claramente que o bócio endê- implantação desse metrô, que vai atender aos Municí-
mico tinha correlação estreita com a falta de iodo na pios de Viana, Cariacica e Vila Velha, resolvendo de
alimentação. A grande incidência dessa doença deu fato toda sua problemática de transporte de massa.
muito trabalho aos cirurgiões brasileiros, para extirpar Por outro lado, pela baía de Vitória, essa ques-
a hipertrofia da glândula tireóide. tão também pode ser resolvida através de uma aqua-

Acontece que as pessoas acometidas por esse via. Faremos gestão junto à Bancada Federal do
mal se casaram e geraram filhos, cuja grande maioria Espírito Santo para que atue no sentido de incentivar
apresentou diminuição do desenvolvimento ponderai o setor aquaviário, solucionando, de uma vez por to-
e estatural, cretinismo endêmico - diminuição da inte- das, o problema do deslocamento dos trabalhadores
Iigência - e alto índice de oligofrenias. De posse des- e beneficiando, assim, diversos bairros de Vila Velha,
sas informações, o Governo brasileiro estabeleceu le- Cariacica e Viana, principalmente da periferia, reivin-
gislação própria para a correção dessas deficiências dicação há muito tempo feita pelos trabalhadores e
e instituiu, por lei, a adição de iodo ao sal usado no pela classe mais sofrida daquela região.
consumo alimentar, de forma universal, obrigando Sr. Presidente, louvamos a atitude do Governa-
toda empresa fabricante de sal de cozinha a adicionar dor José Ignácio, pela iniciativa, e também a da Ban-
iodo ao produto. cada Federal do Estado, que está reivindicando uma

Pois bem, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, solução para esse problema da Grande Vitória.
a partir da extinção do INAN, que era o órgão incumbi- Era o que tinha a dizer no momento.
do de promover essa fiscalização e inclusive obrigado O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão do
a fornecer o iodo às grandes indústrias salineiras, co- orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a
meçou-se a não se adicionar conveniente ou correta- exemplo de outros colegas também vou falar da im-
mente a quantidade de iodo prevista na legislação. portância da decisão tomada ontem, no Congresso
Agora estamos na iminência de reviver o problema da Nacional, sobre o alongamento da~t dívidas rurais e
deficiência crônica de iodo na alimentação, especial- seu enquadramento em condições mais favoráveis
mente no Brasil Central, que, a longo prazo, poderá para os mutuários do crédito rural.
gerar os mesmos problemas. Sinto-me gratificado por ter participado desse

Aproveitamos este momento para solicitar ao Mi- processo, talvez até numa condição um tanto privile-
nistro José Serra que avalie com bastante critério o as- giada porque, em 1995, foi de minha lavra a proposta
sunto e recoloque a questão imediatamente na ordem de securitização das dívidas rurais. Depois, tivemos o
do dia, a fim de a solucionarmos, porque as conse- PESA, enquadrando as dívidas acima de 200 mil reais;
qüências não são imediatas, só serão verificadas nas tivemos e estamos tendo a implantação do RECOOP;
gerações futuras. Não gostaríamos de ver nosso Go- e agora temos essa medida, alcançando todos os
verno se omitindo nessa questão, que achamos e re- produtores em dificuldade.
putamos de vital importância para a família brasileira, Tenho certeza de que esse alongamento nos re-
especialmente para os habitantes do Brasil Central. mete à possibilidade que tanto esperávamos, ou seja,

à de um agricultor preocupado não com o endivida-
Era o que tinha a dizer. mento, mas com o processo produtivo em si, para que
Muito obrigado. este Brasil possa, por meio da agricultura, ter pleno
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aproveitamento do potencial do setor primário para
alavancar a nossa economia.

Temos também de reconhecer que o Governo
Federal, na pessoa de S. Ex! o Presidente da Repúbli
ca, compreendeu essa dificuldade e sua posição foi
decisiva para que a solução pudesse ser alcançada
nos termos em que foi.

Todos os colegas diretamente envolvidos nesse
processo - como o Deputado Carlos Melles, Presi
dente da Comissão Especial da Medida Provisória; o
Senador José Fogaça, Relator da Comissão; o Minis
tro da Agricultura e do Abastecimento, Pratini de Mo
raes; e o Ministro da Fazenda, Pedro Malan - temos a
responsabilidade não só de aplaudir, mas de continu
artrabalhando para que o agricultor recupere sua ren
da rural.

Se não tivermos elementos para a recuperação
dessa renda, certamente, num futuro próximo, pode
remos estar novamente discutindo o endividamento 
que, espero, não venha a se repetir.

Existem dados importantes, que esta Casa já
conhece, mas que não é demais repetir. Pesquisas re
centes, de institutos reconhecidos, apontam que nos
4 milhões e 700 mil estabelecimentos rurais exis
tentes no .Brasil, menos de 30% das pessoas neles
ocupadas diretamente - portanto, nos negócios da
agricultura, em nível de propriedade - auferem o
equivalente a úm salário mfntmõ. Em outras palavras,
mais de 70% dos brasileiros ativos na agricultura não
ganham remuneração igual a um salário mínimo, o
que é alarmante e explica por que tantos agricultores,
desestimulados, especialmente os jovens, estão sain
do do campo para engrossar as fileiras dos que pe
rambulam por nossas periferias urbanas, em busca
de um emprego que não existe e para o qual, via de
regra, não estão preparados.

Tenho certeza de que, depois de vencida essa
etapa - e vencida com sucesso, pois ainda não re
solvemos todos os problemas, mas o principal foi equa
cionado -, poderemos nos dedicar, com o empenho
que nunca faltou a esta Casa e com a determinação
que também não falta a cada Parlamentar e aos seto
res envolvidos, à luta pela recuperação da renda
rural.

Portanto, meus cumprimentos a todos os envol
vidos, especialmente aos produtores, por essa impor
tante conquista.

O SR. ARMANDO ABíLIO (PMDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srê!' e Srs. Deputados,
há um dito popular que afirma: "De boas intenções o in
ferno está cheio". É comum os postulantes a cargos
executivos, quando em campanha, prometerem, en-

tre outras coisas, atenção à infância. Poucos conse
guem equacionar esse problema fundamental, do
qual tantos outros derivam.

A Paraíba, porém, pode orgulhar-se do trabalho
desenvolvido pela Administração da Prefeitura de
João Pessoa, presentemente chefiada pelo Prefeito
Cícero Lucena, do PMDB. Através do Programa intitu
lado "É Pra Crescer", crianças atualmente trocam as
ruas por ambientes mais propícios a sua formação
como cidadãos bem integrados à sociedade.

Isso não é feito através de nenhuma fórmula se
creta, mas pela simples aplicação dos preceitos cons
titucionais que garantem educação, saúde e acompa
nhamento a essas crianças, sejam elas órfãs ou não.

Cerca de 1.500 crianças estão atualmente sen
do cuidadas nas dezenove creches do Município; ou
tras 1.642 crianças e adolescentes encontram abrigo
nas duas unidades do Centro Livre Meninada e na
Morada do Betinho. Além dessas três modalidades de
atendimento, ainda há as Casas-Lares, que atendem
atualmente mais sessenta menores de idade.

Para isso ser feito, Sr. Presidente, várias Secre
tarias municipais uniram seus esforços para oferecer
às crianças em risco de marginalização e às crianças
cujas mães trabalham todo o apoio necessário a um
crescimento sadio e capaz de proporcionar perspecti
vas de um futuro melhor.

Sem grades nem muros, tanto o Centro Livre
Meninada como a Morada do Belinho são locais onde
os adolescentes e as crianças recebem carinho, es
colarização, assistência médica, apoio pedagógico e
psicológico, de modo a proporcionar-lhes a entrada
na vida adulta pela porta da frente, ao invés de trilha
rem os tortuosos caminhos que o Brasil reserva para
a maioria de sua população carente: o subemprego, a
prostituição, a mendicância, o crime.

Enfim, Sr. Presidente, o programa da Prefeitura
de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aten
de em caráter emergencial àquela grande parcela de
nossa população que ainda não tem direitos políticos,
mas sobre cuja cabeça despenca o peso de nossa
história de país concentrador de renda e displicente
para com os direitos básicos.

Não há, portanto, como deixar de elogiar o Pre
feito Cícero Lucena, em nome de todos os habitantes
de João Pessoa, de toda a Paraíba e, por que não di
zer, de todo o Brasil.

Fica registrado nos Anais desta Casa esse
programa que a Prefeitura Municipal de João Pessoa
criou, através da Administração Cícero Lucena, com
o objetivo, com a intenção de resolver a situação dos
meninos de rua.
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É verdade, Sr. Presidente, que em todas as seja, os salários foram congelados; no entanto, o o
campanhas, todos os políticos, principalmente os que valor da prestação continuou crescendo. Por outro
participam de campanhas majoritárias que visam ao lado, não foi cumprido o teto limite que estabelece em
Poder Executivo, fazem uma série de promessas que 30% da renda o valor máximo da prestação. Por esta
nunca são cumpridas. Agora, na Administração Cíce- razão, lá no Estado, o Governador Mão Santa infor-
ro Lucena, como já disse anteriormente, esse proble- mou que só poderá fazer uma alteração se a Caixa
ma está sendo parcialmente resolvido, uma solução Econômica, responsável pelos contratos, autorizá-lo.
parcial está sendo implementada para resolver, em Ontem, o Presidente da Caixa Econômica, Dr.
definitivo, o problema dos meninos de rua. Emílio Carazzai, fez questão de esclarecer que nada

Feito este registro, agradeço a V. Ex! por mais tem a ver com a situação da Cohab do Piauí. A verda-
esta oportunidade.' de é que a Cohab, a Caixa Econômica Federal, assim

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem revi- como qualquer outro ente do Sistema Financeiro de
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamen- Habitação, cumprem igualmente as normas que tra-
tares, quero registrar dois fatos importantes. O primei- tam do referido Sistema. Hoje realizamos uma au-
ro deles diz respeito às investigações na área de segu- diência na Comissão de Finanças e Tributação, que
rança, no Piauí. Hoje, tivemos a aprovação, pela Co- contou com a presença de várias Lideranças para tra-
missão de Fiscalização e Controle desta Casa, por tarmos desse problema.
unanimidade, de dois requerimentos: o primeiro solici- Uma vitória importante desta Casa, a partir de
ta uma auditoria especial do Tribunal de Contas da uma audiência com a Comissão de Desenvolvimento
União, na área dessas investigações que tratam de Urbano e Interior, foi a criação de um grupo de traba-
desvios de recursos federais do Fundef, do SUS, do lho que pretende contar com a presença de repre-
Orçamento da União, de empréstimos bancários, na sentantes da Caixa Econômica Federal, do Conse-
área federal, por Municípios e outros órgãos, constata- lho Curador do FGTS, do Conselho Monetário Nacio-
dos nas investigações do crime organizado do Piauí; o nal e, especialmente, do Banco Central do Brasil, que
segundo solicita a investigação de sonegação fiscal na estabelece as normas desse Sistema.
área federal, através do Ministério da Fazenda, mais Com isso, esperamos urgência na votação do
especificamente da Receita Federal. Portanto, trago meu primeiro projeto de iniciativa popular, que che-
para conhecimento desta Casa esses requerimentos gou a esta Casa, o qual cria o Fundo Nacional de Ha-
aprovados, por serem considerados importantes. bitação, que poderá permitir recursos para habitação

Ontem tivemos uma audiência com o Presiden- e saneamento, atendendo exatamente a aproximada-
te da Caixa Econômica Federal, Dr. Emílio Carazzai, mente 10 milhões de pessoas de baixa renda que não
acompanhando lideranças do Movimento pela Mora- têm onde morar. De modo que, com a devida aprova-
dia de dez Estados deste País, juntamente com ou- ção na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
tros Parlamentares desta Casa, como os Deputados dação, finalizado o trabalho das Comissões, esse im-
Pedro Wilson, do Estado de Goiás; Paulo Rocha e portante projeto vai ao plenário desta Casa e, se
Babá, do Estado do Pará; e representantes de dez aprovado, além de resolver o problema da moradia,
Estados, incluindo o Estado do Piauí _ tivemos ainda juntamente com a agricultura, tem grande possibilida-
a presença da Deputada Estadual Francisca Trinda- de de contribuir para a geração de emprego, movi-
de, do Partido dos Trabalhadores _, para tratarmos mentando a importante área da construção civil, que
dessa situação que vivem hoje centenas, milhares de já está preparada para atuar.
mutuários deste País, com dificuldades no pagamen- Creio que esta Casa deve priorizar, na pauta
to de prestações habitacionais por conta da política que cumpriremos até 15 de dezembro, a votação des-
de crescimento de saldos devedores, corrigidos pela se projeto do fundo de moradia, já aprovado nas Co-
Taxa Referencial e por uma forma de reajuste com- missões de Desenvolvimento Urbano e Interior e de
pletamente incompatível com a economia dessas Finanças e Tributação, faltando apenas essa votação.
pessoas. Ao mesmo tempo, discutimos a situação Portanto, queremos aqui nos somar às pessoas
das Cohab, que sequer cumprem as regras básicas' que vivem sofrendo com essa política de leilões, de
do Sistema Financeiro de Habitação. Na Cohab do Pi- tomada de casas, muitas vezes com grandes con-
auí, por exemplo, existem muitos mutuários que têm flitos, registrados especialmente em Estados como
hoje uma prestação praticamente igual ao valor de Piauí, Pará e outros, que, com certeza, precisam de
sua renda. Houve um aumento no valor das presta- uma atenção toda especial desta Casa.
ções sem levar em conta a equivalência salarial, ou Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. WeJlíngton de 7% e cheguem, no prazo de cinco anos, a 12%; e
Dias, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2Q do os Municípios, o mínimo de 7% e cheguem, no prazo
artigo 18 do Regimento Interno deixa a ca- de cinco anos, a 15%, de forma gradativa. Os Esta-
deira da presidência, que é ocupada pelo dos gastam em média 5%; os Municípios gastam em
Sr. Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presidente. média, hoje, 10%, 11 %. Com isso, no ano que vem,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ A somando Municípios, Estados e União, teremos, no
Mesa solicita aos Srs. Deputados que se encontram mínimo, 3 bilhões de reais a mais na saúde pública

brasileira.em outras dependências desta Casa que compare-
çam ao plenário, para darmos início à Ordem do Dia. Hoje teremos uma votação histórica. Por isso,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Con- tenho plena certeza de que haverá o acordo da saúde
cedo a palavra ao Deputado Darcísio Perondi. pública, para que os hospitais comunitários possam

OSR. DARCíSIO PERONDI (PMDB _ RS. Sem re- continuar recebendo em dia e ganhar o reajuste, ou-
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, tro compromisso assumido pelo Sr. Presidente da Re-
ontem à noite esta Casa votou o verdadeiro acordo ru- pública. Votada a vinculação, haverá um reajuste ain-
ral, com a participação de todos os partidos, dando da nesses últimos três meses. Trata-se de um avanço
melhores condições aos pequenos e médios agricul- também para que haja mais recursos no Piso de
tores de administrarem o seu endividamento agrícola. Atenção Básica, que já coloca recursos federais e

substanciais nas Prefeituras.O acordado por orientação expressa do Sr. Presiden-
te da República coloca em condições de negociar Com a vinculação dos três níveis e com o com-
80% dos agricultores. Agora, sim, houve o acordo ru- promisso constitucional, haverá mais recursos para a
ral. Antes nos tinham oferecido o céu, mas o céu não vacina das crianças, para os idosos, para se ter mais
existe. enfermeiras, mais agentes de saúde e mais investi-

Esta Casa está se preparando para votar, na tar- mentos nas áreas de prevenção e curativa.
de de hoje, outro grande entendimento. Esse trabalho Estou confiante em que hoje à tarde a Casa, em
de convergência começou há quinze anos, quando mais um acordo pela vida, votará o substitutivo do
deputados que defendiam a saúde pública iniciaram Deputado Ursicino Queiroz. Quanto ao quorum, esta
uma luta pela inserção na Constituição da vinculação Casa terá hoje um dos maiores da sua história pela
dos recursos para a saúde pública à receita em âmbi- vida, repito, e pela saúde.
to federal, estadual e municipal. Tratam desse assun- Muito obrigado, Sr. Presidente.
to as PEC 169, de autoria do Deputado Eduardo Jor- O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
ge, da qual sou Relator, e 82-A, que tem como autor o do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, na
Deputado Carlos Mosconi e como Relator o Deputado última segunda-feira, dia 25, o jornal O Povo, um dos
Ursicino Queiroz. Devido a um bom entendimento, o principais do Estado do Ceará, trouxe uma matéria
Deputado Ursicino Queiroz está preparando um sobre a agricultura daquele Estado. A reportagem re-
substitutivo que contará com a assinatura dos Líderes gistra que de 1985 a 1995 houve redução de mais de
de todos os partidos, tenho certeza. dois milhões de hectares de áreas plantadas naquele

Houve um forte trabalho para que essa proposta Estado, o que representa 18,58% da área em 1995.
fosse aprovada. A área econômica foi convencida a O que isso tem representado para o Estado?
muito custo, e para isso contamos com o importante Um crescimento assustador do desemprego, tanto na
papel da Frente Parlamentar da Saúde e também do área urbana - porque grande parte desses trabalha-
Sr. Presidente da República, que, sensível à questão, dores expulsos do campo são obrigados a ir para a
determinou que houvesse a negociação. S. Exª afir- Grande Fortaleza -, como na própria área rural. O re-
mou que queria a vinculação. sultado de déZ anos de pesquisas mostra que 77% da

Lembro aos Srs. parlamentares que durante os população cearense que vive hoje na área rural rece-
quatro anos de Plano Real a inflação foi de 50%, mas be algo em torno de meio salário mínimo por mês. É
a área da Saúde recebeu apenas 25% de reajuste. A um percentual abaixo do índice da pobreza em nível
proposta estabelece que os recursos da Saúde serão nacional.
vinculados ao PIB nominal, que é o crescimento físico Para se ter uma idéia, na região Nordeste, 48%
mais a inflação. Com o PIB nominal, estamos assegu- da população tem renda inferior a meio salário míni-
rando para os próximos cinco anos a inflação e mais o mo. No Ceará, Estado que cresce acima da média na-
crescimento real sem desvios, como também esta- cional, entre os mais de 3,5 milhões de pessoas da
mos fazendo com que os Estados gastem o mínimo área rural, 77% têm renda inferior a meio salário míni-
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mo. Esse índice, em nível nacional, é da ordem de verter prioridades e nunca mais nossas famílias te-
23%. Nas regiões Sul e Sudeste, ele cai para 9%. nham de passar fome e sede e estender o chapéu ou

Esses dados demonstram mais um grande mo- a mão pedindo uma esmola, porque isso não educa,
mento de flagelo para aquela população. Grande parte antes desmotiva o nosso povo.
das nossas cidades estão sendo ocupadas por cente- É necessário que no Orçamento do ano 2000
nas de famílias com fome e com sede. Ontem mesmo, essas questões sejam enfrentadas não apenas no
a cidade de Baturité, uma das regiões mais ricas do discurso, como muitas vezes presenciamos no Con-
Ceará, localizada no maciço de Baturité, foi ocupada gresso Nacional.
por mais de 500 pessoas à procura de alimento e O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-
água. Na semana anterior, em Mauriti, mais de 600 cedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo para
pessoas na região do Cariri ocuparam aquela cidade, uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla-
também à procura de alimento e água. Em Tauá, há mentar PSB/PCdoB.
quase 10 dias a cidade está ocupada por mais de 500 O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
trabalhadores rurais à procura de alimento e água, já Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na região de Inhamuns. Ou seja, se tirarmos a Grande S~ e Srs. DElputados, o Estado de São Paulo viveu,
Fortaleza, quase todas as cidades estão sendo ocupa- nos últimos dias, o drama envolvendo a rebelião de
das pela população rural devido à inexistência de ali- menores internos da Febem, que culminou com a
mento e de água em seus municípios. morte de quatro dos internos.

Existe uma agravante: a Sudene, que historica- A polêmica chegou a esta Casa sob uma forma,
mente tem tido uma postura de atendimento a esses do meu ponto de vista, não 'muito correta. Para al-
pedidos, ultimamente tem ficado bastante ausente. guns, o resultado da rebelião, a morte de quatro inter-
Isso ocorre porque o Sr. Governador do Estado do nos, nada mais é do que a comprovação da natureza
Ceará, até este momento, não decretou estado de vil, criminosa e perversa dos menores que lá se en-
calamidade pública naqueles municípios. Assim, a contram - quase que depositados -, e outros atribuí-
Sudene fica quase impedida de atuar e de diminuir ram unicamente a responsabilidade ao Governador
esse sofrimento. É necessário que tenhamos con- do Estado de São Paulo.
vicção, porque, se não enfrentarmos esses dados Um exame mais rigoroso, na verdade, poderá
gravíssimos da agricultura, do campo e dos setores fornecer as pistas das razões e causas mais profundas
mais pobres da nossa população, não vamos comba- das rebeliões recorrentes na Febem e nos presídios do
ter a fome e amiséria do País. É preciso inverter es- Brasil, particularmente no Estado de São Paulo.
ses indicadores para que, efetivamente, o povo possa A verdade é que o Brasil vive, primeiro, um pro-
ter uma vida mais digna e de melhor qualidade. cesso de degradação social intenso, em grande velo-

Particularmente neste momento, quando gran- cidade, que surge através do desemprego, da margi-
de parte da Casa e da sociedade brasileira abre todo nalização crescente de faixas cada vez mais amplas
um debate em torno do combate à fome e à miséria, é da população, e, segundo, um processo de corrosão
preciso ter convicção de que a miséria no Nordeste é moral, que envolve as elites brasileiras, e de corrupção,
uma questão política. que atinge não apenas amplas esferas do Poder

Sr. Presidente, na minha infância diziam-me que Executivo e do poder privado.
o grave problema do Nordeste e do Ceará era o sol: o No andar da carruagem, pela marcha dos acon-
sol da fome, da mortalidade infantil e da miséria. Hoje, tecimentos, em breve teremos dificuldades de convi-
estou com 46 anos, já perdi meus cabelos e dizem-me ver com tal grau de degradação dos valores nas áreas
que a saída para o Estado do Ceará é o sol: o sol do tu- social, econômica e política, com o regime razoavel-
rismo, da boa nova e da geração de emprego. Equan- mente democrático.
do paro para analisar os ricos do sol, da desavença, da Ontem mesmo, as Forças Armadas do Equador
pobreza e da miséria, percebo que são os mesmos ri- redigiram uma declaração com ameaças veladas às
cos do sol da indústria com chaminé. Mas o nosso instituições democráticas daquele país. Alegavam
povo continua passando fome, passando necessidade exatamente a situação de quase ingovernabilidade,
e tendo o abastecimento da água por meio do "je- em face da situação de degradação social existente
gue-pipa", da lata d'água, andando 18, às vezes até 20 naquele país latino-americano.
quilômetros, para conseguir água para sua família. Pela situação em que se encontra o Brasil, pelo

Portanto, a questão do Nordeste não é o sol, é a tamanho de nossa população e pelas dimensões con-
política. É necessário que façamos o debate para in- tinentais, teremos dificuldade em consolidar, estimu-
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lar e incentivar o processo de democratização da vida No caso de falecimento da mãe de seu filho, o
política do País em convivência ao mesmo tempo trabalhador teria, então, trinta dias de licença, em
com o processo de degradação moral e econômica vez de apenas cinco, e garantia de estabilidade pro-
que estamos testemunhando. visória no emprego por período de 120 dias. Tenta-

o que ocorre no Estado de São Paulo, do meu mos estender esse direito aos solteiros, separados
ponto de vista, nada mais é do que o resultado, de- judicialmente ou divorciados que tomem sobre si a
sencadeado em instituições como a Febem, de situa- tutela de filhos ou adoção e guarda de menores,
ção visível a olho nu e que muitas vezes acontece em com idade de zero até 16 anos.
câmara lenta, mas que podemos testemunhar não Sr. Presidente, essa matéria foi devidamente
apenas pelas estatísticas. discutida no Congresso Nacional, na elaboração da

O Brasil não suportará o crescimento da onda Constituição Federal de 1988, mas desde então os
de desemprego, de marginalização social na cidade e trabalhadores não usufruem desse benefício consti-
no campo. Se não tomarmos providências imediatas tucional. Não se pode pôr em prática o dispositivo
para conter o abismo que separa a população mais constitucional justamente porque não há regulamen-
rica da população mais pobre, em breve a situação tação. Dessa forma, os trabalhadores vêm tendo
social será transferida para o impasse político. Esta é grandes prejuízos.
a situação. Lamento desde já que o parecer do Relator, na

Muito obrigado. Comissão de Trabalho, seja contrário à matéria. S. Ex·
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- não fez modificações, não diminuiu o prazo, simples-

cedo a palavra ao nobre Deputado Waldomiro Fiora- mente apresentou posição contrária à regulamenta-
vante. ção de dispositivo já aprovado na Assembléia Consti-

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. tuinte de 1988.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Esta Casa aprovou o contrato temporário de tra-
Deputados, venho a el'ta tribuna pedir apoio para a balho, a comissão de fábricas, o banco de horas, as
aprovação de projeto de lei que se encontra em trami- reformas previdenciária e administrativa, e, se fosse
tação na Comissão de Trabalho, de Administração e apresentado projeto de lei propondo pagar aos traba-
Serviço Público. Esse projeto regulamenta o inciso Ihadores meio salário mínimo, sem direito a férias,
XIX do art. 7º da Constituição Federal, que trata da Ii- Fundo de Garantia e 13º salário, certamente seria
cença-paternidade. aprovado. No entanto, para aprovar a regulamentação

Como se sabe, a Constituição Federal, elabora- de conquistas da classe trabalhadora inseridas na
da em 1988, garantiu aos trabalhadores o direito à Ii- Constituição Federal, temos dificuldades.
cença-paternidade, no caso de nascimento de filho. Sr. Presidente, faço um apelo aos Parlamenta-
Entretanto, até o presente momento, aos trabalhado- res que compõem a Comissão de Trabalho no sentido
res não foi possível gozardesse benefício constitucio- de que se esforcem e garantam, pelo menos, o óbvio
nal, por falta de regulamentação. aos trabalhadores, aquilo que já foi inserido na Cons-

O Projeto de Lei nº 611, de 1999, de nossa auto- tituição de 1988.
ria, diz o seguinte: Muito obrigado.

Art. 1Q É assegurado ao trabalhador O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
urbano e rural, no caso de nascimento de fi- orador.) - Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados, as re-
lho, o direito de se ausentar do trabalho por beliões que ocorrem na Febem, em especial nas cida-
cinco dias consecutivos, a partir do dia do des de São Paulo e Porto Alegre, nos últimos dias, for-
nascimento do filho, sem prejuízo da remu- çam-nos a parar para fazer uma avaliação.
neração. Talvez não nos devamos restringir a suas causas,

Art. 2º No caso de óbito materno, du- pois a Febem, em vez de recuperar o menor infrator,
rante o parto ou nos cinco dias imediata- tem servido como escola de crimes hediondos, a
mente posteriores ao nascimento do filho, é exemplo do agora ocorrido em São Paulo: um menor
assegurado ao pai o direito de uma licença foi decapitado, tendo-parrescfocorpo separadas; e
de trinta dias, deduzido o período da licen- dois outros menores ainda não foram identificados, tal
ça-paternidade efetivamente usufruída, fi- a dilaceração de seus corpos.
cando vedada a sua dispensa arbitrária ou Acredito que essas rebeliões nos dão algumas
sem justa causa pelo período de cento e lições. Uma delas pudemos obter da rebelião na Fe-
vinte dias. bem de Porto Alegre, em virtude da qual apresentei
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hoje à Casa projeto que altera o Estatuto da Criança e tará mais aí, Fernando Henrique não será mais Presi-
do Adolescente. ' dente e muitos de nós não mais estaremos neste ple-

Só para que V. Ex!!!! tenham uma idéia, dos sete nário.
líderes dessa rebelião, seis possuem entre 19 e 20 OSR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o se·
anos de idade, pois o referido Estatuto viabiliza a per- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr1!!1 e Srs. Deputados,
manência na Febem de menores até 21 anos de ida- é gravíssima a situação a que chegou o Sistema Único
de. Proponho, com esse projeto, que a instituição sir- de Saúde, prejudicando e inviabilizando a prestação
va exclusivamente para o atendimento de menores de dos serviços, levando ao desespero a população de
idade. A partir dos 18 anos, os adolescentes têm de baixa renda.
ser transferidos para uma casa de transição. Não po- Vários fatores concorrem para a formação des-
dem permanecer na Febem porque, com a experiên- se quadro, entre os quais cabe mencionar, em primei-
cia e a prática que têm, transformam-se em laranjas ro lugar, a falta de recursos, em decorrência do eleva-
podres, que contaminam o lote: organizam as gan- do número de usuários do SUS. A maioria da popula-
gues, detêm liderança e influenciam negativamente ção faz uso do atendimento gratuito, contribuintes e
menores de 12, 13 e 14 anos, que podem ser mais fa- não-contribuintes, resultando em carga excessiva
cilmente recuperados. para o sistema. Mesmo assim, tem sido mais freqüen-

Portanto, é inaceitável viabilizar a permanência te apontar como principais responsáveis pelo proble-
na Febem de internos até os 21 anos de idade. Preci- ma as falhas de gerenciamento. Não se pode deixar
samos tomar medidas práticas, pois já aprendemos a de considerar ainda a própria dimensão do País, a mi-
lição com essas rebeliões. séria, a fome, o desemprego, a desnutrição, os pro-

Informo à Casa que desde 1997 venho propon- fundos desníveis socioeconômicos, as patologias
do a redução da idade para a imputabilidade penal. graves, as epidemias, etc.
Essa questão precisa ser discutida. Até admito rever Assume especial relevo, no caso, inclusive a dis-
minha posição inicial, de fixar em 16 anos a idade cussão a respeito da conveniência de serem ou não
para a responsabilidade penal, mas acho que esse priorizados os programas de medicina preventiva.
debate deve vir ao plenário. Por que fixar em 18 anos Pergunta-se, a propósito: como dar prioridade à
a responsabilidade penal, e não em 16, 17 ou 19 prevenção se há fome e desemprego em massa no
anos? Enfim, é preciso discutir três estágios: Febem, Brasil? É inegável que o País precisa, mais do que
para menores; adolescentes, em casas especiais de manter, reforçar os programas curativos e a assistên-
transição; e maiores de idade em presídios. cia hospitalar e ambulatorial.

Sr. Presidente, as causas são várias. Uma delas De fato, trata-se de um problema complexo, cuja
é a miséria, a fome. Aliás, segundo informou o jorna- solução tem demandado uma série de esforços por
lista Carlos Heitor Cony, na brilhante coluna publicada parte do Poder Público; mas, principalmente, torna-se
hoje no jornal Folha de S.Paulo, o Ministro Pedro Ma- cada vez mais presente a certeza quanto à falência
lan previu que no ano 2015 vamos começar a reduzir do modelo de saúde vigente no Brasil.
a miséria no País. Isso até parece piada, lembrando a Cumpre, então, garantir as condições efetivas
história do rei, do burro e do judeu. Dizem que o rei ti- para o perfeito funcionamento do SUS, a fim de per-
nha um burro, animal que muito se valorizava, à épo- mitir o devido atendimento à população carente. Essa
ca. Como ele queria aprimorar seu animal, anunciou tem sido uma preocupação constante das Santas Ca-
que daria mil moedas de ouro a quem ensinasse o sas e dos hospitais filantrópicos, entidades dedicadas
burro a falar, mas se não o conseguisse essa pessoa ao trabalho de acolher o povo humilde e doente.
seria enforcada. Um judeu se apresentou, mas pediu Vale observar que, enquanto os insumos utiliza-
ao rei o prazo de dez anos para cumprir a tarefa de dos pelos hospitais tiveram, ao longo da vigência do
ensinar o burro a falar, e o rei aceitou. Deu-lhe a meta- Plano Real, um incremento de 110%, entre pessoal,
de do pagamento, ficando a outra metade para o final materiais, medicamentos, oxigênio e gêneros alimen-
desses dez anos. A mulher do judeu então o chamou tícios, foi concedido aos hospitais um reajuste de ape-
de burro: "Como você aceita uma proposta como nas 25%, nos últimos cinco anos. Além disso, na con-
essa? Daqui a dez anos será enforcado!" E o judeu versão da URV para o real houve uma perda corres-
respondeu-lhe: "Ora, daqui a dez anos ou morre o rei, pondente a 9,54%.
ou morre o burro ou morro eu". Assim, justificam-se plenamente iniciativas

Prever que a miséria acabará no ano 2015 cer- como a mobilização promovida pela Comissão de Se-
tamente é muito fácil, porque o Ministro Malan não es- guridade Social e Família da Câmara dos Deputados
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Partido Bloco

em defesa da saúde pública, pedindo reajuste de
90% nos valores das tabelas do Sistema Único de
Saúde e a aprovação de emendas constitucionais
que prevêem a vinculação constitucional de verbas
para a saúde.

Para concluir, diante do amplo conjunto de
circunstâncias que inviabilizam o cumprimento da
Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde, es
pera-se que o Governo determine as providências ne
cessárias, buscando atender, com urgência, aslegíti
mas reivindicações formuladas com o sentido de re
verter o quadro em que atualmente se encontra a sa
úde pública no Brasil e garantir o acesso da popula
ção à assistência médica e hospitalar.

Era o que tinha a dizer.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OSSEGUINTESSRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 2

AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB
Jurandil Juarez PMDB
Presentes do Amapá: 2

PARÁ
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Jorge Costa PMDB
Raimundo Santos PFL
Presentes do Pará: 4

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCdoB
Presentes do Amazonas: 3

RONDÔNIA

Sérgio Carvalho PSDB
Presente de Rondônia: 1

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

Armando Abílio
Avenzoar Arruda

Márcio Bittar PPS
Nilson Mourão PT
Presentes do Acre: 5

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA
PMDB
PT

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 3

MARANHÃO
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
Mauro Fecury PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PST
Presentes do Maranhão: 6

CEARÁ
Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 12

PIAuí
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

ACRE

PFL
PPB
PFL

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
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SERGIPE

PPB
PMDB
PSDB

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 3

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Clementino Coelho PPS
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PMDB
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 9

PSB/PCdoB

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

PPB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PTB
PPB
PTB
PMDB
PPB
PCdoB
PMDB
PFL
PDT
PSDB
PT
PDT
PST
PSB
PSDB
I?TB

Eduardo Barbosa PSDB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Philemon Rodrigues PMDB
Romel Anízio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 23

EspfRITO SANTO

Aloizio Santós PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Presentes do Espírito Santo: 5

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Luiz Eduaro
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Miriam Reid
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Rodrigo Maia

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PMDB
PMDB
PPB
PSDB

Carlos Dunga
Damião Feliciano
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Presentes da Paraiba: 6

Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
Sérgi Reis
Presentes ~e Sergipe: 3

BAHIA
PFL
PMDB
PCdoB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB

Claudio Cajado
Coriolano Sales
Haroldo Lima
João Leão
Jorge Khoury
José Rocha
José Ronadlo
Jutahy Junior
Luiz Moreira
~ário Negromonte
Saulo Pedrosa
Presentes da Bahia: 11

MINAS GERAIS
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Edmar Moreira
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT

Adão Pretto
Augusto Nardes
Caio Riela
Darcísio Perondi
Enio Bacci

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ
Airton Roveda PFL
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PPB
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Presentes do Paraná: 12

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL
PT
PPB
PTB
PMOB
PDT

Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 23

SÁOPAULO

Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
André Benassi PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Bispo Wanderval PL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Edinho Araújo PPS
Emerson Kapaz PPS
Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB
Fernando Zuppo PDT
João Paulo PT
José Dirceu PT
José índio PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Sílvio Torres PSDB
Xico Graziano PSOB
Presentes de São Paulo: 31

MATO GROSSO
Ricarte de Freitas PSOB
Teté Bezerra PMOB
Presentes de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
Jorge Pinheiro PMOB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMOB
Presentes do Distrito Federal: 3
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 216
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)

-1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 10-A, DE 1999

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei Complementar nl! 10, de 1999,
que dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa, adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, contra os votos dos Deputados
Ricardo Maranhão e Alceu Collares, com
complementação de voto, sendo que o
Deputado Ricardo Maranhão apresentou
declaração de voto (Relator: Sr. Manoel
Castro)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. ExD a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, V. Exl acaba de anunciar o início da Ordem
do Dia. Regimentalmente, as Comissões têm de en-

Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 17

PUPST/PSL

cerrar suas atividades, mas várias delas continuam
reunidas.

É lamentável que eu tenha de tomar esta atitu
de, pois sabemos que, sendo emendado, o projeto
sairá de pauta. Mas quero o cumprimento do Regi
mento, até porque se marcou desnecessariamente
uma sessão extraordinária para a apreciação de um
único item, que poderia ser examinado na sessão or
dinária da Câmara dos Deputados no período da tar
de.

Exijo, portanto, que, com o início da Ordem do
Dia, todas as Comissões tenham as suas atividades
encerradas, conforme determina o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fique
V. Ex\l> tranqüilo, pois a Mesa já tomou as devidas pro
vidências.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a
palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá para discutir
a matéria, falando contrariamente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de ini
ciar minha manifestação, renovo a V. EXª a necessida
de de providências no sentido de determinar o encer
ramento dos trabalhos de todas as Comissões reuni
das n!=lste momento, porque numa delas consta da
pauta pro)eto de minha autoria e em outra - a Comis
são de Trabalho - projeto do qual sou Relator, e não
quero ser prejudicado por essas condições. Desejo
tranqüilidade para fazer a minha manifestação nesta
tribuna, e para tanto preciso ter certeza de que as Co
missões a que me referi não estejam funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Mesa
já tomou as devidas providências, nobre Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Presidente, Sr<!!! e Srs. Parlamentares,
fico muito preocupado com a tentativa de serem criados
espaços para a previdência complementar, quando a
própria previdência básica ainda não está definida.

Tivemos recentemente a aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.527, que altera a concessão da aposenta
doria pelo INSS, introduzindo uma equação estranha
e absurda, que ninguém está entendendo. Ontem à
noite, num programa de televisão, numa hipótese
aleatoriamente considerada, uma pessoa disse que o
cálculo da equação estava errado, o que não foi con
testado pelo Ministro, que estava presente. Não sei
por que não houve a contestação.

A verdade é que milhares e milhares de pessoas
acabaram errando a tal equação. Não sei o que o Se
nado vai fazer, mas talvez seja um pouco mais res
ponsável do que esta Casa, que aprovou inclusive
uma tabela de expectativa de vida que ainda será ela-



As pessoas acabam caindo no logro. E o pior de
tudo é que esse padre ia fazer o depósito! Mas ele me
telefonou para consultar se devia fazê-lo ou não. Dis
se-lhe que, pelo amor de Deus, não fizesse o depósi
to, até porque seria em favor de uma pessoa física 
não era sequer em favor do tal plano. Agora, se um
padre pode cair no logro, imaginem os fiéis. É um
absurdo!

Na verdade, tenho uma preocupação assusta
dora com essa questão da tal previdência comple
mentar. Se grandes bancos quebraram, quem vai ga
rantir que daqui a vinte ou trinta anos essas empresas
que hoje oferecem a previdência complementar não
irão quebrar também? E então, de quem as pessoas
irão cobrar? Do bispo? O padre pode fazê-lo, mas os
leigos cobrarão de quem? Não sei. As grandes ~egu-

Muitos devem lembrar-se dos famosos monte
pios. Quantos e quantos não foram por eles logrados!
Era montepio da família não sei o quê, montepio da
família não sei mais o quê... A sede era no Rio Grande
do Sul, mas a pessoa que fez o plano era de São Paulo
e não conseguia falar com ninguém. Havia em São
Paulo um escritório na rua tal, mas mudou para a rua
tal e o telefone também não é mais aquele. Chegam
ao desplante, como ocorreu agora, de mandar um co
municado informando que a pessoa tem de pagar mil
e poucos reais para poder ter direito a um eventual
resgate, cujo valor desconhece. Se vai tentar procurar
obter alguma informação, o escritório de São Paulo
não mais existe. E essa pessoa de que falo não é uma
pessoa ignorante, é um padre da Igreja Católica, o
Padre Edmundo, da Paróquia do Jardim São Luís,
que recebeu um aviso dizendo que deveria depositar
mil e poucos reais na conta de uma pessoa física num
banco do Rio Grande do Sul, pois só assim o seu res
gate seria liberado. Passou algum tempo e o resgate
não foi liberado. Agora, ele recebeu um telegrama avi
sando que tem de depositar mais uma determinada
importância para ter direito ao resgate, mas não há
qualquer documento legal informando qual será o va
lor do mesmo.
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borada pelo IBGE. Como ninguém sabe que tabela é radoras americanas e européias já entraram no Brasil
essa, demos um cheque em branco ao Governo. Na esperando exatamente a aprovação desses projetos.
confecção dessa tabela de expectativa de vida, o Go- Argumenta-se que alguns sindicatos e algumas
vemo poderá criar mecanismos para complicação da entidades respeitáveis também entrarão no sistema
concessão da aposentadoria pelo INSS. de previdência complementar. Mas nem todos terão

Querem impedir a concessão das aposentadorias acesso a esses planos. E aqueles que caírem no 10-
públicas pela Previdência Social para jogar as pesso- gro?
as na previdência complementar. E os exemplos de Estamos vendo aí anúncios mirabolantes sobre
previdência complementar que tivemos neste País planos de previdência privada que vão garantir e fazer
me assustam. isso ,e aquilo. Será que as grandes seguradoras inter

nacionais vieram para o Brasil preocupadas com a
complementaridade da aposentadoria de alguém?
Não, vieram para cá a fim de ganhar dinheiro, pois o
Brasil, segundo dizem, é um mercado de 200 bilhões
de dólares. E isto em um primeiro momento, porque
calculam eles que no ano 2015, o ano em que o Minis
tro Pedro Malan disse que começaria a ser reduzida a
miséria no País, esse mercado atingirá 500 bilhões de
dólares.

Então, na verdade, há dente de coelho por trás
disso. Assustam-me os comentários que ouço em
programas de rádio e as notícias que leio nos jornais
dando conta de que o BNDES dará 360 milhões para
empresas multinacionais participarem da privatiza
ção do setor elétrico no Brasil. Ora, como patrocinar
com dinheiro do povo brasileiro a entrega de uma em
presa nacional para um grupo multinacional que não
irá gerar qualquer emprego aqui?

Na verdade, o que vai acontecer é que o Gover
no não terá dinheiro para financiar a pequena e a mi
croempresa brasileira. E estão entregando de bande
ja o direito inalienável da aposentadoria e da pensão
do trabalhador brasileiro às grandes seguradoras in
ternacionais.

Não sei se daqui a 20 ou 30 anos alguém terá di
reito a esse seguro-aposentadoria, até porque estão
tratando o direito do brasileiro como um seguro, mas
o brasileiro hoje não se sente nada seguro em relação
à manutenção de seu emprego.

Por isso, voto contra o projeto, Sr. Presidente.

.O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
discutir, falando favoravelmente à matéria, tem a pala
vra o Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
foi muito importante, acredito, o registro feito pelo
Deputado Arnaldo Faria. Na verdade, ele foi feito
também por nós, na Comissão, onde se discutiu o
PLP nº 10, exatamente por entendermos existir hoje
toda uma política do Governo no sentido de reduzir o
papel da previdência pública à previdência básica, e
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que isso é um fator de limitação para o debate da pre- lho de Administração e 50% no Conselho Fiscal, além
vidência' complementar. de participarmos da Diretoria.

No entanto, há de se perceber uma diferença de Outro ponto importante e positivo é a portabili-
alcance entre a previdência pública - que defendemos dade: quando um trabalhador sai de uma empresa ou
seja mantida como base de todo o sistema e, inclusive, de uma categoria, poderá levar esses direitos acumu-
com um forte conteúdo de caráter previdenciário, e não lados para outro fundo.
de seguro - e a previdência complementar. Há também, como disse, pontos negativos, para

Pontos negativos da previdência complementar os quais apresentaremos uma série de destaques.
já foram citados pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá. Por exemplo, o fato de que as mudanças - segundo a
Mas há alguns aspectos positivos, que desejo men- proposta do Relator, Deputado Manoel Castro - no
cionar, como, por exemplo, alguns fundos de pensão. plano de benefícios devem ser aplicadas a todos os
Estes, além de constituírem um instrumento confiável participantes, independentemente de consulta ao
para a garantia da manutenção da renda na inativida- corpo associativo.
de, são também elementos de formação de poupança Isso ê inadmissível, porque permite à adminis-
interna e com uma importante participação no pro- tração do fundo, em determinadas circunstâncias,
cesso de reestruturação de alguns setores da econo- transferir critérios para elegibilidade, para garantir o
mia brasileira. Digo isso na condição de funcionário acesso do trabalhador ao benefício, sem precisar ne-
do Banco do Brasil e de associado da Previ. E no gociar com o corpo associativo. Mudanças podem até
Brasil existem cerca de trezentos fundos de pensão. ser necessárias, mas não podem ser unilaterais.

A primeira novidade importante do PLP nº 10 é a Outra restrição que também apresentamos ao
possibilidade de associações, como sindicatos e enti- projeto é a terceirização compulsória para os fundos
dades profissionais, como OAB e outras, tornarem-se instituídos por entidades associativas. Entendemos
instituidoras de fundos de previdência complementar que isso é um preconceito contra os sindicatos e enti-
fechados. Para nós, isso tem uma importância funda- dades profissionais.
mental. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário de ou- Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que, a
tros países, só é permitido criar entidades fechadas partir do debate estabelecido na Comissão e do com-
de previdência privada - ou seja, entidades sem fins portamento muito correto e muito democrático do Re-
lucrativos - a partir da iniciativa de empregadores. Se lator, Deputado Manoel Castro, conseguimos avançar
um banco, uma indústria ou uma empresa do comér- em uma série de pontos que entendíamos precisa-
cio quiser criar uma entidade desse tipo, caberá ao vam ser melhorados. Temos ainda restrições a pontos
patrão tomar a iniciativa, pois o trabalhador não tem do projeto, mas entendemos que, na globafidade, há
esse poder. Essa figura do instituidor é um avanço im- muito mais avanços do que prejuízos.
portante para a previdência complementar sem fins Precisamos, neste caso, reconhecer o esforço
lucrativos. feito pelo conjunto da Comissão e dar o voto favorá-

Outro ponto importante é a previsão do benefí- vel, ainda que queiramos discutir as nossas emendas.
cio proporcional diferido. Ou seja, permite-se, de Com certeza, elas serão essenciais para que o proje-
acordo com regras do fundo de previdência, que o tra- to seja, de fato, capaz de representar uma legislação
balhador que fez parte, por algum tempo, de um fundo estável para um segmento da atividade previdenciá-
de previdência, ao se demitir ou ser demitido, e sem ria, que poderá vir a ser a base, inclusive, para a for-
ter mais nenhum vfnculo com outra entidade, possa mação de uma sólida poupança interna para o desen-
gozar de um beneffcio proporcional ao que obteria volvimento deste País no século XXI.
caso tivesse cumprido todos os pré-requisitos. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para

Outro aspecto positivo, Sr. Presidente: pela pri- falar contra a matéria, tem a palavra o Deputado Arlin-
meira vez, teremos na legislação, caso aprovada na do Chinaglia.
Câmara e no Senado, a obrigatoriedade da represen- O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem revi-
tação dos associados no Conselho de Administração são do orador.) - Sr. Presidente, Sre! e Srs. Deputados,
e no Conselho Fiscal. estamos, a rigor, tratando desta matéria - a previdên-

Hoje, infelizment~ n~9 existe essa garantia na cia complementar - com o cérebro e o coração volta-
maioria dos fundos de pensão fechadps. Avançamos dos para a previdência geral, porque desde 1995 o
muito onde houve mobilização, como, 'por exemplo, Governo vem tentando, por meio de reformas na
na Caixa de Previdência dos Funcion~os do Banco Constituição e até via decretos, felizmente mal suce-
do Brasil - PREVI -, onde somos maioriá no Coose- didos, reduzir direitos. Lamentavelmente, tem conse-

/'
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guido isso, com o aval do Congresso Nacional - evi- Queremos registrar que estamos legislando so-
dentemente, não com o nosso voto. Dessa maneira, bre algo que, para nós, não é suficiente. Entendemos
impede que qualquer cidadão brasileiro possa alme- a necessidade da previdência complementar privada,
jar, e de fato ter, um mínimo de garantia no que diz entendemos a necessidade de uma legislação que
respeito à seguridade social. impeça os famigerados calotes, que já ocorreram ao

Essa não é uma questão menor. A Previdência longo de nossa história. Mas não podemos deixar de
Social não pode ser apenas um seguro social porque, registrar que o Governo brasileiro está fazendo que
por trás da idéia do seguro, na sua essência, está o essa poupança seja obrigatoriamente privada, tiran-
princípio de que só têm direito à aposentadoria os do a possibilidade de o Estado brasileiro arrecadar
que pagam por isso. Isso é inadmissível em um País mais recursos e, principalmente, melhorar a previdên-
em que o desemprego vem batendo todos os recor- cia pública, para que a previdência complementar fi-
des de sua história. Além disso, mais de 60% da pc- que com uma parcela menor do que aquela que o Go-
pulação economicamente ativa não têm vínculo for- verno está reservando para ela.
mal de trabalho. Muito obrigado.

O Governo, de maneira criminosa - e repetimos: O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-
com o aval e com o voto da maioria governista no ple- cedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Coruja,
nário da Câmara dos Deputados -, aprovou, recente- para encaminhar favoravelmente.
mente, o Projeto de Lei nº 1.527. Tal projeto, além de O SR. FERNANDO CORUJA (PDT- SC. Sem re-
ampliar a base de cálculo, do ponto de vista do tempo visão do orador.) - Sr. Presidente, SrM e Srs. Deputados,
- e para os trabalhadores de menor renda vai haver trata-se do Projeto de Lei Complementar nll 10, que
uma redução nos seus benefícios -, introduz o cha- dispõe sobre o Regime de Previdência Complemen-
mado fator previdenciário, que, na verdade, é um re- tar e dá outras providências.
dutor, que atinga, de maneira insensível e desumana, Temos no mundo um problema de extrema gra-
os que ganham menos em nossa sociedade. vidade, que é a questão do crescimento da expectati-

Quando nos referimos à previdência comple- va de vida e do absoluto empobrecimento dos idosos,
mentar, sabemos que ela só alcança justamente como um todo, e da impossibilidade de terem o seu
aquelas camadas que milagrosamente conseguem próprio sustento.
manter um vínculo formal de trabalho e rendimento Esta Casa precisa, sem dúvida, discutir a respe-
suficiente para contribuir e ter uma complementação ito do futuro dos idosos - e não só dos idosos, mas
de benefícios. Mas onde está a ligação entre a previ- também dos aposentados. Vemos neste País, como
dência complementar privada e o regime geral da foi muito bem levantado aqui, a perspectiva de que o
Previdência? É que, à medida que o Governo reduz Estado brasileiro fique cada vez mais fragilizado e
os benefícios da previdência pública, vai carrear bi- que a previdência pública ande no mesmo caminho.
Ihões de reais para os bancos e seguradoras que vão Assim, o Governo, ao longo dos últimos anos, tem
gerenciar a previdência complementar, ressalvados procurado desmontar e fragilizar o nosso sistema de
aqueles fundos de pensão de empresas estatais ain- previdência pública. E a perspectiva daqueles que se
da existentes - e lamento dizer "ainda existentes". vão aposentar e receber benefrcio do setor público é

É verdade que aplaudimos a introdução da figu- de um futuro difrcil.
ra dos instituidores, pela qual sindicatos poderão ins- Precisamos melhorar muito a situação da previ-
tituir fundos de pensão para seus associados ou para dência pública. Compara-se o Brasil com parses de-
as pessoas que escolherem este ou aquele sindicato senvolvidos em várias questões, mas é preciso lem-
para obter a previdência complementar. brar que muitos países desenvolvidos aplicam da or-

Mas queremos registrar que o Governo impôs, dem de 30% de todos os seus tributos na previdência.
por meio da reforma da Previdência, apenas a previ- Aqui, acontece o contrário, pois na verdade há um
dência complementar privada, não admitindo a previ- desvio para outras áreas dos recursos constitucional-
dência complementar pública. Evidentemente, houve mente previstos para serem aplicados na previdência.
avanços, como o instituidor, como a portabilidade, Eles são usados para pagamento de juros, para finan-
como o benefício proporcional diferido; mas não po- ciamento das dívidas externa e interna, de forma que
demos perder de vista o essencial, que é ter-se tirado temos,a·cada instànte, diminuídos os recursos desti-
a possibilidade de os estados brasileiros capitaliza- nados àprevidência pública.
rem-se por meio da contribuição de quem pode con- Ter:no~ ·preocupações no sentido de que isso
tribuir, ou seja, de quem ganha mais, neste País. possa fragilizar ainda mais a previdência pública, mas

"
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precisamos criar sistemas de previdência privada missões e comunica, mais uma vez, que estamos em
complementar, motivo deste projeto, que teve um tra- pleno horário da Ordem do Dia.
tamento muito bom por parte da Comissão Especial O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
específica. te, peço a palavra pela ordem.

Assim, obtivemos grandes avanços no projeto, O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
que é inovador em algumas partes, conforme já foi le- V. Ex!! a palavra.
vantado aqui, como na figura dos instituidores, possi- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
bilitando que os trabalhadores possam criar institutos Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
de previdência de grupos, a portabilidade etc. A gran- louvo a atenção de V. Exª, mas eu gostaria que ela
de preocupação que temos é quanto à segurança que fosse mais incisiva: que V. Exª determinasse que qual-
isso possa garantir, no futuro, aos beneficiários da quer decisão, de quaisquer Comissões, a partir do iní-
previdência privada, seja fechada ou aberta, que se cio da Ordem do Dia, está sem valor, até porque há
venham a filiar a este regime. Precisamos garantir, Comissão, como, por exemplo, a CCJR, que está ten-
neste projeto, mecanismos que assegurem, no futuro, tando atropelar o Regimento Interno, decidindo maté-
os benefícios aos filiados ao sistema de previdência rias relativas à PEC dos inativos. V. Exª tem de deter-
privada. minar que fica sem efeito qualquer decisão tomada

Esta é a grande preocupação, muito bem levan- após o início da Ordem do Dia.
tada aqui pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá: preci- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
samos ter mecanismos que realmente assegurem, no zeloso guardião do Regimento, V. Exª bem sabe que a
futuro, o retorno desse benefício, pois temos no País Presidência não pode tomar medida prévia com rela-
experiências amargas de várias instituições que que- ção a isso. Havendo reclamação formal, poderá, aí
braram. sim, tomar providências com relação à matéria, se o

fato tiver ocorrido.
Estamos apresentando algumas emendas, que O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - A reclama-

serão tratadas a seu tempo, mas pretendo ressaltar
algumas delas. É preciso garantir o resseguro público ção formal está sendo efetuada aqui e agora.
para todas as instituições. Já vemos proeminentes Li- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Isso já
deranças do PFL dizerem que temos de privatizar to- foi feito e reiterado. A partir daí, só se a Presidência
dos os resseguros do País, com o que não concorda- mandar buscar os membros das Comissões debaixo
mos. Também é preciso estabelecer algumas aplica- de vara. Não há a intenção de se fazer isso neste mo-
ções compulsórias, de forma a permitir que esses mento, muito embora a Secretaria da Mesa já tenha
fundos assegurem a sua manutenção e rentabilidade reiteradas vezes tomado providências nesse sentido.
no futuro. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mesmo sem

que use a força, V. Exª tem o poder absoluto de deter-
Temos várias outras emendas, que vamos dis- minar o encerramento dos trabalhos das Comissões.

cutir a seu tempo, mas entendemos que é preciso vo- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Já to-
tar "sim" ao projeto, pois precisamos assegurar a exis- mamos as providências nesse sentido, nobre Deputado.
tência de fundos dessa natureza como forma de ga- Fique tranqüilo.

rantir poupança interna, no futuro. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Para
No passado, fizemos isso com o Banco do falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao

Brasil, a Petrobras e outras empresas importantes, nobre Deputado José Pimentel.
muitos desses fundos financiados com recursos O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
públicos, beneficiando um segmento particular de fun- do orador.) - Sr. Presidente, Sr-!!! e Srs. Deputados, ini-
cionários. É preciso que esses fundos sejam seguros, cialmente, registro a forma como o Deputado Manoel
possibilitem a poupança interna e te.nham recursos Castro conduziu os trabalhos da Comissão, tendo a
para garantir o investimento daqueles que, felizmente capacidade política de ouvir os vários segmentos en-
para eles, podem estar filiados a esse tipo de previ- volvidos na matéria. Ao final, a Comissão votou um re-
dência. Mas precisamos também assegurar recursos latório que pode não ser o ideal, mas é a mediação
públicos. A nossa grande luta é garantir a previdência entre os vários agrupamentos políticos e segmentos
para todos, e não apenas o seguro, como bém enfati- da sociedade brasileira que por ali passaram e deixa-
zado aqui. ram suas contribuições.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A O relatório e o voto, segundo nossa leitura, não
Mesa solicita o encerramento das atividades das Co- são suficientes, na visão do Partido dos Trabalhado-
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res, mas foram o possível, dentro daquela correlação ai de normas e regras, tentando corrigir erros cometi-
de forças. dos em 1997 e 1998.

Exatamente por isso, nosso partido votou favo- Esperamos que seja evitada parte dos erros que
ravelmente ao PLP nº 10, de 1999, ressalvando uma dizem respeito à previdência complementar, de forma
série de emendas e destaques que iremos discutir e a termos regras mais permanentes. Precisamos vol-
debater ao longo desta sessão. Ao mesmo tempo, tar a discutir a previdência pública básica, a fim de
queremos registrar que, se o Brasil pretende ter uma corrigir uma série de distorções introduzidas na
poupança duradoura, para que possa investir na ge- Emenda Constitucional nº 20, com reflexos diretos
ração de seus negócios e no fortalecimento de sua sobre essa matéria.
economia, assim como sair desse cassino que virou o O PLP nº 10 funciona também como uma espé-
capital especulativo do Brasil, que não gera um único cie de guarda-chuva, incorporando regras gerais para
emprego, mas apenas espolia nossas instituições, a previdência complementar privada fechada e para a
principalmente os órgãos públicos municipais, esta- previdência complementar privada aberta. Quanto à
duais e federais, esta matéria é uma das alternativas primeira, há uma série de regras específicas, presen-
que temos para enfrentar esse debate. tes no PLP nº 9, o qual será hoje objeto de votação

naquela Comissão Especial, a partir das 14h30min.
O Brasil tem hoje algo em torno de 10% de seu Nele, há uma série de regras que incidem diretamen.

Produto Interno Bruto resultante da acumulação des- te sobre o PLP nº 10, havendo inclusive conflitos de
ses fundos de previdência complementar. Se verifi- regras. Esperamos que hoje à tarde consigamos su-
carmos outros países, como o Japão, a Inglaterra, a perar essas questões no PLP nº 9 e ter, portanto, nor-

~~~~sa~~~~h~n~~:~~d~:n~:~~a:~~~~~~~,c~:~ ~:~t~~~~~n::~:c~:~~ ~~s:~e~~~vidência comple-
complementares chegam em torno de 70% a 80% de
seu Produto Interno Bruto. Sou dos que acreditam que essa será uma das

maneiras de se formar uma poupança nacional, per-
Temos uma margem de crescimento muito mitindo alavancar nossa economia, gerar empregos e

grande para essa fatia do mercado. Entretanto, esse dar tranqüilidade a esse segmento da previdência
segmento da economia só será preenchido se formos brasileira, que é de suma importância.
capazes de produzir legislações duradouras, perma- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-
nentes, que dêem tranqüilidade aos trabalhadores, cedo a palavra ao Sr. Deputado Wellington Dias para
aos assistidos, aos beneficiários, e também aos em· falar a favor. S. Ex!! dispõe de até cinco minutos.
pregadores, ao trabalhador avulso, ao independente O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revi-
e àquele que pretenda contribuir com a previdência são do orador.) _ Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Parlamen-
complementar, e possa ser proveitoso.

tares, participamos do debate na Comissão que ela-
E só teremos regras permanentes se a previ- borou o Projeto de Lei Complementar nº 10, de 1999,

dência pública básica também tiver regras duradou- que tramitou, desde o início, juntamente com os de
ras e claras, onde se tenha um piso para fins de apo- nos. 8 e 9, em outras comissões.
sentadoria e também um teto - que, na nossa avalia- É claro que precisamos reconhecer a impor-
ção, deveria ser de, no mínimo, dez vezes esse piso. tância de termos um regime geral de previdência
Se não tivermos regras claras para a previdência pú- única neste País. Não há necessidade de termos
blica básica, também teremos reflexos diretos na pre- esse festival de privilégios, pois inclusive alguns se-
vidência complementar. Talvez seja essa a primeira quer contribuem - não é sequer previdência -, e os
grande dificuldade na elaboração e na aprovação Tesouros Municipal, Estadual ou Federal têm de
desse Projeto de Lei Complementar nº 10, de 1999. bancar.

Vimos, nos últimos dias, a aprovação de algu- Sr. Presidente, neste instante a Casa tem toda a
mas medidas que fragilizam ainda mais a previdência moral para trabalhar tal proposta exatamente porque
pública básica - a exemplo do fator previdenciário, já este Poder não conta com privilégios na área de pre-
abordado aqui. A nossa proposta de reforma da previ- vidência, pois teve a coragem de acabar com essa si-
dência foi derrotada nesta Casa, infelizmente, pois tuação. Por este motivo, não podemos permitir que
trabalhava com a previdência pública básica, onde isso perdure em outros Poderes ou em outros níveis
todo e qualquer cidadão brasileiro teria esse benefí- de Governo. Para que um deputado federal ou um se-
cio mediante o sistema de repartição de ao menos um nador tenha sua previdência, precisa contribuir de
salário mínimo. E agora nos encontramos nesse cipo- acordo com a regra geral da mesma. Então, isso não



EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tendo
sido oferecidas 22 emendas ao Projeto de Lei Com
plementar nº 10 de 1999, em discussão em 1º turno,
volta o mesmo à Comissão Especial.

Dê-se, ao art. 2º do Substitutivo da
Comissão Especial, a seguinte redação:

Art. 2º O regime de previdência com
plementar é operado por entidades de previ
dência complementar que têm por objetivo
principal instituir e executar planos de bene
fícios de caráter previdenciário e assistenci
al, na forma desta lei complementar.

Justificação

O art. 2º define como operadoras do RPC enti
dades que tenham como objetivo principal instituir e
executar planos de benefícios previdenciários com
plementares.

É necessário ampliar o escopo das entidades
de previdência, para que possam também oferecer
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pode ser diferente em relação a outras áreas, nas de- vê-Ias aprovadas. Dentre elas, destaco, por exemplo,
mais esferas do Governo. a necessidade de garantirmos que o agente respon-

É claro que a idéia é de que se tenha uma previ- sável responda solidariamente à pessoa jurídica a
dência geral, dentro de um teto limite, hoje estabeleci- que estiver vinculado, no caso de multas. Ou seja, a
do em dez salários mínimos, e a partir daí haja a pos- multa por infração cometida não deve ser apenas da
sibilidade de o cidadão definir sua futura remunera- entidade, mas também do gestor, para que ele possa
ção por meio da previdência complementar. ter responsabilidade nas suas decisões.

Temos alternativas inclusive para resolver o pro- Apresentamos ainda emendas no sentido de
blema atual, em que se impõe a necessidade da co- que as entidades fechadas possam operar de forma
brança de contribuição aos aposentados. Defende- competitiva os vários fundos de pensão, autorizando
mos que há alternativas no que diz respeito ao teto Ii- a execução de planos assistenciais, e não apenas de
mite de aposentadoria, em relação à discussão do previdência.
FEF. Enfim, várias outras fontes, sem dúvida, poderão Também em relação ao estatuto, manifestamos
solucionar isso, sem jogar a carga em cima dos apo- a importância de termos uma representação dos par-
sentados. ticipantes, assistidos no conselho deliberativo e no

Sr. Presidente, sobre essa proposta, queremos conselho fiscal, de forma paritária. Que no mínimo a
destacar os importantes avanços que obtivemos. Ci- metade das vagas seja assegurada para essa repre-
taria, por exemplo, a definição em relação à parte tri- sentação. De outro lado, que na diretoria executiva
butária, já trabalhada na Comissão e acatada pelo possamos ter pessoas com formação de nível supe-
Relator, Deputado Manoel Castro. Trata-se de uma lei rior. Sendo essa uma situação complexa, tal requisito
complementar, e a definição das regras tributárias é da maior importância.
não poderia ficar, como queria o Governo, para uma Por isso, esperamos a aprovação desta Casa,
lei ordinária. Isso gera, sem dúvida, uma estabilidade pois, com certeza, o conjunto dos partidos entenderá
nas regras, pois é preciso uma outra lei complementar a importância que tem este projeto no atual momento,
para alterá-Ias. em que o País precisa mais do que nunca da forma-

Nela, está garantido que não teremos a incidên- ção de uma poupança interna.
cia de imposto no caso da portabilidade, na mudança
de um sistema fechado para um aberto ou dentro do O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não
próprio sistema. Por outro lado, está também garanti- havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a

discussão.do que a contribuição do participante é dedutível do
Imposto de Renda e que a tributação ocorre quando
do benefício, evitando a possibilidade de incidência
de impostos em mais de um momento.

Quero destacar ainda a abertura da possibilida
de, especialmente em relação às entidades de previ
dência fechada, para que outras entidades ligadas
aos vários setores criem sistemas próprios de previ
dência complementar. É o caso da OAB, de entidades
sindicais e de outras que possam trabalhar nesse sis
tema.

Penso que a previdência complementar ganha
importância neste País, que tem grande dependência
de recursos internacionais. Ela é a possibilidade real
de termos um sistema de poupança interno capaz de
alavancar o desenvolvimento do Brasil. Por essa ra
zão, queremos dizer da importância de manter a con
dição da previdência privada complementar vinculada
ao regime geral de previdência, em respeito ao ato ju
rídico perfeito e ao direito adquirido, pois foi assim que
nos pautamos nesse debate.

S,r. Presidente, apresentamos várias emendas,
c'/;7!UiY1SS não contempladas, mas ainda esperamos



§ 3º Como resultado das suas aplica
ções, as entidades de previdência comple
mentar não poderão deter posições em ati
vos de suas carteiras de investimentos, cujo
valor deixe de atender a uma ou mais das
seguintes condições:

1) Participação direta ou indireta em
empresas de capital aberto, que, isolada
mente, representem um máximo de 5% do
capital votante e de 10% do capital total,
restritos a 10% da emissão ou colocação;

2) Participação direta ou indireta em
empresas de capital aberto, no conjunto,
mais do que 20% do capital votante e 40%
do capital total, quando decorrente de aqui
sições ou participações por grupo de entida
des de previdência complementar, mediante
consórcios ou acordo de acionistas, de um
mesmo setor de atividade econômica, sujei
tos à reavaliação trienal;

3) Excepcionalmente, os limites cons
tantes dos incisos anteriores poderão alcan
çar, sobre o capital votante e o capital total
respectiva e isoladamente, um máximo de
10% e 20% e conjuntamente, de 30% e
50%, quando incluídas nos programas de
privatizações da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, hipótese
em que os consórcios e acordos de acionis
tas estão sujeitos à revisão qüinqüenal;

4) Individualmente, o cumprimento dO!3
incisos anteriores, ficam ainda subordinados
à proporção máxima de 5% do patrimônio
de cada entidade de previdência comple
mentar é de 5%, consubstanciada por pa
péis ou títulos privados ou efetuada junto à
instituições financeiras privadas, podendo
alcançar 10%, quando em títulos públicos

Acrescente § 2º do art. 9º e renume
re o § 22 do Projeto de Lei Complementar
com a seguinte redação:

"Art. 92 .

§ 2º Os participantes do Sistema de
Previdência Complementar terão assegura
dos assento, através de eleições, segundo
critérios e processos por eles definidos, sen-

. do 1 (um) das Entidades de Previdência
Complementar Abertas e 1 (um) das Entida
des de Previdência Complementar Fecha
das, com direito a voz e voto, no Conselho
Monetário Nacional, sempre que este deli
berar sobre a aplicação dos recursos do
Sistema ou outros assuntos do interesse
dos participantes.

Justificação

A Constituição Federal, nos artigos 10 e 202,
garante e assegura a participação dos ''trabalhado-

Ao Projeto de Lei Complementar
nll 10, de 1999, o qual dispõe sobre o re
gime de Previdência Complementar e dá
outras providências.

Suprima-se a expressão "órgão ou", constante
do caput do art. 5º do Substitutivo ao Projeto de Lei
Complementar nº 10.

Justificação

É necessário suprimir referência a órgão unificado
para regulação e fiscalização. A segregação entre as
funções de regulação e fiscalização é desejável e con
sistente com os objetivos subjacentes à legislação pro
posta, a fim de coibir eventuais desvios que podem ser
ocasionados pela concentração de poderes, tais como:
órgão normativo definir regras conforme a sua capaci
dade de supervisionar; órgão criar regras severas para
aumentar a sua arrecadação: concentração de poder
em instância de gestão de recursos populares.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, PDT.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 3
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planos de assistência à saúde e outros de natureza fi- res-participantes" nos colegiados em instâncias de
nanceira. decisão em que seus interesses sejam objeto de dis-

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. - cussão e deliberação.
Deputado Ricardo Berzoini, PT/SP. - Deputado Arlindo Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. -
Chinaglia, PT/SP. - Deputado Wellington Dias, PT/PI. Deputado Ricardo Maranhão, PSB/RJ.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 2 EMENDA DE PLENÁRIO Nº 4
(Dos Srs. Paes Landim e outros)

Acrescente-se novo parágrafo ao
art. 92 do Substitutivo do Projeto de Lei
Complementar n2 10/99, conforme reda
ção abaixo:

Art. 9º ..
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 6

Dê-se, ao inciso 11 do art. 14 do Substi
tutivo da Comissão Especial:

Art. 14 ..
11 - portabilidade do direito acumulado

pelo participante, inclusive decorrente da
contribuição do patrocinador, para outro pIa
no fechado;

Ao Projeto de Lei Complementar
n2 10, de 1999, o qual dispõe sobre o re
gime de Previdência Complementar e dá
outras providências.

Modifique-se a expressão "poderão", contida no
caput do art. 11 do Substitutivo, pela expressão "de
verão" e suprima-se o seu § único.

Justificação

O PLP nº 10, de 1999, previu a obrigatoriedade
da realização de operações de resseguro ou da cria
ção de fundo de solvência apenas para as entidade
fechadas de Previdência Complementar, justamente
por ser mais uma garantia conferida ao participante.
O Substitutivo, por seu turno, apresentou um retro
cesso na redação quando do estabelecimento do ca
ráter facultativo do resseguro para tais entidades.
Neste sentido, por entendermos melhor a redação
original, é que propomos a perante emenda.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, PDT.

Justificação

A nova redação dada pelo relator, combinada
com o novo § 1º, amplia as possibilidades de portabili
dade, vedada apenas quando inexistir a cessação do
vínculo empregatício do participante.

de um emissor, salvo no caso da União, hi- dade, como também para afastar o risco da exposi-
pótese em que o limite chegará a 30%, res- ção decorrente da concentração excessiva em emis-
tritos a 10% da emissão ou colocação; sões, empreendimentos e instituições financeiras,

5) Em renda fixa, o limite máximo de que possam ocasionar, dentro da dinâmica e das vi-
comprometimento do patrimônoio da entida- cissitudes de mercado, maior dificuldade à estabilida-
de de previdência complementar é de 5%, de e à garantia dos planos de previdência comple-
consubstanciada por papéis ou títulos priva- mentar.
dos ou efetuada junto às instituições finan- Dentro destes parâmetros, o Signatário espera
ceiras privadas, podendo alcançar 10%, o apoio e a compreensão dos seus pares, para que a
quando em títulos públicos de um mesmo proposta de emenda passe a incorporar o texto da lei,
emissor, salvo no caso da União, hipótese e assim se consiga realizar ampla e completamente
em que o limite chegará a 30% , restritos a os objetivos ora expostos.
10% da emissão ou colocação; Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. -

6) Em imóveis, o limite máximo de Deputado Paes Landim, PFL.
comprometimento do patrimônio é de 15% EMENDA DE PLENÁRIO Nº 5
desde que não exceda 3% da mesma base,
por unidade, na mesma localização ou em
preendimento; e

7) Em quotas de fundos de investimen
tos, o limite máximo de comprometimento
do patrimônio é de 15%, desde que restrito
a 5% por instituição financeira, mesmo que
em caso de securitização de posições de
ativos, já existentes na carteira de investi
mentos.

Justificação

A proposta de emenda procura suprir lacuna, no
projeto de lei, determinada pela ausência de critérios
de prudência, indispensável enquanto orientação bá
sica à formulação e à execução de qualquer política
de investimentos, ainda mais se envolver administra
ção de recursos de terceiros.

Assim, evitar concentrações excessivas consis
te num procedimento legal e racional da máxima rele
vância, perfeitamente inserido no espírito de evitar
compulsoriedades, como prevê o § 22 do mesmo arti
go, mas que se mostra perfeitamente defensável, e
até mesmo indispensável, haja vista o que recomen
da a realidade no mercado de investimento, onde o
risco representa matéria-prima de trabalho no dia a
dia.

Enfim, a palavra de ordem é pulverizar, para
que, mesmo as aplicações feitas com absoluta boa fé,
não se vejam sujeitas a acidentes de percurso, capa
zes de ocasionar, semestes cuidados prejuízos muito
significativos às partés do processo, sobretudo aos
participantes, cuja possibilidade sempre cumpre ao
legislador minimizar.

Decerto, isto deve valer não só para aplicações
'mais usuais do mercado de investimentos, que satis
façam ao trinômio da segurança, Iiquidez e rentabili-



EMENDA MODIFICATIVA Nº 10

Dê-se, ao § 32 do art. 20 do Substitu
tivo da Comissão Especial, a seguinte re
dação:

Art. 20 .
§ 3º Se a revisão do plano de benefí

cios implicar redução de contribuições, de
verá ser levada em consideração a propor
ção existente entre as contribuições dos pa
trocinadores ou instituidores e dos partici
pantes, inclusive dos assistidos, limitada a
contribuição destes aos benefícios de risco.

Incluir, no art. 21 do Substitutivo da
Comissão Especial, o seguinte parágrafo:

Justificação

A redação não preserva o ato jurídico perfeito,
materializado na adesão do participante ao plano de
benefícios. Por outro lado, a alteração expressa a
possibilidade de cobrança de contribuição dos assisti
dos, ou seja, dos que já se aposentaram.

Essa contribuição deve ser limitada aos casos
de benefícios de risco, e não aos programados, que
teoricamente estarão sustentados nas contribuições
já vertidas pelo regime de capitalização.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzoini, PT - SP. - Dep. Arlindo
Chinaglia, PT - SP. - Dep. Wellington Dias, PT 
Pio

Dê-se ao § 2º do art. 21 do Substitu
tivo da Comissão Especial a seguinte re
dação:

Art. 21 ..
§ 2º A redução dos valores dos benefí

cios não se aplica aos assistidos, sendo ca
bível, a instituição de contribuição adiciónal
para cobertura do acréscimo ocorrido en'J ra
zão da revisão do plano. Na mesma propor
ção dos participantes.

Justificação

É necessário assegurar que, na hipótese de dé
ficit, os assistidos não sejam chamados a contribuir
com importância superios aos participantes.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzoini, PT - SP. - Dep. Arlindo Chi·
naglia, PT - SP. - Dep. Wellington Dias, PT - PI.

EMENDA ADITIVA Nº 11

EMENDA ADITIVA Nº 8

Inserir, no art. 18 do Substitutivo da
Comissão Especial, o seguinte parágrafo:

§ 42 O plano de benefícios deverá pre
ver a regra de reajustamento das presta
ções devidas aos assistidos, assegurado re
ajustamento anual, na mesma data, que as
segure a preservação do valor real do bene
fício.
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Amplia a possibilidade de portabilidade quando EMENDA MODIFICATIVA Nº 9
a vinculação for a instituidor, que não mais dependerá
de rompimento de vínculo.

No entanto, é também necessário ampliar o di
reito à portabilidade - entre entidades fechadas 
para incluir no direito acumulado as contribuições do
patrocinador, uma vez cumprida a carência fixada
pelo órgão regulador na forma do § 1º.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzoini, PT/SP. - Dep. Arlindo China
glia, PT/SP. - Dep. Wellington Dias, PT/PL

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 7

Ao Projeto de Lei Complementar
nº 10, de 1999, o qual dispõe sobre o re
gime de Previdência Complementar e dá
outras providências.

Acrescente-se ao art. 15 do Substitutivo o se
guinte § 1º, renumerando-se os demais:

"Art. 15 .
§ 1º A portabilidade se constitui na

possibilidade de o participante de uma enti
dade'de Previdência Complementar transfe
rir seu direito acumulado conforme definido
no inciso 1\ do art. 14 para o plano de bene
fícios de outra entidade, aberta ou fechada.

Justificação

É necessário conceituar o termo portabilidade
tendo em vista tratar-se de figura nova criada por
meio deste projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, PDT.

Justificação

Embora não seja vedado ao plano de benefícios
fixar a regra de reajuste, é necessário que se estabe
leça obrigação legal que assegure o reajustamento
dos benefícios para preservação do seu valor real.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzoini, PTISP. - Dep. Arlindo
Chinaglia, PT/SP. - Dep. Wellington Dias, PT/PL
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Art.21 .
§ 42 A redução da valores de benefí

cios somente ocorrerá após decorridos pelo
menos três anos, período em que deverão
ser adotadas outras medidas para aquacio
namento do déficit.

Justificação

Em caso de déficit, é necessário prever período
mrnimo de 3 anos para que o Plano atinja o equilíbrio,
da mesma forma que,'passados 3 anos de superávit,
deve ser revisto o plano de custeio.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzolnl, PT - SP. - Dep. Arlindo
Chlnaglla, PT- SP. - Dep. Welllngton Dias, PT- PI.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 12

EMENDA ADITIVA
Autor: Deputado Synval Guazzelli - PMDB-RS

Proposl9lio: Incluir no art. 27 do Substitutivo
do Sr. Relator, um novo parágrafo com o seguinte
teor:

"Art. 27 ..
§ 12•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§22 ..

"§ 32A exigência do resgate e da portabilidade
não se aplica aos planos estruturados no regime de
repartição."

Justificação

O regime de repartição, seja de repartição sim
ples ou de repartição de capitais de cobertura, por
não se substanciar em reservas individuais, mas sim
na diluição de riscos, não se brinda as hipóteses par
ticulares do resgate e da portabilidade, dispositivos
~só adequados ao regime de capitalização. Ao persis
tir a imposição desses dois, sem a ressalva proposta
pela presente emenda, terrarnos duas conseqüências
indesejáveis ao mais tranqüilo funcionamento do sis
tema: em primeiro, a exclusão do regime de reparti
ção do elenco de alternativas técnicas na formula
ção dos planos de benetrcios e, em segundo, a aber·
tura a questionamentos jurrdicos sobre supostos di·
reito$ não institurdos em planos sob outros parâme·

I

tros'~1

. .Ressalte-se que o regime de repartição é, uma
possibilidade sempre considerada, admitida e consa·
grada pelos mais rlgidos conceitos atuariais.

Plenário Ulysses Guimarães, 26 de outubro de
1999. - Deputado Synval Guazzelll, PMDB 
Darcrslo Perondl, PMDB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 13

Dê-se ao § 2l! do art. 31 do Substitutivo
da Comissão Especial, a seguinte redação:

Art. 31 ..
§ 22 As entidades fechadas constituí

das na forma do inciso 11 deste artigo pode
rão, cumulativamente:

Justificação

É preferível assegurar faculdade já que não é
positiva a obrigatoriedade imposta pelo § 2º

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzolnl, PT - SP. - Dep. Arlindo Chi
naglla, PT - SP. - Dep. Wellington Dias, PT - PI.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 14

Dê-se ao art. 32 do Substitutivo da
Comissão Especial, a seguinte'redação:

Art. 32. As entidades fechadas têm
como objeto a administração e execução de
planos de benefício de natureza previden
ciária e assistencial.

Justificação

Para que os fundos.de pensão possam operar de
forma competitiva, deve ser autorizada a execução de
planos de assistência, e não apenas de previdência.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzolnl, PT - SP. - Dep. Arlindo
Chlnaglla, PT - SP. - Dep. Wellington Dias, PT - PI.

EMENDA MODIFICATIVA N2 15

Ol-.e ao 1111 do art. 36 do Substitu
tivo da Coml.llo E.p.clal, a ••guinte re
da9lio:

Art. 35. 11 •••••••••••••••••••••••••••••• '1111 ••• 11 ••• 1111

§ 12 O estatuto deverá prever repre
sentação dos participantes e assistidos nos
conselhos deliberativo e fiscal, assegurado
aos participantes e assistidos, no mínimo,
metade das vagas.

Justificação

É necessário assegurar gestão paritária, medi·
ante composição equilibrada nos conselhos entre pa·
trocinadores e participantes e assistidos. Essa pari·
dade deve ser assegurada mediante a divisão das va·
gas nos cohselhos entre patrocinadores e participan
tes e assistidos em igualdade de condições.

Sala das Sessões, 27 de outubro 1999. - Dep.
Ricardo Berzolnl, PT - SP. - Dep. Arlindo Chlnaglla,
PT - SP. - Dep. Welllngton Dias, PT - PI.



Ao Projeto de Lei Complementar
nº 10, de 1999, o qual dispõe sobre o re
gime de Previdência Complementar e dá
outras providências.

Suprima-se a expressão "s6", contida no § 12 do
art. 68 do Substitutivo e acrescentar-se a seguinte ex
pressão na parte final do mesmo dispositivo: "poden
do, porém, serem suspensas as concessões dos be
nefícios até que se regularize a situação do partici
pante ou assistido".

Justificação

A presente emenda visa a flexibilização do con
ceito de direito adquirido, permitindo, inclusive, que a
concessão de benefício se realize mesmo que o be
neficiário esteja em mora com a entidade a que está
associado desde que este regularize sua situação pe
rante a mesma.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, PDT.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 20

Suprima-se, no substitutivo da Co
missão, o § 12 do art. 68.

Justificação

Não cabe a lei complementar definir o que seja,
no caso, direito adquirido, limitando a possibilidade de
questionamento em face de mudanças no~ planos de
benefícios. Trata-se de matéria já regulada na Lei de
Introdução ao C6digo Civil. '

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzoini, PT - SP. - pep. Arlindo
Chinaglia, PT - SP. - Dep. Wellington ~ias,pr-PI.

EMENDA MODIFICATIVA N2 21

Dê-se ao caput do art. 76 do Substi
tutivo da Comissão Especial, a seguinte
redação:" , ,

Ao Projeto de Lei Complementar
nº 10, de 1999, o qual dispõe sobre o re
gime de Previdência Complementar e dá
outras providências.

Acrescente-se ao art. 49 o seguinte
inciso IX:

"Art. 49 .
IX - indisponibilidade de bens do dire

tor-fiscal e membros do Conselho até deci
são que decrete liqüidação extrajudicial.

Justificação

A indisponibilidade dos bens dos seus dirigen
tes tem por fim a inibição de condutas maliciosamente
destinadas a dilapidação do patrimônio da entidade
até que haja decisão sobre a liqüidação extrajudicial.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, PDT.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 18

Dê-se ao § 1º do art. 65 do Substitu
tivo da Comissão Especial a seguinte re
dação:

Art. 65 .
§ 1º A penalidade prevista,no inciso IV

será imputada ao agente responsável, res
pondendo solidariamente a pessoa jurídica
a que estiver vinculado, assegurado o direi
to de regresso, e poderá ser aplicada cumu-
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 16 lativamente com as constantes dos incisos I,

Dê-se ao § 4º do art. 35 do Substitu- 11 ou 111 deste artigo.
tivo da Comissão Especial a seguinte re- Justificação

dação: É necessário definir que as responsabilidades
Art. 35. pela multa é do agente que deu causa à mesma, e
§ 4º Os membros da diretoria-executiva não à entidade, simplesmente.

deverão ter, preferencialmente, formação de Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. -
nível superior e atender aos requisitos do pa- Dep. Ricardo Berzoini, PT - SP. - Dep. Arlindo
rágrafo anterior. Chinaglia, PT - SP. - Dep. Wellington Dias, PT - PI.

Justificação EMENDA DE PLENÁRIO Nº 19
A exigência de formação superior deve ser rela

tivizada, permitindo que o indivíduo que comprove as
condições do § 3º - comprovada experiência e idonei
dade - a possibilidade de ser nomeado para dirigir
entidade de previdência.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzoini, PT - SP. - Dep. Arlindo
Chinaglia, PT - SP. - Dep. Wellington Dias, PT - PI.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 17
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PIAuf

PMDB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PPB

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Eliseu Moura PPB
João Castelo PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 4

CEARÁ
PSDB
PSDB
PMDB

Adolfo Marinho
Chiquinho Feitosa
Pinheiro Landim
Presentes do Ceará: 3

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Presentes do Tocantins: 3

João Henrique
Presentes do Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PFL
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 7

AMAZONAS
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 1

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PDT
Eurípedes Miranda PDT
Presentes de Rondônia: 2

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Presentes do Amapá: 3

PARÁ
PSDB
PT
PFL
PDT
PTB
PT
PFL

Art. 76. As entidades fechadas pode
rão prestar a seus participantes e assistidos
serviços assistenciais à saúde, desde que
seja estabelecido um custeio específico
para os planos assistenciais e que a sua
contabilização e o seu patrimônio sejam
mantidos em separado em relação ao plano
previdenciário.

Justificação

Embora a norma contemple situações já exis
tentes, não afasta a vedação de que tais serviços ve
nham a ser prestados pelas entidades que ainda não
os prestam, o que reduz a capacidade de ampliação
de sua atuação.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Dep. Ricardo Berzoini, PT - SP. - Dep. Arlindo
Chinaglia, PT - SP. - Dep. Wellington Dias, PT - PI.

EMENDA DE PLENÁRIO Nll 22

Modifique-se o art. 79 do Projeto de
Lei Complementar com a seguinte reda
ção:

"Art. 79. Ficam revogados os dispositi
vos das Leis n2 6.435, de 15 de julho de
1977, e n2 6.462, de 9 de novembro de
1977 que contrariam a presente leL"

Justificação

A revogação total das leis acima citadas confi
gura-se como quebra da tradição jurídica brasileira
que reza que se revoguem apenas os dispositivos
que colidam com o novo projeto. Pode vir a trazer la
cunas jurídicas, deixando aspectos importantes da le
gislação previdenciári'a sem disciplina.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Ricardo Maranhão, PSB/RJ.

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -

.COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Luciano Castro PFL
Presentes de Roraima: 4
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Barbosa Neto
Juquinha

PARAíBA

Domiciano Cabral PMDB
Presentes da Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Pedro Eugênio PPS
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 2

BAHIA

Eujácio Simões PL PUPST/PSL
Félix Mendonça PTB
Jairo Azi PFL
Jaques Wagner PT
Jonival Lucas Junior PPB
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Pedro Irujo PMDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Presentes da Bahia: 11

MINAS GERAIS

Danilo de Castro PSDB
Gilmar Machado PT
João Fassarella PT
Marcos Lima PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Paulo Delgado PT
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Vittorio Medioli PSDB
Presentes de Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT

Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues . PL PUPST/PSL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Fernando Gabeira PV
Luiz Salomão PDT
Mareio Fortes PSDB
Milton Temer PT
Vivaldo Barhosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Madeira PSDB
Dr.Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Eduardo Jorge PT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Genoíno PT
José Roberto Batochio PDT
Lamartine Posella PMDB
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Maluly Netto PFL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Ricardo Izar PMDB
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 22

MATO GROSSO
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Maria Abadia PSDB
Presentes do Distrito Federal: 2

GOIÁS

PMDB
PSDB
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PSOB

RONDÔNIA

PMOB
PFL
PSOB
PTB
PFL

AMAZONAS

PSOB
PFL
PPB
PFL

Zenaldo Coutinho
Total de ausentes: 6

Confúcio Moura
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Total de Ausentes: 5

Arthur Virgílio
Átila Lins
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Total de Ausentes: 4

PSOB
PMOB
PPB

PARANÁ

PSOB
PSOB
PT
PSDB
PMOB
PT

AJex Canziani
Chico da Princesa
Márcio Matos
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Presentes do Paraná: 6

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 1

Lidia Quinan
Nair Xavier Lobo
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 5

TOCANTINS

PMOB
PMOB

ACRE

PT
PSOB
PFL

Freire Júnior
Igor Avelino
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Marcos Afonso
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total de Ausentes: 3

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
José Carlos Vieira PFL
Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp POT
Alceu Collares POT
Esther Grossi PT
Luis Carlos Heinze PPB
Osvaldo Biolchi PMOB
Presentes do Rio Grande do Sul: 5

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PPB
PFL
PSB
POT
PFL
PFL
PMOB
PSOB

CEARÁ

PMOB
PSOB
PMOB
PFL
PFL
PSOB
PSB

Aníbal Gomes
Amon Bezerra
Eunício Oliveira
Moroni Torgan
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Total de Ausentes: 7

Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Novais
Roberto Rocha
Total de Ausentes: 8

PARÁ

PMOB
PSDB
PSOB
PTB
PT

AMAPÁ

PTB
PSOB
PFL

RORAIMA

PFL
PFL

Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Total de Ausentes: 3

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Total de Ausentes: 2

José Priante
Nicias Ribeiro
Nilton Pinto
Renildo Leal
Valdir Ganzer
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BAHIA

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

Aroldo Cedraz
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Leur Lomanto
Manoel Castro
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 17

PIAuí

PFL
PFL
PFL

PARAíBA

PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL

Adauto Pereira
Efraim Morais
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Total de Ausentes: 5

Ciro Nogueira
Mussa Demes
Paes Landim
Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 3

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSDB
Total de Ausentes: 13

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCdoB
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST: PUPST/PSL

"Total de Ausentes: 4
SERGIPE

Adelson Ribeiro PSDB
Augusto Franco PSDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB
Total de Ausentes: 5

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB
Cabo Júlio PL PUPST/PSL
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Lincoln Portela PST PUPST/PSL
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Osmânio Pereira PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL
Total de Ausentes: 20

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
Magno Malta PTB
Nilton Baiano PPB
Total de Ausentes: 3
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Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Welinton Fagundes
Total de Ausentes: 3

PFL
PFL
PMDB

PMOB
PMDB
PT ....

PPB
PT
PT
PMOB
POT
PSDB

PARANÁ

PFL
PFL
PSOB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
PSOB
PSOB
PMDB
PPS
PFL

SANTA CATARINA

PMDB
PPB
PT
PMOB

MATO GROSSO DO SUL

PMDB
PTB
PMOB

Flávio Derzi
Nelson Trad
Waldemir Moka
Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a Sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 45 minutos.)

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 5

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Basílio Villani
Flávio Arns
Hermes Parcianello
José Janene
Luciano Pizatto
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Rubens Bueno
Werner Wanderer
Total de Ausentes: 12

João Matos
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Renato Vianna
Total de Ausentes: 4

Cesar Schirmer
Gemano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Nelson Proença
Pompeo de Mattos
Veda Crusius
Total de Ausentes: 9

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

SÃO PAULO

PSDB
PT
PPB
PTB
PTB
PPB
PPS
PTN
PT
PSOB
PMOB
PSOB
PMOB
PFL
PT
PPB
PL

DISTRITO FEDERAL

PMOB
PT
PFL

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PFL
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Francisco Silva PPB
João Mendes PMDB
Laura Carneiro PFL
Mattos Nascimento PMDB
Miro Teixeira PDT
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Wanderley Martins PDT
Total de Ausentes: 12

Antonio Kandir
Antonio Palocci
Ary Kara
Celso Giglio
Celso Russomanno
Cunha Bueno
João Herrmann Neto
José de Abreu
José Machado
Julio Semeghini
Milton Monti
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Robson Tuma
Teima de Souza
Vadão Gomes
Valdemar Costa Neto
Total de Ausentes: 17

MATO GROSSO

PFL
PSOB
PSDB

Lúcia Vânia
Pedro Canedo

Alberto Fraga
Geraldo Magela
Paulo Octávio
Total de Ausentes: 3

GOIÁS
PSDB
PSDB



Outubro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 51143

Ata da 197ª Sessão, em 27 de outubro de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente; Seve
rino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Gonzaga Patriota, 4º Suplente de Secretário; Enio Bacci

Themístocles Sampaio, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Jaques Wagner
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

PSB/PCdoB

MARANHÃO

PMOB
PFL

Albérico Filho
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMOB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSOB
Presentes do Tocantins: 7

AMAZONAS

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

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz POT
Confúcio Moura PMOB
Eurípedes Miranda POT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

ACRE
PFL
PPB
PFL
PPS
PT

Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSOB
Presentes do Pará: 13

Bloco

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PARÁ

PSOB
PT
PFL
PMOB
PPB
PMOB
PTB
PT
PFL
PTB

AMAPÁ

PSOB
PSOB
PPB
PTB
PSB
PMOB
PFL

Anivaldo Vale
Babá
Oeusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal

Antonio Feijão
Badu Picanço
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 7

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMOB
Almir Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 5
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RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 7

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PUPSTIPSL

PUPST/PSL

SERGIPE

PPB
PMDB
PSDB
PSDB

PARAfBA
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL

Cleonân.Gio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 4

BAHIA
PFL
PMDB
PL
PTB

Claúdio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Régis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
José Chaves PMDB
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 14

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Presentes da Paraíba: 9

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Amon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 18

PIAuf
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 10
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Mário de Oliveira PMDB
Nárcio Rodrigues PSDB

PSB/PCdoB Ni/mário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcelos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
.Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB

PMDB
PFL
PCdoB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PT
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
~PT

Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 26

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
GiLm.ar Machado
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima'c~
Maria do Carmo Lara
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Fernando Gabeira PV Fernando Zuppo PDT
Fernando Gonçalves PTB Gilberto Kassab PFL
lédio Rosa PMDB Iara Bernardi PT
Jair Bolsonaro PPB Jair Meneguelli PT
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB João Paulo PT
Jorge Wilson PMDB Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Carlos Coutinho PFL José de Abreu PTN
Luís Eduardo PDT José Dirceu PT
Luiz Ribeiro PSDB José Genoíno PT
Luiz Salomão PDT José índio PMDB
Luiz Sérgio PT José Roberto Batochio PDT
Mareio Fortes PSDB Júlio Semeghini PSDB
Mattos Nascimento PMDB Lamartine Posella PMDB
Milton Temer PT Luiz Antonio Fleury PTB
Miriam Reid PDT Luíza Erundina PSB PSB/PCdoB
Miro Teixeira PDT Maluly Netto PFL
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL Marcelo Barbieri PMDB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB Marcos Cintra PL PUPST/PSL
Paulo Feijó PSDB Medeiros PFL
Rodrigo Maia PTB Milton Monti PMDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Moreira Ferreira PFL
Rubem Medina PFL Nelo Rodolfo PMDB
Simão Sessim PPB Nelson Marquezelli PTB
Vivaldo Barbosa PDT Neuton Lima PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 38 Paulo Kobayashi PSDB

SÃO PAULO
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT

Alberto Goldman PSDB Ricardo Izar PMDB
Alberto Mourão PMDB Rubens Furlan PPS
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB Salvador Zimbaldi PSDB
Aloizio Mercadante PT Sampaio Dória PSDB
André Benassi PSDB Silvio Torres PSDB
Angela Guadagnin PT Teima de Souza PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL
Antonio Kandir PSDB Wagner Salustiano PPB
Arlindo Chinaglia PT Xico Graziano PSDB
Arnaldo Faria de Sá PPB Zulaiê Cobra PSDB
Arnaldo Madeira PSDB Presentes de São Paulo: 59
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL MATO GROSSO
Clovis Volpi PSDB

Murilo Domingos PTB
Corauci Sobrinho PFL

Pedro Henry PSDB
De Velasco PST PUPST/PSL

Ricarte de Freitas PSDB
Delfim Netto PPB Teté Bezerra PMDB
Dr. Hélio PDT

Wilson Santos PMDB
Duilio Pisaneschi PTB Presentes de Mato Grosso: 5
Edinho Araújo PPS

DISTRITO FEDERAL
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB

Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB Alberto Fraga PMDB
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Abelardo Lupion
Airton Roveda
Alex Canziani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricado Barros

PUPST/PSL

Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Presentes do Paraná: 22

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Luís Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 25

Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMOB
PT
PPB

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norbeto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreir~ PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Marisa Serrano PSOB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PT
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
~FL
PT
PSOB
PPB
PSOB
PPB
PMDB
PT
PPB



111 - EXPEDIENTE

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)

Passa-se ao

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ENIO BACCI, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Passa-se à leitura do expediente.
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I - ABERTURA DA SESSÃO PEC nº 96-A, de 1992, que Introduz Modifi-
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ A cações na Estrutura do Poder Judiciário.

lista de presença registra o comparecimento de 400 O concurso de dois fatores levam-me
Srs. Deputados. à presente solicitação.

Está aberta a sessão. O primeiro diz respeito à decisão da
Sob a proteção de Deus e em nome do povo Comissão Especial, adotada em reunião em

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. que não pude me fazer presente, em razão
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da de compromissos assumidos com o Fórum

sessão anterior. Parlamentar Catarinense na tarefa de asse
gurar os recursos financeiros reclamados
pelo meu Estado de Santa Catarina no PIa
no Plurianual de Ação 2000-2003 - Avança
Brasil e no Projeto de Lei Orçamentária para
o ano 2000, decisão segundo a qual foram
desconsiderados todos os requerimentos de
destaque, em número de 16, que tempesti
vamente encaminhei à consideração do co
legiado.

Entre esses requerimentos, permi
to-me ressaltar aquele que, aprovado, per
mitiria que a Comissão deliberasse sobre
emenda de minha autoria, de nº 27, à PEC
nº 96-A, propondo a instituição da Justiça
Nacional - verdadeira reforma da estrutura
do Poder Judiciário, idéia defendida por Oli
veira Viana.

Permito-me lembrar que nessa emen
da cuidei de dispensar a inserção de dispo
sições sobre matéria infraconstitucional ou
eivadas de sentido demagógico.

Estabelecido o critério de, no processo
de votação dos destaques, restringir-se o
uso da palavra por cinco minutos ao autor e
à relatora e por um minuto a um represen
tante de cada Partido que participa da Co
missão, proibidos apartes e desprezado o
destaque na eventual ausência do autor,
tomo consciência de que me falecem todas
as condições para bem cumprir a honrosa
delegação que me atribuiu! V. Ex~ de repre
sentar o Partido da Frente Liberal - PFL na
quela Comissão Especial.

O segundo fator determinante de mi
nha decisão refere-se às tarefas que deve
rei cumprir como membro efetivo da Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização que nos próximos meses
examinará o Plano Plurianual de Ação 
Avança Brasil e a proposta orçamentária
para o exercício financeiro de 2000.

Desnecessário será acrescentar que
minha atitude não é o reflexo de qualquer

Tem a palavra o Sr. Antônio Carlos Konder
Reis.

O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PFL
- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sf"!! e Srs. Deputados, no cumprimento do dever de in
formar aos catarinenses que me honraram com sua
confiança, trazendo-me a esta Casa, e a todos que me
distinguem com sua atenção às tarefas que venho cum
prindo como representante do povo, dou, devidamente
autorizado pelo eminente Líder da bancada partidária
de que participo, Deputado Inocêncio Oliveira, conheci
mento da carta que, em data de ontem, lhe dirigi, decli
nando da função de membro efetivo da Comissão
Especial que estuda a reforma do Poder Judiciário.

. Passo à leitura da carta, que não requer outras
considerações:

Ofício/Gab/nº 852/99
Brasília, 25 de outubro de 1999.
Excelentíssimo Senhor
Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA
Líder do Partido da Frente Liberal- PFL
Câmara dos Deputados
BRASíLIA, DF
Eminente Líder e prezado amigo,

Com os meus cumprimentos, ve.nho
solicitar-lhe o obséquio de promover a substi
tuição de meu nome no quadro de represen
tantes do nosso partido na Comissão
Especial destinada a proferir parecer à
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reserva à atuação dos dirigentes da Comis- responsabilidade, de acordo com as denúncias. O
são Especial. Cel. Maluceli é um dos responsáveis pela empresa

Certo de sua alta compreensão, subs- Astran, e o Cel. Itamar é um dos responsáveis pela
crevo-me com real apreço e crescente ad- empresa Aurora. A Astran, principalmente, tem usa-
miração. do, indevidamente, policiais militares para fazer o

Antônio Carlos Konder Reis transporte de valores.
Deputado Federal. Já foi feita denúncia junto à Polícia Federal do

Era esta a minha comunicação, Sr. Presidente. nosso estado de que as empresas utilizam-se dos
O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a serviços de policiais militares, alguns deles em

palavra pela ordem. horário de serviço, sem coletes a prova de balas,
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem como se fossem trabalhadores avulsos. As empresas

V. Exll a palavra. não pagam Fundo de Garantia nem direitos sociais, e
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem. os policiais usam armas próprias, que não estão

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro a registradas em nome da empresa. Além disso,
presença, em Brasília, do Prefeito do Município de colocam em risco, de maneira indireta, a população
Estrela, no Rio Grande do Sul, Sr. Leonildo Mariani, de Curitiba, uma vez que o serviço de segurança
que está reivindicando junto ao Conselho Administra- pública do estado é deficitário.
tivo de Defesa Econômica - CADE - a manutenção Além de cumprir o serviço obrigatório da
de 230 empregos da empresa Polar, pertencente à corporação, alguns dos policiais resolveram fazer
Antártica, situada naquele município. bico em horário de expediente, aumentando a carga

A empresa representa 22% do ICMS do municí- horária e a quantidade de serviço que executam.
pio e 10% do orçamento. Quando vão para as ruas cuidar da segurança da

Registro também o aniversário da Associação população, já estão estressados por excesso de
Comercial e Industrial de Lajeado, que completa 78 trabalho, emocionalmente inseguros, o que coloca
anos de existência. em risco a população.

Faço minhas homenagens à pessoa de seu Pre- Os policiais se reúnem, segundo a denúncia,
sidente, Sr. Nilto Scapin. quase todas as sextas-feiras, por volta da 17h, na

Muito obrigado. sede da empresa, em carros próprios. Dali saem a
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con- serviço das empresas. Estas denúncias já foram

cedo a palavra ao eminente Deputado Dr. Rosinha. veiculadas pela imprensa do nosso estado, e os
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do sindicatos denunciam a existência, além desses

orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, policiais, de cerca de 30 mil seguranças clandestinos
durante quase todo o primeiro semestre deste ano, em nosso estado. É um número muito alto.
ocupei a tribuna para denunciar a violência policial do Após fazer a denúncia à imprensa, à Polícia
Governo do Paraná em relação ao movimento dos Federal e à Delegacia Regional do Trabalho, o sindica-
sem-terra. to teve, nesse final de semana, suas portas arromba-

A Polícia Militar do meu estado tem tido compor- das e um computador, onde estavam registrados da-
tamento violento, pois não tem Secretário de Segu- dos a respeito da denúncia, roubado.
rança Pública responsável 'pela segurança, mas com- Hoje, um ex-sargento, conhecido como Sargento
prometido com outras ações que não as de seguran- Mamede, foi até a sede do Sindicato dos Vigilantes e
ça. ameaçou de morte seus dirigentes.

Infelizmente, tenho novamente de ocupar a tri- Encaminhamos ofício ao Secretário de Seguran-
buna para denunciar a Polícia Militar. Alguns de seus ça Pública do nosso estado, pedindo garantia de vida
membros têm ameaçado de morte o Presidente da para esses trabalhadores e a instauração de inquérito
Federação dos Vigilantes de Curitiba e Região Metro- policial militar para apurar quem são os policiais, al-
politana, Sr. João Soares, e também alguns dirigentes guns até oficiais, comprometidos com esse tipo de em-
do Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região Me- presa.
tropolitana. O Estado do Paraná não pode continuar apare-

Srê! e Srs. Deputados, as ameaças advêm do cendo somente nas páginas policiais dos jornais,
fato de os diretores das duas entidades de trabalha- como tem ocorrido ultimamente, em razão de seu Go-
dores terem denunciado duas empresas, a Astran e a vernador não destituir o Secretário de Segurança do
Aurora, ambas por terem policiais militares sob sua Estado, que é irresponsável, ou, em âmbito nacional,
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por causa do Ministro Rafael Greca. O Paraná mere- são lesivos ao Tesouro Nacional e limitadores deste
ce outro tratamento e só o terá se tiver um Governo e mínimo socorro prestado a milhares de brasileiros
um Secretário de Segurança responsáveis. Senão acometidos pela pobreza gerada ao longo da história
continuaremos só nas páginas policiais. do Brasil e agravada imensamente pelo Presidente

Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha, Fernando Henrique Cardoso.
o Sr. Gonzaga Patriota, 49 Suplente de Segundo denúncias encaminhadas ao Ministério
Secretário, deixa a cadeira da presidência, Público de Jacobina, na Bahia, pelo Sindicato dos Tra-
que é ocupada pelo Sr. Enio Bacci, § 29 do balhadores Rurais de Quixabeira, diversas irregulari-
artigo 18 do Regimento Interno. dades foram constatadas. A começar pela redução de

mais de 150 postos de trabalho, ou cerca de 30% do
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a total disponibilizado para o município, e, pior, o Prefeito

. palavra pela ordem. de Quixabeira não consegue explicar onde foram parar
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex!! a os recursos destinados a essas 150 vagas nas frentes

palavra. de trabalho.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem Outro escândalo, que caminha ao lado deste, é o

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma das cestas básicas, que foram atrasadas pelo Comuni-
reclamação. É lamentável a forma como a Embaixada dade Solidária em mais de três meses. Lá em Quixa-
americana, em Brasília, e o Consulado americano, no beira, a cesta para uma famflia alimentar-se durante
Estado de· São Paulo, tratam o cidadão brasileiro, trinta dias e que estava sendo distribuída com cerca de
criando todas as formas de dificuldade para impedir 17 quilogramas, agora está sendo distribuída com ape-
que o cidadão brasileiro, mesmo com residência e nas 11 ,5 quilogramas, o que confere cerca de 76 gra-
trabalho fixos, dirija-se aos Estados Unidos. mas de alimento ao dia para cada membro de uma fa-

O Consulado americano negou visto de entrada mília de quatro pessoas. E sabemos que no Nordeste
a um rapaz com residência e trabalho fixos, estudante as famílias, por falta de uma política de planejamento
da Unicamp, que tem família e preenche todos os re- familiar, têm, não raro, sete ou oito membros. Isso re-
quisitos para ter garantido o direito de ir e vir. Aliás, é sulta em uma dieta de menos de 40 gramas de alimen-
importante ressaltar que ele não é branco. Se é esse o to ao dia para cada membro da família. Nem nos cam-
empecilho, maior a gravidade desta reclamação. pos de concentração nazistas imagino uma realidade

Senhor Presidente, eu gostaria que esta Casa mais cruel.
assegurasse ao cidadão brasileiro a mesma garantia O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
dada ao americano de entrar livremente no Brasil. antes de assumir o cargo foi Ministro das Relações
Lamento a forma como a Embaixada americana tem Exteriores, parece que nada aprendeu em sua estada
tratado os brasileiros. no Itamaraty. Ele, que gosta tanto de justificar suas inú-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa meras viagens como sendo vitais para a melhoria da
recebe a reclamação de V. Exft imagem do Brasil perante a comunidade internacional,

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Com a não compreendeu que a péssima imagem do País em
palavra o Sr. Deputado Walter Pinheiro. todo o mundo deve-se a escândalos como estes, pa-

O SR. WALTER PINHElijO (PT - BA. Pronuncia trocinados pelo seu Governo, que tem sua esposa,
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. também socióloga, como a principal gestora da política
Deputados, o Governo Federal precisa despertar de assistência social no País.
para os gravíssimos casos de desvio de recursos pú- Voltando ao caso das frentes de trabalho em Qui-
blicos envolvendo o Programa de Frentes de Trabalho xabeira, a má-fé do Prefeito é facilmente identificada,
coordenado pela Sudene. Pelo que temos notícia, em quando exclui deliberadamente os representantes dos
todo o Nordeste estão ocorrendo casos de desvio de trabalhadores rurais da Comissão Municipal da Frente
recursos, de pagamentos fraudados, de frentes de Produtiva de Serviços.
trabalho realizando serviços em propriedades par- E, na calada da noite, contando com a conivência
ticulares de·apoiadores do poder local e outros des- dos outros membros do conselho, todos seus funcio-
calabros dignos da abertura de uma Comissão Parla- nários na Prefeitura, desapareceu com mais de 150
mentar de Inquérito. postos de trabalho que servem à comunidade mais ca-

O Município de Quixabeira, na Bahia, é um rente da zona rural.
exemplo típico dos atos irresponsáveis e criminosos Todos os dias chegam-nos notícias de desvios
cometidos pelas autoridades municipais. Crimes que de recursos públicos, de casos como este de Quixa-
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beira, onde a própria administração pública é autora Não existe norma legal nem hierarquia alguma
ou conivente com toda espécie de crime contra o entre o Palácio do Planalto, os Estados e os Municípios.
povo mais humilde do País. É preciso que o Governo São três entes autônomos. Não há, portanto, hierar-
Federal garanta a representação verdadeiramente quia alguma entre eles, e não há por que os Governa-
popular nos conselhos que administram esses recursos, dores do Partido dos Trabalhadores participarem das
por meio de representantes das igrejas, dos sindica- farsas que são essas reuniões no Palácio do Planalto,
tos de trabalhadores rurais, da Ordem dos Advoga- como foi a de 26 de fevereiro. Naquela reunião, o Presi-
dos do Brasil, dos Conselhos Regionais de Engenha- dente da República comprometeu-se a tratar de temas
ria, enfim, de instituições de sólido aporte moral. Sem como a Lei Kandir, o Fundo de Estabilização Fiscal e
a fiscalização popular, sem o apoio da sociedade or- as dívidas dos estados. Nunca mais tocou nesses te-
ganizada, não há transparência e não há, portanto, mal3, e agora chama os Governadores para produzir
legitimidade. um processo de ataque à classe trabalhadora e aos

Esperamos que os envolvidos nesta denúncia aposentados e pensionistas, por intermédio dessas
não fiquem impunes, como tantos outros ficaram, pois propostas esdrúxulas relativas à Previdência Social.
o Brasil resolve a impunidade ou a impunidade Portanto, as acusações contra nosso partido nos
continuará resolvendo o Brasil. (ortalecem cada vez mais. Nosso partido imprimiu na

O SR. FERNANDO MARRONI (PT _ RS. Sem sociedade brasileira uma marca: a marca da fidelida-
revisão do orador.) _ Sr. Presidente. S~ e Srs. Depu- de, da democracia, da pluralidade e do compromisso
tados, senhoras e senhores que nos acompanham com a luta e com a construção de um País soberano e

autônomo. Não serão esses pequenos episódios, que
pela TV Câmara, usarei os próximos cinco minutos via de regra são muito mais escandalosos em qualquer
para protestar contra a atitude da grande imprensa outro partido do que no nosso, que conseguirão dene-
brasileira com relação à sigla do Partido dos Traba- grir a imagem do PT, muito menos passar para a socie-
Ihadores. Uma vez o companheiro Lula, nosso Presi- dade brasileira a idéia de que o Partido dos Trabalha-
dente de Honra, comentou que, se um petista espirra, dores não é um partido confiável para governar.
dizem que está com pneumonia.

Senhor Presidente, em todos os municípios, em
Depois dos encontros que o PT promoveu todos os estados que governamos e estamos a gover-

nesse final de semana no seu 29 Congresso Nacional, nar - e, a partir de 2002, vamos governar este País,
os meios de comunicação servem-se do exemplo de queiram ou não, por meio de processo democrático, de
alguns episódios - e é preciso que se entenda que mobilização democrática das ruas, com um programa
são alguns episódios - de disputas internas do PT e dem"ocrático popular -, temos contribuído enorme-
aumentam esses fatos, como de resto muitos tentam mente para esta Nação, ao contrário do que dizem,
fazer dentro desta Casa - o Governo é pródigo nesse que o Partido dos Trabalhadores não tem proposta,
tipo de ataque -, para dizer que o Partido dos não tem programa e que não contribui para a democra-
Trabalhadores não é confiável, porque dispensa a cia e para o aperfeiçoamento do desenvolvimento eco-
maior parte da sua energia na disputa interna. nômico e social do nosso País.

Ora, isso é uma inversão absoluta do que esta Muito obrigado, Sr. Presidente.
estrela, esta bandeira, este partido já demonstrou à O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores orador.) - Sr. Presidente, gostaria de falar da situação
não convive com a corrupção e com os privilégios e do assalariado no País, onde a livre negociação virou
tem pautado sua atuação política pela ética, sempre uma farsa, já que não está sendo reposta sequer a
ao lado daquelas associações e entidades da inflação do período. O salário mínimo vale hoje em
sociedade civil que lutam pela moral na política e pela torno de 60 dólares, o pior do mundo, sem sombra de
democracia, contra toda postura autoritária. dúvida o pior da América Latina.

A imprensa tem sistematicamente adotado uma A situação dos aposentados e pensionistas é de-
postura autoritária e parcial ao tratar temas que dizem sesperadora. Reafirmo minha posição contra pagarem
respeito ao"Partido dos Trabalhadores. a seguridade, a previdência pública ou privada.

Quando nosso partido dá demonstrações de fi- Outro assunto.
delidade partidária e de compromisso com seu progra- Senhor Presidente, S~ e Srs. Parlamentares,
ma, somos acusados de impedir os Governadores de vimos à tribuna no dia de hoje para cumprimentar o
participar de unia reunião com o Presidente da Repú- jornalista José Arbex Junior, da revista Caros Amigos,
blica. vencedor do Prêmio Vladimir Herzog, pela reporta-



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

DIREÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGE DE MÁ-FÉ NAS NEGOCIAÇÕES

DA CAMPANHA SALARIAL

A· Caixa mantém suspensas as negociações do
acordo coletivo 99/2000, contrariando o que ficou
acertado na quinta-feira da semana passada, dia 14,
em reunião da Comissão Executiva dos Empregados
da Caixa (CEE/Caixa) com Henrique Costábile, diretor
da Caixa, gestor da política de Recursos Humanos.

Costábile havia afirmado que não era do seu co
nhecimento a existência de orientação para que as ne
gociações fossem suspensas e que a empresa teria
solicitado apenas uma "parada técnica" para avaliar o
cenário. Na oportunidade, o diretor assegurou à
CEE/Caixa que, a partir daquele momento, as nego
ciações estavam reabertas e que o interesse era o de
buscar o entendimento. No entanto, o que se deu na
reunião da comissão de negociação da Caixa com a
CEE/Caixa, realizada na manhã de hoje, foi exatamen
te o oposto do que disse o diretor. Os representantes
da empresa disseram que permanece a orientação
para que não haja negociação formal envolvendo os
itens da pauta de reivindicações da campanha salarial,
devendo ser discutidos apenas assuntos extra-pauta.
Propuseram uma discussão sobre saúde, mas sem
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gem ''Terror no Paraná". A revista Caros Amigos, por entrar no mérito das cláusulas referentes ao tema,
meio do jornalista premiado, dá demonstração séria e contidas na pauta de reivindicações.
compromissada dos fatos que desvendam os mean- A CEE/Caixa registrou seu protesto frente à falta
dros da oligarquia rural do Paraná em confronto com de seriedade da Caixa, reafirmando o seu entendi-
trabalhadores rurais sem terra daquele estado. Para- mento de que o acertado com o diretor Henrique Cos-
benizamos o jornalista José Arbex Junior e a revista tábile era para que as negociações fossem formalmen-
Caros Amigos. te retomadas. A CEE/Caixa recusou-se a participar da

Outro registro que entendemos importante refe- reunião "informal" e cobrou a retomada formal das ne-
re-se à suspensão das negociações do acordo coletivo gociações da campanha salarial, com respostas para
1999/2000 dos trabalhadores da Caixa Econômica as reivindicações apresentadas pelos empregados.
Federal e ao tratamento a eles dispensado por essa Não é admissível que o diretor responsável pela
instituição financeira nesse momento. condução do processo de negociação do acordo

Para tanto, anexamos a este pronunciamento coletivo de trabalho, no caso o Sr. Henrique Costábile,
mensagem da Comissão Executiva dos Empregados esteja dizendo uma coisa p!1ra a representação dos
da Caixa Econômica Federal - CEE/Caixa, que teme empregados e outra para os seus prepostos na mesa
pela seriedade do processo de negociação e da con- de negociação da campanha salarial. O que acontece
dução da questão ao Tribunal Superior do Trabalho, na é que a direção da empresa vem agindo de má-fé e
tentativa de imposição de um acordo rebaixado com os não pretende conduzir com $eriedade o processo de
trabalhadores. negociação com a CEE/Caixa, apostando, uma vez

São estes os registros que levamos ao mais, em artimanhas via Justiça do Trabalho, para
conhecimento do Sr. Presidente e dos Parlamentares impor um acordo rebaixado aos trabalhadores.

desta Casa. O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
Obrigado. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Depu

tados, assomo à tribuna para novamente falar do ho
rário de verão no Nordeste.

Com exceção da Bahia, a região Nordeste está
sob a égide de um horário de verão cuja origem foi na
década de 30, durante o Governo Vargas, quando es
tudos apontavam para a necessidade do horário de ve
rão em todo o território nacional visando à economia
de energia. Com o passar do tempo, a visão de integri
dade do horário de verão foi ultrapassada por estudos
técnicos, que mostraram, já ao final da década de 80, a
completa inviabilidade e deseconomia para as regiões
Norte e Nordeste.

Tendo em vista que se encontram na linha do
Equador, os dias e as noites nessas regiões são
muito semelhantes, diferentemente das regiões
tropicais, onde, nesta época, os dias são mais longos.
Por essa razão, a região Norte, em 1989, e a região
Nordeste, em 1990, foram excluídas do horário de
verão.

O Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, no dia 23 de agosto, editou decreto presiden
cial repetindo o que vinha ocorrendo no Brasil ao longa
dos últimos tempos, ou seja, a adoção do horário de
verão nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o
Estado da Bahia: Mas qual não foi nossa surpresa
quando, no dia 30 de setembro, S. Exi edita novo de
creto incluindo toda a região Nordeste e o Estado de
Roraima, da região Norte.
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Pegos de surpresa três dias antes de entrar em porque todos os apelos feitos ao Executivo foram
vigor o horário de verão, fomos saber o porquê dessa ignorados.
situação. E pasmem: Manaus fica na mesma latitude de

Pasmem, Srs. Deputados, povo nordestino, Fortaleza, a 3 graus sul, pertinho da linha do Equador,
povo brasileiro: quando eu e o Deputado Wellington e não está sob o horário de verão, porque o Governa-
Dias fomos até o Ministro Rodolpho Tourinho Neto sa~ dor disse que não precisavam do horário de verão.
ber o porquê da inclusão do Nordeste brasileiro no Então, passou a ser peça de barganha, de troca, de in-
horário de verão, o Ministro responsável pelos estu- teresse puramente econômico a instalação do horário
dos disse~nos que setores da economia - banquei- de verão, quando está previsto na lei que somente por
ros, redes de televisão nacionais, o setor turístico - fo- economia de energia teríamos esse horário de verão
ram solicitar essa inclusão, que ele havia repassado no Brasil.
esse pleito aos Governadores e S. Ex!! a aceitaram. Portanto, deixo esta denúncia, que é grave, e
Conseqüentemente, foi instalado o horário de verão a esperamos que a Justiça do País reverta esse quadro
partir do dia 3 de outubro no Nordeste. o quanto antes.

É uma situação dramática porque, se há dez Muito obrigado, Sr. Presidente.
anos o horário de verão já era ruim - e foi detectada a O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem
deseconomia de energia que acontecia no Nordeste revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr/!! e Srs. Depu-
_, agora temos o componente social. As pessoas que tados, volto à tribuna na tarde de hoje para falar de um
antes safam de casa às 5h para estar no trabalho às assunto polêmico. Na verdade, esta Casa vem deba-
7h; as crianças que acordavam às 5h para estar nas tendo sobre ele, mas talvez ainda não lhe tenha dado a
escolas às 7h, agora estão acordando às 4h da importância devida. Refiro-me aos produtos transgêni-
manhã, tendo de se submeter a ônibus, trem, a todo coso Sei que muito já se falou sobre isso e várias inicia-
tipo de transporte em uma insegurança completa, tivas foram tomadas. Inclusive, a bancada do Partido
principalmente nos grandes centros urbanos. Isso dos Trabalhadores conseguiu implementar na Câmara
tem gerado muitos problemas na região Nordeste. dos Deputados um grande seminário. Entretanto, o as

sunto merece estar permanentemente na pauta dos
Imediatamente entramos com uma representa- nossos trabalhos.

ção no Ministério Público Federal, que, por meio do Nossa posição é mais do que conhecida. Somos
Procurador Alessander Wilckson Cabral Sales, impe-
trou ação civil pública com pedido de liminar, que foi favoráveis à intensificação da pesquisa, principalmen-
distribuída à 21 Vara Federal no Ceará e está nas mãos te no que tange aos impactos na saúde humana e no

meio ambiente.
do Dr. Luiz Praxedes, juiz daquela Vara. Por falar nisso, o conceito da equivalência subs-

Juntamente com cientistas e geógrafos, fornos tancial, que supõe não haverdiferença básica entre os
mostrar ao juiz, à sociedade fortalezense, a 32 Deputados alimentos transgênicos e os não-transgênicos, acaba
Estaduais, que subscreveram essa matéria, a 26 Verea- de cair por terra. Recente artigo publicado na revista
dores de Fortaleza, estudo do Prof. Caio Lóssio mos- Nature diz que a propalada segurança dos alimentos
trando que, a 3 graus de latitude sul, onde fica Fortale- transgênicos ainda não foi provada cientificamente.
za, há a modificação de somente quinze minutos no dia. Apesar dessa posição da comunidade científica
Portanto, estamos tendo 45 minutos de deseconomia internacional e de o plantio· e comercialização não es-
de energia, além de outros problemas, principalmente tarem autorizados no Brasil, quero alertar este Plená-
na área da segurança pública. É isso o que estamos vi- rio para duas questões que, no nosso entendimento,
vendo no Nordeste brasileiro. são extremamente graves. A primeira diz respeito ao

Esse fato mostra, com todas as letras, para o plantio e à comercialização ilegal de sementes trans-
povo nordestino e o povo brasileiro a égide desse gênicas no País. Tanto uma coisa quanto a outra estão
Governo, quem comanda esse Governo. Os grupos proibidas no Brasil, e o Governo Federal deveria pelo
econômicos impõem seus interesses à sociedade menos fazer cumprir tal determinação. De outra parte,
brasileira de uma forma dura e cruel, como nesse as importações de produtos transgênicos ocorrem
caso do horário de verão, Sr. Presidente. Estamos na com a maior naturalidade. Matérias publicadas na im-
expectativa de que isso seja rompido, de que o Juiz da prensa não só demonstram este fato como apontam,
2A Vara conceda a liminar suspendendo esse inclusive, o nome de tais produtos.
absurdo, mais esse crime do Sr. Fernando Henrique O mais intrigante é que tais episódios acontecem
Cardoso: que ele reverta esse quadro na Justiça, no Brasil justamente quando as áreas de cultivo de mi-
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lho e soja nos Estados Unidos estão sofrendo redu
ções drásticas. A Europa, por sua vez, está cada vez
mais aberta ao consumo de produtos não modifica
dos geneticamente.

Não vou cobrar alguma iniciativa da CTNBio, pois
debatemos exaustivamente com esta Comissão e já
conhecemos suas posições, nem sempre balizadas
pelas necessidades da população. Entretanto, cremos
que esta Casa não deva estar fora deste debate, princi
palmente no que tange à defesa dos direitos dos con
sumidores brasileiros.

Sr. Presidente, cremos que o Estado se está
omitindo de papel importante: salvaguardar os
cidadãos brasileiros. Por isso, aproveito mais uma vez
esta oportunidade para que possamos, com toda
veemência, expressar a nossa postura radical contra
esta polftica perniciosa do Governo Fernando
Henrique Cardoso.

Entendemos que a discussão sobre produtos
transgênicos não é simplesmente uma disputa de mer
cado, ou ideológica. Precisamos, de fato, analisar o as
sunto atentamente e promover um amplo debate.
Esperamos que a ciência comprove - já que ainda não
o fez - que não existe nada que prejudique a saúde hu
mana e o meio ambiente. Do contrário, se não manifes
tarmos esta preocupação, estaremos, mais uma vez,
indo simplesmente pela lógica da questão econômica,
sem nos aprofundar no problema. Quem vai pagar por
isso, certamente, será a população brasileira. Por en
tendermos que a questão é muito séria e grave, gosta
ríamos de deixar registrada nossa posição.

Por último, Sr. Presidente, aproveito para proto
colar o projeto que estamos encaminhando a esta
Casa. Ele é simples, mas muito importante, e isenta do
Imposto sobre Produtos Industrializados os aparelhos
e artigos para uso no exercício da medicina, quando
adquiridos por hospitais públicos e universitários.

Hã várias notícias, encaminhamentos e
preocupações no sentido de que muitos aparelhos
importados, que deveriam estar dando continuidade a
ações na área de saúde, por parte dos hospitais
universitários, não têm sido liberados por uma série
de burocracias - uma delas é a questão do IPI.

Sr. Presidente, peço autorização a V. Exª para
protocolar o nosso projeto e divulgar o nosso pronun
ciamento nos Anais da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa
recebe o projeto de V. Exª e autoriza a divulgação do
seu pronunciamento.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, venho ao plenário, mais uma vez, para exter-

nar a nossa preocupação e a nossa indignação com o
que ocorre na Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM de São Paulo. Não é apenas lá que é
dado esse tratamento conflitante com a lei aos ado
lescentes, mas no País inteiro.

Esse problema é grave e agride qualquer ser
humano de São Paulo que tenha o mínimo de
sensibilidade, mas não é diferente o tratamento
dispensado, por exemplo, pela Febem de Minas
Gerais, particularmente de Sete Lagoas, onde estive
acompanhando uma Comissão de Direitos Humanos
em nome da Frente Parlamentar pela Criança e pelo
Adolescente.

Lá vimos uma prisão - e não um estabelecimen
to educacional, como determina a lei - onde os adoles
centes são empilhados em ambientes superlotados.
Cada ala foi construída para abrigar 80 adolescentes
e, ao falar em ala, já estamos utilizando uma lingua
gem de prisão, que não deveria ser -, mas em cada
uma havia cerca de 400. Alguns adolescentes têm vida
pregressa, com envolvimento em atividades que os ex
cluem cada vez mais do convívio social: vida na rua,
pequenos furtos, envolvimento com o tráfico de dro
gas, assalto à mão armada, homicídio. Lá estão ado
lescentes de 15, 16 e 17 anos. Para eles não existe
mais futuro, nenhuma perspectiva de ressocialização
ou de reencontrar um caminho em que a esperança
em dias melhores possa estimular, de alguma forma, o
desejo de buscar um comportamento socialmente
mais adequado. No contexto em que estão - e a socie
dade como um todo é responsável por isso -, esses jo
vens acabam assumindo, tendo em vista a desespe
rança, atitudes cada vez mais violentas. As rebeliões
se sucedem - e não poderia ser diferente em um ambi
ente daquele - e assumem características de agres
são e de violência cada vez maiores. Nesta última

. '
quatro adolescentes foram brutalmente mortos lá den-
tro e grande parte das alas foi destruída.

A Nação tem de compreender que é necess~rio

desativar essa estrutura construída historicamente
pelas Febem. Elas não geram educação, não geram
reintegração social, não geram esperança, não
geram qualquer possibilidade de recuperação da
nossa juventude. O que elas fazem é empurrar cada
vez mais o jovem para a violência; o que fazem é
discriminar e segregar cada vez um número maior de
adolescentes.

Não é suficiente querer culpar os monitores. Tan
to estes quanto aqueles são vítimas da própria situa
ção, que não permite entre eles qualquer relação mais
digna de recuperação e uma relação pedagógica que
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permita restabelecer entre ambos a possibilidade de toda uma cultura de armazenamento de água no se-
construção de um futuro mais adequado. mi-árido e, acima de tudo, de criação de peixes.

Fica, portanto, nossa manifestação, na expectati- Hoje, o debate sobre o Dnocs se limita apenas a
va de que todos que somos responsáveis por essa si- um ponto: quem será o diretor-geral ou quem ficará
tuação contribuamos de alguma forma para recuperar com a chave do cofre. Toda a produção realizada ao
para a nossa juventude a esperança e a capacidade de longo desse tempo vai para as prateleiras do
sonhar com um futuro melhor para nós e para todos os Congresso Nacional, da Câmara Federal. e do
jovens. Senado Federal, já que não se discute mais o que

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão fazer com aquela organização.
do orador.) - Sr. Presidente, se observarmos as Vamos refletir sobre o papel das nossas univer-
décadas de 50, 60, 70, até os anos de 1985, 1986, sidades de ciência e tecnologia. O Ministro Bresser
aproximadamente, verificaremos que a região Pereira, felizmente, arranjou outro emprego, deixando
Nordeste cresceu em percentuais acima da média os Ministérios. Ele conseguiu passar pelo Ministério
nacional. da Fazenda - ainda na década de 80 -, indo depois

para o Ministério da Administração Federal e Reforma
Naquela época, a Superintendência do Desen- do Estado, e de lá para o Ministério da Ciência e

volvimento do Nordeste - SUDENE era um grande ins- Tecnologia. S. Exª nada mais era do que um balconis-
trumento de produção de políticas públicas, de agluti- ta, antes de chegar ao Governo. Em junho de 1999,
nação das forças produtivas do Nordeste e de elabora- declarou que investir em ciência e tecnologia no Nor-
ção de projetos alternativos para diminuir as desigual- deste era dar capim a boi. Felizmente, repito, S. Exª
dades regionais, o empobrecimento dos nossos solos deixou aquele Ministério. Enquanto isso, o Orçamento
e, acima de tudo, dar nova visão à região. Tínhamos destina 8% do valor dos investimentos em Ciência e
crescimento econômico e melhoria da qualidade de Tecnologia para aquela região, e uma única região do
vida. Se observarmos de 1986 para cá, comprovare- Brasil fica com 74%.
mos que houve esvaziamento crescente da Sudene.

Quanto ao Banco do Nordeste do Brasil- BNB,
Hoje, o Ministro da Integração Nacional declara até pouco tempo, a Nota Técnica nº 20 do Ministério

que o único projeto que tem para aquela organização é da Fazenda determinava que aquele banco seria
a demissão de 50% do seu quadro de pessoal, que transformado em mera agência de fomento, deixando
não chega a 1.200 funcionários. Esperávamos que o de ser banco múltiplo, não tendo, com isso, qualquer
Ministério fortalecesse a instituição, que tem demons- organismo de desenvolvimento regional, de captação
trado capacidade produtiva e aptidão para elaborar po- de receita e de aplicação de suas riquezas.
líticas alternativas para a região mais carente e mais Dentro deste contexto, esperamos contribuir
pobre do Brasil. Mas S. Exª nos apresenta apenas um para o debate do Plano Plurianual, o PPA, que hoje
projeto de demissão de 50% dos funcionários. está sendo apresentado ao Congresso Nacional. É

Temos também o Departamento Nacional de preciso ficar claro que o plano, da maneira como está
Obras Contra as Secas - DNOCS. Em 1º de janeiro posto, divide a região Nordeste em três sub-regiões.
de 1999, mesmo dia da posse do Sr. Fernando Uma região considera apenas parte do Maranhão e o
Henrique Cardoso em seu segundo Governo, fomos Alto Tocantins; outra região é composta pela
premiados com a extinção desse'organismo, que foi e Transnordestina, incluindo o Piauí, o Ceará, o Rio
é responsável por toda a política de recursos hídricos Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas;
do Nordeste. e uma terceira é formada pelo São Francisco, pela

Por meio de uma série de organizações regiona- Bahia e por Sergipe. Acredito que precisamos de um
is, da participação da sociedade civil, da grande im- projeto que integre a região, a desenvolva e não
prensa e dos segmentos políticos, fomos capazes de venha a fatiá-Ia.
produzir um projeto de reestruturação. Desde maio de Exatamente por isso é fundamental que os 163
1999, esse projeto está pronto. Inclusive, já esteve Deputados Federais da região Nordeste, os 27 Sena-
duas vezes na pauta desta Casa, para transformar a dores e as forças políticas daquela região, indepen-
medida provisória em lei, e com isso reestruturar o dentemente da concepção doutrinária, pensem muito
Dnocs. Mas o que vemos, já chegando ao final deste mais no Nordeste, que tem 29% da população brasilei-
ano, é a reedição regular dessa medida provisória, ra, para que, efetivamente, no dia de amanhã, deixe-
sem que, efetivamente, se reestruture aquele impor- mos de ser uma região problema e passemos a ser
tante departamento, que tem 89 anos de história e uma região cidadã.



Senhor Presidente, ao concluir minhas pala
vras, peço a V. Ex!! que autorize a divulgação deste
pronunciamento no jornal da Casa e no programa A
Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sr!! eSrs. Deputados, hoje,
às 11 h, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Alcides Tápias, compareceu à Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, onde de
bateu o Plano de Desenvolvimento Nacional e enfo
cou perspectivas para o setor naval.

Essa audiência pública - que surgiu por
iniciativa minha - contou com significativa presença
tanto do setor de trabalhadores, por intermédio dos
seus sindicatos, como do setor empresarial e político
de Angra dos Reis, representados pelo Prefeito José
Marcos Castilho, pelo Presidente da Câmara de
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O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pronun- cantinenses. Como diz o Presidente da Associação
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Tocantinense de Municípios, Prefeito José Bonifácio,
Deputados, os efeitos da crise econômica estão se fa- graças à criatividade e à seriedade desses homens,
zendo sentir com muita intensidade nas administra- as cidades estão conseguindo evitar a falência.
ções municipais, sobretudo naquelas que dependem Quando a escassez de recursos é muito grande, o
exclusivamente dos repasses feitos por meio do Fundo trabalho conjunto com a comunidade tem conseguido
de Participação dos Municípios - FPM -, e tal situação oferecer alternativas que antes não eram percebidas.
tem causado profundos constrangimentos aos nossos Para concluir, gostaria de chamar a atenção do
Prefeitos. Governo Federal para os danos que a atual política

Nas cidades do Estado do Tocantins, ternos econômica tem causado às pequenas cidades,
vários exemplos dos esforços imensos feitos para evi- sobretudo das regiões mais distantes dos grandes
tar a falência das Prefeituras. Desde o choque cambial, centros. Os efeitos do arrocho fiscal são distribuídos
no começo do ano, e da retração que a ele se seguiu, a de forma perversa e acabam prejudicando a
queda nas transferências pelo FPM tem obrigado os população mais pobre, aquela que mais depende da
Prefeitos a realizar verdadeiros malabarismos para intervenção do Estado.
continuar mantendo os serviços básicos oferecidos à Toda vez que o Governo faz cortes no
população. Orçamento, toda vez que impõe restrições à atividade

A primeira conseqüência foi a redução drástica econômica e reduz os repasses do Fundo de
de investimentos, com quase total adiamento de novas Participação dos Municípios, aprofunda ainda mais
obras e atraso nos cronogramas das já iniciadas. Mui- as desigualdades regionais e a concentração da
tas empresas que fornecem serviços às Prefeituras renda.
estão tendo dificuldades para receber seus créditos e Os objetivos da política econômica devem ser
renovar contratos. Atraso no pagamento de funcionários subordinados ao bem-estar da população e não o con-
também tem sido uma constante, apesar das tentati- trário. Se a inversão persistir, se as cidades continua- .
vas de evitar que isso ocorra. rem submetidas ao massacre financeiro que as parali-

Muitas sedes de administrações municipais re- sa, a insatisfação popular irá crescer e acabará se ma-
duziram o consumo ao mínimo indispensável, cortan- nifestando espontaneamente, minando ainda mais a
do até mesmo o cafezinho. As linhas telefônicas, quan- sustentação política do Governo.
do não cortadas pelas companhias que fornecem o Peço, portanto, ao Governo Federal que coloque
serviço, ficam bloqueadas de forma a só receber cha- a mão na consciência, enquanto tem condições de criar
madas. Água, luz e combustíveis também estão sendo impostos aqui, ali e acolá para resolver seu problema e
racionados. o inverso ocorre nos Municípios: neste mês estão sen-

O controle de gastos com pessoal tem sido feito do cortados 17% das verbas dos Municípios brasilei-
de forma severa, dentro do possível. Em muitos ros.
casos, como na área de educação, não é possível
reduzir a carga horária dos funcionários, pois isso
acarretaria prejuízo para os alunos.

Os depoimentos dos Prefeitos são contundentes
e deixam transparecer um quadro de dificuldades
crescentes. Primeiro, reduzem as obras e os investi
mentos; depois, cortam as despesas com fornecedo
res e, em seguida, eliminam qualquer despesa consi
derada supérflua. É uma grande guerra contra o arro
cho financeiro sem precedentes imposto ao País.

A situação é delicada, e todos sabemos disso.
Chegamos a um ponto em que já não há como exigir
maiores sacrifícios da sociedade. O Estado tem
obrigação de oferecer os serviços básicos à
população - e é nas Prefeituras que essa realidade se
torna mais evidente.

De qualquer forma, gostaria de deixar registrada
a admiração pelo esforço realizado pelos Prefeitos to-
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Vereadores e por outros integrantes do Governo do política adequada. O Ministério do Desenvolvimento,
Estado do Rio de Janeiro. Indústria e Comércio Exterior comprometeu-se a as-

Chamo a atenção dos Srs. Deputados para isso, sumir e a incluir nos vários setores que está discutin-
no momento em que discutimos a necessidade da do a priorização para a retomada da indústria naval
retomada do desenvolvimento e do combate ao neste País.
desemprego, porque há no setor naval enorme Todo final de ano, os recursos do Fundo da
potencialidade de geração de emprego, e essa Marinha Mercante são transferidos ao caixa do
potencialidade não se reduz apenas ao Rio de Ja- Tesouro Nacional. De 1997 ao início de 1999, mais de
neiro, pois é grande a demanda. Sobre isso, citarei 1 bilhão de dólares foram transferidos para o Tesouro
três exemplos: o Campo de Barracuda, em Campos, com a finalidade específica de soerguer esse setor de
necessita de duas plataformas, cujo investimento é fundamental importância para o Estado do Rio de Ja-
da ordem de 1 bilhão de dólares; o Campo de Bijupirá neiro e, como exemplifiquei, para toda a economia
também precisa de uma plataforma, que já foi licitada, brasileira.

. tendo sido vencedora a Tenenge, e o investimento a Foi criado um grupo de trabalho que será
ser feito é da ordem de 300 milhões de dólares - coordenado pelo Deputado Mareio Fortes, por mim e
esperamos que pelo menos essa seja construída no pelos Deputados Luiz Salomão, Jandira Feghali,
Brasil; e as embarcações de apoio que prestam Carlos Santana, Celso Jacob, Vivaldo Barbosa,
serviço a essas plataformas. Ricardo Maranhão e Miriam Reid, para que, no curto

No entorno da Bacia de Campos, há 117 navios espaço de tempo de trinta dias, possamos apresentar
prestando apoio a essas plataformas, dos quais proposições positivas ao Ministério, que representem
apenas 42 são de bandeira nacional. Se a Petrobras o pensamento da Comissão de Minas e Energia para
fizesse uma licitação pelo menos um ano antes do esse setor, que, repito, é fundamental e estratégico
vencimento dos contratos, os empresários brasileiros para o País.
que ganhassem as concorrências, com a garantia do O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
contrato, poderiam investir na construção das revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu-
embarcações. tados, acompanhamos pela imprensa a recente reu-

Chamo a atenção da Casa ainda para a nião promovida pelo Presidente da República com os
potencialidade de geração de emprego para a Governadores. Foi mais uma rodada de muitas dúvi-
economia do entorno. Um dos maiores insumos é o das, algumas promessas e pouco resultado prático.
aço, que, para esse tipo de construção, precisamos A imprensa destacou a ausência dos Governa-
comprar da Usiminas, em Minas Gerais. Outros dores de Oposição, sobretudo os do PT, anunciando
componentes largamente usados são as válvulas e até possível crise do partido com seus Governadores.
bombas, que precisamos comprar principalmente de Há tempos o Governador de Minas Gerais, Itamar
São Paulo. Utiliza-se também grande número de Franco, já não comparecia a essas reuniões. É neces-
cabos, os quais são fabricados pela Pirelli. Toneladas sário haver encontro dos Governadores com o Chefe
e toneladas de tubos são gastos na construção de Maior do Poder Executivo. Entretanto, o caráter político
uma plataforma, e os dois maiores fornecedores são dado a esses encontros faz com que repensemos se
a Mannesmann, em Minas Gerais, e a Cofap, em São alguma coisa não está errada em alguma instituição
Paulo. Há um enorme contingente de fornecedores de deste País; afinal, a pauta já está predeterminada pelo
tintas. Presidente da República.

Isso mostra que, havendo prioridade para esse O Congresso Nacional é dividido em duas
tipo de atividade, haverá grande possibilidade de se Casas. A Câmara dos Deputados representa o povo.
aquecer todo um setor de bens e serviços. Indiscutivel- O Senado da República, como representante dos
mente, precisamos tomar algumas medidas. Para essa estados, deveria reunir-se diariamente. Se nas
atividade, há instalações, mão-de-obra qualificada e a reuniões com o Presidente da República o Senado
demanda brasileira, uma das maiores de toda a sua estivesse presente - afinal é representante dos esta-
história. Existem também recursos, mas com relação a dos -, não haveria constrangimento. .
isso, há uma ilegalidade. Refiro-me ao fato de a finali- Urge, portanto, reformularmos a estrutura das
dade da arrecadação do Fundo para a Marinha Mer- duas Casas do Congresso Nacional. Devemos
cante ser o investimento na renovação da frota repensar especialmente o Senado da República.
mercante brasileira e, no entanto, não serem esses Seria suficiente um Senador por estado, eleito na
recursos utilizados para tanto, devido à falta de uma mesma chapa do Governador. Assim, teríamos



51158 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

diariamente todos os estados reunidos, como aliás é Providências serão tomadas brevemente no sentido
normal em outras repúblicas federadas. de facilitar o acompanhamento do horário pelos

Alguém teria de se rebaixar, apesar das divergên- Deputados.
cias políticas, no chamado café da manhã ou da tarde O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem a
com o Presidente da República. Os estados teriam de palavra o Deputado Arnon Bezerra.
estar reunidos no Senado Federal. É esta Casa que os O SR. ARNON BEZERRA (PSDB _ CE. Sem revi-
representa. O Governador, o Vice-Governador, o Sena- são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
dor e os suplentes respectivos deveriam ser eleitos na registro com pesar o falecimento do Dr. Fernando Visco
mesma chapa. Nesse sentido, vamos fazer uma PECo Didier, médico-cirurgião de Salvador, Bahia. Ele dedicou

Planejamos promover também o acerto adminis- a vida inteira à formação de novos médicos, quando foi
trativo do Congresso Nacional. Faltava dinheiro para tudo professor da Faculdade Federal da Bahia. Há uma le-
no Orçamento. Contudo, impressionou-me o fato de es- gião de excelentes médicos, seus ex-alunos, espa-
tarem consignados mais de 2 bilhões de reais para o Ihados por todo o País.
Congresso Nacional. É um exagero. É evidente que a de- Fernando Visco Didier tinha 73 anos. Era
mocracia tem custo; ela tem de funcionar bem. Todavia casado com D. Julieta Vianna, filha do saudoso
não tem sentido essa balbúrdia administrativa, que é o ex-Governador da Bahia Luiz Vianna Filho, e também
Congresso Nacional. Temos de unificar administrativa- cunhado de um ex-Colega nosso, Luiz Vianna Neto.
mente as duas Casas. Não é preciso ter um departamen-
to lá e outro aqui, um computador lá e outro cá. São 2 bi- Sinto muito orgulho de ter sido aluno do Prof.
Ihões, sem considerar o Prodasen. Que farra! Fernando Visco Didier. Hoje sou médico no Estado do

O sistema de computadores da Câmara não Ceará. Agradeço-lhe os ensinamentos médicos e o
funciona. Nela há excesso de gastos e nenhuma convívio que tivemos em sua clínica privada, no Hos-
racionalidade. As duas Casas têm de cumprir bem pital Espanhol. Tenhc boas lembranças daquele
seu papel. A Câmara dos Deputados teria a iniciativa tempo. Realmente, o Estado da Bahia perde um dos
das leis; o Senado da República as revisaria naquilo expoentes da medicina.
que fosse exclusivo para o interesse do pacto Outro assunto também me traz à tribuna.
federativo e do acerto entre os estados. Esse modelo Senhor Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, o Go-
a que me refiro, que existiu no Brasil durante muito verno do Estado do Ceará firmou contrato com o
tempo, é o mesmo existente no resto do mundo. BIRD no montante de 115 milhões de dólares, visan-

Senhor Presidente, não sei bem se o tempo de do ao financiamento parcial da implantação do Pro-
que disponho está esgotado, porque vejo com muita grama Rodoviário do Estado do Ceará, o Ceará 11, no
dificuldade Ó relógio posto do lado de lá. Não gosto de valor total de 230 milhões, sob a responsabilidade do
contar com aquele minutinho extra. Peço, por isso, Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte
mais uma vez, aos responsáveis pelo sistema de (DERT-Ceará), autarquia vinculada à Secretaria de
processamento de dados desta Casa - que não Transportes, Energia e Comunicações do estado.
funciona nunca - que desloquem aquele relógio mais Essas obras irão beneficiar, em grande parte, a
para o lado de lá. Quando falamos lá de baixo ou do região do Cariri - onde sou votado, na fronteira com
outro lado, enxergamos o relógio, mas daqui não o Inhamus, outra região importante do Ceará -,
vemos. Não é irresponsabilidade do Deputado Municípios como Arneiroz, Cedro, Barbalha, Crato,
ultrapassar o tempo que lhe foi destinado. A culpa é Tauá e Mauriti, e outros também da região do sertão
do posicionamento do relógio. Tenho apenas 1 metro central. Com isso o GovernadorTasso Jereissati, sem
e 74 centímetros; teria de ter mais de 1 metro e ao dúvida alguma, dará continuidade ao programa de
centímetros para enxergá-lo do lado de cá. Peço - desenvolvimento que dotará todos os municípios do
faço questão de repetir - que mudem o relógio de estado de malha rodoviária, para oferecer integração
lugar. Assim, o Presidente não mais precisará chamar plena, fazendo com que o escoamento de produtos
a atenção do orador sobre a questão do tempo. agrícolas, transporte e turismo que se fazem por via

Encerro este pronunciamento cinco segundos terrestre encontre boa condição.
antes do meu tempo. O Estado do Ceará estará sendo beneficiado na

Muito obrigado. fronteira com o Rio Grande do Norte. As fronteiras do
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - -Nobre Piauí e da Paraíba também o serão. É uma ansiedade

Deputado Virgílio Guimarães, a Mesa já encaminhou de todo o povo, que espera o início dessa construção.
,a sugestão de V. Ex!! ao setor encarregado. Sem dúvida alguma, com a assinatura desse
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convênio, haveremos de atender à reivindicação de Somente com uma Comissão de alto nível
todos esses municípios. poder-se-á alcançar, de fato, esses objetivos.

Ressalto também a importância da construção Acompanhamos, também, com muito interesse
da estrada que liga o·Município de Barbalha ao Crato, o seminário realizado em São Paulo sobre a pobreza,
passando pela região da Serra do Araripe. Ela irá que reuniu, entre outros, o Presidente de Honra do
proporcionar o crescimento do turismo ecológico, PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o nobre Presidente do
mostrando toda a nossa capacidade naquela região Senado Antonio Carlos Magalhães.
do Cariri, uma das mais férteis do Ceará e de todo o Respeitamos as opiniões dos dois grandes
Nordeste brasileiro. líderes, mas é necessário que se pense muito quan-

Era este o registro que gostaria de fazer nesta to à criação de novos impostos. O povo já está sacrifi-
tarde. Peço a V. ExA que autorize sua divulgação no cado. Sabemos que, ao se taxar com um tributo uma
Hoje na Câmara, bem como no programa A Voz do categoria, fatalmente esse tributo será transferido para
Brasil. outras categorias e o risco de um aumento da inflação,

Muito obrigado. segundo declarou o Ministro Pedro Malan, é uma con
seqüência natural.

a SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa Temos de descobrir novos caminhos. A
autoriza a divulgação do pronunciamento de V. Ex!! necessidade do combate à pobreza é unanimidade

a SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Sem revisão nacional. Acredito que ninguém discute esse
do orador.) - Sr. Presidente, S~e Srs. Deputados, na problema. Mas, também, criar mais impostos não é a
qualidade de Deputado oriundo de uma área onde o solução mais acertada.
bolsão da miséria está cada vez mais latente, a Bai- Tenho certeza de que o Presidente Fernando
xada Fluminense, no Rio de Janeiro, não poderia si- Henrique Cardoso vai buscar soluções para o
lenciar nesta hora em que diversas correntes políticas problema, sem perder de vista a grande conquista
começam a pro.nunciar-se sobre este grave proble- que é o controle inflacionário.
ma. O Relator da Comissão que trata do assunto da

É claro que, diante de um quadro dessa nature- pobreza, meu companheiro Roberto Brant, foi muito fe-
za, uma solução emergencial se faz necessária. Acre- Iiz quando sugeriu a criação de um fundo específico
dito que o Presidente da República Fernando Henrique com recursos vinculados. Ele é contra a vinculação
Cardoso está tão preocupado quanto qualquer um de permanente mas, sim, temporária. O Deputado Rober-
nós. A prova disso é que Sua Excelência já encami- to Brant, como também este Deputado, é contra a cria-
nhou dois de seus Ministros para comporem a Comis- ção desse novo imposto, mas como se trata de um as-
são Mista Especial de Combate à Pobreza. Foi, com sunto bastante complexo, o distinto colega está estu-
muita esperança, que acompanhamos os pronuncia- dando, e, é claro, as sugestões que porventura surgi-
mentos dos Ministros da Educação, Paulo Renato rem serão válidas. É o caso do estudo de um programa
Souza, e da Fazenda, Pedro Malan. orçamentário específico de combate à miséria.

Do Ministro Paulo Renato destacamos, em suas Outra sugestão, também do mesmo colega,
declarações, a importância da educação como Brant, que amplia a faixa etária criando uma outra
instrumento efetivo de combate à pobreza. Todos idéia inicial de bolsa-escola de 7 a 14 anos para Oa 14
sabem do incentivo que o Sr. Presidente Fernando anos, está sendo bem recebida. Outras opiniões vão
Henrique Cardoso tem oferecido' à educação por surgir.
meio de verbas carimbadas. Do Ministro Pedro Malan Confio em que vamos reduzir esse quadro de
ouvimos seu depoimento a respeito dos diversos pobreza, e o caminho é lutarmos, em nosso espaço,
programas governamentais de combate à miséria e por mais desenvolvimento, mais indústria, mais
as perspectivas de solução para tão grave problema. comércio, mais prestadores de serviços.

Inicialmente, temos de oferecer condições Na minha região da Baixada Fluminense ficamos
favoráveis para que o projeto que torna permanente a atentos a qualquer sinal de instalação de uma nova
Comissão Mista Especial de Combate à Pobreza se empresa, e quando isto acontece procuramos incenti-
viabilize. Uma vida de dez anos, no mínimo, é uma var de todas as formas; afinal, esse será o caminho, na
sugestão bastante válida. Afinal, a liberação de nossa opinião, para superarmos em definitivo o grave
qualquer verba específica para este assunto não é problema da pobreza.
tão importante quanto o seu acompanhamento e Agora mesmo estamos na grande expectativa
fiscalização. da chegada em Duque de Caxias do Pólo Gás



Em suma, opolítico, de um modo geral, trabalhe
sem descanso, de segunda a domingo, sem distinçãc
de horários. As sessões muitas vezes vão até de
madrugada. A todo momento tem o Parlamentar de
decidir matérias polêmicas: votando a favor ~

subserviente e vendeu o seu voto; votando contrário,
quer aparecer.

Outra característica pela qual é conhecido di2
respeito aos vencimentos.

Sr. Presidente, o Parlamentar, segundo a crença
popular, ganha muito e trabalha pouco. Só que a
imprensa não informa aos eleitores que o Deputado
recebe um valor que, por maior que seja, é
insuficiente pará. atender diariamente aos pedidos
dos eleitores mais pobres, gastando praticamente o
que recebe. O povo não acredita que um Deputado
passe dificuldades financeiras.

Sr. Presidente, urge que sejam colocados (com
maior freqüência) à disposição dos Deputados meios
adequados de comunicação para que essa distância
entre o povo e o político partidário seja diminuída. O
exemplo do Disque-Câmara é marcante.

Sr. Presidente, a Justiça, ultimamente, diante da
impossibilidade de encarcerar condenados julgados
por prática de pequenos delitos, tem adotado o
sistema de pena alternativa. Nessa linha, apontaria
uma pena alternativa consistente de o processado, se
condenado, passar a cumprir a pena de acompanhar
diariamente a atividade dos Parlamentares, para,
após cumpri-Ia e retornando ao seio da sociedade,
poder divulgar o efetivo exercício do Parlamentar.
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Químico, da instalação de uma Termelétrica, do Pólo do Rio de Janeiro, ou se porque estouno meu primei
Industrial de Xerém e do Centro Moveleiro, também ro mandato. Para conseguir marcar uma audiêncil
em Xerém. com o Ministro da Educação tive de reclamar no pie

É por aí, senhores, que vamos sáir dessa nário; com o Ministro do Esporte e Turismo ainda nãc
situação. fui contemplado, o mesmo ocorrendo com a audiên

Temos fé neste Brasil. cia solicitada ao Presidente da República.

No Brasil das grandes iniciativas, do desenvolvi- Para o povo, Sr. Presidente, o Parlamentar se
mento e do progresso estamos solidários a uma solu- trabalha na terça, na quarta e na quinta-feira, quandc
ção imediata para o combate à pobreza. Mas quere- deve estar presente no plenário da Câmara ou d~
mos afirmar: a solução definitiva é o incentivo à indús- Assembléia. Não é passado ao povo que cad~
tria, ao comércio e aos prestadores de serviços. Deputado, Estadual ou Federal, normalmente f~

Sr. Presidente; finalizando, quero parabenizar o parte de Comissões Permanentes por onde passan
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso todos os projetos apresentados, ou de Comissõef
pela iniciativa de enviar seus dois Ministros, o da Edu- Provisórias para solução de problemas específicos
cação, Paulo Renato, e o da Fazenda, Pedro Malan, Isso sem falar nas audiências e visitas de carátel
para comporem a Comissão Mista Especial de Com- político aos departamentos estaduais ou federais
bate à Pobreza. além do- atendimento aos eleitores de sua baSE

Registro ainda um fato espetacular que está eleitoral. Posso afirmar, porque comigo assin
acontecendo no Rio de Janeiro: a Zona Franca de aconteceu na Assembléia e ocorre na Câmara.
Manaus está sendo implantada também na cidade de
Resende. Parabenizo os Governadores Amazonino
Mendes e Anthony Garotinho por esse ato.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. n!DIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Depu
tados, a grande maioria do povo brasileiro não conhe
ce a vida do Parlamentar. E, em decorrência disso,
passa a ter uma visão errônea do profissional. Essa
noção advém de notícias passadas pela imprensá,
por meio de algumas informações de caráter malicio
so.

Para a maioria do povo, pelas circunstâncias
acima, o político partidário é desonesto, preguiçoso,
mentiroso, irresponsável, demagogo e rico.

Para o povo o Parlamentar não resolve seus pro
blemas públicos porque não deseja. Entende que o
contato do Deputado Estadual ou Federal com o Go
vernador, seus Secretários de Estado, com o Presi
dente da República e seus Ministros é fácil e perma
nente, o que, garanto, não é verdadeiro. O Deputado
Estadual ou Federal, ao contrário, pede audiência e
aguarda mais de um mês. Sendo oposição espera ain
da um prazo maior e, às vezes, não é atendido pelas
autoridades acima mencionadas, sem qualquer justifi
cação plausível.

Trago este assunto à baila, Sr. Presidente, por
que, mesmo sendo um político da base do Governo
Federal, não tenho CC?nseguido,udiência com diver
sos Ministros e estou aguardanoo, há mais~ um mês,
audiência com o Presidente da Repúblic(.f}Ião sei se
os pedidos de audiências são tão demora~os por se
rem oriundos de Parlamentar da bancada do Estado

'\
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Entendo que, cumpridas essas duas o Com o Caixa Empresa, segundo os detalhes do
político partidário passará a ser melhor compn':!l3fKlido programa até agora informados pela administração
e mais respeitado. do banco, o comerciante que estiver com as suas

Por fim, Sr. Presidente, não podemos~ p'3i':il~r c!(3 obrigações regularizadas conseguirá, em no máximo
vista que há também urna certa mágúl~ de 21 di8.8, a obj~Emção da linha de crédito na Caixa, com
que têm interesse em enxovalhar o político pari:idé~'~o, Hben3!ção dos recursos no mesmo dia. Constitui-se
mas na primeira oportunidade que se lhe aind8. ern avanço o fato de que toda a concessão de
candidata-se a cargos políticos. recursos para fins de uso como capital de giro deverá

Concluo afirmando que o País nec\9ssita po- ser realizada de imediato.
líticos, do Legislativo e do Executivo, sem falar do JucH- As expectativas dos pequenos e microempresá-
ciário, e conclamo todos os eleitores para que pa8813m rios em torno deste assunto é grande, em face das sé-
a fiscalizar seus representantes, apresentando-lh:?8 rias dificuldades pelas quais o segmento tem passado.
sugestões e críticas, mas acompanhando-aos no (3}::3(- Minha exposição a respeito deste assunto, na realida-
cício de seus mandatos. Essa é a democracia partici- de, tem sido uma constante em meu mandato, por co-
pativa que queremos. nhecer de perto, em minha região, o norte, noroeste e

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presid'3nl'3. centro-norte do Estado do Rio de Janeiro, as imensas
Obrigado. limitações que comerciantes, lojistas, pequenos e mi-
O SR. PAULO FEI..IÓ (P8DB - FlJ. Prommd2! o croempresários têm encontrado para tocar seus neg6-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e 3m. DI3pU- cios e manter empregos de milhares de pessoas.
tados, venho ao plenário deste nobre Parlarnento pa- Desejo que a Caixa mantenha as condições
rabenizar o Governo Federal pelo lançe.menco (10 pro- é'r1unGiadas para o programa de crédito ao comercian-
grama de crédito ao comércio da Cah{t:l Econômica te, com a redução das taxas de juros em relação às
Federal, uma iniciativa inspirada na determin::H;8.o elo que são praticadas hoje. As projeções são de que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso ern 'rortale- banco trabalhe, para capital de giro, com taxas oscilan-
cer um dos mais importantes segmentos d8_ acono- do entre TR mais 10% ao ano até a TR mais 18%, o
mia nacional. Trata-se um passo importante na Gon- que resultaria em 1,5% em média de taxa ao mês, uma
solidação do processo de revitalização do cornércio das mais baixas do mercado.

brasileiro, segmento responsável por milhõe8 de em- O Governo Federal tem dado provas cabais, ine-
pregos em todo País. qUíVOCélS, de seu compromisso com os setores produ-

O Programa Caixa Empresa. se apresenta como tivos de nossa sociedade. O Caixa Empresa agrega-se
um relevante canal de acesso à crédito, ampliando o !.;l um leque amplo de medidas, podendo citar ainda as
volume de recursos liberados até o momento, com re- m!3t1idas recentes contidas no Programa Brasil Empre-
dução de alíquotas das taxas de juros praticadas para endedor, que conta com a Caixa Econômica Federal
as pequenas e microempresas. Ten!io, em di/\S!rentt3'8 como um dos principais agentes financeiros de susten-
ocasiões, me pronunciado a respeito da atut?!ç2\O da tação ao médio, pequeno e microempresário.
Caixa Econômica Federal, e é com satisfaçêo que me

, - Na ocasião em que se trava justamente esta disreporto novamente a esta instituição, pela forma como
ela se tem conduzido no apoiamento ao processo de re- cussão nesta insigne Casa de leis, considero de funda-
tomada do crescimento, do desenvolvimento do Sra.!;;!!. mental importância que os nobres colegas Parlamen

tares se unam, em prol do incremento de nossa ativi-
Quero registrar que o prograrna a (~er i.'mpado dade econômica e em busca da ampliação da geração

pela Caixa irá proporcionar a milh,,;u'(3S '3 CJ8 di:; GnY1pn3gos. em torno da aprovação das reformas tri-
pequenos e microempresários a lJuiária 8 fit,;c(-;).i, que irão complementar o cenário espe-
das operações de tomada de crédito, contribuindo Dorn rado de desenvolvimento de nosso País. Não se pode
a manutenção de seus negócios e, em GonseqOênd,::t, mais conviver com o atual regime para esta área, e
com a geração de mais postos de tra~alho em todo o esta Casa deve assumir a responsabilidade de alte-
território nacional. . rá-Io;

Esta iniciativa soma-se à outra do .Governo
Federal, que possibilitou o financiamentp, alongo pra- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr!! e
ZO, dos débitos fiscal e previdenciári<;> do pequeno e . Srs. Deputados.
microempresário, inc!uindoft:ldlJdad3i3-- rnõ;sn,iCLpara '.~ i~) SR.l.UIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Sem revisão
quem conste do CADIN,{(;adElsü'O de:Jna:lirYlp\:3nt28 ...~lp ()í~J4;lcr,)'-7·Sr.Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
com a União).;,...:'d" . 1;.:5'hSj:li'~("J:mt)cj(~fc:mdo a extensão do limite de ida-
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de para a aposentadoria dos magistrados, hoje de 70 tados, lamento que o Governo insista tanto em atribu-
anos, para 75 anos. ir aos inativos a responsabilidade pelo déficit da Pre-

Nesses últimos dias estive examinando uma vidência Social.
problemática que atinge o Poder Judiciário no Brasil, O Governo já tentou burlar a Constituição sobre
ou mais precisamente os magistrados, que são o assunto e, não o conseguindo, tenta agora mudá-Ia.
obrigados a se afastarem de suas funções aos 70 Para quê? Apenas para aprovar um remendo legal
anos de idade, mesmo física e mentalmente rígidos e como é esse projeto que pretende cobrar contribuição
plenamente capacitados ao trabalho, desenvolvendo previdenciária daqueles que já estão aposentados.
suas atividades nas Escolas de Magistratura ou nos Se o Governo tivesse envidado metade dos
exames de vitaliciedade de juízes, com excelente esforços que envidou para a reeleição numa tentativa
desempenho. sincera de reformar as estruturas do sistema

Hoje, pesquisas científicas comprovam que a previdenciário público, não teríamos que assistir à
vida dos brasileiros que exercem determinadas fun- lamentável atitude do Chefe do Governo brasileiro,
ções, como as de magistrados, situados em padrões que tenta burlar e até mesmo mudar a Constituição,
existenciais mais razoáveis, dada a sua natureza emi- apenas para aprovar um remendo legal, uma
nentemente intelectual, tende a uma escala ascenden- aberração, um casuísmo, que é esse projeto, ou
te; logo, torna-se indispensável uma reformulação le- melhor, essa excrescência legislativa que pretende
gislativa, partindo do preceito constitucional, para que cobrar contribuição previdenciária daqueles que já
se estabeleça novos parâmetros para a conceituação estão aposentados. -
de velhice, para modificar esta realidade prática, es- Ora, qual é a lógica que rege tal intento? É a lógi-
tendendo em mais cinco anos o limite de atividade dos ca do desespero, não a lógica esperada daquele que,
magistrados brasileiros. após ter escrito a célebre "Teoria da Dependência': pa-

A aposentadoria compulsória dos magistrados rece agora querer colocá-Ia em prática. Todo o progra-
aos 75 anos, tal como se defende neste momento, ma do Governo, fora as peças de propaganda, pare-
traz em seu bojo razões relevantes, que passo a cem dependentes do aval do FMI e da ideologia neoli-
destacar: beral professada pelos países que, atrás do FMI, mani-

Economia no erário, evitando-se gastos públicos pulam corações e mentes do Executivo nacional.
com dois magistrados - o aposentado e o que assume Já se foi um mandato de quatro anos, mais um
o cargo; ano de outro mandato, e o Governo não se preocupou

Manutenção na Justiça brasileira de juízes com em elaborar um projeto consistente de reforma
comprovada experiência, indispensáveis ao exercício previdenciária. As ações são pontuais, tapa-buracos,
da função. dando uma imensa e desagradável impressão de

Desse modo, Sr. Presidente, Sf"!! e Srs. Deputados, improviso.
sou a favor de que se inclua esta modificação na re- As únicas atitudes do Governo visam a arrecadar
forma do Judiciário, para que este quadro possa mo- mais com a elevação de alíquotas. As novas normas
dificar-se. Assim, se um juiz aos 70 anos não desejar apenas desmantelam o arcabouço legal que foi cóns-
permanecer no serviço ativo, que opte pela aposenta- truído com muito sacrifício nas últimas décadas, como
doria voluntária, conforme proposta do Governo para tentativa de garantir uma aposentadoria digna aos bra-
a reforma da Previdência, mas que não seja uma im- sileiros.
posição a todos, como ocorre hoje. Ao se sentirem Nada é construído no lugar, Sf"!! e Srs. Depu-
fortes e com possibilidades de trabalho, devem os tados, e o dinheiro assim poupado, assimcomo o di-
magistrados ter o direito de exercer sua atividade pro- nheiro das privatizações, nunca se traduziu em me-
fissional por mais 5 anos. O elastecimento da idade lhorias para o povo brasileiro, mas apenas em com-
da aposentadoria compulsória dos magistrados para bustível eleitoral ou financiamento de um plano eco-
75 anos não engessa a carreira, e sim dignificaa clas- nômico que quintuplicou nossa dívida interna e conti-
se. nua a aumentar nosso endividamento externo.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a Não adianta dizer que a culpa é do Congresso,
divulgação deste pronunciamento nos meios de pois aqui o Governo tem maioria. Não tem, isso sim,
comunicação da Casa. um projeto; e, se o tem, que projeto é esse? O poder

Muito obrigado. pelo poder?
O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem O Brasil tem uma economia informal maior que a _

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- formal, ou seja, a parcela da população que contribui
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para a Previdência é menor do que aquela parcela desenvolvimento e crescimento, ajudando as
que não contribui. Eis aí o ponto central da questão. comunidades nas suas necessidades. Parabéns

Um governo competente trataria de diminuir o àqueles que fazem parte desta realidade.
mercado informal, aumentando a arrecadação da Pre- Nobres colegas, os programas realizados pela

. vidência. Combateria, com mais força, a sonegação, Caixa Econômica Federal muito nos orgulham. Estão
em vez de destinar isenções tributárias para as multi- sempre buscando socorrer o povo brasileiro, principal-
nacionais mais ricas do planeta, como no caso da mente os mais necessitados. Esses programas mos-
Ford, quando o Governo Federal, num ato inédito, apo- tram a verdadeira intenção do Governo Federal em
iou um Estado contra outro na guerra fiscal que ele ajudar o Brasil.
próprio estimulou. Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento

Ora, não há muito mais o que dizer. Cabe aos dis- . seja divulgado pelos órgãos de comunicação da
tintos representantes do bloco governista explicarem à Casa.
Nação os motivos pelos quais, após cinco anos de go- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa
verno, não existe ainda uma proposta de reforma fis- recebe o pronunciamento de V. Exª e autoriza a sua
cal, tributária ou previdenciária que seja digna do divulgação.
nome, e digna do Brasil. O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Pronun-

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- Deputados, a obtenção da produtividade, da raciona-
tados, de 1995 a 1998 foram assinados 1.182 contra- Iidade operacional, da competitividade, que devem
tos de financiamento com recursos do FGTS, destina- estar sempre no grau máximo, não podem, por outro
dos a obras de saneamento básico, em todos os Esta- lado, inibir e até fazer desaparecer o pequeno negó-
dos do Brasil. Esses contratos propiciaram financia- cio. As empresas de menor dimensão têm um sentido
mentos de 2,7 bilhões de reais, atendendo 4,1 mi- social de fundamental importância: são os maiores
lhões de famílias. São 16,5 milhões de pessoas bene- empregadores do País. Sua vocação de empregar
ficiadas com melhores condições de saúde, amigos e parentes não apenas configura o objetivo de
bem-estar e habitação. oferecer trabalho - e não emprego - como estimula a

Nesse período foram realizadas importantes produtividade.
obras de saneamento básico e abastecimento de De fato, "um por todos e todos por um" poderia
água, e desenvolvidas ações destinadas à melhoria ser a máxima operacional de uma pequena empresa.
da eficácia na prestação de serviços urbanos. O Estou certo que seus custos são menores e seus
número de obras realizadas e o volume de recursos ganhos melhor repartidos do que em grandes
investidos nesse segmento refletem o compromisso organizações. Certamente essas grandes empresas
da Caixa em propiciar melhores condições de vida à são fundamentais pelos ganhos de escala, pelo
população. relacionamento internacional, pelo oferecimento de

A Caixa repassou também recursos do postos de trabalhos modernos e de carreiras
Orçamento Geral da União - OGU, através do organizadas para seus funcionários.
Programa de Ação Social em Saneamento - PASS, O que não se pode aceitar é o esmagamento
para implantação de projetos de saneamento básico, dos menores. Por exemplo, políticas de compras
como serviços de abastecimento de água, centralizadas por mera facilitação operacional, por
esgotamento sanitário, tratamento e destinação final excessiva concentração em produtos obtidos em
de resíduos sólidos. apenas uma região, prejudicam os tradicionais

No período de 1996 a 1998, foram aplicados fornecedores locais.
811,8 milhões de reais que, somados à contrapartida Há espaço para todos. O Congresso Nacic;mal
de Estados e Municípios, totalizaram investimentos de Panificação e Confeitaria, realizado no Rio de Ja-
de um bilhão de reais. neiro na última semana, é uma prova disso. Milhares

Os recursos contemplam as áreas de maior de pequenos empresários dispostos a arregaçar as
pobreza, priorizando os Municípios integrantes dos mangas, trabalhar duro, melhorar a qualidade do seu
Programas Comunidade Solidária e de Redução da produto, editaram a "Carta do Rio", manifestando esta
Mortalidade Infantil. Foram contratadas 4,9 mil intenção. Levantamento estatístico demonstra que
operações, beneficiando 4,6 milhões de pessoas. enquanto em outros países o consumo de pão, per
Estes e outros projetos efetuados, financiados pela capita, atinge 50 quilos ao ano, no Brasil este índice
Caixa, demostram sua intenção de trazer para o País está em 27 quilos, o que significa que o consumo



CARTA DO RIO

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:

Os milhares de panificadores de todo o Brasil re
unidos de 18 a 21 de janeiro de 1999 na cidade do Rio
de Janeiro, RJ, no 23º Congresso Brasileiro de Pani
ficação e Confeitaria - Congrepan, iniciativa da Asso
ciação Brasileira da Indústria de Panificação e Confei
taria, representando mais de 60 mil empresários deste
setor e os destinos de mais de meio milhão de funcio
nários diretos e cerca de 1.6 milhão de empregos indi
retos, deliberaram e aprovam em sessão plenária este
documento, síntese das preocupações e linhas de
ação a serem seguidas pelo setor, tendo em vista os
interesses e valores maiores da sociedade brasileira e
do setor em particular.

Como resposável pela produção e distribuição
do mais social e básico dos alimentos, o pão, e
consciente de sua importância econômica, este setor
conclui que:

• Pão é alimento fundamental e nutrição me
lhorada - O setor deve aproveitar as excepcionais
condições estratégicas e logísiticas da padaria como
canal de distribuição e a ampla aceitação do pão junto
à população, para torná-lo veículo de eliminação das
carências nutricionais, ajudando a desfazer o dramáti
co quadro de anemia e outros desequilíbrios da nutri
ção que afeta grandes faixas populacionais em todo o
Brasil. O meio eleito para isso é o enriquecimento do
produto com vitaminas, ferro e outros minerais, fórmula
cientificamente comprovada pelo Projeto Barueri, um
estudo pioneiro realizado por algumas das maiores au
toridades nutricionais do país. Só a eliminação da crô
nica deficiência de ferro, através do pão, reduzirá dras
ticamente os distúrbios da saúde que atingem 80% (!)
das crianças com menos de 6 anos de idade. O pão
melhorado contribuirá igualmente para diminuir entre
os jovens os distúrbios do crescimento e as perdas de
f'::lDacidade do trabalho. O pão melhorado é, além de

"~,,;,:'i,,", "'-,-"o-O'1i,"", comprovado, tecnologicamente resol-
, ,,: ,; ";'rnica,~-nente viável.
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pode quase dobrar, como recomenda a própria • Excluído do consumo do pão é excluído de
Organização Mundial de Saúde, visando à melhor tudo - O setor se empenhará em reforçar para a opi-
alimentação da população. nião pública e instâncias políticas e governamentais a

Pela sua importância, solicito que o documento necessidade de se elevar o atual consumo médio de
elaborado no Congresso Brasileiro de Panificação e pão, insuficiente para suprir os requisitos mínimos re-
Confeitaria, intitulado "Carta do Rio", e o projeto comendados pela Organização Mundial da Saúde,
denominado Barueri, da Associação Brasileira da elevação essa que significa também a geração de
Indústria de Panificação, sejam transcritos nos Anais mais postos de trabalho, além de significar o início do
desta Casa. resgate para a cidadania de muitos indivíduos excluí

dos do mais fundamental direito, o do alimento.
• Não se pode tributar a fome - É imperioso

combater a fome, especialmente a que agride a infân
cia, oferecendo o pão como veículo primeiro para a re
dução desse grave problema; a serviço desse objetivo,
reunir todos os esforços necessários para sensibilizar
as instâncias políticas e governamentais para a neces
sidade de incluir o pão na cesta básica de alimentos,
isentando o produto da pesada carga de impostos que
o penalizam, penalizando principalmente o consumi
dor.

• Pão por peso é mais respeito ao consumi
dor - Democraticamente o setor decide que é neces
sário deixar evidente todo o apreço que é devido ao
consumidor, com o qual não se pode transigir um gra
ma sequer. Para isso, a ABIP oficiará o Inmetro a fim de
que os estabelecimentos de panificação e confeitaria
passem a adotar a venda por peso do pãozinho fran
cês, em vez de por unidades. Essa atitude vem tam
bém ao encontro dos panificadores, que deixarão de
ser alvo de autuações injustas e fiscalizações malicio
sas.

• Quinhentos anos, quinhentos pães - O
setor reconhece como fundamental para a própria
sobrevivência não só empreender ações de melhoria
técnica, gerencial, de trabalho e outras, mas também
de reforçar sua comunicação e a presença da padaria
na comunidade. Entre essas ações destaca-se a que,
a partir da data de comemoração dos quinhentos
anos do descobrimento do Brasil, envolverá os
estabelecimentos de panificação e confeitaria de todo
o país num programa de distribuição gratuita de
quinhentos pães para entidades filantrópicas de
reconhecida idoneidade e merecimento.

• A panificação e confeitaria brasileira é únI
ca no mundo - Não existe nenhum outro país em todo
o mundo que tenha um setor de panificação e confeita
ria tão amplo, de tanto significado econômico e social e
até cultural quanto o nosso. Vamos, portanto, procurar
valorizar estas nossas características, que por sinal,
num movimento pendular da história, estão sendo hoje
valorizados em outros países, como a importânciá do
pequeno, o repúdio ao gigantismo e à globalizaçãao
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sem freios. A palavra de ordem é; Valorize a padaria. acometidos. No gráfico 1 pode-se analisar o índice de
Ela merece. prevalência de anemia em países desenvolvidos e

em desenvolvimento, segundo a OMS.
Entre os grupos mais afetados estão crianças,

adolescentes, mulheres em idade fértil e gestantes.
Nas últimas décadas, mudanças importantes

ocorreram no cenário nutricional em nosso país, como
redução da mortalidade infantil, diminuição da preva
lência global da desnutrição proteico-calórica, haven
do predomínio da'3 formas crônicas, enquanto que pa
relelamente os índices de prevalência de anemia ferro
priva passaram a atingir indices assustadores em to
das as regiões do país.

Nas regiões Sul e Sudeste, consideradas as
que apresentam melhores índices econômicos, os
dados obtidos mostram resultados extremamente
preocupantes, com índices de 80% de prevalência de
anemia em crianças menores de 60 meses na cidade
de São Paulo.

No Gráfico 2 verifica-se o aumento da prevalên
cia da anemia no Estado e no Município de São Paulo
nos últimos anos.

Inúmeros fatores contribuem para essa elevada
prevalência da deficiência de ferro: aumento das ne
cessidades orgânicas nos períodos de crescimento
acelerado, diminuição da ingestão de ferro (qualitativa
e quantitativa) elevadas prevalências de parasitismo
intestinal.

Entre os fatores causais da anemia destaca-se
como principal a ingestão inadequada de ferro. Na
dieta o ferro está presente sob duas formas: hemínico
(nas carnes) e não-hemínico (nos vegetais).

Estudos realizados avaliando a dieta de países
latino-americanos revelaram que em nosso país o con
sumo de ferro é predominantemente não-hemínico, e
que essa forma não atinge as recomendações diárias
necessárias; o que vem a confirmar que a principal
etiologia da carência de ferro em nosso meio é a ali
mentar.

É de fundamental importância recordar que
anemia carencial ferropriva representa a última etapa
da deficiência de ferro, e dessa forma é fácil de
deduzir que as estatísticas da deficiência de ferro são
muito mais alarmantes do que as expostas
anteriormente, calculando-se que a prevalênci<:. da
deficiência de ferro seja o dobro da encontrada para a
anemia.

Ainda é imprescindível lembrarmos as conse
qüências desencadeadas pela deficiência de f~rro,

como déficits no ganho de peso, alterações na imimi~

dade, diminuição na capacidade de trabalho físico, di
minuição na performance física de atletas, alterações

Anemia ferropriva
e estratégias de fortificação
com o ferro aminoquelato

A anemia ferropriva é atualmente a carência
nutricional de maior prevalência no mundo, atingindo
aproximadamente um bilhão de indivíduos. Estudos
realizados nos EUA e pela OMS revelam que a ane
mia ferropriva é a principal causa de distúrbios de
saúde e perda da capacidade de trabalho, levando
conseqüentemente ao déficit econômico.

De 15% a 20% da população dos EUA, com
idade inferior a 18 anos, são deficientes de ferro. Nos
países em desenvolvimento 51% dos indivíduos são



Objetivos
Os principais objetivos do Projeto foram:
1) analisar as condições nutricionais de

pré-escolares de Barueri de um a seis anos de idade.

Justificação

Baseados nestes fatos, foi proposto um progra
ma de intercâmbio científico e de assessoria à cidade
de Barueri, pelo Núcleo de Atenção à Nutrição e
Anemia, da Disciplina de Nutrição e Metabolismo do
Departamento de Pediatria da Universidade Federal
de São Paulo - Escola Paulista de Medicina. Assim,
em junho de 1995, foi firmado um convênio entre o Nú
cleo de Atenção à Nutrição e Anemia e a Prefeitura
de Barueri, representados pelo Sameb e Semei, vi
sando o Projeto de Atenção Nutricional a crianças
pré-escolares municipais da cidade de Barueri.
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na termoregulação, atraso no desenvolvimento neu- ferro aminoquelato, constatou diminuição significativa
ro-psicomotor, diminuição na capacidade de concen- na prevalência da anemia ferropriva entre as crianças
tração e nas funções cognitivas. alimentadas com essa fórmula.

Essa elevada prevalência da anemia vem Em 1994, Fisberg etai. também utilizaram o fer-
preocupando autorizadas de todos os países. A ro aminoquelato (2mg) na fortificação do queijo
Organização Mundial da Saúde recomenda que para petit-suisse (90g), que foi utilizado na merenda de
combater a carência de ferro várias estratégias pré-escolares, obtendo ao final de três meses diminu-
podem ser utilizadas, isto é, educação alimentar, ição significativa na percentagem de crianças com
suplementação medicamentosa e fortificação de deficiência de ferro, além de elevar os níveis de hemo-
alimentos. globina.

A educação alimentar, embora seja a forma A utilização do ferro aminoquelato na fortificação
ideal, é lenta e são necessários vários anos para que de biscoitos e pão também tem apresentado resulta-
possa ser afetiva. dos excelentes e confirma a elevada biodisponíbilida-

A suplementação medicamentosa é uma forma de desse tipo de ferro.
rápida de intervenção, mas a experiência nos mostra
que nem sempre proporciona os resultados espera- Políticas de integração
dos. Isto porque para ser efetiva depende da colabora- Para a resolução dos problemas nutricionais do
ção do público-alvo, o que na maioria das vezes não País, algumas ações podem ser tentadas em
acontece, pois as medicações utilizadas para o trata- conjunto por grupos de governos, empresas e apoio
mento da anemia ferropriva têm em geral sabor desa- de universidades e centros de referências.
gradável, costumam produzir efeitos colaterais indese- Cabe ao governo - Formular políticas de saúde,
jáveis como diarréias, flatulência, obstipação, náuse- realizar o diagnóstico situacional, manter programas
as, enegrecimento dos dentes, determinando que o contínuos, solicitar apoio a empresas e apoio
indivíduo abandone a medicação antes mesmo do científico a grupos de referência e universidades
prazo previsto. capacitadas.

Fortificação alimentar Cabe à empresa - Desenvolvernovos produtos,
apoiaro controle de qualidade, desenvolverparcerias

A fortificação alimentar tem sido vista como a com governos, incentivando a ciência investigativa
melhor estratégi~ no combate a anemia, uma vez que por grupos de referência.
o alimento escolhido pode atingir diretamente o
público-alvo e não depende da colaboração da Cabe à universidade - Desenvolver projetos
população escolhida. contínuos de assessoria e apoio à iniciativa privada e

Países como EUA e Chile vêm utilizando em nível de governo, com análise da situação e do
alimentos fortificados há varias décadas. Dessa diagnóstico, desenhando projetos de investigação

científica.forma conseguiram diminuir significativamente a
prevalência de anemia ferropriva.

Alguns estudos mostram que os sais de ferro
para serem adicionados aos alimentos devem possuir
alta biodisponibilidade, não alterar o gosto e o
aspecto dos alimentos. Isto pode ser conseguido com
um novo composto de ferro aminoácido quelato,
ligado à glicina.

Estudos realizados por Pineda et ai. demonstra
ram que 30mg de ferro aminoquelato foram tão efeti
vos em aumentar os níveis de hemoglobina como
120mg de sulfatoferroso, além de não produzir altera
ções gastrointestinais. Trabalhos em que o ferro ami
noquelato foi utilizado em fortificação de alimentos têm
mostrado bons resultados na prevenção da anemia
ferropriva.

Estudo realizado pela Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo, utilizando leite fortificado com



O projeto

Em agosto de 1995 iniciou-se o Projeto de
Intervenção com a fase de diagnóstico e treinamento.
Em outubro de 1995 iniciou-se o Programa de
Intervenção Alimentar. Entre dezembro de 1995 e
fevereiro de 1996 continuou-se o programa de
atenção às crianças com anemia carencial grave,
com distribuição domiciliar de medicamentos
específicos e reavaliação da parasitoses intestinais,
analisando-se a eficácia do tratamento proposto.

Em março de 1996 iniciou-s~ a segunda fase do
Projeto com a análise nutricional de outros 1.500 esco
lares de Barueri, com antropometria, análise da me
renda e coleta de exames de laboratório, com determi
nação de hemoglobina, ferritina, protoparasitológicos
e, posteriormente, de protoporfirina zinco.

Uma vez terminada a fase de coleta de dados
iniciou-se o Programa de Intervenção Alimentar, com
o uso de biscoitos enriquecidos com ferro e de pão
preparado com farinha enriquecida com ferro quelato,
para crianças de um a três anos e quatro a seis anos
de idade, respectivamente.

Os resultados iniciais do Projeto mostram que
aproximadamente 37% dos menores de seis anos
apresentavam anemia e 56% dos não-anêmicos
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2) Analisar as condições de anemia carencial apresentavam deficiência de ferro diagnosticada pela
ferropriva nos mesmos escolares. diminuição da ferritina.

3) Avaliar a merenda escolar de Barueri, Os dados antropométricos das crianças analisa-
verificando-se adequação da mesma para todos os das mostravam que os índices de peso/estatura eram
nutrientes. adequados, com média de -0,12 escore z ao início.

4) Formação de um banco de dados com Após dois meses de fortificação alimentar, os índices
relatórios de saúde das mesmas crianças. subiam a zero. Dados de estatura seguiram a mesma

5) Diagnóstico de parasitoses das crianças do tendência.
Projeto. Em relação à anemia, o Gráfico 3 mostra os

6) Intervenção nutricional com biscoitos efeitos do medicamento e a ação dos biscoitos
fortificados com ferro aminoquelato e pão enriquecido (escolas maternais) e pão (EMEIS) enriquecidos.
com farinha com ferro quelato para todas as crianças Nível de hemoglobina

do Projeto. O nível médio de hemoglobina subiu aproximada-
7) Tratamento medicamentoso das crianças, mente 0,7 grama de hemoglobina em dois meses de in-

com anemia carencial grave, com medicamento à tervenção alimentar, comprovando o êxito do Projeto.
base de hidróxido férrico polimaltosado. A merenda escolar racionalizada, com a introdu-

8) Tratamento medicamentoso de todas as ção constante de alimentos naturais balanceados, per-
crianças, com resultados positivos de parasitoses mitiu aceitação contínua de novos grupos alimentares.
intestinais, com sais à base de albendazol e A educação constante desde o primeiro ano de vida
furazolidona, na dependência do parasita encontrado. permite a experimentação, inclusive de verduras, le-

9) Treinamento continuado dos profissionais da gumes e frutas, considerados de difícil aceitação en-
saúde e de educação, ligados ao Projeto, por meio de tre os pré-escolares.
aulas e palestras. Programas de integração entre governos,

10) Divulgação na mídia e os encontros empresas e as universidades podem ser exemplos de
científicos dos resultados do Projeto. participação consciente dos setores envolvidos na

busca de soluções possíveis aos graves programas
nacionais.

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, a substituição do Fundo de Incentivo e Fomen
to à Industrialização de Goiás (Fomentar), programa
criado em 1985 para fomento à industrialização, pelo
Produzir (Programa de Desenvolvimento de Goiás)
poderá dar um novo impulso ao setor produtivo e à
economia goiana, por estimular a criação de 13 mil
novas pequenas e microempresas em todo o Estado.

O aspecto mais importante do novo programa,
já em discussão na Assembléia Legislativa deÇ3oiás,
é dar prioridade à pequena e à média ,empresa,
diferentemente do Fomentar. Outro ponto positivo é a
possibilidade de participação acionária do ~stado em
determinados projetos de interesse privado~

Com o Produzir, o Governo Marco!ni Perillo
pretende manter os incentivos fiscais e cr~ditícios à
industrialização do Estado, sem os vício.s do atual
programa, que resultou em alto índice ~e inadim
plência.

Para reduzir o saldo devedor de 21 ~ empresas
beneficiadas pelo programa, que soma hdJe mais de
560,5 milhões de reais, o Governo QO Estado
promoveu um leilão desse passivo, cqncedendo

\
\
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descontos de até 89% sobre o total da dívida ~)

arrecadando mais de 55 milhões de reais. Do total de
empresas devedoras, 158 participaram do leilão. No
próximo mês, o Governo deve promover novo leilão
para tentar atrair as demais empresas que não
compareceram agora.

Mesmo com a prorrogação dos benefícios do Fo
mentar para as empresas que já participam do progra
ma, o projeto do Produzir permite a migração de um
programa para o outro, conforme o interesse de cada
empresa e na forma a ser definida na legislação ora
em discussão no Legislativo Estadual. Nesse sentido,
o projeto prevê a elaboração de uma cartilha compa
rando, ponto a ponto, os dois programas, indicando os
incentivos, prazos de financiamento e pagamento, ca
rência e setores beneficiados.

No projeto está prevista também a criacão de um
fundo, constituído com recursos oriundos dá parcelas
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi
ços (ICMS) que seriam destinadas ao Estado e aos
Municfpios, que será responsável pelo financiamento
de projetos de interesse do setor privado.

A idéia é devolver às empresas, em forma de
financiamento, 73% do ICMS apurado. Com isso, °
Estado ficaria com uma receita em torno de 20% do
valor apurado e os Municípios com 7%. Dessa forma,
o Governo pretende eliminar o problema fiscal e
jurfdico criado pelo Fomentar, que prevê o repasse
direto de 70% do ICMS devido diretamente às
empresas beneficiadas e um quarto dos 30'%,
restantes às Prefeituras.

Como o Fomentar acumula um saldo devedor
de 140 milhões de reais de recursos não repassados·
às Prefeituras, o Governo tenta, com o novo projeto,
equacionar o problema.

Outra vantagem do Produzir é que o programa
prevê regras diferenciadas para pequen'3.s e
microempresas, levando em conta principalmente o
enquadramento delas no SIMPLES, o sistema
simplificado de contribuição fiscal criado pelo
Governo Federal. De acordo com a proposta, essas
empresas poderão financiar até 90% do ICMS du
rante cinco anos.

Por fim, o novo programa prevê também incenti·
vos fiscais adicionais às émpresasbeneficiadas, como'
apoio logfstico ena área de infra-estrutura .(energia,
transportes e telecomunicações)~

Como se vê, a iniciativa de substituir o Forl1entar
por um programa mais realista e de manter a política '
de incentivos fiscais ao setor produtivo mostra qUI:! o
Governo Marconi Perilo está no caminho' certo 'no
esforço em favor da'industrialização'do Estado eda

rt':lÍc'mi2!cild do crescimento econômico, do pleno
ernprego e do resgate da imensa dívida social do
Es:i::,do para calí1 os rIíais humildes.

Muito obrigado.
O SR. AlFiTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, tenho oeélpado esta tribuna, nos últimos dias,
cobrando iniciativas do Gov{3'rno Federal no sentido
de valorizar. as 4 milhões e 500 mil pequenas e micro
empresas brasileiras, que passam por dificuldades fi
nanceiras, e de reduzir as taxas de juros cobradas pe
los bancos dos cidadãos e das empresas brasileiras.

Em relação às pequenas (~ microempresas, as
principais dificuld~?i.des estão na falta de políticas espe
cíficas para o setor, principalmente o difícil acesso ao
crédito e o número insuficiente de linhas de crédito dos
principais bancos públicos, que ainda cobram taxas
;.~!L3vadas de juros para estes financiamentos.

Nos últimos dias, o Presidente da República, na
expectativa de reverter o quadro de impopularidade
crescente, resolveu, após quatro anos de esquecimen
to, lançar mão de medidas para melhorar a situação
das pequenas e microempresas, como a possibilidade
de renegociação de débitos fiscais em atraso e a cria
ção de um fundo de financiamento com recursos do
l3NDES, associadas à. tentativa de reduzir os juros
praticados no mercado financeiro - ainda são dos
mai:", altos no mundo -, o que beneficiaria toda a so
ciadode.

A adoção destas medidas, por enquanto, não
ge'ré:tI'I'lnl os resultados esperados pelo Governo,
porque os pequenos e microempresários não
coilseguem apresentar as gal'antias exigidas para a
con1ratação dos financiamentos pelas instituições
financeiras, eos juros cobrados ainda são muito altos.

Infelizmente, o que o Governo Federal não
enxerga, ou não quer enxergar, é que boa parte dos
elevados e escorchantes juros pagos pelos cidadãos
e empresários brasileiros são lucros abusivos que as
insti!uições. financeiras auferem, com o pretexto de
estarern-seqefendendo da inadimplência.

,Este fato criou um. paradoxo, pois os juros
praticados pelo mercado no perfodo de altos fndlces
deil"}flação .antes de 1994 são praticamente os
nwsmos que, se praticam após o Plano Real, quando
ainflaç.ã9 apresentou uma expressiva redução.

Este -paradoxo" é re.sponsável pelos resu~ados

queos'banoós obtiveram no último semestre, quando
em:nenhurrioutro mamentoda história reçe,nte do Brasil
estas· instituições financefras consegui~1'P tanto lucro
em um espaço tão curto a~ tempo. Na~.lidade, esta-
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mos assistindo a uma brutal transferência de recursos e sua pronta e eficaz resposta ao combate ao crime
da sociedade para um único setor da economia. \ no Estado do Piauí.

A sociedade brasileira espera que o Governo O Governador Mão Santa tem trabalhado
tenha coragem de se valer dos instrumentos que tem arduamente para o crescimento do nosso Piauí. Tem
a sua disposição, através do Banco Central, e feito em pouco tempo o que não foi feito em
regulamente a ação dos bancos, de maneira que os oportunidades passadas em todos os outros
mesmos possam trabalhar respeitando o limite ,governos. Por isso, às vezes é tão atacado. Mas, de
constitucional de juros. forma educada e proveitosa, dentro da polidez que

Outro assunto, Sr. Presidente, S,s e Srs. Depu- exige o cargo, por ocasião do aniversário do Piauí, o
tados: gostaria de registrar documento enviado pela Governador Mão Santa apresentou o balanço de
representação dos policiais federais do Estado do Rio suas realizações. São cinco anos que para nós,
Grande do Sul manifestando sua preocupação coma piauienses, representam 50, ou até mais, com
atual situação da sua categoria, que afeta toda a execução de grandes projetos e obras, abrangendo
sociedade. as áreas sociais e produtivas, como educação,

Devemos destacar o importante papel da investindo na informatização de escolas e aumento
Polícia Federal no combate a crimes corno o de vagas, dentre outros feitos.
narcotráfico, o descaminho, o contrabando e na 'Quer na área de saúde, de assistência aos po-
proteção de nossas fronteiras. bras, quer na geração de empregos, o atual Governo

Os policiais federais têm sido prejudicados com a mostra que fez muito mais. Além das grandes obras fí-
falta de reajustes em seus vencimentos bem corno sicas, como várias estradas asfaltadas em todas as re-
com a defasagem do seu efetivo administrativo, o que giõ.es, ,fez .barragens de grande porte, pontes, recu-
tem acarretado, nos últimos anos, desvio de servido-peração e ampliação de escolas, hospitais e penitenciá-
res policiais das atividades operacionais para exerce- rias; expansão do sistema de abastecimento d'água e
rem tarefas administrativas, corno serviços de secreta- ,~aneamento básico na capital e interior.
ria, atendimento ao público e telefonia. O tão invejado e atacado Serviço Social do

Conforme estudo realizado junto às Superinten- Estado é também uma das lutas do Governador Mão
dências e Delegacias da Polícia Federal, constatou-se Santa, pois ele representa parte do resgate da
o absurdo de que mais da metade do efetivo de policia- cidadania da população. Os carentes, Sr. Presidente,
is federais exercem funções meramente administrati- têm sido atendidos de forma intensa e sistemática.
vas e burocráticas. São mais de 50 projetos na área social, dentre eles o

Podemos perceber que não adianta o esforço projeto Deficiente Eficiente, que atende pessoas com
do Governo em realizar concursos para os cargos de necessidades especiais, oferecendo cadeiras de
policiais se após os cursos na Academia de Polícia rodas, muletas e próteses.
estes servidores irão diretamente ocupar funções na
burocracia do órgão, caracterizando um esforço vão S. Ex! o Governador, por exemplo, preocupado
do Governo. COm os pacientes que necessitam de transplante,

Desta forma, para solucionar esta situação, urge mandou' inaugurar um laboratório de transplantes,
a implementação de uma política de valorização dos trazendo, com este efeito, a interligação do Piauí com
servidores da Polícia Federal, revendo os salários de- a Central de Capacitação em Brasília e com o circuito
fasados destes servidores, bem como a imediata reali- mundial de transplante de medula óssea.
zação de concurso público par suprir as carências dos ' Durante os cinGo anos de adminis~raÇ.ão de
setores de apoio administrativo, possibilitando o retor- saúde, o Governo exMLrtqú'mais de 100 obras, entre
no imediato da totalidade dos policiais federais para construção, ampliação e reformas de postos de
sua função finalística. saúde e hospitais nos div~rsos Municípios do Estado.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (PMDB - PI. Pro- A população está muito sàtisfeita, e digo isso com
, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,s e pureza d'alma e o coração em'~idecido.

Srs. Deputados, o motivo principal deste discurso é Naárea da habitação, a nossa Cohab construiu mi-
manifestar minha felicidade por ser agraciado com a lharas de casas e apartamentos nos últimos cinco anos,
Medalha do Mérito da Ordem Estadual Renascença em contraposição ao estado de I~rgia dos governos
do Piauí e, neste dia, ver mais de duas mil pessoas anteriores. Além disso a Cohab lançou duas novi-
em praça publica saudar e agradecer a um Governa- dadas, a Vila Duplex e os apartamen.tos construídos e~
dor pelo seu interesse e dedicação aos mais carentes regime de autofinanciamento para oS\mais carentes.
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É este, Sr. Presidente, o Piauí de hoje, um de seriedade profissional e responsabilidade pública,
Estado que vamos transformar, em primeiro lugar, a ser seguido, sem sombra de dúvida, por todos os ór-
para o nosso povo viver contente. gãos de imprensa do País.

Muito obrigado. Os benefícios serão sentidos por toda a
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se- comunidade. Com tais medidas, ganharão os

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!! e Srs. Deputados, profissionais, as pessoas objeto das notícias, o
já se tornou lugar-comum, no Brasil deste final de público leitor. A noção de comportamento ético volta a
século, a exigência por uma retomada dos princípios servir de referência, tanto no que diz respeito ao
éticos, seja na política, nas relações de trabalho, na repórter, quanto ao consumidor. Trata-se, enfim, de
atividade da imprensa em geral. A pressão da opinião uma demonstração de amadurecimento no exercício
pública tem-se manifestado de forma cada vez mais da atividade, de compreensão do verdadeiro
clara no sentido da recuperação de valores éticos es- exercício da democracia e de assunção de
senciais a pautarem a conduta dos agentes públicos, responsabilidades em relação à formação da opinião
a atuação de empresários e entidades privadas, o pública local.
comportamento da mídia em termos de formação e Nossos cumprimentos, pois, à equipe do
informação. Correio Brazlllense, que, além de apresentar

Diante do debate, que ganha espaço em razão excelente desempenho no que se refere à produção
da fundamental importância do tema, algumas do jornal - haja vista os prêmios nacionais e
iniciativas têm sinalizado mudança de atitude internacionais a que vem fazendo jus -, mostra aguda
realmente salutar. Gostaríamos de salientar, nesse sensibilidade cívica e política tomando a frente de um
sentido, o exemplo do jornal Correio Braziliense, movimento pela preservação dos valores éticos no
que vem adotando, internamente, medidas cada vez trabalho da imprensa num momento capital da
mais eficazes de controle no que diz respeito à história do País.
manutenção dos padrões éticos estabelecidos pela Muito obrigado.
própria equipe de profissionais. O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pronuncia

Em abril passado, por ocasião do 38º aniversário o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
de Brasília, o Correio fez publicar o seu Código de Éti- Deputados, denuncio hoje desta tribuna mais um ato
ca, divulgando para seus leitores o conjunto de direitos de discriminação praticado pelo Governo Fernando
e deveres imposto a seus jornalistas, no cumprimento Henrique Cardoso contra os Estados do Norte.
de sua missão de servir a comunidade. Aí, afirmava-se O Ministério da Agricultura lançou, recentemen-
o papel da imprensa livre como prerrogativa democrá- te, por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
tica, a credibilidade junto ao leitor, as responsabilida- pecuária (EMBRAPA), em parceria com os Correios e
dás decorrentes da própria liberdade de expressão. o Incra, uma campanha nacional de produção de
Assim, ao repúdio a qualquer forma de censura, políti- sementes em comunidades rurais. Essa campanha
ca, ideológica ou social, acrescenta-se o fundamental pretende alcançar cerca de 5 mil comunidades rurais,
respeito à verdade dos fatos, à privacidade e à honra 100 mil agricultores e 500 mil hectares com o plantio
pessoal, ao princípio de distinção entre o fato e a opi- de sementes de alta qualidade de milho e feijão.
nião. Consolidam-se, ainda, entre outros, os deveres Somente na primeira fase da campanha, serão
de retificação, de presunção de inocência, de respeito distribuídas 50 toneladas de sementes de alta
aos compromissos assumidos com a fonte, de preser- qualidade junto às comunidades das Regiões Sul,
vação de segredos de Estado, de noticiar com inde- Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Apenas a Região
pendência em relação ao anunciante, no exclusivo in- Norte, Sr. Presidente, ficou de fora da campanha.
teresse da população. Salta aos olhos de todos o tratamento discrimi-

Mais recentemente, e para dar seqOêncla a tal natório, segregacionista, empregado pelo Governo
atitude, o Correio fez instalar, também publicamente, Federal para com o Norte. FHC não tem mais como
sua própria Comissão de Ética, destinada à avaliação negar a tamanha indiferença de seu Governo em rela-
da conduta de seus profissionais nesse campo, à elu- ção aos problemas que afligem as populações da Re-
cidação de dúvidas e controvérsias e ao estabeleci- gião.
mento de normas e procedimentos específicos, tendo Registro aqui a importância dessa campanha de
em vista o perfeito cumprimento dos princípios consa- distribuição de sementes, citando o próprio Presidente
grados pelo Código. Dessa forma, o jornal passa da da Embrapa, Alberto Duque, que afirma ser a medida
teoria à prática, num exemplo extremamente salutar "uma forma realista de se trabalhar com a agricultura



Antônio Neto

Vassalo - aquele que presta vassalagem (do
Aurélio). Vassalagem - ato de submissão (idem).

Era uma vez um presidente de um Banco Cen
trai de um país latino-americano que havia nascido na
Metrópole. Lá, também, formou-se economista e,
como tal, adquiriu conhecimentos, indispensáveis à
prática de políticas de total atrelamento das
economias emergentes, ou periféricas, às economias
centrais.

Depois de ter sido diretor do Banco Central
desse mesmo país, recebeu, prontamente, convite
para assessorar o megaespeculador da Metrópole e
o que mais especulava com as economias coloniais
ou neocoloniais, a título apenas de honorários, como
confessaria , posteriormente, em reunião pública
(tudo pela causa...). Afinal, detinha informações
privilegiadas e poderia, dessa forma, servir ao patrão
com presteza e dedicação.

Instalou-se na colônia o governo mais
subserviente de todos aos interesses da Metrópole e
de seus financistas. Veio crise após crise e, entre uma
e outra, convidaram-no para a chefia do Banco Cen
trai, órgão responsável pela política monetária
praticada no País. Somente quem convivera e
conhecera, de perto e durante tantos anos, os
interesses da Metrópole e de seus mantenedores,
poderia exercer com competência tarefa de tamanha
magnitude.

Em uma das suas viagens à terra-mãe, o novo
presidente do Banco Central afirmou, em alto e bom
som, que os especuladores internacionais, ironica
mente chamados de "investidores", não deveriam colo
car um só níquel numa das províncias, cujo chefe polí
tico rebelara-se contra o endividamento e em defesa
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familiar no País". Acrescenta o Presidente da Embra- Afinal, a maior Região em extensão deste País
pa que, mediante a melhoria de qualidade das se- não pode continuar a ser economicamente alijada da
mentes plantadas, será possível aumentar a produti- Federação por um Governo que não tem o menor
vidade no campo e o rendimento dos agricultores. A compromisso com o progresso social das populações
campanha tem justamente este objetivo. do Norte.

Segundo o coordenador da campanha, o Era o que tinha a dizer. Obrigado.
pesquisador Antônio Bahia, hoje aproximadamente O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Pronuncia
40% das sementes utilizadas pelos agricultores são o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
de baixa produtividade. Deputados, pela sua oportunf jade, solicito a V. Ex!!

Cito as declarações do Presidente da Embrapa que determine a publicação nos Anais da casa do ar-
e do coordenador, apenas para ilustrar a importância tigo "Os vassalos e a vassalagem", de autoria do Pre-
desta distribuição de sementes, que não pode deixar sidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, Antô-
de atender às comunidades rurais da Região Norte. nio Neto, publicado no jornal O Popular.

Lamento, portanto, o discurso do Presidente ARTIGO A QUE SE REFERE O
Fernando Henrique Cardoso em relação à Região. ORADOR:
Demonstra a total falta de sintonia de seu Governo OS VASSALOS E A VASSALAGEM
com os interesses e os anseios dos povos da
Amazônia.

Quando o Governo libera recursos federais,
propositalmente esquece-se da Amazônia. Quando
abre uma linha de financiamento para a construção
de milhares de moradias, como o recente Programa
de Arrendamento' Residencial (PAR), lançado pela
Caixa Econômica Federal, esquece-se dos Estados
do Norte. Agora, na ocasião em que se realiza uma
campanha de distribuição de 50 toneladas de
sementes de alta produtividade, não há a previsão de
se destinar um quilo sequer para as comunidades
rurais da Amazônia.

Isto é uma afronta, Sr, Presidente. As bancadas
estaduais da Região Norte nesta Casa e no Senado
Federal têm que se rebelar contra as medidas discrimi
natórias que o Governo Fernando Henrique vem ado
tando contra a Região. As populações do Norte pagam
impostos do mesmo modo que as populações dos
Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por isso, me
recem respeito e igualdade de tratamento.

Este Governo não pode, de forma alguma,
privar os povos da Amazônia dos benefícios
decorrentes dos programas e da repartição de
recursos federais, pois tal procedimento espanca o
pacto federativo.

A bancada do Norte no Congresso Nacional
necessita unir-se numa frente coesa para reagir às
infâmias financeiras perpetradas pelo Governo contra
a Região.

Apelarei ao Sr. Ministro da Agricultura para que
revise o modelo de distribuição da campanha
nacional de produção de sementes em comunidades
rurais, para que os Estados da Amazônia também
sejam contemplados.
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do patrimônio energético que estava sob sua respon- Brasil, para frear mais uma derrama no bolso dos
sabilidade. especuladores amaricanos.

A Província se levantou e, com ela todo País, Cada um está reservando o seu lugar na história
tomado por um forte sentimento de auto-estima que do povo brasileiro.
muitos, consideraram morto. O movimento popular Fernando Henrique, Pedro Malan e Armínio
ganhou as ruas e... era uma vez um presidente do Fraga, como bons vassalos, praticaram mais um ato
Banco Central. de vassalagem, como se o sentimento Iibertário não

Certamente, dentro de algumas décadas, mais tivesse abrigo nas boas e pacatas Gerais. Nos
nossos netos e bisnetos estarão lendo ou escrevendo poucos dias que lhes restam, receberão os ventos
essa história, entre tantas outras passagens do Brasil que sopram daquelas montanhas e serão varridos de
contemporâneo. nosso mapa político muito mais cedo do que

Quem olhar para trás identificará não um imaginam.
governo, mas uma quadrilha que apoderou-se do Quem viver, verá.
governo central para subordinar nossa economia aos O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
interesses do sistema financeiro em decadência. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu-

Fernando Henrique conseguirá passar para a tados, o Fórum da Produção Familiar Rural de Santa-
história como o responsável pelo governo mais antina- rém e o Grupo de Trabalho da Amazônia - GTA estão
cional de todos os que atravessaram a República. Ne- encaminhando ao Ministro do Meio Ambiel'}te, Sr. Sar-
nhum, antes dele, conseguiu ser tão obediente aos di- ney Filho, documento em que pedem providências
tames forâneos e á insistência tresloucada e desespe- para combater o fogo na região oeste do Pará, expos-
rada de se manter padrões de vida nos países desen- ta a altíssimo risco de incêndios, particularmente na
volvidos às custas da fome e da miséria dos países em região de Santarém e Belterra, onde grandes áreas
desenvolvimento. são destruídas pelo fogo.

O documento, elaborado na I Jornada de Preven-
Por aqui passou, dirão os historiadores sérios, ção de Queimadas Acidentais em Santarém, que reuniu

um governo que permitiu a triplicação dos lucros das organizações governamentais e não-governamentais,
multinacionais remetidos para o Exterior; por aqui entidades de pesquisa e de extensão, apresenta as se-
passou um governo que destruiu a indústria, a guintes reivindicações:
agricultura e o comércio, promovendo o maior
desemprego de nossa história. Por aqui passou um 1) Que disponibilize funcionários do Ibama em

Santarém para os treinamentos promovidos durante
governo que agrediu os idosos e vendeu o patrimônio
do povo brasileiro a preço de fim de feira. a jornada e para o acompanhamento e apoio às

visitas de campo nas comunidades;
Chega de repetir os números. Para o povo 2) Que se considere os pedidos de autorização

t~abalhador, sofrido e martirizado, basta a realidade de queima controlada a serem protocolados no Ibama
do cotidiano. pelas entidades envolvidas na jornada, revendo

E Armínio Fraga será reconhecido pelas futuras com a máxima urgência a aplicação local da Porta-
Igerações como um dos mais legítimos representantes ria n2 331, de 2 de setembro de 1999;
dos agiotas internacionais a ocupar um alto posto no 3) Que proíba as autorizações de queimadas
comando da economia brasileira. até 6 de novembro, conSiderando que o período prin-

Não há' nele, muito menos em Malan ou cipal de uso da queimada pelo agricultor é o mês de
~ernando Henrique, qualquer sentimento de Pátria e outubro;
aeNação, totalmente inexistente em suas emoções. 4) Que promova a continuidade do curso de
Para eles, Nação é uma formulação longínqua, combate às queimadas acidentais na Floresta
pertencente a fases já ultrapassadas e, igualmente, Nacional do Tapajós e amplie essa iniciativa para a
distantes de nosso calendário geopolítico. Resex-Tapajós-Arapiuns e entidades da jornada; e,

O Silvério entregou a cabeça do Alferes à Coroa finalmente, que se apóie totalmente o Proteger tl.1
Portuguesa, esta já dependente dos bancos ingleses. para continuidade das atividades do GTA, como
Fernando Henrique e Armínio Fraga apunhaiaram iniciativa da sociedade civil para prevenção de
Minas e denunciaram Itamar diretamente à Metrópole queimadas acidentais na Amazônia.
como o chefe dos insubordinados, que insiste (veja Alertar para os imensos prejuízos e os crimes
que loucura) em defender os rios e o patrimônio cometidos contra o meio ambiente é uma ação
energético de seu Estado e, consequentemente, do permanente de nossa bancada e das entidades de
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nossa reglao. Porém, a falta de agilidade e de incluídos o déficit de 2,3 bilhões de reais registrados
interesse do Governo provocam danos irreversíveis, no exercício financeiro de 1998; nem a segunda
com a destruição de nosso patrimônio e de nossos parcela do socorro financeiro para a privatização do
recursos naturais. Banestado, prevista em 1,7 bilhão de reais; nem as

Espero que o Ministro do Meio Ambiente dívidas com precatórios e fornecedores; nem os 500
considere todas as solicitações apresentadas e as milhões de reais em títulos podres comprados pelo
questões apresentadas pelas entidades no Banestado dos Governos de Alagoas e Santa
documento, e que ofereça condições de recursos Catarina e dos Municípios de Osasco e Guarulhos.
materiais e humanos para que o Ibama possa atuar O Senador não se limita a pedir informações ao
de forma eficiente no combate às queimadas em Ministério da Fazenda, mas também providências
nossa região. administrativas contra o processo de dilapidação do

Era o que tinha a dizer. patrimônio do Estado do Paraná deflagrado pelo
O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pro- Governo Jaime Lerner.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Segundo as informações divulgadas, o Governo
Srs. Deputados, num momento em que o País inteiro paranaense detém hoje somente 31 % do patrimônio
está sendo submetido a um grande esforço para equi- líquido da Capei, uma das maiores companhias de
Iibrar suas contas, com sacrifícios por parte de todos, energia elétrica do País. Todo o restante do
venho a esta tribuna para destacar um problema que patrimônio da empresa já foi colocado como caução
infelizmente está atingindo o meu Estado - o Paraná para empréstimos do Estado junto ao BNDES.
- e que foi destacado na semana passada em discur- O problema, como bem destacou o Senador, é
so do Senador Álvaro Dias, no Senado. que esses empréstimos feitos com a garantia do patri-

O Senador Álvaro Dias requereu ao Ministério mônio da Capei não resultaram em benefícios ou
da Fazenda informações detalhadas sobre os valores obras para a população do Paraná. Pelo contrário; des-
das dívidas interna e externa do Estado, de janeiro de de o final do ano passado, o Governo Jaime Lerner
1992 a setembro deste ano; a pendência com suspendeu a execução de centenas de obras em todo
precatórios - créditos garantidos por sentença judi- o Estado - promessas de campanha de reeleição do
cial; e o débito com fornecedores. Governador - alegando falta de recursos.

O Senador pede ainda uma cópia do relatório Como bem destacou o Senador Álvaro Dias, a
elaborado por técnicos da Secretaria do Tesouro atual reivindicação do Governo Jaime Lerner, que
Nacional que analisa o pedido do Governo do Paraná quer a antecipação, pela União, dos valores
de antecipação dos royalties da Usina Hidrelétrica de referentes aos próximos 23 anos de royalties da
Itaipu. Itaipu Binacional devidos ao Estado, representa uma

Todas essas informações estão sendo requeri- confissão de insolvência.
das pelo Senador, que é Presidente do PSDB no Para- No momento em que o Congresso Nacional dis-
ná, porque existem dados oficiais que mostram que o cute o projeto de lei de responsabilidade fiscal, que
atual Governo está levando o Estado a uma situação

pretende estabelecer mecanismos rigorosos para o
que beira a insolvência. controle das finanças de Estados e Municípios, não

Em pronunciamento na semana passada, na tri- podemos deixar que governos irresponsáveis continu-
buna do Senado, Álvaro Dias demonstrou, com base em a dilapidar o patrimônio público, aumentando suas
em dados fornecidos pelo Departamento de Dívida dívidas apenas para dar suporte a seus projetos políti-
Pública do Banco Central, que a dívida do Paraná foi a cos futuros.
que mais cresceu entre os Estados brasileiros nos
últimos cinco anos. Épreciso que o Congresso Nacional e o Governo

Federal, através das instâncias administrativas res-Segundo informações oficiais do Banco Central,
a dívida paranaense saJ!9U de 1,3 bilhão de reais em ponsáveis pelo controle do erário público, exijam des-

~ ~~~. ~~~~~~e~~~~~~ã~a~~~ ~~~~~~~~:a r~~i~:~ ~~: ~~~~~~~~ s~~~e~:i~e r::~~~:g:~~~~~~o~~t~
era de 4,8 bilhões de reais em janeiro de 1998. esforço do ajuste fiscal do País.

A situação é ainda mais grave, mostram os da- Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di-
dos divulgados pelo Senador tucano, quando se vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
considera que nos 8,7 bilhões de reais de dívida do Brasil.
contabilizados até junho deste ano, não estão Muito obrigado.
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o SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-!!!
e Srs. Deputados, encontra-se em pleno andamento,
para ser aplicado na Baixada Fluminense, projeto da
maior importância para melhoria de todo o funciona
mento do Sistema Único de Saúde (SUS).

.Refiro-me ao Consórcio Intermunicipal de Saú
de, instrumento fundamental para a hierarquização e
regionalização da rede de serviços de atendimento à
população, integrante das diretrizes da ação do Minis
tério da Saúde, desde o ano passado, é já implantado
em outras regiões do Rio de Janeiro e de outros Esta
dos, com resultados altamente satisfatórios.

De fato, Sr. Presidente, as regiões noroeste,
centro-sul e do Vale do Paraíba, no Estado do Rio de
Janeiro, já se beneficiam desse modelo associativo
baseado em acordo firmado entre Municípios, sem
prejuízo de sua autonomia, visando ao interesse
comum de economia e eficiência com a otimização de
recursos humanos e materiais.

Há inúmeras vantagens de ordem prática, que se
identificam por benefícios diretos à população, desde a
criação de condições para oferecer, na região, trata
mento de natureza mais complexa, evitando-se o des
locamento de pacientes a Municípios mais distantes,
diminuindo-se as incertezas e os sacrifícios de doen·
tes e familiares.

A concentração dos investimentos necessários,
por exemplo, à aquisição de equipamentos destinados
à realização de diagnósticos, exames e tratamentos
mais modernos e sacrificados garante não apenas
economia de recursos como, sobretudo, a desejada ra
cionalização no gerenciamento ambulatorial e hospita
lar, porque disciplina a prestação de serviços especia
lizados, distribuindo-a de forma ordenada, organizada,
entre as diferentes unidades de atendimento.

Todos os Municípios, na celebração do Consór
cio, depois de aprovada lei específica pelas respecti
vas Câmaras Municipais, assumem o compromisso de
participação solidária nas despesas conjuntas da rede
regional do SUS, contribuindo financeiramente na pro
porção de sua cota-parte e, obviamente, recebendo a
correspondente parcela da receita destinada à área
de saúde pelo Estado.

A implantação do Consórcio constitui, por isso,
providência que merece todo o nosso apoio e
aplauso, por significar um grande avanço na questão
da administração do sistema de saúde em nosso
País.

Tenho enfatizado, Sr. Presidente, que, paralela
mente à necessidade de mais recursos ao setor, o
grande problema da saúde é de ordem gerencial,

mediante a aplicação de métodos que racionalizam
gastos e façam aumentar o grau de eficiência das uni
dades que integram a respectiva rede hospitalar.

Estou certo de que a Câmara Municipal de Nova
Iguaçu e as dos demais Municípios da Baixada
Fluminense aprovarão brevemente leis autorizando
as Prefeituras a se associarem ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde, em benefício de toda a
população.

Cumprimento, pois, os responsáveis por essa
meritória iniciativa, principalmente do Ministério da
Saúde, que desenvolveu grandes esforços para a
adoção de novas iniciativas capazes de realmente
equacionar toda a problemática da Saúde no Brasil,
para a qual se torna indispensável, vale repetir, Sr.
Presidente, a alocação de maior volume de recursos
orçamentários nas três esferas da administração.

Nesse sentido, votarei favoravelmente à PEC
nº 169-B/93, que prevê maior fatia dos orçamentos
da União, Estados e Municípios para a manutenção
do Sistema Único de Saúde com o financiamento das
redes pública, filantrópicas e conveniadas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-!!! e Srs.
Deputados, nem bem começou a funcionar a nova fei
ra em Camaçari, na Bahia, e os protestos já prolife
ram pelo recinto. Os feirantes foram transferidos por
ordem da Prefeitura de Camaçari, há três semanas,
para uma área provisória, localizada no Bairro de
Bomba. Essa mudança trouxe uma série de proble
mas para aqueles que pensavam em melhores pers
pectivas de vida.

Por algumas vezes já tive oportunidade de
conversar com as pessoas que trabalham e tiram seu
sustento da feira. A realidade relatada pelos próprios
feirantes traz a seguinte realidade: com 1.580 pontos
de venda dos mais variados produtos, a área da feira
não tem segurança, higiene e conforto para quem
vende e quem compra no local. Os feirantes estão
inconformados com o pequeno tamanho das
instalações e a redução do volume de vendas.
Enquanto aguardam a construção do novo mercado
de Camaçari, os barraqueiros ficam à mercê de
providências para resolver as más condições de
traba:lho a que estão submetidos, exceto os que foram
"protegidos" por algum laço de amizade ou algo
parecido.

Pois bem, mal começamos a circular e já
pudemos sentir os ânimos arrefecidos dos feirantes,
ante a possibilidade de melhoria do padrão da nova
feira: "Quando chove aqui, é uma desgraça total.



Outubro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 51175

Ficamos com água até nas canelas, misturada com calada. Aqui é tudo matar os outros" - disse revoltada
lama, e ainda perdemos muita mercadoria, porque a dona de uma banca de verduras.
não temos depósito para guardar as coisas. Antes, eu Outra verdureira vai mais longe. Disse que quem
tinha uma barraca de 11 metros e agora fiquei com fez o projeto da feira é ignorante porque, além de
uma de 2 metros. O espaço é pequenó demais. discriminar as pessoas na localização, "botou tudo
Falaram que a gente vinha pra cá temporário, mas eu junto: verdura, fruta e lanche. Tô com a mercadoria
não acredito. Aqui não tem nenhuma segurança; tá toda podre, venha ver só, que não estou mentindo.
cheio de vagabundo espalhado atacando a gente"- Não vendo nada, há 15 dias. Estamos cochilando no
desabafa um dos proprietários de um box de cereais, pé da banca, e tenho 15 anos de feira. Criei meus 10
feirante há 14 anos. Afirma ainda sentir-se filhos com a feira e agora estou devendo e vou ter que
decepcionado, pois o Prefeito sequer convocou os pedir emprestado para pagar. Gastei dinheiro com
feirantes para uma reunião, a fim de averiguar o que retrato para poder pegar o ponto e fiquei na pior. É
seria melhor para eles. melhor ficar clandestina. Prometeram até revólver se

Todos os depoimentos foram unânimes na falasse. Parece malvadeza; o Matias chegou outro dia
declaração da forma autoritária com que foi feita a e já está lá na frente. Dona Júlia tem 46 anos e ficou
transferência. "Cortaram a luz para que todos com a última barraca, junto do banheiro. Tem gente
saíssem. Deveriam convocar uma reunião, não pegar que tinha quatro bancas e agora tem um cocho e
o pessoal e jogar pra fora, como se fosse cachorro. passa privação. A água molha em cima e embaixo e
Nós queríamos um local decente, onde não estraga tudo. Só se o Prefeito der comida para a
tivéssemos que ficar fazendo construção com gente".
recursos do próprio bolso, pois recebemos uma Fora isso, o setor de vestuário reclama que no
barraca coberta faltando o balcão. Então, quem espaço prometido como de livre acesso a pedestres
acredita que isso vai mudar, se não dão ouvidos à será preenchido por bares, onde acontece muita vi0-

gente?" - criticou um feirante da área de roupas e lência e vão encobrir as barracas, que ficarão sem
sapatos. passagem para os clientes. Além do mais, "o horário

Outra reclamação de que comungam os de funcionamento vai até à meia-noite e nós fecha-
feirantes, além da falta da rede de esgoto, é a falta de mos às 19 horas. Então vamos ficar expostos, sem
água no período da tarde, pois não têm como fazer segurança. Já houve vários roubos por aqui e cadê os
higiene ou lavar utensílios, o que causa grande policiais?" - questiona o pessoal do vestuário. Eles
desconforto. Principalmente em alguns locais da feira, avaliaram que os bares deveriam ter uma área pró-
onde as barracas são apertadas e com pouca pria, fora da feira. 'íá tudo misturado e desorganiza-
ventilação, os feirantes penam com o calor do. Não teve planejamento: bar com açougue. Onde já
causticante da proximidade do verão. se viu isso? Só na cabeça deles".

Os problemas não param por aqui. O pior, Outras questões que ainda vieram à tona,
segundo várias declarações, foi a falta de critérios e expostas pelos feirantes, são: seriam transferidos
as injustiças quanto à alocação dos feirantes. pontos de ônibus e Kombis, o que não ocorreu; custos
Segundo depoimentos, na transferência, não se muito altos para construção de boxes "para um local
atendeu às reivindicações dos proprietários das provisório". E, para finalizar, os vizinhos de barracas
antigas barracas. Pelo contráriq, "Os feirantes mais de frutas disseram que não tiveram prazo para mudar
velhos ficaram com os piorés pontos, e quem nunca e nessa mudança perderam muitos produtos. Um
teve ponto na feira de repente está nos melhores deles só se recadastrou pelo Sindicato e disse que foi
locais. Eu tenho 14 anos de feira e, além de trabalhar discriminado pelo título, por ser de Sergipe. Afirmou
na lama quando chove, fiquei com um lugar péssimo que não ganhou espaço e trabalha na feira há sete
e não consigo vender nada. Tá todo mundo passando anos. Agora está com as mercadorias expostas ao sol
fome. Tenho 6 filhos pra criar, mais despesa com e à chuva, com briga pelo espaço. "Querem tirar os
aluguel e o homem veio aqui, me humilhou, me pequenos e até os carrinhos de mão daqui, mas nós
chamou de 'negra' e disse que meu ponto era aqui. temos que trabalhar para sobreviver. Não temos lugar
Agora veja tamanha falta de respeito e sofrimento que para descarregar. Antes eu tinha ponto, agora fiquei
eu passei. É uma vergonha, um 'absurdo. Não tenho sem nada. É tudo uma máfia que rola solta por aqui",
esperança. Lá, no outro centro, para onde querem relatou um deles.
nos mandar, vai ser a mesma coisa. Camaçari não As obras do futuro mercado têm previsão de
tem direito, nem lei. Não sou cemitério para ficar durar dez meses e devem ser iniciadas no próximo
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mês, envolvendo um volume de recursos da ordem de FHC e seus aliados no Congresso estão
de R$11 milhões, sendo parte da Prefeitura e de afinadíssimos no propósito de descumprir esse
bancos de investimento. preceito, deixando o povo brasileiro descoberto em

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, passo a relação à Saúde e refém dos mercadores, donos dos
abordar outro assunto. A garantia de verbas para a convênios médicos, que intitulam literalmente seus
manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS) é o contratos como "plano de saúde", isto é, para os que
melhor e mais significativo exemplo do debate que têm saúde, já que seus clientes passam por muitos
vem sendo diuturnamente travado entre uma oposi- dissabores quando a perdem e necessitam
ção que defende o cidadão e o conjunto de lideranças atendimento.
de um governo que só tem fachada e esbanja o di- Muito obrigado, Sr. Presidente.
nheiro público em propaganda que algumas vezes O SR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o
tende a ser ilusória, pois omite o lado prejudicial. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Depu-

A Proposta de Emenda Constitucional nº 169, de tados, não se pode deixar de reconhecer que a admi-
1993, vem sendo debatida, e todos os profissionais e nistração pública brasileira necessita de recursos fi-
defensores da Saúde anseia,m pela sua votação, pois nanceiros para bem desenvolver os seus programas
essa PEC vincula verbas do Orçamento para o funcio- e alcançar suas metas, na medida em que a máquina,
namento do SUS, e os anos vão passando sem que os como um todo, não exerce atividade econômica e tem
donos do poder permitam a sua viabilidade. por finalidade maior a prestação de serviços como

O substitutivo à proposta não contempla a contrapartida de tudo aquilo que arrecada do contri-
necessidade de aumento real de recursos da União buinte.
para um setor primordial na área social, que, depois O Município - berço das iniciativas que levam ao
de constituir-se num dos dedos daquela mão engrandecimento da Nação - exerce papel primordial
espalmada de FHC em sua primeira campanha, vem na execução de programas voltados para o bem-estar'
sendo sucateada e acumula nestes 5 anos uma série das coletividades.
de episódios que envolvem maus-tratos, atendimento Dentro desse contexto, Sr. Presidente, não pode-
precário, falta de material básico, provocando até ria deixar de trazer ao conhecimento desta Casa a mi-
casos de mortes coletivas. nha estranheza e o meu desapontamento diante da

Não podemos concordar com a fórmula maneira como certos prefeitos municipais, além de
apresentada, pela qual Estados e Municípios ficam comprometerem a renda dos'Municípios que adminis-
obrigados à subida gradual de recursos aplicados na tram, avançam sobre a obtenção de empréstimos fi-
Saúde, enquanto que para a União não existe o nanceiros para obras nem sempre necessárias.
mesmo compromisso, demonstrando que o caixa do É o que acontece com o Município de Belford
Tesouro tem outras destinações, alheias ao Roxo, S~ e Srs. Deputados, na Baixada Fluminense,
desenvolvimento da saúde do cidadão. onde a Prefeita, a pretexto de executar uma imaginá-

A bancada do Partido dos Trabalhadores ria reforma administrativa, acaba de ser autorizada
apresentou emenda para incluir na proposta de pela Câmara Municipal a contrair empréstimo junto à
aumento de 5% para o ano 2000 a atualização prévia Caixa Econômica Federal no valor de 14 milhões de
do Orçamento pelo índice inflacionário, mas os reais; isto, a menos de um ano de sua sucessão, con-
Líderes governistas não concordam, portanto siderando que a Prefeitura está em atraso de até um
desejam que o ano 2000 tenha menos verba para a ano no pagamento de empreiteiras e outros serviços,
Saúde, já que a inflação não será inferior a 15%. o que significa que Belford Roxo terá mais esse en-

Em contrapartida, a bancada do PT não concor- cargo que o povo não pediu.
da com a idéia de basear o aumento do Orçamento no Não éde hoje, Sr. Presidente, que o País procura
PIB - Produto Interno Bruto, e no aumento populacio- um modelo para as administrações municipais, capaz
nal, já que não representam a garantia que queremos de compatibilizar seus compromissos com as verdade-
para a verdadeira implementação do Sistema Único de iras necessidades de suas populações.
Saúde (SUS) e o cumprimento do preceito constitucio- São incontáveis os casos de rejeição de contas
nal que diz: "A saúde é direito de todos e dever do de administrações municipais, por improbidade ou
Estado". vícios na formulação de relatórios anuais. M~smo

Depois de tantos anos batalhando para que assim raríssimo é o caso em que o mau administrador
essa proposta seja discutida em plenário, é presta à Justiça as contas que deveria ter prestado à
lamentável a constatação de que a equipe econômica sociedade.
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Não sei se Belford Roxo está realmente assegure o tratamento adequado às Cooperativas de
precisando desses 14 milhões de reais para a Crédito, mantendo os prazos vigentes, isto é, os dias 20
propalada reforma administrativa da Prefeita Maria e 25 do mês para o cumprimento da remessa dos dis-
Lúcia. Mas, como estamos a um ano de sua sucessão quetes, restabelecendo assim o estímulo que a Consti-
e, até prova em contrário, tudo não passa de um tuição Federal atribuiu em favor do Sistema Cooperati-
engodo e de uma fantasia, o povo deve lutar para vista.
impedir a realização desse empréstimo de 14 milhões Muito obrigado.
de reais, que verdadeiramente será usado para fins O SR. EDlNHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronuncia
eleitorais, como tentou o então Prefeito Mair Rosa o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Depu-
(atitude que foi criticada pela atual Prefeita), mas os tados, o último levantamento populacional realizado
Vereadores da época evitaram. Isto pode significar a pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
falência do nosso Município. (IBGE), em 1996, concluiu que aproximadamente 80%

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srê! e da população moram em cidades. Essa alta concentra-
Srs. Deputados. ção urbana em nosso País, porém, é um fenômeno re-

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. lativamente recente.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! Até os anos 50, o Brasil tinha a maioria da sua
e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para, em população morando na zona rural, conseqüência de
nome da Cooperativa de Crédito dos Fornecedores nossa economia agrícola e da conseqüente falta de
de Cana de Piracicaba, solicitar ao Presidente do atrativos nas cidades. Já a partir do início dos anos
Banco Central, Dr. Arminio Fraga Neto, que reveja a 60, com a industrialização em nosso País, esse perfil
Circular nº 2.920, de 19 de agosto de 1999, que esta- se inverteu, e as áreas urbanas foram recebendo
beleceu a redução de prazo de entrega dos disquetes mais e mais gente em busca de um futuro melhor.
contendo as informações dos balancetes mensais e Hoje, a maioria dos brasileiros vive em cidades,
de balanço, passando, no caso dos balancetes, do dia e alguns dos principais problemas brasileiros são, an-
20 para o dia 5 de cada mês e, no caso do balanço se- tes de mais nada, urbanos, tais como a habitação, a
mestral, do dia 25 para o dia 10. Essa redução de pra- segurança, o transporte público e o saneamento
zo traz para as Cooperativas de Crédito sérios riscos básico.
de multas e dificuldades para o encerramento e levan- O Unicef, órgão da ONU que cuida da infância e
tamento de dados. juventude, calcula que, dos cerca de 5.507 Municípios

Os dias 20 e 25 anteriormente exigidos é algo brasileiros, 479 ainda não têm saneamento básico. No
razoável que pode ser cumprido pelas Cooperativas tocante à habitação, estudos oficiais apontam que há
de Crédito, não gerando o risco de multas um déficit de cerca de 4 milhões de novas moradias.
estabelecidas pela legislação. Os problemas das cidades precisam ter

A Constituição Federal prevê no art. 174, § 2º, prioridade na agenda pública do País. Entretanto,
que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e ou- trata-se de questões complexas, para as quais não há
tras formas de associação. A referida Circular do Ban- soluções únicas - nem mágicas. É necessário muito
co Central, reduzindo os prazos para as Cooperativas debate, muito esclarecimento, muita informação para
de Crédito, criará uma verdadeira indústria de multas, que as soluções sejam encontradas dentro de um
e o Sistema Cooperativista não está preparado finan- quadro que agregue justiça social com coerência e
celramente para o custeio desse processo. competência administrativa.

Como as Cooperativas dá' Crédito são Uma boa oportunidade para que comecemos
sociedades de pessoas, sem fins lucrativos, regidas um debate sistematizado sobre essas questões
pela Lei nll 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e, no poderá ocorrer ainda este ano. A Comissão de
caso do risco financeiro, deve ser considerado que Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos
inexistem recursos-para- pagamento de multas pelo Deputados vai promover, entre os dias 1 e 3 de
descumprimento de prazos, pleiteiam um tratamento dezembro próximo, a 1ª Conferência das Cidades.
adequado, como prevê a nossa Constituição, pelo A proposta dos idealizadores é reunir administra-
artigo que citei acima. dores públicos, representantes de Organizações

Sr.· Presidente e nobres Deputados, diante do Não-Governamentais, Parlamentares e os vários
exposto, quero, nesta oportunidade, fazer o meu ape- segmentos da sociedade civil para debater temas
lo ao Or. Arminio Fraga, Presidente do Banco Central, como habitação, saneamento, oferta de serviços pú-
no sentido de rever a Circular nº 2.920, de forma que blicos e equipamentos, meio ambiente, desenvolvi-
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mento sustentável, transporte, legislação, concessão Conciliação e Julgamento de Santos de 1953 a 1954.
de serviços públicos, enfim, tudo o que diga respeito Ocupou a cadeira de professor assistente de
às cidades. Legislação Social, na Faculdade Católica de Direito

Serão três dias de palestras, debates e exibição de Santos. Foi Presidente da Ordem dos Advogados
de vídeos e documentários, que prometem juntar as do Brasil, Secção de São Paulo (1967-1969),
melhores cabeças do País para discutir e propor Conselheiro nato da OAB, Advogado e Consultor
soluções para a vida urbana, independentemente de Jurídico de empresas e entidades sindicais do País.
ideologia, partido ou setor econômico. Na esfera do Serviço Público Federal, começou

O desenvolvimento do Brasil passa pelas a sua vida funcional em 1939, com 23 anos, no cargo
cidades, o que pressupõe a superação de novos e de Ajudante Técnico do antigo Dasp. Ocupou, daí em
velhos problemas. Acredito que, para o próximo diante, diversos cargos, como o de Diretor do
milênio, a sociedade exigirá que os administradores Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do
públicos tenham como objetivo, cada vez mais, a Trabalho e Previdência Social (1961, 1967/1969).
busca de qualidade de vida para todos. Exonerou-se do cargo de Chefe de Gabinete do

Evidentemente, muitos dos problemas dos Ministro Jarbas Passarinho, então titular da Pasta da
Municípios estão atrelados a questões que fogem à Educação e Cultura, para concorrer ao mandato de
alçada do que um administrador municipal pode re- Deputado Federal por São Paulo, quando foi eleito.
solver sozinho, como a questão da legislação IIdélio Martins atuou nesta Casa apenas quatro
tributária, a do desemprego, que afeta todo o País, e a anos, mas deixou marcas indeléveis de seu talento,
das condições econômicas de modo geral, com os de seu desassombro, de sua independência, de sua
reflexos no aumento da criminalidade, na qualidade insubserviência, de seu repúdio diante de um direito
da saúde e da educação, sem esquecer que esses violado, de uma regra desatendida, e de seu
dois setores são operados conjuntamente com inconformismo diante de certas situações que, em
Estados e União. muitos casos, mereciam apenas acomodações

Porém, não podemos ficar esperando que as daqueles que não tinham dentro de si aquele poder
soluções venham de cima. Temos que começar a de resistência para gritar, para discordar, para
discutir propostas a partir do nosso cotidiano, da intransigir.
realidade imediata, daquilo que nos toca primeiro, ou Membro da Comissão de Finanças, dela foi
seja, a vida na cidade. Vice-Presidente (1971/1974); Vice-Presidente da

O SR'. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pro- Comissão Especial de Elaboração de Projetos de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!! e Leis Complementares à Constituição; foi o Relator da
Srs. Deputados, no mês em que completaria 83 anos, Comissão Mista incumbida do Projeto de Lei
quero deixar registrado nesta Casa um breve relato Complementar nº 1, de 1971 (CN), que "Institui o
da vida de Ildélio Martins, Deputado Federal, eleito Programa de Assistência ao Trabalhador Rural";
para a Legislatura de 1971/1975 pela Arena de São membro da Comissão Mista do Projeto de Lei nº 1, de
Paulo, Estado que o adotou desde muito jovem. Esse 1971, que "Dispõe sobre a forma e apresentação dos
nosso inesquecível companheiro nasceu na cidade símbolos nacionais"; foi também membro da
de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, onde re- Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre
pousam suas cinzas, e faleceu aqui em Brasília, em o Projeto de Lei nº 18, de 1973, que "Adapta ao novo
10 de julho próximo passado. Código de Processo Civil as lei~ que menciona";

IIdélio dedicou quase toda a sua vida à membro da Comissão encarregada de elaborar me-
adv9cacia. Formou-se pela Faculdade de Direito de morial ao Presidente do Supremo Tribunal Federal e
Niterói, Rio de Janeiro, e doutorou-se na Faculdade ao Ministro da Justiça, reivindicando a criação do Tri-
de Direito da Universidade de São Paulo. bunal Federal de Recursos de São Paulo.

Foi Ministro Togado do Tribunal Superior do O Advogado IIdélio Martins trouxe a sua beca
Trabalho (1981/1986), exercendo, neste período, a para a Câmara, usando-a todas as vezes em que de-
Presidência da 1§, Turma. Ocupou o cargo de Juiz do parou com uma injustiça, um direito violado ou uma
Tribunal Administrativo do Banco Interamericano de arbitrariedade, nunca se preocupando se a sua atitu-
Desenvolvimento, em Washington (1988-1994). de iria agradar ou torná-lo impopular. Foi assim quan-
Classificou-se em 1º lugar no concurso de do ingressou com um habeas corpus, no Supremo
Juiz-Substituto do Trabalho da 2§, Região, São Paulo, Tribunal Federal, em defesa do Deputado Florim Cou-
onde exerceu a Presidência da 2ª Junta de tinho, que estava sendo processado por crime de ca-
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lúnia, sem autorização prévia do Congresso Nacio- Sras. e Srs. Deputados, entre as sugestões de
nal, em conseqüência de um discurso proferido desta mudanças na estrutura do Poder Judiciário, salta aos
tribuna. O fato está registrado nos Anais da Câmara, olhos a idéia de extinção da representação sindical
bem como dois de seus discursos, proferidos nos dias na Justiça do Trabalho. Não é para menos. Enquanto
27 de abril e 31 de maio de 1973, em defesa da imuni- a sociedade espera dos Congressistas medidas que
dade do mandato eletivo, e um trabalho jurídico publi- democratizem a Justiça, o fim do juiz classista soa
cado sob o título: "O Congresso no banco dos réus". como proposta antidemocrática. A sociedade não é

Quando o Projeto de Lei nº 406, de 1971, do favorável a uma idéia que resultará na total elitização
Senado Federal, tentou retirar a obrigatoriedade do da Justiça.
exame da Ordem dos Advogados, o Deputado IIdélio Dos ramos do Judiciário brasileiro, a Justiça do
se insurgiu; o seu voto vencido na Comissão de Trabalho é tradicionalmente a mais democrática, pois,
Educação e Cultura está publicado, hoje, sob o título além de abrigar a representação classista dos
"tu quoque, brutus?", e faz parte do acervo da advogados, que são escolhidos pela OAB, ela
biblioteca da OAB. E o Estatuto da Ordem dos também recebe a colaboração dos representantes de
Advogados do Brasil, Lei nº 8.906, de 1994, mantém, empregados e empregadores, que são indicados
em sua letra, a obrigatoriedade do exame da Ordem. pelos sindicatos.

Defendeu a necessidade da anotação de respon- A regra para a composição da representação
sabilidade técnica na apresentação de serviço de sindical também é democrática. O juiz classista é
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Esse projeto se escolhido para ocupar o cargo por apenas três anos e
transformou na Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de a ele só é permitida um recondução por igual período.
1977, que criou a Mútua de Assistência dos Profissio- Ele não se torna vitalício como os advogados ou
nais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Defen- como os Procuradores do Ministério Público, outra
deu o princípio da inviolabilidade do mandato parla- classe que também indica representantes para
mentar, apresentando projeto de emenda ao texto contribuir com o bom funcionamento do Judiciário.
constitucional. Defendeu os professores possuidores A missão do juiz classista também é democráti-
do tão combatido "registro D" e a manutenção da car- ca. Ele está ali para conciliar os conflitos entre o capital
reira dos diplomatas. E seus 23 projetos de lei e deze- e o trabalho, colaborando para a manutenção da paz
nas de pronunciamentos sempre foram todos voltados social. Faz isso em troca de um salário muito menor do
para a justiça social. que o dos juízes vitalícios, ganhando 190 reais por dia

Sr. Presidente e nobres companheiros, assim trabalhado, o que soma em média 1.800 reais mensa-
era IIdélio Martins. Escolhido pelo Comitê de is. Ele se aposenta como qualquer trabalhador da ini-
Imprensa entre os melhores de 1973, ele acreditava ciativa privada, isto é, pela Previdência Social. Não
que a Advocacia "é a atividade que aproxima os tem nenhum privilégio.
homens deDeus, porque Deus é a Suprema Justiça", No entanto, Sr. Presidente, acusa-se a
e de seu exercício vinha o "atrevimento" que norteava representação sindical de uma série de distorções
a conduta daquele "advogado de província que nada como se fosse justificativa suficiente para se votar sua
mais fez do que cumprir o que prometeu na forma do completa rejeição. Pelo contrário, a ocorrência de
seu temperamento". distorções - elas existem, sim - sugere que, na

Morreu em pleno exercício da Advocacia. Traba- reforma da Justiça do Trabalho, tratemos essa
Ihou até o momento em que seu coração resolveu des- matéria com a responsabilidade que sua importância
cansar das batalhas jurídicas. Todos os que privavam exige.
de sua intimidade sabiam de seu desejo: "ser enterra- Se a atual regra de indicação do juiz classista
do com a sua beca, para apresentar-se como advoga- por qualquer sindicato permite vícios, que se mudem
do no Grande Julgamento". as exigências. Basta que se estabeleçam critérios

; Encerro, repetindo suas próprias palavras d~ mais rígidos. Por exemplo, poderiam participar do
mestre, em seu discurso de despédida da Câmara: "E processo apenas sindicatos autênticos, aqueles que
fundamental que esta Casa prossiga sendo a têm tradição de acordos coletivos e estão
cidadela das tradições democráticas do povo verdadeiramente enraizados nas suas categorias,
brasileiro". seja de trabalhadores, seja de empregadores.

Era o que tinha a dizer. Se a atual norma para nomeação do juiz
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. classista produz distorções porque centraliza a

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, decisão em apenas 25 pessoas - o Presidente da
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República e os 24 Presidentes dos Tribunais tados trabalhistas Tony Benn e George Galloway,
Regionais do Trabalho -, que se ampliem os numa demonstração de que a agressão perpetrada
colegiados responsáveis pelas nomeações até hoje, com o embargo, contra o Iraque não encon-
distribuindo as responsabilidades. tra guarida entre importantes lideranças políticas.

Se os representantes sindicais apresentam Faço o registro, também, na certeza de que o
baixa qualificação e, por isso, prejudicam o bom povo brasileiro e nosso País, cuja política externa
andamento da conciliação, que se instituam exames sempre foi marcada pelo princípio da independência,
prévios para a escolha dos melhores conciliadores. condenam aquelas agressões e se somam à

Se o processo da conciliação pode ser melhor importante manifestação ocorrida em Bagdá.
desenvolvido sem a presença de juízes de carreira, a Muito obrigado.
exemplo de modelos adotados em outros países como OSR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se ao
a França, que se transfiram os 2.700 magistrados das
Juntas de Conciliação e Julgamento para outros ramos V - GRANDE EXPEDIENTE
do Judiciário que estão congestionados. Tem a palavra a Sra. Deputada Teté Bezerra.

Estas sim, Sr. Presidente, são mudanças que a A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Sem re-
instituição exige para melhorar seu papel na solução visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr!:! e Srs. Depu-
dos conflitos trabalhistas e que a sociedade espera tados, em outubro de 1988, já há cerca de onze anos,
sejam feitas por seus representantes no Congresso quando se promulgou a nova Constituição do País, o
Nacional. Mudanças que tornem a Justiça do Traba- movimento que durante mais de vinte anos lutou pela
lho - hoje a mais rápida e mais barata entre todos os democratização da saúde no País exultava com as
ramos do Judiciário - ainda mais democrática. conquistas feitas em termos dos avanços relativos ao

Outro assunto. direito universal à saúde e à nova racionalidade insti-
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, ocupo hoje tucional que se propunha para o setor de prestação

a tribuna desta Casa para solicitar à Mesa registro nos de serviços, reorganizado em torno da idéia e da dou-
Anais da Câmara dos Deputados da Declaração de trina do SUS - Sistema Único de Saúde -, a partir dos
Bagdá, carta política, assinada por inúmeros partidos conceitos da então propalada Reforma Sanitária Bra-
e personalidades democráticas de todo o mundo, que sileira, consagrada e legitimada em 1986, na VIII
se reuniram este ano na Capital do Iraque, para conde- Conferência Nacional de Saúde.
nar com veemência o embargo econômico promovido O que trazia de novo a nova base constitucional
pelos EUA contra aquele país e suas nefastas conse- para a sociedade brasileira?
qüências na vida do povo iraquiano. Primeiramente, os Constituintes tiveram a

Antes de mais nada, a Declaração considera sabedoria de apreender os novos conceitos sobre
que a "agressão e o bloqueio ao Iraque é uma saúde que deveriam formar, a partir de então, as
questão árabe e internacional", razão pela qual todos políticas de saúde: a idéia de que saúde não é apenas
nós, defensores da paz e da autodeterminação dos a ausência de doenças, mas, antes de tudo, a
povos, temos que repudiar. conquista de condições de vida que permitam a todos

A Declaração de Bagdá elucida uma série de fa- e a cada um o usufruto dos benefícios que o
tos, muitos dos quais omitidos ou ocultados pela gran- desenvolvimento deve proporcionar, em termos de
de mídia, revelando, de forma cristalina, o desrespeito políticas econômicas e sociais que eliminem ou
às próprias resoluções da ONU, a conivência de al- reduzam a possibilidade de se produzir agravos à
guns países com a atitude arrogante do Governo dos saúde, assim como o acesso aos serviços e ações de
EUA e as conseqüências desastrosas dos ataques mi- promoção, proteção e recuperação da saúde.
Iitares contra o Iraque. Essa conceituação, a mais moderna e atual, tem

As mortes, o sofrimento humano provocado na realidade como pressuposto a própria democracia,
pelo embargo, a contaminação do meio ambiente, que se pretendia estar naquele momento reinauguran-
enfim, os efeitos sociais e econômicos na vida do do, com a chamada "Constituinte Cidadã", nos dizeres
Iraque são inimagináveis, revelando a coragem e a do saudoso Ulysses Guimarães.
determinação de um povo comprometido com a Isto é, a partir desse conceito, a conquista da
soberania de seu país e a defesa de suas riquezas. saúde passaria a ser a própria luta pela democracia,

Cabe registrar, ainda, a presença no encontro de na medida em que a saúde é a expressão da posição
inúmeras personalidades reconhecidas mundialmen- que cada um ocupa na estrutura social, em termos de
te, como o norte-americano Ramsey Clark e os Depu- acesso aos benefícios, bens e serviços que lhe
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proporcionem qualidade de vida. Saúde não é, gados a constatar que não conseguimos transformar
portanto, meio para o desenvolvimento, mas sim o as bases jurídico-legais aprovadas em práticas real-
seu resultado, a sua conseqüência, revelando toda a mente transformadoras e que tenham produzido im-
base material necessária para sua conquista e pacto sobre as necessidades de saúde da população
manutenção. Essa conceituação, mais realística, que brasileira.
supõe uma política desenvolvimentista mais Primeiramente, é mister reconhecer que,
integrada e multissetorial, afasta algumas outras apesar de o País não ter adotado política de saúde de
concepções ultrapassadas de saúde como organização tipicamente neoliberal, como tem
expressão apenas da vontade e do desejo, numa ocorrido em outros países da América Latina, sob a
perspectiva idealista, sem base concreta e material orientação dos organismos internacionais, acabamos
para sua realização. Em outra vertente também se por ser vítimas da mesma política de globalização e
pode identificar outro tipo de concepção sobre saúde, pressão da comunidade financeira internacional, ao
essa mais orgânica com os interesses capitalistas, termos de fazer os malditos ajustes fiscais, que têm
que é a idéia de saúde como condição para produção, sonegado de forma brutal os direitos sociais dos
tendo as ações de saúde como objetivo repor e trabalhadores brasileiros e de toda a sociedade.
manter a força do trabalho. Nesse sentido, o estrangulamento financeiro

Todavia, a Constituição de 1988 reconhece a provocado pelas medidas de contenção ditadas pelas
saúde como direito de todos, originada do direito nat- fórmulas do FMI acabou levando à inviabilidade do
ural à vida e pactuado pela sociedade como atributo redimensionamento da rede de serviços públicos de
da cidadania, o que implica a responsabilidade do saúde e de seu reaparelhamento, assim como de
Estado em garantir as políticas correspondentes que uma política de pessoal digna e gratificante.
convirjam na direção de produção de políticas Outro fator também acabou por comprometer o
"saudáveis". processo de implantação do SUS, que tinha por diretriz

Nesse sentido, a "democratização da saúde" tem essencial a descentralização. Ocorre que as resistên-
dois componentes fundamentais: primeiro, a luta pela cias corporativas à descentralização começaram des-
qualidade de vida que eleve os padrões de saúde da de logo, tendo havido atraso de mais de quatro anos no
população; segundo, a organização de um sistema de início da descentralização das ações de saúde para os
atenção que seja racional, democrático-participativo, Municípios. Apesar de essa descentralização ainda
eficaz e eficiente, em termos de impacto sobre os indi- não corresponder ao esperado, na medida em que
cadores de saúde e satisfação dos usuários com seu praticamente todos os Municípios deveriam ter autono-
atendimento. mia na gestão completa de suas políticas de saúde, a

A Constituição também foi sábia ao considerar observação desse processo revela com nitidez que os
prioritárias as medidas de caráter preventivo. Deve-se avanços do SUS estão ocorrendo em âmbito local, as-
destacar, particularmente e com orgulho, que nesse sim como estudos do IPEA têm revelado que a esfera
campo o Brasil tem produzido resultados expressivos de governo que mais tem dado prioridade relativa à
em termos de coberturas vacinais, praticamente alocação de recursos para o setor é a municipal, a des-
erradicando a poliomielite e controlando várias outras peito dos detratores de plantão que sempre enxergam
doenças que há anos assolavam as populações mais na esfera municipal um local propício para a corrupção
pobres. Aliás, nunca é demais recordar o pioneirismo e o trampolim político.
do sanitarismo brasileiro desde o início do século, Todavia, só há um caminho para enfrentar essa
conseguindo desenvolver estratégias de combate a situação, que, de fato, pode ser realidade nos locais
epidemias, e mesmo desenvolvendo tecnologias que mais atrasados e sob o antigo tacão do coronelismo: o
acabaram sendo disponibilizadas para o resto do fortalecimento da democracia em geral e particular-
mundo, sob a liderança do grupo de Oswaldo Cruz, no mente, no âmbito do sistema de saúde, a efetivação do
começo do século, ao criar o Instituto de Manguinhos, controle social por meio do pleno e regular funciona-
hoje Fundação Oswaldo Cruz, ainda uma instituição mento dos conselhos de saúde, que têm sempre r~sis-

de ponta na pesquisa médico-biológica. tência dos dirigentes institucionais, ainda convencidos
Entretanto, passados já quase dez anos da apro- do seu poder absoluto e discricionário.

vação da Lei Orgânica da Saúde, que pretendia definir Outra situação que, todavia, ainda não foi
funções e atribuições para as três esferas de governo, enfrentada com coragem pelo Ministério da Saúde,
responsabilidades e toda a lógica organizativa e de gestor federal do SUS, é o relacionamento do setor
funcionamento e financiamento do SUS, somos obri- público com o setor privado. Sabidamente, a fórmula
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de pagamento por produção é no mundo todo dicamentos, alimentos, cosméticos, domi-saneantes
reconhecida como indutora de distorções, para não e as condições dos ambientes de trabalho.
falar da corrupção que é facilitada. No entanto, Particularmente, deve ser destacada a questão
havendo muitas alternativas de remuneração, ainda dos medicamentos, ainda sob a égide de uma política
não se equacionou esse problema que vem de longe, absolutamente desregulamentada, em que a indústria
do tempo das malfadadas US - Unidades de Serviço multinacional faz o que quer, estipula os preços que
-, criando um contencioso permanente entre o setor quer, levando a que o medicamento seja hoje o ele-
público e o privado e levando a praticas mento que mais pesa no orçamento familiar.
questionáveis, como a "cobrançÇl por fora", tanto nos
hospitais públicos quanto nos privados, em prejuízo, Há que se tomar atitude mais firme com relação

a essa extorsão, a que está submetida especialmentesempre e unicamente, dos usuários.
a população mais pobre, na medida em que o SUS não

Por outro lado, alardeado pelo Governo como um inclui nas suas ações, de maneira regular, a adminis-
compromisso - diga-se de passagem, necessário -, a tração de medicamentos em esfera ambulatorial. O
regulamentação dos planos e seguros de saúde aca- que pode significar um custo direto adicional, segura-
bou se revelando grande dificuldade. A regulamenta- mente poderá evitar o agravamento de muitas doenças
ção aprovada pouco avança em assegurar garantias - e, assim, até evitar custos maiores à frente.
reais aos consumidores, revelando-se, talvez, mais um Essa é, de fato, a "cara nova" que o sistema de
pacto para assegurar a viabilidade econômica dos pla- saúde deve ter: o da promoção da saúde, sem que se
nos, do que mesmo para integrar e articular mais o sis- negligenciem, é claro, as demais ações que cabem
tema de saúde privado com o SUS. ao sistema de saúde. Mas o SUS, com sua doutrina

Nesse sentido, o que foi considerado uma preventivista, assume novo papel, ao lado das ações
conquista poderá vir a ser faca de dois gumes: a tradicionais assistenciais, que é monitorar as
questão do ressarcimento ao SUS. Por um lado, é doenças, os agravos e os riscos a que as pessoas
justo que os planos e seguros reembolsem o SUS no estão submetidas, de maneira a oferecer pautas de
referente aos serviços que deveriam oferecer, mas atuação às demais políticas governamentais, para
que acabam sendo prestados pela rede pública - na que se possa desenvolver um sinergismo intersetorial
maioria, mais bem equipada, especialmente quanto a ao redor da idéia de políticas saudáveis.
serviços de emergência e tecnologia de ponta. É Aliás, a grande reorientação das políticas de
preciso estar atento para que, regulamentado o saúde no mundo todo, especialmente na Europa e
ressarcimento, duas coisas não ocorram: a primeira, Canadá, está centrada na questão da promoção da
a criação de "filas duplas" nos hospitais públicos, com saúde, objeto de grande conferência mundial
seletividade de clientela; a segunda é que, contando realizada em Ottawa, Canadá, em 1986, que gerou
com o ressarcimento, alguns hospitais públicos uma "Carta" contendo os princípios essenciais para o
"especializem-se" em atender aos planos e seguros. desenvolvimento de práticas de promoção da saúde,
Nesse caso, a médio prazo, a rede pública poderá vir desde o âmbito da mudança de hábitos pessoais até
a ser a rede de atenção dos planos e seguros, sem a reorientação das práticas sanitárias e a mobilização
que estes tenham feito o investimento que o setor comunitária em defesa de sua saúde.
público fez ao longo de muitos anos. Nessa mesma direção, também se deve

Outra alternativa mais racional foi, todavia, considerar alvissareira a estratégia Saúde da Família,
deixada de lado, qual seria, o desconto de percentual que vem sendo liderada pelo Ministério da Saúde e já
do prêmio do seguro ou do valor da mensalidade do está alcançando numerosos Municípios e localidades
plano, a serem recolhidos pelo SUS e assim integrar necessitadas.

seu orçamento. Na verdade, a Saúde da Família deve ser encara-
Como nem tudo, felizmente, é um passo atrás, da como a radicalização do SUS, uma vez que preten-

deve ser saudada a iniciativa do Ministério da Saúde, de fazer valer em âmbito local todos os princípios e di-
anunciada no discurso de posse do Sr. Ministro: a cria- retrizes do Sistema, como a universalidade, a eqüida-
ção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tal de e, principalmente, a integralidade, recuperando a
iniciativa, de há muito esperada, vem reforçar uma di- dignidade da atenção, contextualizada no ambiente
mensão importantíssima do SUS, que é o controle e a social e familiar, além de conter a racionalidade do
vigilância de fatores de risco à saúde, dentre eles, pro- planejamento local a partir das necessidades reais e
dutos de uso e consumo humano, particularmente me- concretas.



Esses estudos da Organização Mundial de
Saúde mostram que 80% dos casos de câncer estão
relacionados com causas ambientais e, portanto,
estáveis. Estima-se que 35% das mortes por câncer
estejam vinculadas aos hábitos alimentares, 30% ao
tabagismo e o restante a fatores diversos, como
contato direto com produtos químicos, causas
operacionais, uso de hormônios, entre outros.

Dessa forma, podemos perceber que a grande
maioria das mortes e dos sofrimentos causados pelo
câncer poderiam ser evitados se o Brasil dispusesse
de amplo programa de prevenção e combate efetivo e
permanente a essa doença, que envolvesse os Gover
nos Federal, Estaduais e Municipais, em estreita sinto
nia com a sociedade, especialmente com as institui
ções especializadas. Creio que seja desnecessário
lembrar a todos que é muito mais barato e menos cruel
prevenir que submeter um cidadão a tratamento quimi
oterápico ou radioterápico.

Por essa razão, para que o Brasil tenha um
programa de prevenção ao câncer, de forma a
torná-lo um mal menor em nossa sociedade,
desejamos convocar nossos colegas Deputados a
integrar uma frente parlamentar de mobilização em
torno das questões relativas à atenção que os
Governos, em suas três esferas, Federal, Estaduais e
Municipais, devem dar à sociedade.

Nossa Constituição, como citei anteriormente,
prevê o direito do cidadão à saúde. No entanto, é
preciso que o Estado tenha condições de oferecer a
todos o acesso aos mais diversos meios médicos. E é
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É essa a reorientação assistencial que muitos Aqui, Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs. Deputados, que-
países do mundo, especialmente os mais desenvolvi- ro destacar um mal que aflige milhões de brasileiros:
dos, estão fazendo no sentido de recuperar a integrali- o câncer. Segundo dados da Organização Mundial de
dade da atenção e recompor a atomização e alienação Saúde - OMS, o câncer atinge 9 milhões de pessoas
causadas pela superespecialização. Portanto, Saúde e mata cerca de 5 milhões, a cada ano, colocando-se
da Família não deve ser encarada como medicina po- como segunda causa de morte por doença em todo o
bre para pobre. Pelo contrário, é uma estratégia que mundo. Estudo do Ministério da Saúde, realizado de
visa à melhoria da qualidade e resolutividade da aten- 1980 a 1996, demonstra que a maioria dos tipos de
ção e que deve atender a toda a população. Evidente- câncer - incluindo-se, aí, o câncer de pulmão, de
mente, o princípio da eqüidade leva a que se tenha que mama e de próstata - tem apresentado índices de
priorizar de forma diferenciada as necessidades mais crescimento, mostrando que existe uma tendência de
prementes e diversificadas, de acordo com a realidade agravamento da situação.

objetiva. Estimativas da Organização Mundial de Saúde
Assim, pois, contra os detratores do SUS, mostram que, se não forem adotadas medidas de

sempre interessados em encontrar suas mazelas e prevenção e controle, a incidência de câncer
imperfeições - pois essas sempre haverá - e lucrar aumentará em 100% nos próximos vinte anos. Tal
com elas, temos o convencimento de declarar desta aumento acontecerá principalmente em países em
tribuna que o SUS tem uma concepção tecnicamente desenvolvimento, como o Brasil, que não dispõem de
adequada e moderna e está dando certo onde se programas adequados e contínuos de prevenção e
disponibilizaram as condições sociais, financeiras, controle.
técnicas e políticas para sua implantação.

Merece atenção de todos o acompanhamento de
mudanças que se estão processando na "ponta", não
só em relação à implantação da Saúde da Família,
mas também quanto a outros aspectos que qualificam
a atenção como, por exemplo, as experiências que
vêm sendo induzidas pelo Ministério da Saúde na re
dução da chamada epidemia de cesarianas, já com re
sultados bastante palpáveis em algumas localidades,
inclusive com a nova estratégia que se inicia da criação
das Casas de Parto, que, por sinal, estão sendo
implantadas nas grandes cidades e não apenas no inte
rior. Isto é, algumas medidas aparentemente simples e
já conhecidas podem mudar a qualidade e melhorar a
satisfação dos usuários do serviço de saúde.

E, como diz a campanha do Conselho Federal
de Medicina: parto normal é parto natural.

É evidente que, dentro da pluralidade e complexi
dade do nosso quadro de morbi-mortalidade, numero
sos problemas ainda estão por ser enfrentados. Talvez
pela gravidade, pudéssemos destacar a violência, que
se constitui na primeira causa de morte entre adultos e
jovens neste País. Há também questões inadmissíveis,
como a mortalidade materna e a ainda baixa estrutura
ção de .programas que visem a atender a mulher e,
hoje, como problema mais agudo, a gravidez na ado
lescência. Ao lado disso, doenças sexualmente trans
missíveis, a AIDS e a dependência química; além, é
claro, das chamadas doenças reemergentes, como a
cólera, a dengue, a febre amarela, consideradas extin
tas há quase cem anos. Isso, sim, é vergonha nacional!
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preciso dar cidadania ao povo brasileiro. E saúde é dinheiro arrecadado serve para outras coisas que não
cidadania. sejam os direitos autorais.

Sr. Presidente, ao fazer este pronunciamento Aproveito a oportunidade e, no mesmo sentido,
sobre o SUS em nosso País, não poderia deixar de apresento projeto de lei que altera a Lei nº 9.610, de
registrar a importância das votações de duas propos- 1998, que dispõe sobre os direitos autorais, o sistema
tas de emenda à Constituição relacionadas à saúde de arrecadação e de divulgação fonográfica.
que teremos nesta tarde. A primeira diz respeito ao Ocupo a tribuna desta Casa, Sr. Presidente, per-
reajuste dos procedimentos pagos pelo SUS, já que, plexo com o que aconteceu na Comissão de Ciência e
infelizmente, o que temos visto são valores ínfimos que Tecnologia, Comunicação e Informática, na audiência
não correspondem à necessidade da nossa popu- pública proposta por fim e pelo nobre Deputado Luiz
lação. Moreira, no sentido de obtermos informações para

A segunda questão é a vinculação dos avaliarmos a aplicação da Lei nE 9.160, de 1998, que
orçamentos federal, estadual e municipal em relação atualizou e consolidou a legislação sobre direitos au-
à saúde. Estamos vendo a educação avançando em torais, principalmente quanto ao funcionamento do
nosso País. Nossa taxa de analfabetismo, apesar de Ecad.
ainda elevadíssima, está sendo diminuída ano a ano, Como já era esperado, após as exposições das
em função, principalmente, da vinculação do orça- entidades ali representadas, iniciaram-se as pergun-
mento da educação em todas as esferas governa- tas, e, como estas não puderam ser resp.ondidas a
mentais. Esse critério não poderia deixar de ser usa- contento, a srª Glória Braga, representante do Ecad,
do também em relação aos recursos da saúde, para retirou-se do plenário da Comissão, num desrespeito
que, efetivamente, possamos proporcionar dignidade a nossa Casa e aos nobres deputados que ali se en-
às pessoas que necessitam da saúde pública em nos- contravam para obterem esclarecimentos, autocolan-
so País. do-se como pessoa no Olimpo e que tudo pode.

Depois de vários anos de discussão nesta Sr<!! e Srs. Deputados, o que nos vêm à mente,
Casa, provavelmente hoje à tarde votaremos projeto após todas as abordagens das entidades, é que uma
que irá vincular esses recursos nos três níveis da es- quadrilha se instalou na direção do Ecad, usurpando
fera governamental. nossos artistas e seus dependentes. Por que digo

Os estudos feitos pelo Relator, Deputado Ursici- isso? O ECAD não repassa as quantias que deveria
no Queiroz, demonstram que, aproximadamente, 18% pelos recebimentos auferidos e, quando alguém se
a 19% do Orçamento Geral da União estariam vincula- rebela é expulso do Ecad, mas esses diretores es-
dos à questão da saúde pública em nosso País, e os quecem que o patrão deles são as associações e os
percentuais, no âmbito estadual e municipal, deveriam artistas, por isso não podem tomar essas atitudes ar-
atender à evolução de uma tabela que, gradativamen- bitrárias.
te, iria aumentar ano a ano, proporcionando aos Con- Pasmem, srªs e Srs. Parlamentares: a que pon-
selhos Municipais e Estaduais fazer o trabalho de saú- to chegaram os diretores do Ecad! Músicas consagra-
de pública de que nossa população tanto necessita. das como "Mamãe Eu Quero", de Lamartine Babo,

Era o que tinha a dizer. "As Rosas Não Falam", de Cartola, e outras mais
recentes, principalmente as sertanejas, e - o mais

Muito obrigada. absurdo - a música "Cidade Maravilhosa", que é o
O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente, hino da cidade do Rio de Janeiro, de autoria de André

peço a palavra pela ordem. Filho, no Ecad são consideradas obras não identifica-
o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) ..;. Tem V. Exª a das, e os herdeiros dos autores dessas músicas fa-

palavra. mosas não recebem nada pelos direitos autorais.
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. Conforme a revista IstoÉ, do dia 4 de julho de

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 1999, o cantor Zezé Di Camargo calcula, em aproxi-
Sr<!! e Srs. Deputados, em meu pronunciamento apon- madamente, 300 mil reais seu prejuízo, isto só nos
to os horrores causados pelo Escritório Central de seus shows, fora as músicas suas que são interpreta-
Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais - das por outros artistas em vários shows. Amesma
ECAD. Esse órgão se diz representante dos artistas e queixa tem a dupla Chitãozinho e Xororó, isto para ci-
arrecadador dos seus direitos autorais e deveria, pelo tar alguns exemplos.
menos, conhecer os autores das obras, o que sim- Repito, Sr. Presidente: um órgão que se'diz re-
plesmente ignora. Isso nos leva à conclusão de que o presentante dos artistas e arrecadador dos selJS dire-



Assim é que convivemos cotidianamente com
manifestações contundentes de discriminação contra
as mulheres, cuja expressão mais cruel é a violência
física ou moral a que estão submetidas, em seus pró
prios lares, milhões de brasileiras de todas as regiões.
Vivendo em constante situação de desvantagem,
desvalorizadas profissional e intelectualmente, redu
zidas à dimensão do corpo e à conseqüente explora
ção do aspecto sexual, desrespeitadas, enfim, por
toda uma cultura que as ignora em seus direitos mais
fundamentais, essas mulheres sofrem ainda os maus
tratos praticados em família, agredidas que são pelos
próprios pais ou maridos, rotina que se mostra assus
tadoramente presente tanto nas cidades quanto no
meio rural.

Na visão do Partido dos Trabalhadores, Sr. Pre
sidente, tal situação é definitivamente incompatível
com a noção mais ampla da cidadania, aí incorpora
das a dignidade do ser humano e a participação na
vida democrática como requisitos fundamentais. Nes
se sentido, o Governo do Mato Grosso do Sul, atento
ao papel do Estado na consolidação da verdadeira
democracia, criou a Coordenadoria Especial de Políti
cas Públicas para a Mulher, visando, em última ins
tância, à construção de uma comunidade mais iguali
tária, priorizando a inclusão da mulher nos diversos
processos sociais. Dentre os projetos ali desenvolvi
dos, o Programa de Combate à Violência Contra a
Mulher comparece como verdadeira marca do Gover
no, que deverá trabalhar intensivamente para reverter
os índices apresentados no Estado, no mais 'legítimo
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itos autorais deveria conhecer pelo menos os autores O fenômeno decorre, como se sabe, da preva-
das obras, coisa que ele faz questão de ignorar. Isto lência, em maior ou menor grau, de uma ordem patri-
nos leva a conclusão de que o dinheiro arrecadado areal secularmente constituída, que vem submetendo
serve para outras coisas que não sejam os direitos a mulher a um lugar secundário no corpo social, em
autorais. total desrespeito às suas potencialidades e particula-

Em função de tudo isso e para preservarmos os ridades como ser humano e cidadã. A despeito do
direitos dos nossos autores, principalmente no que progresso das diversas culturas em todo o globo, a
tange à parte fonográfica, estamos apresentando um despeito do universal reconhecimento dos direitos in-
projeto de lei que virá, sem dúvida, sanar e acabar dividuais, que incluem o tratamento absolutamente
com essas falcatruas que hoje dominam a arrecada- igualitário entre os sexos e a proibição de discrimina-
ção dos direitos autorais no nosso País e também ção, ainda se verifica em muitos países um forte ran-
para que quem dirige o Ecad tenha respeito pelos ar- ço de preconceito contra a mulher, a comprometer de
tistas e pelos nobres deputados dessa Casa. todas as formas o seu desempenho nos diversos pa-

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, péis sociais. A manifestação de tal preconceito decer-
peço a palavra pela ordem. to não é exclusiva do Brasil. De todo modo, apresen-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exª a tamos índices extremamente elevados, típicos do Ter-
palavra. ceiro Mundo, onde a existência de desigualdades 50-

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or- ciais mais agudas favorece a renitência de comporta-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e mentos arcaicos, considerados inaceitáveis frente às
Srs. Deputados, gostaria apenas de fazer o registro conquistas da civilização.
do falecimento, ocorrido anteontem em Salvador, de
um eminente baiano, Dr. Ferando Visco Didier. De fa
mília ilustre, casado com Julieta Vianna Didier, seu
cunhado foi nosso colega aqui na Câmara dos Depu
tados, Sr. Luiz Vianna Neto; seu sogro foi Presidente
do Congresso Nacional, Senador Luiz Vianna Filho,
uma das grandes figuras de expressão política em
nosso País.

O Dr. Fernando Didier era professor de universi
dade, médico consagrado, e deixa lacuna imprecindí
vel no quadro de medicina da Bahia. Quero registrar
nesta Casa, em meu nome e em nome da bancada da
Bahia, o seu falecimento e apresentar à família o nos
so pesar pelo desaparecimento de tão querido amigo
e ilustre baiano.

Peço desculpas pela intervenção e agradeço,
Sr. Presidente, a atenção e o espaço que me foram
concedidos.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
José Lourenço, a Mesa se alia ao voto de pesar que
V. Ex!! faz nesse momento.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Deputado João Grandão.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, ocupamos hoje esta tribuna para tratar de um
dos mais relevantes temas da sociedade brasileira
contemporânea, por tudo o que implica e por tudo o
que significa em termos de nosso processo civilizató
rio. O que pretendemos aqui discutir é a questão do
preconceito, da discriminação e, sobretudo, da violên
cia'contra a mulher.
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da família e da sociedade res culturais e de comportamento, como em termos
de combate imediato, por meio das delegacias espe
cializadas e centros de atendimento à mulher. Em um
primeiro momento serão priorizados os Municípios
mais atingidos, como Campo Grande, Dourados,
Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas, evidentemente
pelo seu maior volume populacional. Gradativamen
te, serão incluídos outros Municípios, de acordo com
as estatísticas e as necessidades apontadas pelos
órgãos oficiais.

Falemos, inicialmente, das propostas já discuti
das e consolidadas para a estratégia de prevenção.
Em primeiro lugar, enfatizou-se o extraordinário papel
da comunicação na ação política, considerando seu
poder de influência na formação de opinião e na mu
dança de mentalidades. Assim, e para dar visibilidade
a um fenômeno que muito freqüentemente se escon
de dentro de casa, o programa prevê, pelos meios
disponíveis, a produção de material educativo, gráfico
ou televisivo, que codifique procedimentos capazes
de incentivar a visão igualitária dos sexos e de elimi
nar as imagens distorcidas, negativas e estereotipa
das que se acumularam em torno da mulher; a disse
minação de mensagens contra a violência, veicula
das em contas de água, luz e telefone, por exemplo; a
promoção de convênios com universidades, visando
a inserir nas atividades acadêmicas questões relati
vas à análise dos gêneros.

O aspecto relativo à educação - melhor dizen
do, à reeducação quanto à visão social que se produ
ziu acerca da mulher - será um dos mais importantes
na estratégia de prevenção elaborada pelo Governo
do Partido dos Trabalhadores. No pressuposto de que
as diferenças entre os sexos devem ser reconhecidas
e respeitadas dentro de um perspectiva igualitária,
procurar-se-á desconstruir uma cultura basicamente
machista, que contribuiu fortemente para o tácito con
sentimento que se consolida em relação à violência
contra a mulher. Assim, contra a prática discriminató
ria e a banalização da violência, o programa prevê: a
capacitação de especialistas e pedagogos para atua
ção em toda a rede pública estadual, promovendo a
discussão sobre o assunto; a formação de grupos de
trabalho nas próprias Associações de Pais e Mestres
e Grêmios Estudantis, para, por meio de oficinas e se
minários, analisar as causas da violência e propor
possíveis soluções; a realização de concurso de reda
ção sobre o tema "Violência contra a Mulher"; a inser
ção, em todas as disciplinas, e nos aspectos cabíveis,
da temática específica das lutas femininas, com refle
xão sobre o papel da educação na construção de uma
consciência e de uma nova visão acerca do papel da

interesse da mulher,
sul-mato-grossense.

Considerando que a situação do nosso Estado
acompanha a do Brasil, temos como dado concreto a
extrema desigualdade nos padrões de distribuição de
renda, a gerar um ostensivo processo de exclusão so
cial, por meio do qual as mulheres são duplamente
castigadas em razão da discriminação.

Ainda que tenhamos vivido, como de resto em
todo o País, um aumento dos níveis de escolaridade,
não verificamos nenhuma alteração significativa na
composição do mercado de trabalho para a mulher.
Assim, no ano de 1997, por exemplo, apenas um em
cada quatro postos de trabalho oferecidos foi ocupa
do por mulher. Além disso, o valor total da remunera
ção continua sendo menor em relação ao trabalhador
do sexo masculino, em aviltante desrespeito à capaci
dade de trabalho de nossas conterrâneas.

Quanto à área de saúde, Sr. Presidente, dados
relativos a 1996 demonstram que o coeficiente hospi
talar de mortalidade materna em Mato Grosso do Sul
era de 42,59%, contra a média nacional, que era de
35%, o que significa flagrante insuficiência de atendi
mento - para não falar em descaso - no que se refere
especificamente à saúde da mulher.

Ora, Sr. Presidente, assim como as condições
de vida vinham se mostrando insatisfatórias sob os
aspectos citados, também a situação da mulher em
face da violência se mostrava preocupante nos limites
do Estado. Tendo em vista os números relacionados à
chamada violência de gênero, que diz respeito à vio
lência física e sexual praticada contra as mulheres,
em ambiente doméstico ou fora dele, Mato Grosso do
Sul estava a exigir pronta intervenção dos Poderes
Constituídos, tanto no que se refere à prevenção e ao
combate quanto às campanhas de reeducação.

O governo popular do Partido dos Trabalhadores,
da coligação "Muda Mato Grosso do Sul", recente
mente eleito, não se furtou, portanto, a seu dever
constitucional de reduzir as desigualdades sociais, de
prover a justiça e a segurança pública, assim como
não se esqueceu de seus compromissos de palanque,
no que diz respeito à especial problemática da mulher.
Assim sendo, vem colocando em execução uma série
de projetos de grande alcance social, como, por exem
plo, a Bolsa-Escola, o Banco do Povo, o Orçamento
Participativo, entre outros, e, finalmente, o Programa
de Combate à Violência Contra a Mulher, que pretende
reverter em definitivo essa prática abominável que ain
da maltrata habitualmente nossas cidadãs.

O programa propõe ações concretas, tanto em
termos preventivos, visando a uma mudança de valo-
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mulher; por fim, a garantia de que as famílias chefia- não queremos mais usar como referência modelo e
das por mulheres sejam priorizadas na obtenção dos valores masculinos, é quando estamos fazendo da
benefícios do Programa Bolsa Escola. nossa auto-estima a ação mais forte, para que possa-

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Teima de mos ter o valor da própria mulher reconhecido por nós
Souza, membro do meu Partido dos Trabalhadores. mesmas. Esse é o primeiro passo para nossa liberta

ção. Daí, podemos fazer com que os homens perce-
A Sr! Teima de Souza - Muito obrigada, Deputa- bam que não são ameaçados pela ascensão da mu-

do João Grandão. Eu estava fora da Casa, em audiên- Iher às esferas de poder. E falo de poder real, não
cia na CNT, e apressei-me a chegar em tempo de ouvir apenas o poder da educação e da maternidade, que,
seu pronunciamento. Em primeiro lugar, fiquei profun- às vezes, é exercido até como chantagem; falo da
damente sensibilizada pela escolha do tema que V. Bc- proporção do poder verdadeiro e do poder político que
aborda hoje no Grande Expediente. Não são muitos os temos. Quando isso acontecer, acredito que tenha-
homens e, lamentavelmente, também não são muitos mos dado um passo muito importante. Esse passo
os Deputados que se debruçam sobre a questão da vi- começa a partir das próprias mulheres e, mais, a par-
olência contra a mulher. A ex-Deputada Federal pelo tir da conscientização dos homens de que não somos
Distrito Federal, Maria Laura, deixou aqui um projeto, o uma ameaça à sua escala de valores. é por isso que,
qual tive a honra de reeditar, justamente versando so- mesmo com tantos desníveis, a mulher abre o seu es-
bre as estatísticas e o nível de violência que ocorre paço nesta Câmara - e somos poucas - e nas profis-
com a mulher dentro de suas casas e na sociedade sões liberais, ameaçando os homens. Mas não preci-
como um todo. Penso ainda que não existe uma pro- sa haver esse tipo de medo. Fico extremamente satis-
funda discussão sobre o papel da mulher. Nós, do Par- feita, como Vice-Líder do seu partido, em saber que
tido dos Trabalhadores, temos nos esmerado a respei- um homem da sua postura, vindo do Mato Grosso do
to, tenho certeza. Ainda de uma maneira humilde, mas, Sul, traz palavras e projetos que abrirão cada vez
acredito, firme, quando fui Prefeita de Santos pude ide- mais a mentalidade dos homens e das mulheres. Isso
alizar projetos e executá-los, ainda que de uma mane- para mim já é uma vitória absolutamente consagrada.
ira inicial. O que me preocupa, Deputado, é justamen- Parabenizo V. Ex!!, dizendo que nós, mulheres, agra-
te a ausência de visão mais profunda das próprias decemos sua compreensão. Somos solidárias e com-
mulheres que, por serem mães, professoras, assis- panheiras para o que der e vier. Muito obrigada!
tentes sociais, e mesmo quando têm uma profissão li-
berai, são eJas que têm responsabilidade maior na O SR. JOÃO GRANDÃO - Eu é que agradeço à
educação dos filhos e conseguem reproduzir uma Deputada Teima de Souza a oportunidade de ter con-
educação de cunho masculino, para não falar machis- tado com seu aparte. Tudo isso está acontecendo em
ta. Faço esta referência porque passei muito tempo função de termos no Estado um Governo popular de-
brigando com a figura abstrata que toda mulher tem mocrático, em que a Primeira-Dama não tem só um
dentro de si, que é a figura paterna - a força do ho- papel que dizem ter, mas está encabeçando este pro-
mem através da figura paterna. Começamos a namo- jeto que temos a satisfação muito grande de estar
rar, e tudo o que fazemos é para agradar ao nosso anunciado.
"senhor" e "amo" - entre aspas: o homem. Depois nos Muito obrigado, Deputada.
casamos, e o pai passa a ser o marido. Abrem a porta
da cozinha e dizem que nossos neurônios têm mais Prossigo, Sr. Presidente.
valor quando usados à beira do fogão. Falo isso numa Ainda preventivamente, e também no que diz
alegoria. Não é um caminho fácil, porque isso está respeito à política cultural desenvolvida no Estado, o
muito introjetado na mulher e também na alma e nos Governo pretende atuar em favor da mulher. Conside-
valores masculinos. Hoje, nós mulheres somos 6% rando as manifestações culturais como agentes de re-
dos Deputados desta Casa - poucas, em relação ao flexão e mudanças comportamentais, a Coordenado-
que podemos representar no nosso País, seja no Po- ria deverá incentivar a formação de grupos de teatro
der Executivo, seja no Poder Legislativo -, e ainda so- popular para, ocupando os espaços públicos das cida-
fremas essa discriminação, ainda somos tratadas, no des, dramatizar as questões de gênero. Do mesmo
atacado, com raríssimas exceçoes, não cõmõ pessoas - modo, deverá promovera pufificação coletiva dos tex-
absolutamente harmoniosas e inteiras, que pensam e tos produzidos por autoras feministas do Estado. Pre-
têm potencialidade não só para cuidar do homem, tende ainda, entre outros, realizar anualmente evento
como de serem cuidadas por ele. Hoje estamos num artístico-cultural que resgate e divulgue a obra de mu-
outro momento do movimento feminista. É quando Iheres que fazem história em Mato Grosso dó Sul.



Mas, além de tentar reverter o quadro sociocul
tural que favorece a violência, o Governo deve com
batê-Ia também na prática, por meio de mecanismos
eficazes de repressão e segurança destinados espe
cificamente à proteção da mulher e à punição dos res
ponsáveis.

O Programa prevê, ainda, outro tipo de atendi
mento à mulher. Não obstante se atribua extrema im
portância ao controle social dos atos de violência,
parte-se do pressuposto de que é fundamental a as
sistência social, psicológica e jurídica à vítima, que,
muitas vezes, não mais se reintegra de forma plena à
vida social e profissional. Assim, propõe-se a criação
de um Centro de Atendimento à Mulher, no qual se
ofereça orientação e apoio para a superação dos tra
umas de qualquer ordem, inclusive no que se refere,
como se disse, ao aspecto jurídico da questão. Sob
esse ponto de vista, aliás, o Programa sugere a cria
ção de uma Defensoria Pública especial para a mu
lher carente vítima de violência, a funcionar nos mol
des da defensoria comum, de modo a assegurar-lhe o
exercício de todos os direitos como cidadã, começan
do pelo direito de ter acesso aos órgãos institucionais.
Com essa medida, realmente revolucionária, dar-se-á
um passo definitivo rumo ao cumprimento da Consti-

O principal instrumento nesse sentido, como se
sabe, é a Delegacia da Mulher. Em Mato Grosso do
Sul, a primeira foi criada em 1986, em Campo Gran
de, e era a única realmente ativa em todo o Estado. As
demais, inauguradas pelos governos anteriores, não
apresentavam condições de pleno funcionamento.
Agora, porém, vêm sendo progressivamente reabilita
das, para realizar, de acordo com os propósitos do
programa, o registro de todas as ocorrências envol
vendo mulheres em situação de violência e apuração
de todas as infrações penais praticadas contra mulhe
res, sob a forma de crimes contra a pessoa, a honra,
os costumes e a liberdade individual, procedendo ao
competente inquérito e fazendo o seu encaminha
mento às autoridades competentes. Além da atuação
propriamente policial, as delegacias deverão provi
denciar, para aumentar a eficácia das ações de segu
rança, a inserção de matéria relativa à questão de gê
nero na Academia de Polícia e a realização de cursos
e consultorias nas delegacias municipais, conside
rando os dados e o atendimento por estas fornecidos.
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Esse o vasto elenco de medidas preventivas tuição, cujas conquistas, muitas vezes, não se materi-
que visam sensibilizar e conscientizar a população alizam em favor da população.
sobre o problema da violência contra a mulher, ata- Concedo, o aparte ao Deputado Marçal Filho.
cando-o em suas causas primárias e objetivas: o pre- O Sr. Marçal Filho - Nobre Deputado João
conceito e a discriminação. Grandão, inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo

pela escolha do tema. É um prazer apartear um cole
ga Deputado que representa a mesma região que eu
na Câmara Federal. V. Ex!! deve bem se recordar de
que quando passou pela Câmara Municipal de Dou
rados, ao exercer seu mandato de Vereador, já tínha
mos essa preocupação em relação às mulheres,
especialmente as que são vítimas de violência. Na
maioria das vezes essas mulheres são vítimas da vio
lência dos seus próprios companheiros ou de pesso
as mais próximas. Àquela época, já introduzíamos em
Dourados o projeto de criação de abrigos para mulhe
res vítimas de violência, pois sabemos que muitas ve
zes as mulheres têm medo, receio e temor de fazer a
denúncia contra seu companheiro porque são obriga
das a voltar para a mesma casa em que eles se en
contram, e aí são vítimas mais uma vez da violência.
Tivemos grande avanço no País com as Delegacias
de Defesa da Mulher, mas temos de contar com luga
res onde elas possam ficar após fazerem essas de
núncias até que saia a decisão judicial em relação a
sua situação. Sugerimos isso a V. Ex!! para que o Go
verno do Estado do Mato Grosso do Sul também ado
te medidas que visem a proteger as mulheres pelo
menos durante o período em que fizeram a denúncia
e aguardam que sua situação jurídica seja resolvida
para que não sejam novamente vítimas da violência
e, cada vez mais, denunciem sem medo de novas
agressões. Faço este aparte para demonstrar minha
grande satisfação por ver V. Ex! ocupando a tribuna
hoje com tema tão importante como este.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sou eu quem agra
dece, Deputado Marçal Filho, que é da minha região.

Essa também foi a minha preocupação enquan
to Vereador naquela cidade, assim como a do
ex-Vereador do Partido dos Trabalhadores e hoje
Deputado Estadual Laerte Tetila.

Prossigo, Sr. Presidente.
Outro aspecto de sua suma importância diz res

peito à saúde da mulher. Não há dúvida de que a vio
lência contra a mulher é também um problema de sa
úde pública a ser considerado pelo Estado em toda a
complexidade de suas manifestações. O enfrenta
mento de tal situação, do ponto de vista do atendi
mento médico, inclui não apenas o serviço terapêuti
co solicitado, mas também a detecção de violência
em suas várias fases e o acompanhamento e a orien
tação que se fizerem necessários. Além, pois, de ca-
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pacitar os agentes de saúde para trabalharem de Quanto às vítimas de violência, sob esse aspec-
acordo com a real situação da mulher vítima de vio- to, essas deverão merecer especial atenção para que
lência - e não de seu estereótipo - o Programa deve- possam inserir-se no mercado de trabalho e, assim,
rá implantar postos regionais do Instituto Médico Le- garantir sua independência e integridade.
gal nos Municípios escolhidos para atendimento es- É claro, Sr. Presidente, que a participação da
pecífico. Também deverá propugnar a implantação mulher no processo produtivo e na vida econômica
do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mu- depende também das condições gerais da economia
Iher, envolvendo todos os profissionais do setor na e das possibilidades que essa possa oferecer aos ci-
priorização do atendimento em casos de violência. dadãos. No caso de Mato Grosso do Sul, eviden-

Este, Sr. Presidente, é o elenco de medidas que cia-se, como de resto em todo o Brasil, a falência do
deverão ser adotadas para reverter a grave situação modelo econômico em vigor, que enseja a baixa pro-
em que se encontram milhares de mulheres no Mato dutividade, o alto impacto ambiental, a absurda
Grosso do Sul, submetidas, por razões históricas e concentração de riqueza e a conseqüente exclusão
culturais, à banalização da prática de violência. social de grandes massas, além do terrível flagelo do

desemprego.
Ao trabalho, porém, de conscientização da po- Neste contexto, e mais do que nunca, impõe-se

pulação e dos agentes públicos no sentido da preven- a necessidade de formular e conduzir um projeto de
ção e do combate à violência soma-se a preocupação Estado que promova o desenvolvimento visando à
da Coordenadoria com um aspecto crucial, que diz distribuição de riqueza, à instalação de uma demo-
respeito à inserção da mulher no grupo social, especi- cracia social e ao bem-estar comum.
aimente no que se refere às condições de sobrevivên- Nesse projeto está incluída, necessariamente,
cia, determinadas pelo trabalho e pela autonomia fi-
nanceira. É que, nos,casos de violência doméstica, os uma política de desenvolvimento que consiga agre-

gar a força de produção feminina em todas as frentes,
dados revelam que o convívio com um marido ou pa- com extraordinários reflexos na emancipação social
rente agressor é forçado pela dependência econômi- do País. Para tanto, o Programa de Combate à Violên-
ca, impossibilitada que está a mulher desempregada
de prover ao próprio sustento ou dos filhos. cia contra a Mulher pressupõe uma atividade política

de base, por meio da qual se estimule a participação
Aqui o problema ganha contornos ainda mais das mulheres nas instâncias de decisão em todos os

amplos, uma vez que o preconceito contra a mulher níveis e a capacitação e qualificação da mão-de-obra
atua de forma gritante justamente nas relações de feminina de acordo com as necessidades e possibili-
emprego e trabalho. Tanto é que, apesar de represen- dades do Estado. Aí também se preconiza' o estabele-
tarem 51% das matrículas escolares em todos os ní- cimento de parcerias com as indústrias a serem insta-
veis, as mulheres continuam ocupando patamares in- ladas no Estado, com reserva de vagas destinadas a
significantes na participação política e nos diversos um certo contingente feminino considerado ideal.
postos de trabalho formal. A Sr! Vanessa Grazziotin - Permite-me V. Ex!!

Para fazer frente a esse quadro de desigualda- um aparte?
des, pelo menos no âmbito do Mato Grosso do Sul, o O SR. JOÃO GRANDÃO - Pois não.
programa do Governo pretende realizar nos Municí- A Sr! Vanessa Grazziotin - Nobre Deputado,
pios atendidos pelo programa Comunidade Solidária, faço questão de fazer este aparte, mesmo tendo che-
um seminário municipal sobre o papel da mulher no gado ao plenário com V. Ex!! já numa fase adiantada
mercado de trabalho, seguido de oficinas temáticas do seu pronunciamento, para saudar não apenas
sobre as diversas profissões. Deverá, além disso, V. Ex!! pelo discurso, mas também o Governo do Esta-
destinar às mulheres 20% das vagas oferecidas pelas do do Mato Grosso do Sul pelas iniciativas que vem
agências públicas de emprego, além das inscrições tomando em relação às mulheres. Isso é de funda-
em cursos de qualificação profissional e das deman- mental importância! Na Comissão de Trabalho, Admi-
das ao crédito popular assistido, administrado pelo nistração e Serviço Público aprovamos a criação de
Estado. Por outro lado, serão criados mecanismos uma Subcomissão para discutir a situação da mulher
que facilitem a obtenção de crédito por mulheres, no mercado de trabalho. Estamos apontando exata-
principalmente aquelas que forem chefes-de-família, mente para programas como esse, que vem sendo
para financiamento de microempresas e cooperati- executado pelo Governo do Mato Grosso do Sul, com
vas, ou ainda de quaisqueroutros projetos destinados vista a que seja adotado nos demais Estados brasile;-
à geração de renda no campo ou na cidade. ros e, particularmente, pelo Governo Federal. Infeliz-



Assim é que, no caso do Programa em tela, em
que se busca minimizar, talvez eliminar, um deplorá
vel quadro de violência contra a mulher, mostrou-se
essencial a reflexão sobre a realidade sócio-cultural
do Estado e as condições econômicas objetivas que
favorecem as práticas em vigor. Assim, elaborou-se
um trabalho completo, de profundo alcance, cuja
execução representará um avanço inédito na história
do País.

Nossos cumprimentos, pois, à Primeira-Dama
de nosso Estado, Sra. Gilda Maria Gomes dos San
tos, cuja atuação à frente da Coordenadoria é a con
firmação da capacidade profissional da mulher e de
sua insubstituível participação nos processos decisó
rios da vida política; nossos cumprimentos, enfim, à
equipe da Coordenadoria, à equipe de governo de
Mato Grosso do Sul, cuja atuação em todos os seto
res da vida pública, especialmente no que se refere à
mulher, significa a realização dos mais caros ideais
de nosso partido, historicamente comprometido com
a democracia, a justiça social e o bem-estar do povo
deste País. (Muito bem!)

Dessa forma, o Partido dos Trabalhadores, que
há quase duas décadas luta perseverantemente pela
instalação de uma verdadeira democracia neste País,
dá uma nova demonstração de sensibilidade às ques
tões sociais brasileiras, na vanguarda de um movi
mento que se faz inadiável em favor da mulher. Afron
tando padrões esclerosados de discriminação e pre
conceito, induzindo à formação de uma nova cons
ciência crítica e participativa, propondo, ainda, alter
nativas concretas ao cruel modelo econômico em vi
gor no País, o governo do PT em Mato Grosso do Sul
oferece um exemplo a ser seguido em todo o Brasil,
de como agir de forma integrada, realista e responsá
vel, no mais legítimo interesse da população. Esse o
significado da luta pela valorização da mulher, sobre
tudo em um processo caótico de exclusão social, tal
como se vê no Brasil.

51190 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

mente, é crescente a discriminação de gênero - no sob a forma de violência, deverão ser objeto de ampla
caso, a discriminação da mulher- no mercado de tra- e profunda investida por parte do Estado, que atuará
balho. Não temos dúvida de que políticas afirmativas no modelo social, nas formações culturais e no siste-
têm de ser adotadas para que essas discriminações ma de produção, de modo a promover uma significati-
sejam minimizadas. Saúdo V. Ex! e o Governador do va reformulação no papel da mulher na sociedade
Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, por tão importante sul-mata-grossense. Buscando reverter as visões es-
iniciativa, que contribuirá não apenas com as mulhe- tereotipadas, que se perpetuam nas relações familia-
res, mas também com aquele Estado como um todo. res, sociais e profissionais, o Programa contribuirá de
Solicito a V. Ex! cópia não só de seu pronunciamento, forma decisiva para a inclusão da mulher na vida polí-
mas de todos os programas que o Governo de seu tica e econômica do Estado, garantindo-lhe a cidada-
Estado vem realizando. Parabéns, Deputado! nia e o exercício pleno e integral de seus direitos indi-

O SR. JOÃO GRANDÃO - Agradeço o aparte a viduais.
V.Ex!!.

Concluo, Sr. Presidente.
Será incentivada ainda a implantação da agroin

dústria familiar, com inclusão do trabalho feminino e
aproveitamento da produção local de hortifrutigranjei
ros.

Finalmente, e como base da política agrária a
ser desenvolvida no Estado, exige-se a inclusão de
todo o potencial feminino dirigido para o setor, aí in
cluídas as mulheres assentadas ou acampadas, as
índias ou quaisquer portadoras de algum tipo de ne
cessidade especial.

Como se percebe, o objetivo é considerar a rea
lidade imediata da mulher no contexto estadual, bus
cando modificá-Ia de forma integrada no processo de
desenvolvimento.

Gostaríamos de ressaltar, finalmente e como úl
timo ponto elencado no programa, a previsão de
obras de infra-estrutura e urbanização, consideradas
fundamentais para a segurança da mulher e a segu
rança pública em geral, bem como de oferta de mora
dias populares com cota reservada para o contingen
te feminino, com preferência para as mulheres em si
tuação de violência já atendidas pelos órgãos compe
tentes. Assim, estará garantida tanto a demanda habi
tacional feminina quanto a adoção de providências
estratégicas em termos de segurança, tais como ilu
minação pública em todos os Municípios, inclusive
em áreas pouco habitadas, além de proteção especial,
a cargo das Prefeituras, de terrenos baldios ou locali
dades não urbanizadas, propícios à prática de violên
cia frsica e sexual contra as mulheres.

Este é, em linhas gerais, o programa elaborado
pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas
para a Mulher, tal como realizado sob o Governo ,do
PT em Mato Grosso do Sul, em atendimento a uma
realidade cruel e inequívoca que se faz presente, infe
lizmente, em todo o País. As condições de discrimina
ção e preconceito contra a mulher, que ainda se verifi
cam de forma inconteste e se manifestam também



O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S(-!!! e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa
para denunciar a fusão de empresas brasileiras com
empresas bolivianas, instalando-se naquele país vizi
nho com o escuso proveito de adquirir, na Bolívia, por
preços mais baratos, o gás natural transportado pelo
Gasoduto Bolívia-Brasil, retirando empregos de brasi
leiros e provocando fuga de capitais.

Como então, Sr. Presidente, melhorar o proces
so produtivo de vários setores industriais, tornando
seus produtos mais competitivos, se, ao invés do Ga
soduto Bolívia-Brasil alavancar empreendimentos e
investimentos de monta, produz é a fuga de capitais e
a geração de empregos apenas no país de origem?

Por mais estranho e absurdo que pareça, os
Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, também be
neficiados pelo Gasoduto, pagam pelo gás natural um
preço mais reduzido que o Mato Grosso do Sul, que
faz fronteira com a Bolívia, de onde provém aquela
fonte de energia; isto em um cenário de economia glo
balizada, em que a ordem é produzir resultados ainda
melhores, ao menor custo possível.

Por outro lado, precisamos, Sr. Presidente, atra
vés da superação das dificuldades técnicas e buro
cráticas, fazer com que essa grande obra beneficie
também a Grande Dourados, com a implantação de
um City Gate (ramal) do Gasoduto Bolívia-Brasil em
Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Para isso não faltam esforço e trabalho da clas
se empresarial e industrial e dos Parlamentares fede
rais do nosso Estado, que, a meu exemplo, buscam a
criação de novas perspectivas econômicas para Dou
rados e o Mato Grosso do Sul.

Em outubro do ano passado, Sr. Presidente, eu já
havia discursado, nesta mesma tribuna, abordando a
questão do Gasoduto Bolívia-Brasil e alertando para
as políticas excludentes que deixavam à margem Dou
rados e outros Municípios sul-matogrossenses, ainda
que em nome de discutíveis dificuldades técnicas.
Como então, srªs e Srs. Deputados, falarmos em equi
líbrio regional?
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Durante o discurso do Sr. João Gran- A ação pública deve buscar incessantemente a
dão, o Sr. Enio Sacci, § 2º do artigo 18 do oferta direta de bens e serviços, seja no fomento ao
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi- setor privado, seja na atividade de regulação associa-
dência, que é ocupada pelo Sr. Severino da a trajetórias não só possíveis como desejáveis de
Cavalcanti, 2º Vice-Presidente. desenvolvimento sustentável para as regiões e o País

em seu conjunto.
A implantação do City Gate em Dourados seria

um verdadeiro indutor e fomentador do desenvolvi
mento regional ao atrair a instalação de novas indús
trias e investimentos de modernização, além das já
instaladas na região da Grande Dourados, gerando
empregos e riquezas para sua população superior a
400 mil habitantes.

A região de Dourados, Sr. Presidente, não pode
ficar à margem do desenvolvimento que será gerado
pelo uso do gás natural que está sendo transportado
pelo território sul-mato-grossense, que proporcionará
aos municípios cortados pelo gasoduto uma sensível
melhora no seu meio ambiente, desenvolvimento
tecnológico, melhor qualidade de seus produtos, qua
lificação de mão-de-obra e modernização produtiva.

Parodiando o ditado popular que fala em "luz no
fim do túnel", Sr. Presidente, "queremos luz no fim do
Gasoduto Bolívia-Brasil".

Faço também, srªs e Srs. Deputados, uma de
núncia sobre a necessidade de o Governo Federal re
ver a questão dos valores do gás cobrados em nosso
País, especialmente no Mato Grosso do Sul.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S(-!!! e
Srs. Deputados, peço a atenção de V. Ex.!!! para um as
sunto da maior importância. No dia 9 de novembro
acontecerá o 16º Congresso da União Brasileira de
Avicultura. O Brasil é o segundo maior produtor de
aves do mundo e o maior exportador de frangos. Essa
atividade só não está maior porque não o permite o
nosso sistema tributário.

O projeto de reforma tributária do Deputado
Marcos Cintra certamente será um belo substitutivo
que esta Casa deverá aprovar até o final do ano. Esta
remos tirando do setor produtivo a trava burocrática
que atrapalha todas as suas atividades.

A União Brasileira de Avicultura, presidida por
Zoé Silveira O'Avila, vai realizar o seu 16º Congresso,
a partir do próximo dia 9, no Palácio do Itamaraty.
Estarão sendo discutidas diversas questões da avi
cultura, como sar;1iâade avícola e exportações. Mas,
principalmente, estarão em debate melhorias na le-
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gislação tributária. Os avicultores defendem a sim- O SR. ENIO BACCI (PDr - RS. Pela ordem.
plificação das leis, a criação de mecanismos de distri- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs.
buição mais equânime da carga de imposto, o cerco Deputados, quero apenas informar que protocolei
vigoroso aos sonegadores e a ampla desoneração tri- hoje nesta Casa dois projetos de lei. Um deles altera o
butária dos alimentos. Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a

No ramos de alimentos industrializados, a popu- permanência de internos na Febem exclusivamente
lação pobre paga 34,7% de tributos. Quanto mais bai- para menores de até 18 anos, e não como é hoje,
xa a renda, maior o percentual pago em imposto. Uma para adolescentes com até 21 anos. O outro institui
família que ganha de três a cinco salários mínimos programa de assistência médica, oftalmológica e au-
compromete metade dos seus ganhos com alimenta- ditiva para alunos matriculados nas escolas públicas.
ção. Isso não se justifica num país que discute neste Obrigado, Sr. Presidente.
momento o combate à pobreza e o abrandamento O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
das diferenças sociais. te, peço a palavra pela ordem.

A maioria dos países não taxa ou pratica alíquo- . O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
tas muitos pequenas sobre os alimentos básicos. Paí- Nos termos do § 7º do art. 95 do Regimento Interno,
ses como Portugal e México estão entre os que prati- concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá,
cam taxa zero. pelo prazo de dez minutos.

Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
das Indústrias de Alimentação - ABIA - afirma que, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
se a reforma tributária reduzisse os tributos que reca- Sr.!!! e Srs. Deputados, quando formulei questão de or-
em sobre os alimentos à média internacional, que é dem exigindo o encerramento das sessões extraordi-
de 7%, promoveria a abertura de 330 mil empregos nárias das Comissões, sem dúvida alguma meu obje-
diretos e o aumento da renda da população mais po- tivo era impedir que a Comissão de Constituição e
bre. Justiça e de Redação apreciasse a "constitucionalida-

Uma tributação justa representa aumento real de" - entre aspas - da nova PEC que estabelece a co-
da renda, proporciona maior consumo e, por tabela, brança previdenciária dos inativos.
maior geração de empregos no campo e na agroin- Por que essa preocupação? Primeiro porque,
dústria. por quatro vezes, a Casa já rejeitou essa cobrança.

Peço atenção desta Casa para que não protele Na última das vezes, durante a crise da Rússia, chan-
a votação da reforma tributária. Precisamos votar o tageada por aquelas especulações absurdas de que
assunto para evitar que bilhões de reais saiam do o dólar iria estourar e a bolsa iria cair, a Casa mais
nosso território sem trazer investimentos, e principal- uma vez capitulou e acabou aprovando a cobrança
mente para melhorar as condições sociais e econômi- dos aposentados e pensionistas.
cas do nosso povo. Faço questão de dizer: "aposentados e pensio-

Dou destaque especial ao projeto do Deputado nistas". Tem de acabar essa expressão "servidor inati-
Marcos Cintra, que, tenho certeza, destruirá barreiras vo", porque nenhum aposentado e pensionista é inati-
burocráticos e fiscais, que hoje todo setor produtivo vo; continuam na luta permanente. Até para chocar,
enfrenta. Infelizmente, quem não sonega, hoje, não para macular, para diminuir, para ofender, usa-se
consegue competir porque o atual modelo estimula a essa expressão, que repilo.
concorrência desleal. O Deputado Marcos Cintra re- Aposentados e pensionistas do serviço público,
solve isso. que prestaram um grande trabalho à Nação e a Esta-

Faço votos para que as lideranças participantes dos e Municípios brasileiros, de repente são abando-
do 16" Congresso Brasileiro de Avicultura, que se rea- nados à própria sorte como se fossem os causadores
Iizará em Brasrlia, encontrem propostas adequadas de todos os problemas econômicos deste País.
para viabilizar mais esse importante setor, talvez o Esquecem-se dos juros que o Governo paga - só
mais avançado tecnologicamente, a continuar cres- este ano, ultrapassarão a casa dos 70 bilhões de dó-
cendo e gerando alimentos, renda e empregos. lares -, esquecem-se dos acordos determinantes do

Muito obrigado. Fundo Monetário Internacional.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa- Pois bem, foi então aprovada em janeiro a con-

lavra pela ordem. tribuição previdenciária de aposentados e pensionis-
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - tas, sabe-se lá de que maneira, sabe-se lá de que for-

Tem V. Ex' a palavra. ma. Alguns conchavos certamente foram feitos por
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trás das portas, na calada da noite. No entanto, o Su- Ora, mas será que até 2015 os nossos aposen-
premo Tribunal Federal, liminarmente, já julgou a in- tados e pensionistas estarão vivos? Certamente não.
constitucionalidade da medida, num resultado aca- Eles precisam viver é agora, e para isso não podem
chapante: onze a zero. sofrer um confisco nos seus proventos. Esse confisco

O Governo disse que o resultado foi chocante. é maior se somarmos a ele o que será descontado a
Mas é bom sentir o choque. Quantas propostas cho- título de Imposto de Renda, os 27,5%, que, aliás,
cantes não vieram a esta Casa para prejudicar apo- eram uma cobrança provisória que deveria terminar
sentados e pensionistas! Eu, chocado, vi esta Casa, em dezembro. Isso não acontecerá porque a alíquota
inerte, entregando tudo o que o Poder Executivo que- foi prorrogada até 2002. Neste País o provisório aca-
ria. ba sendo definitivo.

Fiz questão de frisar que a decisão do Supremo A' propósito, quero chamar a atenção dos se-
Tribunal Federal foi tomada liminarmente porque nhores para o contrabando que está embutido na
aquele Tribunal ainda não decidiu o mérito da ques- emenda que trata dos recursos para a Saúde, que,
tão. Ora, no mérito, depois da publicação do acórdão, por sinal, todos estão preocupados em aprovar, até
é que estarão expendidas todas as razões da deci- porque a Saúde está uma caca, uma droga, uma por-
são. Apenas alguns juízes, na sua manifestação do caria. O art. 4l! da referida emenda vai permitir a co-
voto liminar, expenderam seus motivos. Somente no brança progressiva do IPTU nos Municípios, matéria
mérito, na votação final, é que conheceremos todas essa que o Supremo Tribunal Federal já derrubou, e
as razões apresentadas. certamente o fará novamente.

E o mérito só não foi votado ainda porque o Quando isso ocorrer, muitos perguntarão por
Executivo, açodadamente, está querendo aprovar, a que o Supremo se mete tanto nessas questões. Ora,
toque de caixa, uma nova PECo Enviou a matéria não é o Supremo que se envolve tanto, é esta Casa
numa sexta-feira, retirou-a na segunda, para mudar que erra muito, erra até demais, por isso merece uns
aqui e ali, e ainda acha que precisa de alguma mu- puxões de orelha. Que vergonha! Um puxão de orelha
dança, tudo para poder dar uma resposta ao Fundo seguido do outro. Os Parlamentares desta Casa se-
Monetário Internacional e dizer que já está no Con- rão os culpados novamente, porque vão aprovar ma-
gresso Nacional uma nova emenda que vai instituir a téria inconstitucional.
contribuição previdenciária dos aposentados e pen- Sr. Presidente, é esta a razão por que insur-
sionistas. Mas vai cobrar em tese; na prática, certa- gi-me contra essa PEC, que, se aprovada, desestru-
mente não, porque o Supremo Tribunal Federal dará turará toda a Previdência Pública e Social deste País
outra vez a mesma resposta. para fazer o jogo das empresas privadas de previdên-

Errar é humano - e certamente o Executivo er- cia. Refiro-me às grandes seguradoras americanas e
rou; persistir no erro é burrice. E serão burros porque, européias: Alliance, Prudencial, Insurance, Assuran-
ainda que amealhem um grande cesto de acordos e ce Generalle France, Aetna e outras. Todas essas em-
consigam aprovar a PEC no Congresso, o guardião presas querem justamente a desarrumação total do
da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, que ain- sistema público, para depois venderem seus planos
da não se decidiu quanto ao mérito - repito -, vai dar de previdência privada. Aliás, a mesma coisa fizeram
outra goleada acachapante, ou chocante, no Gover- com a Saúde.
no. Aliás, ontem já aconteceram escaramuças: um Lembrem-se: no início dos anos 90, acabaram
dos Ministros do Governo tentou ofender o Presidente com a saúde pública para dar espaço aos planos de
do Supremo Tribunal Federal. Depois, o Presidente saúde privada. Passou menos de uma década, e as
da República, num telefonema, procurou administrar empresas de saúde privada estão todas no buraco, e
o estrago. Não dá para entender por que essa precipi- hoje não se tem saúde nem na pública nem na priva-
tação toda. da. É a mesma coisa, é igual ao que querem com a

Sr. Presidente, muitos dos nossos velhos - e os Previdência. Mas vão tentar, tentar, tentar, insistir,
velhos não se ofendem por ser chamados de velhos, persistir, e nós estaremos aqui, ainda que alguns pou-
,até preferem essa palavra à expressão "terceira ida- cos, brigando para que isto não aconteça.
de", mais um dos logotipos que se criam por aí - tal- Temos certeza de que os herQicos lutadores do
vez não vivam até o ano mágico em que, segundo o MOSAP, o Movimento dos ServJdores Aposentados e
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, a situação estará Pensionistas, estarão atentos, alertando todos que
toda resolvida. Disse o Ministro da Fazenda que até mais uma aberração cOmet~r-se~á se esta PEC tiver
2015 os problemas estarão resolvidos. a sua constitucionalidad,e aprovada na Comissão de
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Constituição e Justiça e de Redação - o que, lamen- tenham de ouvir o informe oficial de que o índice de
tavelmente, acontecerá, porque aqui se constroem e inflação está em 1,5%. Que bom se todos os brasilei-
se inventam inconstitucionalidades, um absurdo. ros pudessem comprar nestes fictícios supermerca-

~ O Executivo até pode errar, porque lá não existe dos que são o Centro de Estudos de Preços da Fun-
uma Comissão de Constituição e Justiça, mas esta dação GetúliC? Vargas ou a FIPE, da Universidade de
Casa errar é um absurdo maior, porque a Comissão São Paulo. E escandaloso o desprezo que alguns
de Constituição e Justiça e de Redação não faz justi- profissionais têm pela inteligência popular.
ça e não respeita a Constituição; ao sabor do inte- Os aumentos sucessivos, que acumulam um
resse do rei de plantão, dá a constitucionalidade, e a aumento mínimo de 70% nos preços dos combustíve-
Maioria, como carneirinhos, acaba concordando, e is somente este ano, com os seguidos tarifaços de
depois vem a derrota no Supremo. energia, telefone e transportes, com a explosão dos

Parece que politicamente ficou feio para o preços da carne e com o verdadeiro assalto praticado
Executivo, mas muito mais feio ficou para esta Casa, pelos cartéis da indústria de remédios, não é mais
porque quem está aqui jurou respeitar a Constituição; possível que alguém acredite nos índices oficiais.
quem está aqui ajudou a fazer a Constituição; quem Acrescento ainda o fato de o dólar estar acima
está aqui, mesmo que não tenha estado na Consti- de dois reais, mantendo sempre a pressão de alta, o
tuinte, votou várias emendas e, portanto, está no seio que estimula ainda mais a disparada dos preços.
da Constituição, o mesmo seio que querem apunha- Depois de desnacionalizar nossa indústria e colo-
lar, rasgar, ofender, achincalhar. E poderão fazê-lo, car nossa economia totalmente dependente até de ma-
porque a maioria do trator assim o permitirá. Mas, ain- térias-primas que antes eram produzidas aqui, o Presi-
da que essa maioria do trator aja dessa maneira, dente Fernando Henrique Cardoso quer insinuar que o
mesmo sem as mesmas oportunidades, por não que- aumento do dólar não seria um fator inflacionário. S. Ex"
rermos ser o trator, com a pá saberemos remover es- que explique ao agricultor com que moeda é pago o al-
sas dificuldades e continuar historicamente defen- godão ou o milho que importamos, dos quais éramos
dendo os aposentados e pensionistas. totalmente auto-suficientes antes do Plano Real.

Essa foi a razão pela qual apresentei a questão O mais grave é que, diante desta explosão dos
de ordem e pela qual me manterei permanentemente preços, não há mais nenhuma autoridade governa-
em luta, porque aposentados e pensionistas, acima mental capaz de conter os abusos e proteger o cida-
de tudo, merecem dignidade e respeito. dão. Destruímos a máquina pública. Ela não impõe

O S S . C I t' 29 Vi' qualquer respeito. No caso dos medicamentos, os au-
r. evenno ava,can I, 1- t d t' 700°/ - b d I ó' G

P '".J t ".J' ".J' d '".JA' men os e a e /0 sao anca os pe o pr pno 0-
ce- reSluen e, uelxa a cauelra a presluencla, ,. d d It'", d I S ~'h '. I S vemo, que e o maior compra or as mu rnaClonalS.que e ocupa a pelo r. I j emlSLOCles ampa- . . , . .
, § 2Q d rt 18 d R' t l t Enquanto o MInistro da Saude faz sua bngUlnha
10, o a . o eglmen o n emo. particular e eleitoreira com a indústria farmacêutica, o

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente, aposentado, com os benefícios congelados, vai à far-
peço a palavra pela ordem. mácia e paga pelo remédio para combater a pressão

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - alta e a diabetes ou para controlar o colesterol até oito
Tem V. Ex!! a palavra. vezes mais do que há quatro anos.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela Era o que tinha a dizer.
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- Muito obrigado.
dente, S~ e Srs. Deputados, a flagrante manipulação O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
dos índices de inflação é mais um dos elementos que peço a palavra pela ordem.
contribui com a desmoralização da autoridade do Go- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
vemo FHC e uma violência contra os trabalhadores Tem V. Ex!! a palavra.
em geral. É lamentável que instituições que deveriam O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela
zelar pelos seus nomes, especialistas que deviam ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
proteger sua credibilidade, se sujeitem a ser usados como Presidente da Comissão de Reforma Tributária,
pelo esquema de propaganda do Governo. acho bom transmitir para todos os colegas, S~ e Srs.

Não há outro sentimento mais justo do que a in- Deputados, que há pouco, inclusive com a presença
dignação da dona de casa, de todos os homens e mu- do Deputado Michel Temer, tivemos a apresentação
Iheres deste País que, diante da disparada dos pre- do relatório à Comissão pelo Deputado Mussa
ços de todos os produtos e dos aumentos de tarifas, Demes, um momento importante, pois sei da priorida-
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de dada pelo Presidente da Casa e por todos os Líde- butária que todo o povo brasileiro almeja e deseja
res à reforma tributária. para a retomada do desenvolvimento do País.

A partir da leitura, da apresentação do relatório, O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
foi feito um pedido de vista, por duas sessões, e já na Está registrado, nobre Deputado.
quarta-feira iniciaremos a discussão. O SR. EDINHO ARAÚJO - Obrigado, Sr. Presi-

Pretendemos, e falo como Presidente da Co- dente.
missão, ter essa proposta de reforma tributária con- O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
cluída. Claro que agora vem uma fase importante, de palavra pela ordem.
críticas pontuais, de destaques que serão apresenta- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
dos na busca de um aperfeiçoamento da proposta, Tem V. Ex!! a palavra.
até como resultado da negociação. A Comissão de
Reforma Tributária tem trabalhado muito fortemente O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
desde o dia 23 de março, quando foi instalada; não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
tem parado, Sr. Presidente, e é responsável por mais Deputados, no dia de ontem, o Sr. Presidente da Re-
um momento importante, o da apresentação desse pública esteve na minha cidade, Ipatinga, no Vale do
relatório pelo Deputado Mussa Demes. Aço. Depois de quinze meses sem ir a Minas Gerais, o

Vamos continuar negociando, vamos continuar Sr. Presidente da República não foi recebido pelo Go-
buscando, inclusive, o aperfeiçoamento da proposta e vernador do Estado, na medida em que a linha em
pretendemos, se Deus quiser, até o dia 20 ou 21 ter que o Sr. Fernando Henrique Cardoso vai levando o
concluído o trabalho na Comissão para que o Presi- País não é a mesma que o Sr. Itamar Franco vai levan-
dente Michel Temer, com os Líderes, possa trazer do Minas Gerais. Quero, desta tribuna, manifestar o
esse projeto para o plenário. meu respeito à atitude do Governador Itamar Franco.

Não é fácil. É a reforma mais complexa, mais di- Quero lembrar ainda que, exatamente uma hora
fícil, que mexe com mais interesses, mas, se Deus antes da chegada do Presidente da República, explo-
quiser, vamos conseguir, junto com os colegas, com diu uma tubulação de oxigênio no centro da Usiminas,
os membros da Casa, construir esse sistema tributá- onde foi inaugurada a linha de produção de laminação
rio novo para o País, de que tanto precisamos. a frio da empresa, com a morte instantânea de um

operário. Foi uma fatalidade, é o argumento da empre-
Desculpe-me se me alonguei, mas acho que ti- sa, mas temos também que dar ouvidos ao que diz o

nha de fazer este pronunciamento, esta comunicação sindicato dos trabalhadores, que aponta para uma so-
à Casa de que mais uma etapa estamos vencendo na brecarga de trabalho, especialmente nesses momen-
reforma tributária. tos de muita tensão, quando se inauguram obras de

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço expansão no montante de 1,2 bilhão de reais.
a palavra pela ordem. Esperamos que essas fatalidades não venham

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - ceifar tanto a vida dos trabalhadores indefesos. Nesse
Tem V. Ex!! a palavra. sentido, é preciso cobrar das empresas brasileiras,

O SR. EDlNHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or- não só da Usiminas, o máximo de cuidado, zelo e
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo atenção com a vida dos trabalhadores.
em vista a oportunidade, quero cumprimentar o Nessa ocasião, a maior parte da bancada minei-
Deputado Germano Rigotto, Presidente da Comissão ra, 53 deputados federais por Minas Gerais, esteve
da Reforma Tributária, assim como o seu Relator, em Ipatinga. Fui gentilmente convidado pelo Presi-
Deputado Mussa Demes, e todos os que a integram. dente da Usiminas, Dr. Rinaldo Campos Soares, para

Acompanhamos de perto os trabalhos dessa Co- prestigiar a solenidade de inauguração de um grande
missão, que realiza, sem sombra de dúvida, um dos tra- investimento na cidade de Ipatinga. Atendendo orien-
balhos mais sérios que esta Casa haverá de produzir. tação do meu partido, ali não me fiz presente porque
Como disse muito bem o Presidente Germano Rigotto, não senti ser coerente.
trata-se de um trabalho difícil, pois tem de ser feita uma Se o Sr. Fernando Henrique Cardoso não fizes-
verdadeira engenharia política, ouvindo os Srs. Gover- se o que está fazendo com este País, se não estives-
nadores, e isso tem sido feito ao longo do tempo. se entregando as questões elementares, básicas

Não tenho dúvida de que a Comissão haverá de para se conduzir o País para o Fundo Monetário Inter-
cumprir o seu papel e .este Plenário haverá de votar nacional tomar conta, não estaria vivendo o Brasil um
ainda esse ano, sem sombra de dúvida, a reforma tri- dos seus piores momentos, com a tragédia do de-
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semprego, da miséria, da fome, da falta de assistência O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
ao povo. - Tem V. Ex!! a palavra.

Agindo assim, não fomos contra a posição firme O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Pela
e coerente que temos na defesa, nesta tribuna, do ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
povo do Vale do Aço. hoje quero trazer ao plenário desta Casa meus cum-

Em tempo, lembro que 60% do aço utilizado nes- primentos ao Presidente Michel Temer, que, em mar-
te País vêm do Vale do Aço, em Minas Gerais, e são ço deste ano, recriou a Comissão da Reforma Tribu-
usados nos fogões a gás, na energia elétrica, em car- tária. S. Ex!! honrou esta Comissão, da qual tenho a
ros e navios. No entanto, já se passaram praticamente satisfação de participar, presidida por nosso estima-
40 anos e o Vale do Aço ainda tem uma das piores es- díssimo companheiro Deputado Germano Rigotto.
tradas do Brasil, onde ocorrem, conforme comprovado Hoje o Deputado Mussa Demes apresentou
por pesquisas realizadas, os maiores índices de aci- seu relatório, fruto de grande trabalho e dedicação. É
dentes do nosso País. preciso que se cumprimentem essas três pessoas

Pela primeira vez, o Vale do Aço tem um em particular e os demais companheiros que duran-
Deputado que o está representando veementemente e te esse tempo todo ajudaram a construir o relatório,
que exige a atenção da bancada mineira - registre-se que considero de uma relevância extraordinária para
a presença do Deputado Eliseu Resende, uma figura o Brasil. Os Deputados integrantes da Comissão,
proeminente do Orçamento. particularmente seu Presidente e o Relator, bem

Sr. Presidente, alocamos 50 milhões de reais em como os Líderes de partido que lá estiveram,.demos-
emendas regionais visando à duplicação da BR-381 traram que pensam acima de tudo no País.
até Governador Valadares, não só para eliminar os O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
graves acidentes que lá ocorrem, mas também para ti- - Com a palavra, pela ordem, a Sra. Deputada Alcio-
rar a região da estagnação em que se encontra de dez ne Athayde.
anos para cá. Trata-se de uma região que produz 18% A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pela or-
do PIB do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, não demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e
pode mais contar apenas com uma estradinha. Srs. Deputados, na região norte fluminense, há muitos

É lamentável que os nossos companheiros Depu- anos, determinado trecho da BR-356 é conhecido
tados, cerca de 30, tenham ido ontem a Ipatinga de como estrada da morte. Naquela região, não há quem
avião; se tivessem passado pela BR-381, certamente não se lembre de uma história triste de um parente, um
iriam ficar ainda mais sensibilizados com os 50 milhões amigo, um vizinho, um conhecido que se tenha envolvi-
de reais investidos na duplicação da estrada, para fazer do num acidente nesse trecho de estrada, de pouco
com que o verdadeiro potencial do Vale do Aço seja apli- mais de 30 quilômetros, que liga os municípios de
cado no Brasil e, mais especificamente, no Estado de Mi- Campos e São João da Barra. Essa estrada é cercada
nas Gerais, incrementando a industrialização, a geração por canaviais que dificultam a visibilidade dos motoris-
de emprego e renda numa região que produz aço espe- tas. Em muitos momentos, animais atravessam a pista,
cial, laminado fino, grosso, enfim, de toda natureza. o que também contribui para os acidentes.

Urge que o nosso País reconheça que o Vale do Desde o começo do meu primeiro mandato, há
Aço produz, mas tem sido esquecido. Queremos co- quatro anos, recebo reivindicações de comunidades,
brar a atenção, como Deputado do Vale do Aço, dos abaixo-assinados e faço emendas individuais. Inú-
Parlamentares desta Casa para que aquela região meras vezes tentamos sensibilizar o Ministério dos
seja agraciada. No próximo ano, vamos fazer todas as Transportes para essas mortes e acidentes envol-
cobranças políticas, já que o Presidente foi lá e compa- vendo esse perigoso trecho da BR-356, que liga
rou a Usiminas a uma catedral francesa em eficiência. Campos a São João da Barra.
S. Ex!! fez essa louvação à Usiminas porque ela real- No passado, tivemos a oportunidade de estar
mente produz riquezas para este País. Que o nosso com o Sr. Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha,
povo não fique transitando por estradas que a cada dia no município de Campos. Sensibilizado com os ape-
ceifam vidas. Quero cobrar veementemente boas es- los da população, o Ministro prometeu efetivamente
tradas para ampliar o desenvolvimento e dar segurfln- o início das obras de acostamento da BR-356 nesse
ça ao nosso povo de Minas Gerais. trecho que liga o município de Campos a São João

O SR. MOREIRA FERREIRA - Sr. Presidente, da Barra, entendendo o grave problema que existe
.·.•.,.' .. c" •. '. pela ordem, apenas para um registro naquela estrada. Houve mais algumas tentativas de

viabilizar o início da construção desse acostamento,
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mas, quase que ao mesmo tempo, houve um proble- Na oportunidade, o Diretor assegurou à comis-
ma emergencial na BR-101, na ponte Rio do Meio, são dos empregados da Caixa Econômica Federal
importantíssima para a ligação da região, que impe- que, a partir daquele momento, as negociações esta-
diu o tráfego de veículos. Todos os recursos, naquele vam reabertas e o interesse era buscar o entendimen-
momento, foram alocados para essa obra emergenci- to. No entanto o que se deu na reunião com a comis-
ai e mais uma vez não vimos o início das tão solicita- são negociadora foi exatamente o contrário. Os repre-
das obras de acostamento da BR-356. sentantes da empresa disseram que permaneceu a

Hoje venho a este plenário com muita alegria, orientação para que não haja negociação formal, en-
após quatro anos de luta, para anunciar que o Sr. Mi- volvendo os itens da pauta de reivindicação da campa-
nistro dos Transportes acaba de colocar para empe- nha salarial, devendo ser discutidos apenas assuntos
nho um milhão de reais para o efetivo início das obras extra-pauta. Propuseram, por exemplo, uma discussão
de acostamento no trecho que liga Campos a São sobre saúde, sem entrar no mérito das cláusulas refe-
João da Barra. rentes ao temas da pauta de reivindicações.

Quero agradecer ao Sr. Ministro dos Transpor- A Executiva da Caixa e a do Banco do Brasil têm
tes, Dr. Eliseu Padilha, e dizer que, contando com a buscado negociar, mas, na verdade, há - sem meias
determinação, paciência e persistência de todo o palavras - uma emolação, como ocorre costumeira-
povo da região, acabamos conquistando uma antiga mente.
reivindicação. É com alegria que hoje anunciamos, re- Chamo a atenção desta Casa, porque há uma in-
pito, o início das obras de acostamento da BR-356, satisfação muito grande por causa do não-cumprimento
tão esperadas pela comunidade. de acordo e também um acúmulo muito grande de van-

Muito obrigada, Sr. Presidente. tagens e direitos que não são cumpridos, como a par-
O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente, ticipação dos lucros da empresa, fruto de acordos an-

peço a palavra pela ordem. teriores. Apesar de esses dois bancos terem fechado
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - seus balanços com lucratividade, não há por parte das

Tem V. Exª a palavra. empresas o cumprimento dessas cláusulas.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or- Fazemos este protesto, somando-o ao dos funcio-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e nários e alertando para a possibilidade de paralisação
Srs. Parlamentares, gostaria de dar conhecimento à das atividades dessas empresas prevista para o próxi-
Casa da nossa preocupação com as negociações de mo dia 10, juntamente com a paralisação de vários se-
várias empresas estatais no País. Este assunto já foi tores da sociedade por conta da política salarial de
tratado aqui por alguns Parlamentares em relação às não-reajuste e de cortes. Sentam-se às mesas de nego-
negociações da Embrapa, onde há um faz-de-conta ciação apenas para tirarem direitos dos funcionários.
de que há negociação. Cobramos que a empresa apresente o mais rapi-

Destaco a situação da Caixa Econômica Federal damente possível uma solução. Fazemos um apelo ao
e do Banco do Brasil. Ainda no mês de julho, as dire- Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Emílio
ções dessas instituições tomaram conhecimento de Humberto Carazzai Sobrinho, e ao Presidente do Ban-
uma pauta de reivindicações, que buscava, de um co do Brasil no sentido de que atendam essas reivindi-
lado, a renovação de várias cláusulas ali estabele- cações. Teremos, assim, condições de evitar situações
cidas e, de outro, a reposição salarial pelas perdas semelhantes às anteriores, que conduziram a paralisa-
acumuladas e também o pagamento da participação ções e greves, causando problemas à população.
dos lucros como pontos da maior importância. É esse entendimento que se espera, especial-

As negociações começaram com promessas de mente na conjuntura de salários baixos. A reivindica-
um novo modelo de negociação. O certo é que temos ção exige a reposição do que a inflação reconhecid, I

uma situação estacionada, contrariando o que ficou pelo Governo tirou e, ao mesmo tempo, a garantl'1 da
acertado em reuniões anteriores. Na última reunião en- participação dos lucros, o que era um cenário apre·
tre a Comissão Executiva dos Empregados da Caixa sentado pelo próprio Governo.
Econômica Federal com o Diretor de Pessoal, Henrique Não se pode ter um discurso diferente da prática.
Costábile, gestor da política de recursos humanos, o Di-
retor afirmou não ser de seu conhecimento a existência É isso que esperamos nas negociações com es-
de orientação para que as negociações fossem suspen- sas estatais.
sas e que a empresa havia solicitado apenas uma pa- O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
rada técnica para avaliar o cenário. a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - tas dentro da RIDE (Rede Integrada de Desenvolvi-
Tem V. Ex§l a palavra. mento do Entorno), que devem ser tomadas consen-

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or- sualmente, e não por meio do conflito ou imposição.
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Concluindo, Sr. Presidentes, Sf'!!! e Srs. Deputados,
te, S,e e Srs. Deputados, venho à tribuna hoje para como autor do projeto de emancipação de Águas Lin-
manifestar meu repúdio a mais uma atitude de insen- das de Goiás, sinto-me na responsabilidade de lutar
satez e retrocesso do Governo de Goiás, que, por com garra e consciência por melhores condições que
meio de uma ação cominatória, visa impedir a cons- permitam uma melhor qualidade de vida desta cidade.
trução de um sistema de saneamento em Águas Lin- Assim sendo, o que deve ser discutido e priori-
das de Goiás. zado efetivamente é a urgência de construir e prover

O episódio, denominado a "Guerra do Esgoto", à população de Águas Lindas de Goiás um sistema
resume-se ao fato de o Sr. Governador Marconi Peril- básico de saneamento, beneficiando tanto os mora-
lo tentar impedir que a CAESB (Companhia de Água dores de Águas Lindas de Goiás como os do Distrito
e Esgotos de Brasília S.A.) execute o projeto de sane- Federal.
amento em Águas Lindas. Por isso meu repúdio à ação do Governo de Go-

Acerca deste triste "ciúme", que prejudica não iás que, em vez de contribuir, pode resultar em perdas
somente os moradores de Águas Lindas mas tam- para todos.
bém os do Distrito Federal, cumpre aqui fazer algu- O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
mas importantes ponderações. peço a palavra pela ordem.

Primeiramente, o que se deve colocar como O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
prioridade neste momento é o direito básico de qual- Tem V. Ex§l a palavra.
quer cidadão brasileiro a condições de vida dignas. O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or-
Neste caso, há um sistema de águas e esgotos que demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e
permita verdadeiramente ao indivíduo viver e suprir Srs. Deputados, Senadores presentes, venho à tribu-
satisfatoriamente suas necessidades. na só para registrar que amanhã será comemorado o

Em segundo lugar, o Município de Águas Lindas Dia do Servidor Público. Pergunto a esta Casa o que
possui 170 mil habitantes e não conta com nenhum será exatamente comemorado amanhã?
serviço de tratamento de água e esgoto. A situação Primeiro, este Governo foi incomparavelmente o
sanitária torna-se mais dramática quando se constata mais perverso em relação aos servidores públicos de
o aumento, a cada ano, do número de pessoas. modo geral. Não basta o congelamento de salários -

Em terceiro, o Município de Águas Lindas ,de que, diga-se de passagem, é arbitrário -, porque a
Goiás fica apenas a 3 quilômetros da Barragem do Emenda nQ 20, da Constituição Federal, obriga a revi-
Descoberto, manancial responsável por cerca de são anual dos vencimentos dos servidores públicos. E
60% do abastecimento de água do.Distrito Federal. isso não foi feito.
Caso nada seja planejado e coostruído e levando-se Segundo aspecto: o Governo insistiu nos famo-
em conta o crescimento exponencial da cidade, o ris- sos Planos de Demissão Voluntária. Na verdade, tal
co de comprometimento do lençol freático da região e atitude representa uma pressão sobre o servidor pú-
contaminação da água é enorme. blico, uma desqualificação do seu trabalho, uma hu-

Apresentados estes elementos, não há razão milhação. E, mais ainda, promove a fuga dos melho-
plausível que justifique o Governo de Goiás impossi- res quadros do serviço público para a iniciativa priva-
bilitar, por ciúme, a participação da Caesb. da. Depois o Governo terceiriza serviços e contrata

É inadmissível que o Governo de Goiás fique outros técnicos para exercer as mesmas tarefas dos
preocupado apenas com a paternidade do projeto de funcionários demitidos. É exatamente isso o que está
saneamento, postergando o projeto ainda mais. Se o acontecendo. Este é o balanço dos Planos de Demis-
Governo do Distrito Federal se dispõe a fazer o servi- são Voluntária implantados pelo Governo.
ço é porque há a preocupação e mesmo solidarieda- Mais ainda, Sr. Presidente. Existem, em todas
de para resolver problemas comuns. as esferas da Justiça, diversas demandas do servidor

Inclusive, devido a este sentimento de ajuda público. O Governo é o pior empregador, sem dúvida
mútua, é importante destacar que a própria bancada alguma, e se nega a conceder direitos aos servidores.
do DF se surpreendeu com a ação do Governador E ainda por cima diz que a culpa é do servidor público.
Marconi Perillo, pois tal impasse significa um duro gol- Basta verificarmos as instâncias judiciais para perce-
pe para a viabilidade e efetivação de políticas conjun- bermos como o Governo vem tratando essa questão.
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Já que amanhã é o Dia do Servidor Público, va- modestamente equipadas, mas atualmente a salvo de
mos lembrar os 28% que o Governo se recusou a ameaças concretas decorrentes de incursões arma-
conceder, em todos os momentos. Agora força os ser- das externas. Enquanto um contingente de mais de
vidores a assinar um acordo que ele próprio não cum- 200 mil homens apoiados por um sistema logístico
pre. Acrescentemos a isso os planos de carreira que o oneroso aguarda inerte as ameaças da agressão ex-
Governo sempre anuncia e nunca realiza. Tampouco terna, a Polícia Federal, contando com pouco mais de
apresenta o Governo alguma solução para a profis- 5 mil servidores mal equipados, defronta-se com o cri-
sionalização do servidor público - e, como alguns de- me organizado internacional, cujo poder fica bem de-
putados, inclusive da base governista, aqui têm lem- monstrado pelo vulto de seu faturamento anual, esti-
brado, há grande necessidade de profissionalização mado em 500 bilhões de dólares.
no serviço público. . Nossa proposição pretende restabelecer algum

Portanto, o servidor público não terá o que co- equilíbrio no que consideramos uma disparidade.
memorar no seu dia, mas terá de se preparar para en- Ampliamos a extensão do papel constitucional das
frentar forte luta contra este Governo. E aí vem o dia Forças Armadas, autorizando o seu emprego, nos
10 de novembro, quando estaremos realizando gran- termos da lei e mediante iniciativa exclusiva do Presi-
des manifestações, indo às ruas novamente, para exi- dente da República, o que, em nosso entendimento,
gir o cumprimento de direitos, inclusive para os servi- previne eventuais abusos de emprego de tropa. Na
dores públicos. especificação das atribuições da Polícia Federal

Neste País é assim, Sr. Presidente: para cada di- como polícia de fronteira, incluímos a possibilidade
reito conquistado, ainda há de se realizar uma marcha, de cooperação das Forças Armadas.
uma mobilização para assegurá-lo. Este é o único País Inteiramente convencidos da oportunidade e da
onde há a fase da elaboração da lei, a da sua aprova- conveniência de nossa iniciativa quanto ao apertei-
ção, a da pressão, a da execução e, depois, ainda se çoamento do instrumental institucional de que dispõe
tem de fazer uma marcha pelo cumprimento dessa lei. o Estado para reprimir com eficácia o ingresso ilícito

Muito obrigado. de armas e de drogas no território nacional, espera-
o SR. EVILÁSIO FARIAS - Sr. Presidente, mos poder contar com o imprescindível apoio dos no-

peço a palavra pela ordem. bres Pares em favor da aprovação, nesta Casa, de
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ emenda constitucional que este deputado estará

Tem V. Exª a palavra. apresentando nesse sentido.
O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB _ Sp. Sr. Presidente, esses são os termos da justifica-

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- tiva da emenda constitucional de autoria deste depu-
sidente, Sr!! e Srs. Deputados, o descontrolado cres- tado, pois atribuímos também às Forças Armadas o
cimento do contrabando de armas de fogo e do tráfico sentido de defesa do território nacional, haja vista o
de drogas, que violam diariamente as fronteiras marí- crescente índice de violência atestado no País, que a
timas, terrestres e aéreas do território nacional, de- cada dia assusta a população brasileira.
nuncia o colapso da capacidade operacional dos ór- Eram as considerações que queria fazer, Sr.
gãos de segurança pública no cumprimento eficaz de Presidente.
suas atribuições constitucionais. O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, .

Sabemos que esse colapso decorre preponde- peço a palavra pela ordem.
rantemente das dificuldades que assolam a adminis- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
tração pública em prover os recursos financeiros aos Tem V. Exª a palavra. '
seus órgãos policiais, na justa medida de suas neces- O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES/Pela
sidades ante o vulto dos encargos de que estão in- ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. presi-
cumbidos. dente, Sr!! e Srs. Deputados, no dia 5 de outubro, o

No caso específico da atuação da Polícia Federal Governo Federal sancionou o estatuto das p~quenas
como polícia de fronteira, salta aos olhos a disparidade e microempresas. Foi lançado, também, o Programa
entre a singeleza de seus recursos e a extensão de Brasil Empreendedor, um conjunto de doze medidas
nossos limites territoriais, onde se somam aos mais de que vão beneficiar e incentivar os empresários.
16 mil quilômetros de fronteiras internacionais os 7 mil É um projeto grandioso com objetivos claros: ge-
e 400 quilômetros de litoral atlântico e a vastidão de um ração e manutenção de postos de trabalho, por meio
espaço aéreo incomensurável. A par de tal desafio, de apoio gerencial, capacitação, associação e apoio
contemplamos as nossas Forças Armadas, também financeiros.



51200 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

Serão investidos 8 bilhões de reais para finan- O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
ciamento e estima-se que serão realizadas 1.200 ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
operações de crédito em um ano. Sras. e Srs. Deputados, acabamos de sair da reunião

Os principais pontos do programa são: do Colégio de Líderes, na qual finalmente se chegou
- IOF reduzido para 5% no caso de emprésti- a um acordo 'para a votação da PEC nº 169/93.

mos até 30 mil reais; Apesar das dificuldades, há de se enaltecer a
- perdão das dívidas trabalhistas até mil reais; Frente Parlamentar de Saúde pela busca do entendi-
- refinanciamento das dívidas junto ao Fisco e mento que permitisse a votação dessa PECo

ao INSS; Há uma luta histórica por parte dos setores de sa-
- linhas de financiamento feitas pelo Proger e úde do País para que, da mesma forma que a educa-

pelo Sebrae, com ampliação do prazo de cinco para ção, tenha a saúde recursos vinculados pela União,
oito anos; Estados e Municípios. Há uma vinculação de 25% de to-

- empresas com débitos até 5 mil reais terão au- dos os tributos dos estados e municípios e de 18% dos
torização para novos empréstimos. tributos arrecadados pela União para que sejam aplica-

São medidas imprescindíveis para desenvolvi- dos em educação. Essa luta histórica, que vem desde a
mento e recuperação do setor e que trazem alento Constituição de 1988, culminou com a apresentação
aos empresários que agora estão incluídos na pauta dessa emenda pelos Deputados Eduardo Jorge, que
do Governo para o desenvolvimento do País. está em plenário, e Waldir Pires, entre outros.

Parabenizo o Governo por essa iniciativa. Travaram-se muitas disputas e embates. Hoje, fi-
Entretanto, aproveito também para novamente nalmente, conseguimos chegar a um acordo. Sabemos

fazer um apelo. que este não é o acordo ideal, porque há uma vincula-
Não só 'esse, mas diversos programas vêm ção explícita dos estados e municípios. Os estados de-

sendo implantados, os mais recentes como o de Fi- verão vincular um percentual que chegará, no ano
nanciamento de Crédito ao Ensino Superior e o de 2004, ao total de 12% - começa em 7%, vai aumentan-
liberação de recursos para pequenos produtores rurais. do à razão de um quinto por ano até 12% em 2004. Os

Meu apelo é direcionado aos agentes finan- municípios terão um percentual de 7%, que vai aumen-
ceiros do Governo, para que coloquem em suas agên- tando também à razão de um quinto por ano, até atingir
cias pessoal técnico capacitado para o atendimento 15% da arrecadação de todos os seus tributos.
aos setores. Queríamos também a vinculação de um percen-

Venho acompanhando a liberação de recursos tual do Orçamento da União. Isso não foi possível,
muitas vezes emperrados e, poderíamos até dizer, mas há uma vinculação que parte de uma "bandeira-
perdidos em trâmites burocráticos e discriminatórios. da", que é o Orçamento efetivamente empenhado em

Recebemos em nosso gabinete diversos pedidos 1999 mais os 5% previstos para o ano 2000.
de intervenção deste parlamentar para intermediar es- A partir do ano 2001, a correção será feita pelo
sas liberações. Só no Espírito Santo, 37% dos pedidos PIS nominal, o PIS que envolve não apenas o cresci-
de financiamento para curso superior foram negados. mento, mas também a inflação. Em função de todas as

O dinheiro para custeio da safra do café ainda negociações e da histórica luta dos setores de saúde
não1Ôi liberado, e já obtivemos informações de que os para conquistar essa vinculação, consideramos que
raéursos serão bem menores do que o previsto. essa foi uma vitória das Oposições. As Oposições, tra-
:. Não sabemos o critério utilizado para atender balhando em conjunto com várias Lideranças do Gover-

sãtisfatoriamente a quem busca os programas do no da Frente Parlamentar de Saúde, conseguiram sen-
Governo. No entanto, penso, Sras. e Srs. Deputados, slbillzar o Ministério da Saúde e o Ministérioda Fazenda
que ações federais desse porte e dessa importância no sentido de possibilitar essa vinculação.
para o desenvolvimento nacional precisam ser repas- Esse projeto será votado ainda hoje nesta Cala
sadas com informações claras e precisas. e, pelo acordo que fizemos, deverá ser aprovado com

Que haja agilidade na implantação do progra- relativa facilidade, pois devemos conseguir os 30e vo-
ma, na liberação dos recursos, para que ela também tos. Esperamos que o Senado também vote raplda-
aconteça na geração de empregos e renda. mente essa proposta de emenda constitucional, de

Era o que tinha a dizerl forma a que, já no ano 2000, conste dos Orçamentos
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - dos Estados e dos Municípios essa vinculação. Espe-

Com a palavra, pela ordem, o nobre Deputado ramos, também, que haja, por parte do Governo,
1=ernando Coruja, do PDT de Santa Catarina. compreensão no sentido de realmente empenhar es-



O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srê! e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para fazer uma
reclamação e, mais do que isso, um apelo a esta
Casa, sobretudo a seus órgãos dirigentes.

O PMDB acaba de indicar para Sub-Relator do
PPA o Senador .Luiz Estevão. A indicação constitui
verdadeira provocação, agressão e violência ao Par
lamento brasileiro. Digo isso porque S. Ex!! está sendo
investigado pela CPI do Judiciário, sob suspeição de
estar envolvido no escândalo da obra do foro traba
lhista de São Paulo, em que houve desvio de 169 mi
lhões de reais. A CPI comprovou inclusive que houve
ajuda da Receita e apurou que o dinheiro está nas
mãos de Fábio Monteiro de Barros. Esse empreiteiro
transferiu para as contas do Senador Luiz Estevão 40
milhões de reais, que foram distribuídos pelas suas
empresas. A justificativa para esse ato não conven
ceu os membros da CPI.

O fato de o PMDB indicar para Sub-Relator do
PPA, cargo responsável pela parte de 1 bilhão de
reais, um senador sob suspeição é inaceitável para o
Congresso Nacional. Não podemos permitir que um
parlamentar sob suspeição relate peça importante do
Plano Plurianual.

Chamo o PMDB à responsabilidade. Sugiro que
indique outros representantes não envolvidos na CPI,
alguém que honre esta Casa na Relatoria de tão im
portante peça. O Parlamento brasileiro, já tão aviltado
e agredido, não pode aceitar a indicação. Se isso
acontecer, toda a lisura do processo estará compro
metida antes de começar.

Apelo ao Presidente desta Casa, ao Presidente
do Congresso e à Liderança do PMDB para que subs
tituam o Sub-Relator. A manutenção de S. Exª enver-
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ses 19,5 bilhões previstos, empenhar aquilo que será gonha todo o Parlamento brasileiro. Não podemos
objeto de suplementação, de forma a que essa "ban- permitir tal indicação de forma alguma. Tenho certeza
deirada" do Governo seja grande e possamos ter de que não só a Oposição, mas todos os membros
mais recursos para a s.aúde. desta Casa, acham que o senador não pode ser

Queremos enaltecer o fato de, finalmente, conse- Sub-Relator do PPA enquanto não for concluída a
guirmos uma vinculação, ainda que frágil, de recursos CPI e esclarecidos todos os fatos.
arrecadados pela União, o que consideramos uma vi- Muito obrigado, Sr. Presidente.
tória das Oposições nesta Casa. A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2º do peço a palavra pela ordem.
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
deira da presidência, que é ocupada pelo V. EXª a palavra.
Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente. A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srê! e Srs. Parlamentares, quero dar ciência à Câ
mara Federal, solicitando a divulgação nos meios de
comunicação, especialmente no programa A Voz do
Brasil, do seguinte tema: falta de recursos gera falhas
em fiscalização da Receita.

O Governo Federal tem defendido, de maneira
irredutível, todo e qualquer processo de privatização
como sendo o único caminho possível para a obten
ção de recursos necessários visando garantir um
Estado eficiente e o mercado aberto. É essa mesma
reclamação de falta de recursos que tem justificado
iniciativas governamentais contra o bolso dos apo
sentados e pensionistas.

No entanto, por mais paradoxal que pareça, ao
mesmo tempo em que impõe a liberdade de mercado,
possibilitando a ampliação das relações comerciais, e
prossegue reclamando de falta de dinheiro, o Gover
no Federal deixa de investir em setores cuja função é,
justamente, garantir ao Estado a parte a que tem dire
ito nesse novo ordenamento econômico.

Falo isso, Srs. Deputados, em função dos depoi
mentos alarmantes que ouvi na última quinta-feira,
dia 21 de outubro, durante audiência pública na Subco
missão dos Portos da Comissão de Viação e Trans
portes. Desde o dia 30 de setembro, a Subcomissão
dos Portos tem promovido audiências para discutir a
situação dos portos brasileiros depois da privatiz~ção

dos serviços, prevista na Lei nº 8.630, de 1993. ~o dia
21, realizaremos o terceiro encontro, com o qbjetivo
de debatermos os impactos dessas privatizações na
receita tributária. As informações são surpreendentes.

A privatização dos portos possibilitou o aumento
da movimentação de cargas, de importação e expor
tação, mas a Receita Federal não acomPi:lhhou esse
processo com a mesma agilidade, o que tem gerado
falhas na fiscalização aduaneira. I

Gostaria de ressaltar que essa deficiência nos
serviços foi reconhecida pela própria poordenado
ra-geral do Sistema Aduaneiro da Secr,~tariada Re

i
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ceita Federal, Srll Clecy Busato Lionço. Ela afirmou no Porto de Paranaguá, na faixa vermelha. Os 24 res-
que as dificuldades nos serviços ocorrem devido à fal- tantes estavam livres da fiscalização. Porém, ao se-
ta de pessoal, de treinamento e de recursos financei- rem parados na barreira ficou constatado que, dos 24
ros. Reconheceu que o setor entrou completamente liberados em Paranaguá, 21 estavam irregulares. Ou
despreparado nesta fase de privatização dos portos e seja, de acordo com o próprio delegado sindical da
liberalização comercial. Clecy Lionço admitiu que a Receita, quem importa irregularmente, hoje, corre um
Receita Federal precisa de mais recursos, materiais e risco muito pequeno de ser pego.
humanos, para atuar nas situações críticas que de- Outro exemplo citado pelo Sr. Elias Carneiro re-
correm do aumento do comércio exterior. fere-se a um contêiner pego no Porto de Santos, que

Os dados apresentados pelo Presidente do pesava oito toneladas, mas sua documentação apre-
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita sentava um valor da carga de apenas 1 dólar e indica-
Federal- UNAFISCO, Paulo Gil Hock Introini, são ain- va que o produto havia sido transportado por um na-
da mais assustadores e demonstram a fragilidade do vio chamado NJ.NJ.NJ. O sistema de fiscalização por
serviço de fiscalização aduaneira. Segundo o presi- amostragem havia aceitado o contêiner.
dente da Unafisco, 80% das mercadorias importadas Tudo isso, senhores, acontece no Porto de San-
não são fiscalizadas e os controles aduaneiros, que já tos, o maior da América Latina, que concentra cerca
eram precários, foram ainda mais fragilizados pela de 35% de toda a carga movimentada pelo Brasil. No
atual política de liberação comercial. entanto, o Governo não oferece condições de segu-

Paulo Introini explicou que as mercadorias, tanto rança e equipamentos para que a fiscalização seja
nos portos quanto nos aeroportos, são fiscalizadas por executada com eficiência.
amostragem, obedecendo a quatro faixas, que variam Gostaria de informar aos parlamentares desta
de acordo com a importância para liberação da docu- Casa que estou solicitando uma audiência com o Se-
mentação. Há desde a faixa vermelha, para cargas que cretário da Receita Federal, Sr. Everardo Maciel, para
não podem ficar sem fiscalização, passando pelas co- esclarecermos essa situação e tentarmos sensibilizar
res cinza e amarela, até a faixa verde, para as cargas o Governo quanto à necessidade de investir no forta-
liberadas automaticamente. Segundo o representante lecimento dos serviços de fiscalização aduaneira e
da Unafisco, a fiscalização nas faixas vermelha e cinza considerá-los como interesse de Estado, pois têm o
atinge apenas de 3% a 5% do total de mercadorias. papel de assegurar a obediência à lei, proteger a

Também reivindicando investimentos no setor sociedade, a produção nacional e o mercado interno.
de fiscalização da Receita Federal, o Delegado Sindi- É preciso que o Governo entenda que a privatização
cal do Porto de Santos, Sr. Elias Carneiro Júnior, re- não isenta o Estado da responsabilidade de proteger

a sua sociedade.clamou do cancelamento de dois concursos para au-
ditores fiscais, que estavam programados para este
ano. O Sr. Elias Carneiro, que responde pela seção
regional do Sindicato Nacional dos Auditores da Re
ceita Federal, afirmou que, em 1968, o órgão possuía
cerca de 12 mil funcionários. Em 1999, esse número
caiu quase pela metade: são 6,5 mil. No entanto, em
1968, eram analisadas aproximadamente 600 mil
guias registradas. Atualmente, são cerca de 2 mi
lhões. Ele diz que os serviços aumentaram em uma
velocidade que a fiscalização não acompanhou. Com
isso, as mercadorias que chegam aos portos e aero
portos são fiscalizadas por um processo que facilita o
ingresso livre dos produtos, sem investigação pessoal
dos fiscais.

Como exemplo da ineficiência do atual método
de vistoria por amostragem, o Delegado Sindical dd
Porto de Santos, Sr. Elias Carneiro, citou uma recente
barreira de fiscalização realizada na rodovia Régis
Bittencourt (BR-116), que interceptou 25 contêineres.
Segundo ele, só um contêiner havia sido classificado,
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AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 5

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauf: 8

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 19

I'IAuí
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
~FL
PMDB
PiT"

Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 10

PSB/PCdoB

PMDB
PFL

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PMDB
PPB
PDT
PMDB
PTB
PT
PFL
PTB
PT
PFL

TOCANTINS

PTB
PFL
PMDB
PFL

Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
João Ribeiro

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

ACRE
PFL
PPB
PFL
PPS
PT

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 13

Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 7
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSDB
PSDB

MINAS GERAIS

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

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PUPST/PSL

SERGIPE

PPB
PMDB

PARAíBA

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB

Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Presentes da Paraíba: 7

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
José Chaves PMDB
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio " PPS
Salatiel Carva.lho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

RIO GRANDE DO NORTE José Teles

Ana Catarina PMDB Sérgio Reis
Betinho Rosado PFL Presentes de Sergipe: 4

Iberê Ferreira PPB BAHIA
Laire Rosado PMDB PFL
Lavoisier Maia PFL Cláudio Cajado PMDB

Coriolano Sales
Múcio Sá PMDB PLEujácio Simões
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 7 Félix Mendonça PpTMBDB

Francistônio Pinto
Haroldo Lima PCdoB
Jairo Azi PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Júnior PPB
Jorge Khoury PFL
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Júnior PSDB
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PSDB
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Presentes da Bahia: 26
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João Magno PT Dino Fernandes PSDB
José Militão PSDB Eduardo Paes PTB
Júlio Delgado PMDB Eurico Miranda PPB
Lael Varella PFL Fernando Gabeira PV
Márcio Reinaldo Moreira PPB Fernando Gonçalves PTB
Marcos Lima PMDB lédio Rosa PMDB
Maria do Carmo Lara PT Jair Bolsonaro PPB
Nárcio Rodrigues PSDB Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
Nilmário Miranda PT Jorge Wilson PMDB
Odelmo Leão PPB José Çarlos Coutinho PFL
Olímpio Pires PDT Luís Eduardo PDT
Osmãnio Pereira PMDB Luiz Ribeiro PSDB
Paulo Delgado PT Luiz Salomão PDT
Philemon Rodrigues PMDB Luiz Sérgio PT
Roberto Brant PFL Mareio Fortes PSDB
Romel Anizio PPB Milton Temer PT
Romeu Queiroz PSDB Miriam Reid PDT
Ronaldo Vasconcellos PFL Miro Teixeira PDT
Saraiva Felipe PMDB Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB Paulo Feijó PSDB
Virgílio Guimarães PT Rodrigo Maia PTB
Vittorio Medioli PSDB Rubem Medina PFL
Zaire Rezende PMDB Simão Sessim PPB
Presentes de Minas Gerais: 39 Vivaldo Barbosa PDT

ESprRITO SANTO Presentes do Rio de Janeiro: 35
SÃO PAULO

Aloízio Santos PSDB Alberto Goldman PSDB
Feu Rosa PSDB Alberto Mourão PMDB
João Coser PT Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
José Carlos Elias PTB Aloizio Mercadante PT
Marcus Vicente PSDB André Benassi PSDB
Max Mauro PTB Angela Guadagnin PT
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB

Rita Camata PMDB Arlindo Chinaglia PT
Presentes do Espfrlto Santo: 9 Arnaldo Faria de Sá PPB

RIO DE JANEIRO Arnaldo Madeira PSDB
Alcione Athayde PPB Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Aldir Cabral PFL Clovis Volpi PSDB
Alexandre Santos PSDB Couraci Sobrinho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT De Velasco PST PUPST/PSL
Arolde de Oliveira PFL Delfim Netto PPB
Ayrton Xerêz PPS Dr. Hélio PDT
Bispo Rodrigues PL PUPSTIPSL Duilio Pisaneschi PTB
Carlos Santana PT Edinho Araújo PPS
Celso Jacob PDT Eduardo Jorge PT
Coronel Garcia PSDB Emerson Kapaz PPS
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Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB Maria Abadia PSDB
Fernando Zuppo PDT Pedro Celso PT
Gilberto Kassab PFL Ricardo Noronha PMDB
lar~ Bernardi PT Presentes do Distrito Federal: 5
Jair Meneguelli PT

GOIÁS
João Paulo PT
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 Roberto Batochio PDT Lidia Quinan PSDB

Lamartine PoseUa PMDB Luiz Bittencourt PMDB

Luiz Antonio Fleury PTB Nair Xavier Lobo PMDB

Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB Norberto Teixeira PMDB

Maluly Netto PFL Pedro Canedo PSDB

Marcelo Barbieri PMDB Pedro Chaves PMDB

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Pedro Wilson PT

Medeiros PFL Roberto Balestra PPB

Michel Temer PMDB Presentes de Goiás: 13

Milton Monti PMDB MATO GROSSO DO SUL
Moreira Ferreira PFL

Ben-Hur Ferreira PTNelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB

João Grandão PT

Neuton Lima PFL
Marçal Filho PMDB

Professor Luizinho PT
Marisa Serrano PSDB

Ricardo Berzoini PT Pedro Pedrossian PFL

Ricardo Izar PMDB Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

Rubens Furlan PPS PARANÁ
Salvador Zimbaldi PSDB Airton Roveda PFL
-Sampaio Dória PSDB Alex Canziani PSDB
Silvio Tor~l3.!3 . PSDB Chico da Princesa PSDB
Teima de Souza . PT Dilceu Sperafico PPB
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Dr. Rosinha PT
Wagner Salustiano PPB Gustavo Fruet PMDB
Xico Graziano PSDB Iris Simões PTB
Zulaiê Cobra PSDB Ivanio Guerra PFL
Presentes de São Paulo: 58 José Borba PMDB

MATO GROSSO José Carlos Martinez PTB
Murilo Domingos PTB Luciano Pizzatto PFL
Pedro Henry PSDB Márcio Matos PT
Ricarte de Freitas PSDB Max Rosenmann PSDB
Teté Bezerra PMDB Nelson Meurer PPB
Wilson Santos PMDB Odílio Balbinotti PSDB
Presentes de Mato Grosso: 5 Oliveira Filho PPB

DISTRITO FEDERAL Osmar Serraglio PMDB

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB Padre Roque PT

Jorge Pinheiro PMDB Ricado Barros PPB
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SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB

. Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouuêa PL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 24

Rubens Bueno
Santos Filho
Presentes do Paraná: 21

PPS
PFL

PUPST/PSL

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 380
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)-

-1-

PROJETO DE LEI Nº 1.617-B, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.617-A, de 1999, que dispõe so
bre a criação da Agência Nacional de Águas
- ANA, entidade federal de coordenação e
apoio do Sistema Nacional de Gerencia
mento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias pela aprovação deste e das emen
das apresentadas em Plenário de nas. 22, 24
a 27 e 77, pela aprovação parcial das de
nas. 1 a 11, 14 a 18, 21, 28 a 31, 33, 38, 43,
46 a 49, 51, 53, 62, 63, 65, 67 a 70, 73, 76,
78, 92, 96, 97 e 118 a 120, com substitutivo,
e pela rejeição das de nas. 12, 13, 19, 20,
23, 32, 34a 37, 39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a
61, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 79 a 91, 93, 94,
95 e 98 a 117 (Relator: Sr. Luciano Pizzat
to). Pendente de pareceres das Comissões:
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público; de Minas e Energia; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre
a mesa requerimento do seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, a

retirada de pauta do Projeto de Lei nº 1.617-B,
de 1999, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em outubro de 1999. 
Assinam: Arnaldo Madeira, Líder do Governo;
Silvio Torres, Vice Líder do PSDB; e Odelmo
Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação o requerimento.

Os Srs. Deputarios que o aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto sai de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)-
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-2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 169-B, DE 1993

(Dos Srs. Waldir Pires, Eduardo Jorge e outros)

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 169-A,
de 1993, que altera o inciso IV do artigo 167
e o artigo 198 da Constituição Federal e
prevê recursos orçamentários no âmbito da
União, Estados e Municípios para a manu
tenção do Sistema Único de Saúde com o fi
nanciamento das redes pública, filantrópicas
e conveniadas; tendo pareceres das Comis
sões: de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela admissibilidade (Relator: Sr. Men
des Ribeiro); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr.
Darcísio Perondi).

Tendo apensada a PEC n2 82-B/95, do
Sr. Carlos Mosconi e outros.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência informa aos Srs. Líderes e aos Srs. Deputados
que houve acordo sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)-
Para encaminhar a votação da matéria, tem a

palavra o nobre Deputado Sérgio Miranda, que falará
contra. (Pausa.)

O Deputado desiste.
Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

(Pausa.)
Ausente S. Exª.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo

Jorge, como autor da proposta.
.O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, quero, da tribuna, agradecer a to
dos os que nos ajudaram durante anos na luta pela
aprovação desta matéria - deputados, integrantes de
movimentos da área da saúde, conselheiros, secretá
rios municipais e estaduais de Saúde, dirigentes de
hospitais públicos e privados conveniados ao SUS e
população em geral.

É preciso que todos os que esperaram ansiosa
mente, durante meses e meses - para não falar anos
-, que esta votação fosse concretizada saibam que
hoje, finalmente, vamos votar o projeto. Depois de
quase seis anos de luta, vamos votar esta matéria.
Durante semanas marcou-se e adiou-se esta vota
ção, mas as Lideranças do Governo e da Oposição
chegaram hoje a um acordo, e ela ocorrerá.

Sr. Presidente, este projeto é muito importante
para o Sistema Único de Saúde, porque, nesses dez
anos, o sistema se ampliou, e os serviços de atendi
mento à saúde prestados no Brasil se expandiram
tanto em quantidade como em qualidade, adminis
trando na verdade a miséria orçamentária. O sistema
se expandiu porque é virtuoso por sua democratiza
ção, descentralização e unificação. Mas chegamos
agora a um patamar em que, sem esse salto no finan
ciamento, ele não poderia continuar crescendo.

Por isso, esta votação hoje terá um valor históri
co, se o projeto for aprovado. Sabemos que votação
vai haver, mas temos de esperar o seu resultado, para
saber se o projeto será aprovado ou não. Espero que
sejamos efetivamente vitoriosos.

Sr. Presidente, é necessário que se promova um
salto de qualidade nas ações do SUS. Perguntam-me
os mais de sessenta deputados da Oposição 'e do Go
verno, aos quais agradeço os encaminhamentos fa
voráveis nesses últimos meses, se essa forma de vin
culação e esse montante de aumento é a ideal. Tenho
dito a S. Ex"-! que não. O texto da emenda original que
apresentei, relatada pelo Deputado Darcísio Perondi,
previa um orçamento muito maior. Mas o texto que
será votado hoje prevê o aumento possível.

Nessa conjuntura de corte orçamentário, conse
guir ampliar o orçamento da saúde de 19,5 bilhões
para cerca de 22,5 bilhões é uma vitória. Esse é um
passo importante. Peço inclusive aos companheiros,
tanto aos da Oposição quanto aos do Governo, que
durante todos esses meses batalharam pela aprova
ção deste projeto, que levem isso em conta - muitos
ficaram decepcionados, porque não conseguimos o
montante que queríamos. Rogo a S. Ex"-! que não fa
çam de uma vitória modesta - mas importante - uma
derrota, simplesmente por não se ter alcançado o pa
tamar esperado. É uma vitória modesta, mas vital
para a sobrevivência do Sistema .Único de Saúde.

Conseguiremos, primeiramente, a vinculação,
que vai permitir que municípios e estados tenhamum
comportamento mais homogêneo, e que haja cres
cimento, ano a ano, da destinação orçamentária federal;
e ainda aumento de recursos" É um aumento modes
to? Sim, mas em uma conjuntura de restrição orça
mentária é uma grande vitória, repito.

Poderia registrar o nome de muitos colegas que
tiveram papel importante nessa luta, como o do
Deputado Darcísio Perondi,' Relator das emendas
apresentadas por mim e pelo Deputado Waldir Pires;
o do Deputado Carlos Mosconi,· que está conosco
nessa luta e também apresentou emenda nesse sen
tido, cujo Relator foi o Deputado Ursicino Queiroz; e o
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do ')eputado Alceu Collares, que, na coordenação da Tempos oUlJoís, em 1993, tive a felicidade de ser
Comissão de Seguridade Social e Família, deu outra Presidente do Inamps, quando propus a extinção da-
dinâmica ao processo. quele instituto; e de fato conseguimos a proeza de ex-

Mas se eu tivesse de homenagear uma única tingui-Io. A partir daí, houve enorme facilitação para a
pessoa, homenagearia alguém que não está mais co- implantação do Sistema Único de Saúde. ,,/as ficou
nosco: o Deputado Constituinte do PMDB Raimundo faltando resolver questões fundamentais, como a fal-
Bezerra. Ele foi deputado constituinte, passou pela ta de recursos para financiamento do sistema, a defi-
Prefeitura de Fortaleza e de outro município do alto nição das fontes financiadoras e, principalmente, a
sertão do Ceará e nunca deixou de acreditar nesta vinculação que intentamos alcançar na Constituinte,
luta em prol do Sistema Único de Saúde. no que havíamos sido derrotados.

Agradeço a todos os deputados e aos integrantes Desde então formamos um grupo grande de par-
dos movimentos que nos apoiaram neste processo, lamentares para lutar pelo SUS - o Deputado Eduardo
mas dedico esta votação, se é que ela realmente será Jorge, baluarte desta luta, citou com muita proeminên-
concretizada e levada até o final, ao ex-Deputado do cia alguns deles, inclusive o saudoso Deputado Rai-
PMDB do Ceará Raimundo Bezerra, companheiro que mundo Bezerra, do Ceará, ex-Prefeito do Crato, faleci-
acreditou no Sistema Único de Saúde desde o primeiro do há um ano. Muitos parlamentares do referido grupo
minuto, na Câmara dos Deputados. hoje não estão nesta Casa, mas aqui se encontram, ao

Muito obrigado. lado dos que chegaram somente nesta Legislatura e
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para de outros que participaram daquele esforço. Todos

falar como autor da matéria, tem a palavra o Deputa- estivemos na luta incessante pela vinculação dos
do Carlos Mosconi, que disporá de até cinco minutos. recursos financeiros da União, dos Estados e dos Mu-

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB _ MG. Sem re- nicípios ao SUS, para que o sistema pudesse ser im-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, plantado definitivamente no País.
há onze anos, na Constituinte, depois de muito trabalho, O acordo amplo, feito na Casa por todos os par-
de inúmeras reuniões, de um processo do qual toda a tidos, parece-me, Sr. Presidente, uma vitória definitiva
sociedade brasileira participou - não apenas os do Sistema Único de Saúde. Esta votação terá grande
Constituintes - e que envolveu amplos acordos, con- repercussão social. A partir dela, a população brasile-
seguimos a aprovação do SUS, vitória significativa ira poderá ter a segurança que ainda não tem, com re-
para a saúde no País, já que não tínhamos, até aque- lação ao financiamento do SUS.
la oportunidade, uma política consistente, abrangente Para finalizar minhas rápidas palavras, parabe-
e completa para o setor. nizo o Presidente da Comissão de Seguridade Social

Lembro-me, Sr. Presidente, do difícil acordo que e Família, Deputado Alceu Collares, que, com sua ex-
tivemos de fazer neste plenário com o chamado Cen- periência, trabalhou com bastante bom senso para
trão. Esse acordo envolveu centenas de parlamentares, que pudéssemos chegar a este resultado.
para que, depois de grande esforço, o SUS nascesse, Quero cumprimentar, sem nenhuma exceção,
fruto de consenso do Plenário. Mas tivemos dois proble- todos os Deputados da Comissão - os da Situação e
mas que viriam dificultar a implantação do Sistema Úni- os da Oposição -, que entenderam muito bem a
co de Saúde no País. O primeiro foi a manutenção do questão.
Inamps, que já existia naquela oportunidade e era muito Não estamos buscando o ideal ou o melhor, mas
forte. O segundo, a indefinição para o financiamento do aquilo que é possível fazer no Brasil de hoje em bene-
sistema que se criava na Constituinte. fício da população brasileira, com a implantação defi-

O Inamps era uma espéci~ de anti-SUS. Tudo o nitiva do Sistema Único de Saúde em nosso País.
que o SUS oferecia como vantagem à sociedade bra- Muito obrigado, Sr. Presidente.
sUeira - sistema de saúde moderno, universalizado, O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Regi-
equânime, que prestaria serviços de saúde ao povo mentalmente, já está esgotado o número de inscritos
brasileiro, sem discriminação, e que visava à munici- para encaminhar a votação. Porém, tendo em vista
palização das ações dos serviços de saúde - era feito que não há deputado algum para falar contra, a Mesa,
às avessas pelo Inamps, sistema absolutamente cen- por liberalidade e por entender a relevância não só da
tralizador, em que o indivíduo, para ser atendido, tinha matéria, mas também de seu autor, concede a pala-
de ter a carteira, e que não permitia de maneira algu- vra ao Deputado Waldir Pires.
ma articulação, por menor que fosse, com estados e O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão
principalmente com municípios. do orador.) - Sr. Presidente, Sf! e Srs. Deputados,
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este é um dia de vitória no processo de democratiza- O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
ção da sociedade brasileira. Vou tentar chegar à in- revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu-
terpretação de democracia: se porventura podemos tados, estamos prestes a votar a vinculação perma-
construir instituições que sejam livres, ou se permiti- nente de recursos à área de saúde.
mos que as instituições acolham a crueldade, a per- No período em que vivemos, quando os recur-
versidade social, o abandono, a falta de atenção para sos estão cada vez menos disponíveis para as políti-
com o destino da atividade pública e da própria exis- cas sociais e mais disponíveis para financiar taxas de
tência do Estado, que é a pessoa humana. juros sempre mais altas, este projeto, a ser votado por

Iremos aprovar esta emenda constitucional, de- acordo, é, sem dúvida, uma conquista deste Plenário
pois de tantos anos em que se travou uma luta inicia- e do Congresso Nacional.
da em 1992, que abrangeu tantos deputados e repre- Quero chamar a atenção das senhoras e dos
sentantes do povo. Seguramente, não se chegará ao senhores que assistem a esta sessão da Câmara dos
limite que imaginamos, porque a expectativa inicial Deputados para o fato de que houve necessidade de
era de que pudéssemos ter, para financiar a saúde, a construirmos um acordo, por questão regimental. Isso
vinculação de nunca menos de 10% da receita, resul- fez com que nós, Deputados do PT, e, tenho certeza,
tantes de impostos dos estados e municípios. de outras bancadas de Oposição, cedêssemos em di-

Naquele instante, víamos amanhecer a idéia da versos pontos para poder conquistar outros também
construção de um orçamento da seguridade social, importantes.
em uma visão inequívoca, clara e firme. Só se justifica Quero deixar registradas desta tribuna as
o Estado na medida em que ele seja capaz de organi- preocupações que temos com relação aos limites da
zar uma sociedade decente. E não há sociedade de- emenda que vamos votar. Por exemplo, ela propõe
cente quando as instituições não viabilizam e não que a União gaste, em 2000, no mínimo 5% a mais do
possibilitam a plena vida das pessoas, das famílias. que gastou no ano de 1999. Evidentemente, se a taxa

inflacionária deste ano estiver entre 8% a 10%, corre-
E a União? Pensávamos que se pudesse reser- remos o risco, sim, de ver diminuídos os recursos fe-

var nunca menos do que 30% das receitas do orça- derais na área de saúde para o ano que vem.
mento da seguridade social para o financiamento das
ações de saúde. Não foi possível, Sr. Presidente.Mas Ponderamos esse ponto em todos os debates
se avançou enormemente. Esta Casa, unindo todas incansáveis que fizemos com as bancadas que repre-
as suas forças, hoje vai dizer que a saúde pública em sentam o Governo nesta Casa. Elas consideraram tal
nosso País, a saúde dos cidadãos aproxima-se daqui- questão intransponível e nos disseram: "Ou vocês
lo que não deve ser um sonho, que hoje é uma utopia, abrem mão disso, ou não se vota a emenda". Por en-
mas que precisa ser efetivamente um direito dos cida- tendermos que a emenda contém diversos outros
dãos, das crianças, das famílias, como está consa- avanços, vimos que não poderíamos perder a oportu

nidade de votá-Ia.grado na Constituição da República.
Outro tema que continuaremos debatendo ao

Esse é o sentido da modernidade. Estamos vi- longo dos próximos meses - quem sabe, dos próxi-
vendo um período em que, longe de ser moderno, se mos anos- refere-se ao fato de que a União vinculará
está construindo o barbarismo, o retorno a uma posi- os recursos com base no critério de crescimento do
ção de irresponsabilidade para com o bem-estar das PIS nominal.
pessoas, a satisfação das necessidades essenciais
do indivíduo. O PIS nominal pode ter crescimento ou decrés-

cimo. Pode ter, por exemplo, crescimento negativo, in-
Vou concluir, Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex!! dicando não haver aumento real de recursos da

a benevolência. Portanto, ainda que não tenhamos al- União para a área de saúde nos anos vindouros. Mas
cançado o limite do ideal, do que imaginávamos e de- é evidente que, ao conquistarmos o vínculo com o
sejávamos - e vamos continuar a lutar para isso - ain- PIS nominal, teremos a garantia de que os recursos
da assim, na realidade, hoje é um dia de afirmação da da União para a área de saúde não poderão mais di-
Câmara dos Deputados. Diria que, em face de muitas minuir.
vezes ter cometido alguns pecados graves, hoje é um O necessário aumento de 20 bilhões de reais,
dia de redenção desta Casa, ao aprovar a PEC da que a União atualmente aloca, para 30 bilhões de
Saúde. reais, em cinco anos - proposta pela qual nossa ban-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- cada lutou nas negociações -, não está garantido
cedo a palavra ao Deputado Henrique Fontana. com a emenda que será votada. Precisamos dizer à



X- a utilização das receitas da seguri
dade social, previstas no art. 195, para a re
alização de despesas próprias do orçamen
to fiscal, bem como sua aplicação, pelo Te
souro Nacional, junto ao Banco Central.

§ 5º Não será objeto de deliberação a
proposição que vise a facultar o uso das
contribuições sociais de que trata o art. 195
para a realização de despesas diversas das
previstas nos arts. 198, 201 e 203."

Art. 3º O art. 198 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 198 ..

§ 1º O sistema único de saúde será fi
nanciado, nos termos do art. 195, com
recursos dos orçamentos da seguridade so
cial, fiscal, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União aplicará, anualmente, na
manutenção e desenvolvimento do sistema
único de saúde, nunca menos de trinta por
cento do orçamento da seguridade social.

§ 32 Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios aplicarão nunca menos de
dez por cento das receitas resultantes de
impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvol
vimento do sistema único de saúde.

§ 42 A parcela de arrecadação de im
postos transferida pelos estados aos res
pectivos municípios, não é considerada,
para efeito do cálculo previsto no § 32 deste
artigo, receita do governo que a transferir."

Art. 5º Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para votarmos a emenda
aglutinativa teremos de rejeitar o substitutivo que
V. Exª colocou em votação. Como houve consenso
para a votação e algumas emendas foram negocia
das, é importante que, antes desta votação, o Relator,

IV - a vinculação de receita de impos
to a órgão, fundo ou despesa, ressalvados a
repartição do produto da arrecadação de im
postos a que se referem os arts. 158 e 159,
a destinação de recursos para manutenção
e desenvolvimento das ações e serviços de
saúde e do ensino, como determinado, res
pectivamente, pelos arts. 198 e 212, e a
prestação de garantias às operações de
crédito por antecipação de receita, previstas
no art. 165, § 8º, bem assim o disposto no §
4º, deste artigo;"

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 169-A, DE 1993.

Altera o inciso IV do art. 167 e o art.
198 da Constituição Federal e prevê re
cursos orçamentários no âmbito da
União, Estados e Municípios para manu
tenção das ações e serviços de saúde.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º O inciso IV do art. 167 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 167 ..
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sociedade brasileira - e não podemos iludi-Ia - que Art. 2º O art. 167 passa a vigorar acrescido de
se promoveu um avanço, mas não há, em hipótese al- inciso X e de § 5º com as seguintes redações:
guma, a garantia de que recuperaremos a defasagem "Art. 167. . ..
hoje existente, de 90%, no pagamento dos procedi-
mentos do Sistema Único de Saúde.

Por derradeiro, Sr. Presidente, Sf"!! e Srs. Deputados,
reitero que a bancada do PT resolveu fazer acordo
para permitir a votação, porque, se não o fizesse, ela
não ocorreria. A bancada do Governo, por sua vez, exi
giu que não colocássemos as emendas, que, na nossa
opinião, corrigiriam ainda mais o projeto.

Diante desta realidade, entendemos que a con
quista alcançada deve ser consolidada na votação de
logo mais, ao tempo em que deveremos continuar lu
tando e debatendo para conseguir, em um futuro pró
ximo, os recursos necessários para corrigir a tabela
do Sistema Único de Saúde, causa fundamental da
crise que vivemos hoje em nosso sistema público.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Co
missão Especial ao apreciar a proposta, ofereceu à
mesma e vou submeter a votos, em 1º turno, o se
guinte:



A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, é com muita tristeza que encaminho, em
nome do Bloco PSB/PCdoB, pela rejeição da PEC
nº 169, de 1993. Lamentavelmente, não existem con
dições políticas e não há correlação de forças capaz
de garantir que o direito universal à saúde, consagra
do pela Constituição de 1988, possa ser assegurado
como seria se essa proposta de emenda constitucio
nal tivesse tido o acolhimento, a adesão e a vontade
política do Governo e de sua base de sustentação no
Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados.

Não temos outra saída senão nos conformar
com o acordo, resultado de amplo debate, nos últimos
dias, pelos vários partidos com assento nesta Casa.
Conseguimos chegar a uma solução menos ruim do
que a pretendida pelo Governo antes dessas discussões,
desses debates e do acordo que hoje se expressa
pela emenda aglutinativa, objeto de votação logo de
pois.

O Bloco PSB/PCdoB, lamentando que não haja
condições políticas de atender à expectativa da socie
dade, que há mais de seis anos vem lutando para que
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Deputado Ursicino Queiroz, apresente a emenda O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Mesa
aglutinativa em relação aos pontos acertados na reu- agradece a V. EXª a compreensão, nobre Deputado. Não
nião com o Presidente da Câmara dos Deputados. esperava outra atitude do colega.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Veja O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
bem, como se trata de acordo político, a Mesa concor- votam os Srs. Líderes?
da, até porque o Relator tem direito ao uso da palavra O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Sem revi-
para prestar esclarecimentos a qualquer momento. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende que o

O SR. JOSÉ GENOíNO - Antes de votarmos a projeto em discussão representa avanço para a
emenda aglutinativa, Deputado Ursicino, nós teremos sociedade, pois garante recursos adicionais à saúde.
o texto. Ao fazer análise crítica a respeito do instituto da

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- vinculação orçamentária, entendemos que deva ser
te, peço a palavra pela ordem. evitado como regra geral. Por outro lado, a falta de

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem compromisso do Executivo, revelada sistematica-
V. Ex!! a palavra. mente com desvios de recursos da saúde para outras

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. áreas, leva-nos a apoiar o que, no geral, entendemos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, indago à não ser recomendável, que é a vinculação orçamen-
Secretaria-Geral da Mesa se, em razão de haver texto tária.
novo ou emenda aglutinativa a texto anteriormente Como existe emenda aglutinativa que será vota-
não existente, a Mesa vai aceitar DVS sobre outra ma- da, fruto do entendimento dos diversos partidos, va-
téria. Se aceitar, vou concordar com o texto aglutinati- mos recomendar o voto "não" ao substitutivo, para
vo, até porque tem de haver unanimidade. Porém, se que votemos mais adiante "sim", a favor da emenda
não aceitar, não vou concordar com a emenda agluti- aglutinativa.
nativa, porque há texto estranho à matéria anterior- O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
mente discutida. Portanto, não havendo unanimidade, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que hou-
essa matéria não poderá ir a votação. Se a Mesa acei- ve acordo de Líderes, o Bloco PUPST/PSL, conside-
tar um DVS de bancada - em que eu assine como Vi- rando que acordo é para ser cumprido, vota "não".
ce-Líder, em acordo com meu Líder, mesmo sem seu E vamos votar "sim" na emenda aglutinativa.
apoio no mérito da votação -, vou concordar com o Então, encaminhamos aos deputados do Bloco o voto
texto aglutinativo. Caso contrário, não. E, não haven- "não".
do unanimidade, regimentalmente, a Mesa não pode
rá aceitar essa emenda aglutinativa.

É a questão que formulo a V. Ex!!.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

Mesa informa a V. Ex!! que já existe jurisprudência so
bre essa questão, e que o DVS - não só o de banca
da, como o individual - será aceito pela Mesa para
emenda aglutinativa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mesmo com
a discussão já encerrada?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Até
com a votação já iniciada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Até que mo
mento poderei apresentar o DVS?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Até o
início da votação da emenda aglutinativa, evidente
mente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Em razão de
a Mesa ter admitido extra-regimentalmente a admissi
bilidade do meu DVS de bancada, vou concordar com
a matéria que está sendo apresentada aglutinativa
mente, ainda que de maneira estranha aos textos an
teriormente constantes da emenda.



Consideramos que o Governo, em relação ao
Orçamento de 2000, partiu de um nível muito baixo,
foi intransigente, e podia ter aumentado a bandeirada,
como bem disse anteriormente o Deputado Rafael
Guerra. A bandeirada está baixa, é pequena. O Go
verno foi intransigente, e a Oposição lutou para que o
nível de 2000 fosse maior.

Portanto, estamos encaminhando o voto "não"
ao substitutivo, mas votando a emenda aglutinativa
com todas as restrições apresentadas pelo nosso
companheiro Henrique Fontana em relação àquilo
que é positivo no princípio, mas que é acanhado, que
é mínimo, em relação ao patamar inicial que constrói
o princípio da vinculação.

Entendemos que a saúde é um direito funda
mentai do cidadão. O País precisa tomar consciência
disso e forçar o Governo a mudar essa mentalidade
monetarista, que vê o Brasil pela ótica de números e
não pela ótica das necessidades básicas do seu povo.

Por isso, nós não obstaculizamos, não inviabili
zamos a votação da emenda aglutinativa, mas quere
mos deixar bem claro que ela não atende a todas as
expectativas e proposições do Partido dos Trabalha
dores, que negociou intensamente para elevar o pata
mar inicial da vinculação a partir do ano 2000.

Por isso, votamos "não", já mostrando as nossas
restrições à emenda aglutinativa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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essa emenda à Constituição seja votada e aprovada, forma de atingirmos a meta de priorizar a área pre-
vai ter de se conformar com uma solução intermediá- ventiva da saúde com políticas públicas neste País.
ria, com o possível nos dias de hoje, pela correlação Desta forma, o POT diz "não" ao substitutivo.

de forças existente nesta Casa. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _
Portanto, encaminhamos pela rejeição da Pro- Como vota o PTB?

posta de Emenda à Constituição nº 169, de 1993, as- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
segurando a V. Exª e aos demais membros desta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, con-
Casa que a luta não termina com a rejeição desta forme acordo, encaminha o voto "não" ao substitutivo.
PEC e com a aprovação da emenda aglutinativa, por- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
que os movimento sociais, sobretudo aqueles organi- vota o PPB?
zados em torno da defesa do direito universal à saú- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
de, não vão simplesmente conformar-se e parar dian- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o
te do que foi possível aprovar nesta Casa. voto "não".

O Bloco PSB/PCdoB rejeita a PEC nº 169 para O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
conseguir aprovar a emenda aglutinativa, resultado vota o PT?
de amplo esforço, de amplo entendimento, de vonta- O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
de muito firme das Lideranças desta Casa, que che- do orador.) - Sr. Presidente, a solução para o grave
garam a um meio termo frente às condições objetivas problema da saúde no Brasil está exatamente nos ca-
de hoje. Isso não significa que deixaremos de lado a minhos apresentados pelo substitutivo, porque parte
proposta ideal. Lutamos há mais de seis anos, junta- de um patamar justo e adequado, para que esta vin-
mente com os movimentos sociais e os movimentos culação não seja apenas um princípio, mas uma reali-
populares, pela saúde em todo o País. dade no atual quadro de investimento em saúde públi-

Sr. Presidente, vamos rejeitar a Emenda Consti- ca.
tucional nº 169 para favorecer a aprovação da emen
da aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o POT?

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o POT reconhece a impor
tância da vinculação do Orçamento à saúde, porque
ela se aproxima do discurso feito para a população,
enfatizando atendimento decente, garantia de atendi
mento público e gratuito àquele que necessita; depen
de única e exclusivamente do Poder Público.

Essa vinculação dos orçamentos municipais e
estaduais e o compromisso da União acabam aproxi
mando o discurso da prática que devem ter os políti
cos, que sempre estão, em época de eleições, fazen
do promessas à população de melhor servir seu povo
na área de saúde. Ela acaba trazendo a grande vanta
gem do cumprimento das promessas de palanque fei
tas pelos políticos em âmbito municipal, estadual e fe
deral.

Sr. Presidente, é importante ressaltar, porém,
que existe uma diferença marcante entre o Orçamen
to previsto e aprovado e a prática de políticas públicas
que dêem prioridade à área. Na prática, existe priori
dade do assistencial em detrimento do preventivo.

Com esse sentimento, o POT posiciona-se con
tra o substitutivo, para aprovar a emenda aglutinativa,
esperando que isso signifique para a população uma



Portanto, o PSDB rejeita a PEC nº 169 e vota a
favor da emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que nesta
tarde-noite o Congresso Nacional - sobretudo a Câ
mara dos Deputados - marca um grande tento, por
que, ao votarmos "não", fruto de amplo entendimento,
à PEC nº 169, vamos possibilitar a votação da emen
da aglutinativa tão bem relatada pelo ilustre Qeputado
Ursicino Queiroz, com apoio da Comissão de Seguri
dade Social e Família, que fez excelente trabalho.

Diferentemente do que se possa imaginar, o que
se conseguiu para a saúde não foi o ideal, mas o pos
sível. Muito mais importante que os recursos que a
União vai gastar, com o montante do ano anterior, no
ano 2000 - pelo menos 5% de aumento nominal do
PIB; nominal, o que é importante, descontada a infla
ção - é a vinculação a estados e municípios, fazendo
com que todos passem a gastar em saúde, esperan
do-se que haja resultados, para melhorar cada vez
mais esse importante setor. Que aqueles menos afor
tunados, necessitados e carentes possam realmente
receber do setor público, no âmbito de Municípios,
Estados e União, o atendimento necessário, preventi
vo, profilático, pois a verdadeira medicina se afirma
principalmente com medidas profiláticas, no combate
às endemias, às doenças infecto-contagiosas, e as
sim por diante.

É importante sobretudo a realização de serviços
de abastecimento de água e esgoto, para que os bra
sileiros disponham de habitação razoável e sistema
de saúde que lhes possibilitem prevenir as doenças.
Saúde não é só ausência de doença ou enfermidade,
mas bem-estar físico, mental e social.

É com este sentimento que consideramos a
emenda aglutinativa que apreciaremos após esta vo
tação, fruto de amplo entendimento, passo muito im
portante no sentido de dotar o setor de saúde dos re
cursos necessários não só para prevenção de doen
ças, mas também para que exercite a medicina curati
va em nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL vota "não" à PEC
n2 169, para possibilitar a votação "sim" à emenda

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa já tomou essas providências, Deputado. V. Exª
pode ficar tranqüilo. .

A SRA. RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB participou
ativamente deste processo, juntamente com os
companheiros Jorge Alberto, Rafael Guerra, Eduardo
Jorge, Ursicino Queiroz, Relator, e tantos outros. Ha
via unanimidade também entre os partidos da base
do Governo, preocupados não apenas em garantir fi
nanciamento para o sistema de saúde do nosso País,
mas atendimento com dignidade à população.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 169,
sem dúvida alguma, não é o ideal, como foi dito por
companheiros de outros partidos. Era o que nós, do
PMDB, queríamos também, mas não foi possível che
gar a um consenso por meio dessa PECo A emenda
aglutinativa traz avanços nos âmbitos municipal e es
tadual; no âmbito federal, além de a bandeirada ser tí
mida, está vinculada apenas ao crescimento do PIB.

Com este sentimento de quem atua desde a
Constituinte - V. Exª foi Constituinte - com esforço
para garantir essa vinculação à área de saúde,
celebramos não uma resposta definitiva ao sistema
de saúde, mas um avanço significativo que a popula
ção nos cobra.

O PMDB vota "sim" à emenda aglutinativa e
"não" à PEC nº 169.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O
PMDB encaminha o voto "não".

Como vota o PSDB?
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.

Sem revisão do orador.)' - Sr. Presidente, o PSDB
também teve participação bastante ativa no debate
da vinculação de recursos para a saúde. Hoje esta
mos comemorando um dia histórico para o Congres
so Nacional e, acima de tudo, para o setor de saúde.

Acreditamos que evoluímos muito, até em razão
de compromisso do Presidente Fernando Henrique
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Cardoso de que faria de tudo para que esse acordo
V. Exª a palavra. pudesse ser firmado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Reafirmamos o propósito da Liderança do Go-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a aten- verno. O Líder Arnaldo Madeira e vários companhei-
ção da Mesa para as Comissões que estão reunidas. ros do PSDB, exaustivamente, trabalharam na Co-
Faço parte de uma delas e não posso estar lá e aqui missão para que finalmente chegássemos a um acor-
ao mesmo tempo. Então, solicito a V. Exª que, em do.
cumprimento ao Regimento, determine o imediato en
cerramento dos trabalhos das Comissões.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Precisamos de
quorum constitucional para votar esta matéria.

Determino ao Secretário da Mesa que faça soar
as campainhas, para chamar os Srs. Deputados.

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

! O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre a
matéria em votação, Deputado?

O SR. BABÁ - Não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Hoje, du

rante a votação, não vóu permitir intervenções que
não tratem da matéria que está sendo examinada.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo a
V. Ex!! no sentido de que determine o encerramento
dos trabalhos das Comissões, para que os parlamen
tares possam acorrer ao plenário e exercitar o seu di
reito de voto. Trata-se de proposta de emenda à Cons-
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aglutinativa que será submetida posteriormente ao O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
Plenário. orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasi-

O PFL encaminha o voto "não" neste momento. leiro solicita à sua bancada que venha ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Trata-se de matéria importante. É necessário que to-

Mesa recomenda a todas as Comissões que estive- dos venham votar, porque se trata de projeto que pro-
rem em funcionamento que suspendam seus traba- cura atender às necessidades debatidas durante
lhos. Vamos dar início ao processo de votação. Esta- esse período.
mos em plena Ordem do Dia. O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem

Como vota a Liderança do Governo? revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela Liderança do
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re- Governo, encaminho o voto "não", mesmo sendo Rela-

visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go- tor da Proposta de Emenda à Constituição nº 169, que
vemo vota "não", acompanhando os partidos da foi a mãe desse grande acordo sobre a saúde pública.
base. A PEC nº 169 delineou, abriu caminho, e hoje estamos

O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Sem revi- fazendo este grande acordo.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTN vota "não". Pela saúde pública do Brasil, encaminho o voto

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Pre- "não" à PEC nº 169.
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo Mesa parabeniza V. Exª pelo gesto de grandeza, e o
sistema eletrônico. Plenário lhe agradece.

Está iniciada a votação. O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Queiram seguir a orientação do visor de cada Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos

posto. aos parlamentares do PSDB que venham ao plenário
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, votar "não". O encaminhamento "não" significa que,

peço a palavra pela ordem. logo após, votaremos a emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem O Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente,
V. Exª a palavra. deixa a cadeira da presidência, que é ocupada

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes de
pendências da Casa para que venham a plenário, a
fim de que possamos votar esta matéria. Trata-se de
proposta de emenda à constituição, que requer quo
rum qualificado de 308 votos. Portanto, precisamos
da presença de todos. Esta PEC foi fruto de amplo en
tendimento, e mais uma vez o Congresso Nacional
vai procurar resolver assunto de importância para o
setor de saúde em nosso País.

Portanto, reiteramos este apelo aos nobres pa
res: venham a plenário, para que votemos "não" a
esta matéria, possibilitando assim a votação da
emenda aglutinativa, fruto de amplo entendimento
entre os diferentes partidos com assento nesta Casa.

O PFL, nesta votação, vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

Mesa solicita a presença em plenário dos Srs. Depu
tados que se encontram em outras dependências da
Casa. Estamos com matéria importante em votação.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.



51216 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

tituição, que requer quorum qualificado de 308 votos. Portanto, o PFL também apóia a decisão de
Portanto, precisamos da presença de todos. V. Ex!! de colocar em votaçãó essa matéria.

Solicitamos também aos nobres pares que ve- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
nham ao plenário, a fim de que possamos concluir a te, peço a palavra pela ordem.
votação desta matéria e iniciar a da emenda aglutina- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tiva, fruto de amplo entendimento de todos os parti- V. Ex!! a palavra.
dos com assento na Casa. O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ (PPB - SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho a Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sugestão de V. Ex!!. As Comissões devem encerrar as agradeço a V. Ex!! a resposta dada ao Deputado Aloi-
suas discussões. zio Mercadante, até porque, no dia de ontem, V. Exll

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden- havia informado que hoje colocaria essa matéria em
te, peço a palavra pela ordem. votação. A Ordem do Dia teve início sem a presença

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem do nobre Presidente. Se V. Ex!! aqui estivesse; o com-
V. Exª a palavra. promisso já teria sido cumprido.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT _ SP. Pela Mas e~se cumprimentoi!após a votação atende à
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, in- proposta feita ontem a V. Ex .
dago a V. Exª se vamos votar a urgência do projeto de O SR. PRESI~ENTE (Michel Temer) - V. Exl!
decreto legislativo que trata da reestruturação do sabe que sou cumpndor de palavra. .
Banco Central. A matéria está na pauta há alguns me- O SR. PEDRO EUGêNIO - Sr. Presidente, peço
ses. A Presidência já havia manifestado a determina- a palavra pela ordem.
ção de que ela viesse a ser votada, por mais de uma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ocasião. Ontem mesmo, V. Exª afirmou ao Plenário V. Ex!! a palavra.
que a votação se daria esta semana. Como o proces- O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or-
so de reestruturação está em andamento, e fizemos demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
uma primeira negociação com a Diretoria do Banco congratular-me com V. Ex!! por colocar em votação a
Central na semana retrasada, a urgência vai estabe- matéria que diz respeito ao processo de reforma ad-
lecer o ritmo de trabalho das Comissões e a conclu- ministrativa do Banco Central. Estávamos todos es-
são da negociação já iniciada com o Presidente do perando por este momento.
Banco Central, Sr. Arminio Fraga. Por se tratar de O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
tema de grande relevância para a Nação, tendo havi- peço a palavra pela ordem.
do unanimidade entre todos os líderes, pergunto à O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer)
Presidência se de fato iremos votar a urgência dessa - Tem V. Exª a palavra.
matéria. O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - No dia de revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou tentando
ontem, nobre Deputado Aloizio Mercadante, anunciei ter acesso ao avulso do substitutivo que vamos votar,
que colocaria em votação a urgência no dia de hoje. mas não tenho tido sucesso, porque ninguém o tem
De modo que, após a votação das matérias da Ordem em mãos.
do Dia, colocarei em votação a urgência desse PDL. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre-

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Muito obriga- tária da Mesa providenciará um para V. Ex!i!.
do, Sr. Presidente. Com isso, estaremos contemplan- O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
do a expectativa dos partidos e da Nação. a palavra pela ordem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ésobre a
peço a palavra pela ordem. matéria em votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. SÉRGIO NOVAIS - Não.
V. Exª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nesta

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela sessão, só vamos permitir questão de ordem ou per-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gunta sobre a matéria em votação.
referindo-me às palavras do nobre Deputado Aloizio O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
Mercadante, peço a votação desse PDL, que é impor- peço a palavra pela ordem.
tante para que possamos discutir com mais profundi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
dade a reestruturação do Banco Central do Brasil. V. Exª a palavra.
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O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Sem re- dos Pequenos Agricultores - MPA, todos solicitam
visão do orador.) - Sr. Rresidente, o PSDB solicita aos que haja mobilização por parte das autoridades e Ii-
seus deputados que venham ao plenário, pois esta- deranças, em especial do Ministro da Agricultura e do
mos votando matéria constitucional da maior impor- Abastecimento, o grande líder do Rio Grande Pratini
tância para a saúde pública brasileira. de Moraes, que tem sido nosso motivador para que

O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço· haja insistência junto ao Ministro Pedro Malan e ao
a palavra pela ordem. Ministro Pedro Parente no sentido de que não come-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem cemos o mês de novembro como terminou o de outu-
V. Ex!! a palavra. bro, ou seja, com uma situação muito preocupante.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem Portanto, há uma solicitação por parte de todas
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicno aos deputados essas federações que representam a base da agricul-
do PMDB que compareçam ao plenário, pois estamos tura não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o País,
votando uma PEC importante e precisamos atingir o no sentido de que haja esforço e grande concentra-
quorum qualificado. ção para que se resolva a questão da liberação de re-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a cursos, já anunciada pelo Governo Federal.
palavra pela ordem. Fica aqui este apelo, que creio ser de todos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem aqueles que lidam com agricultura. Já foi dito hoje não
V. Ex!! a palavra. só pelo Banco do Brasil, mas também pelo Ministério

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- da Agricultura e do Abastecimento e pelo Ministério
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o Extraordinário de Política Fundiária que há uma verba
voto "não" e solicita à sua bancada que acorra ao ple- de 30 milhões de reais nos estados destinada à EGF
nário, pois precisamos realizar no mínimo três vota- para compra de sementes de trigo. O dinheiro existe e
ções com quorum qualificado na tarde e na noite de está à disposição.
hoje. São matérias de extrema importância para o Sr. Presidente, essas são notícias importantes
País. Trata-se da saúde pública brasileira. para a agricultura não só do Rio Grande do Sul, mas

O SR. DARCrSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem de todo o País, e as divulgo porque há pouco estive-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do mos com o Dr. José Abreu, Secretário Executivo do
Governo solicita a todos os parlamentares da base do Ministério de Política Fundiária, e com o Sr. Ricardo
Governo que compareçam ao plenário. Vamos votar a Alves Conceição, responsável por negócios rurais no

. emenda que trata da questão da saúde, acordada Banco do Brasil.
pela base do Governo com a Oposição. Ela é impor- Todas as bancadas devem estar juntas na hora
tante para o Brasil. de insistir com os Ministros Pedro Malan e Pedro Pa-

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS) - Sr. Presidente, rente no sentido de que atendam às reivindicações já
peço a palavra pela ordem. solicitadas por nossas federações. Hoje a bancada

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem gaúcha esteve não só com a Farsul, mas também
V. Ex!! a palavra. com a Fecoagro, a Fetag e outras organizações de

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem. agricultores.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como coor- Fica aqui, mais uma vez, a nossa solicitação.
denador da bancada gaúcha, quero informar que tive- Faço-a em nome de todos os parlamentares desta
mos uma reunião importantíssima - o assunto diz Casa, em prol da agricultura brasileira.
respeito não só ao Rio Grande do Sul, mas a todo o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
País - sobre a grande preocupação acerca do mo- cerrar a votação. (Pausa.)
mento certo para liberação de recursos. O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço

É fundamental que essas liberações ocorram a palavra pela ordem.
dentro do calendário agrícola, a fim de que seja resol- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vida a situação de produtores que já assumiram V. Exª a palavra.
dívidas junto a seus fornecedores contando com recursos O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
anunciados pelo Governo. do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exª que in-

Hoje, a Fecoagro, a Fetag, várias entidades que clua na Ordem do Dia o Projeto de Decreto Legislati-
acompanharam a nossa bancada, o Presidente vo nº 233/99, que trata do Banco Central.
Carlos Sperotto, ·0 Departamento Rural da Central O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já está
Única dos Trabalhadores, assim como o Movimento incluído, Deputado, na Ordem do Dia de hoje.
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Sim: 2
Não: 382
Abs~enção: O
Total: 384

É rejeitado o substitutivo adotado pela Comis
são Especial.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

o SR. JOSÉ PIMENTEL - Obrigado, Sr. Presi- VOTARAM:
dente.

Proposição: PEC! N° 169193 - SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO ESPECIAL

Início Votação: 2711011999 17:53

Fim Votação: 2711011999 18:13 Presidiram a Votação: Heráclito Fortes -16:59
Michel Temer -17:56

Resultado da Votação
Sim 2
Não 382
Abstenção O

Total da Votação 384

Art. 17

Total Quorum 385

Orientação
PFL-Não
PSDB·Não
PMDB-Não
PT-Não
PPB-Não
PTB-Não
PDT-Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSL - Não
PPS-Não
PTN-Não
GOV.-Não

Obstrução O

Partido Bloco Voto

PSDB Não
PPB Não
PTB Não
PSB PSB1PCDOB Não
PSDB Não

Partido Bloco Voto

PMDB Nlio
PFL Nlio

PSDB Nlio
PT Não
PMDB Não
PPB Não,
PMDB Nlio

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes

AMAPÁ
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa

PPS
PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PL PUPST1PSL

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não



Outubro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 51219

José Priante PMDB NEio
Josué Bengtson PTB NEio

Nicias Ribeiro PSDB NEio
Nilson Pinto PSDB NEio

Paulo Rocha PT NEio

Raimundo Santos PFL NEio

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 14

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL NEio

José Melo PFL Não

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não

Euripedes Miranda PDT Não

Expedito Júnior PFL NEio

Marinha Raupp PSDB Não

Nilton Capixaba PTB Não

Oscar Andrade PFL Não

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

José A1eksandro PFL NEio

Márcio Biliar PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB Não

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antõnio Jorge PTB Não

Darci Coelho PFL Não

João Ribeiro PFL Não
Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB NEio

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB NEio

Gastão Vieira PMDB NEio

JoEio Castelo PSDB Não

Mauro Fecury PFL NEio

Pedro Fernandes PFL NEio

Remi Trinta PST PLiPST/PSL Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 9

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Anibal Gomes PMDB Não
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Antonio Cambraia PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Eunlcio Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB PSBIPCDOB Não
José Linhares PPB Nilo
José Pimentel PT Nilo

Léo Alcântara PSDB Nilo
Manoel Salviano PSDB Nilo
Marcelo Teixeira PMDB Nilo
Nelson Otoch PSDB Nilo
Pinheiro Landim PMDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSBlPCDOB Nilo
Ubiratan Aguiar PSDB Nilo
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PlAui
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não
Gessivaldo Isaias PMDB Não
Heráclito Fortes PFL Não
Jollo Henrique PMDB Nilo
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themistocles Sampaio PMDB Nilo
Wellington Dias PT Não

Total Piaui: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Nilo
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Nilo

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
MLícioSá PMDB Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAiBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abllío PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Enivaldo Ribeiro PPB Nilo
Marcondes Gadelha PFL Nilo

Total Parliba : 7

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não
Clementino Coelho PPS Não
Djaima Paes PSB PSBlPCDOB Nilo
Eduardo Campos PSB PSBIPCDOB Nilo
Inocêncio Oliveira PFL Nao
João CoIaço PMDB Nao
José Chaves PMOB Não
Luciano Bivar PSL PUPSTIPSL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Pedro Eugênio P'PS Não

Total Pernambuco: 10

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimba0 PSB PSBIPCDOB Não
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Helenildo Ribeiro PSOB Não
João Caldas PL PUPST/PSL Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Olavo Calheiros PMOB Não
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSOB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMOB Não
José Teles PSOB Não
Marcelo Oéda PT Não
Sérgio Reis PSOB Não

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
CI<ludio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMOB Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMOB Não
Geddel Vieira Lima PMOB Não
Gerson Gabrielli PFL Não

Partido Bloco Voto
BAHIA
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOC Não
Jairo Cameiro PFL Não
Jaques Wagner PT Não
João Leão PSOB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Lourenço PFL Nlto
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSOB Não
Luiz Moreira PFL Não
Mário Negromonte PSOB Não
Nilo Coelho PSOB Não
Paulo Braga PFL Nlto.
Paulo Magalhaes PFL Não
Pedro Irujo PMOB Não
Saulo Pedrosa PSOB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 27

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Não
Antônio do Valle PMOB Não
Aracely de Paula PFL Não
Carlos Mosconi PSOB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSOB Não
Oanilo de Castro PSOB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSOB Nlto
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Oiniz PMOB Não
Gilmar Machado PT Não
Ibrahím Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
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José Militão PSDB Não
Júlio Delgado PMDB Não
Lael Varella PFL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Não
OdelmoLeão PPB Não
Olimpio Pires PDT Não
Osmãnio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Não

Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgilio Guimarães PT Não
Walfrido Mares Guia PTB Não
Zaire Rezende PMDB Não
Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 42

EspiRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Não
Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não
A1dir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSDB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Não
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
Eduardo Paes PTB Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Silva PPB Não
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Luís Eduardo PDT Não
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Luiz Ribeiro PSOB Nêo

Luiz Sérgio PT ,,!êo

Mareio Fortes PSOB Nêo

Milton Temer PT Não

Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Miriam Reid POT Nêo

Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL Nêo

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Nao

Paulo Feij6 PSOB Não

Ricardo Maranhao PSB PSB/PCDOB Não

Roberto Jefferson prB Não

Rodrigo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não

Rubem Medina PFL Nao

Simao Sassim PPB Nao

Vivaldo Barbosa POT Nao

Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Nao

Alberto Mourão PMOB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Nao

Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSOB Não

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carfos Pannunzio PSOB Nao

Antonio Kandir PSOB Não

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSOB Não

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não

Clovis Volpi PSOB Nao

Corauci Sobrinho PFL Não

De Velasco PST PUPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Não

Or. Hélio POT Não

Ouilio Pisaneschi PTB Não

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Não

Fernando Zuppo POT Não

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMOB Não

José de Abreu PTN Não

José Dirceu PT Não

José Genoíno PT Não

José lndio PMOB Nao

José Roberto Batochio por Não

Julio Semeghini PSOB Não

Lamartine Posalla PMOB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbieri PMOB Não
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Não
Milton Monti PMDB Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Luizlnho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB Não
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio D6ria PSDB Não
Silvio Torres PSDB Não
Vad!ioGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Não
Wagner Salustiano PPB Não
Xico Grazlano PSDB Não

'Total SIo Paulo: 57

MATO GROSSO
Welinton Fagundes PSDB Não
Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB Não
Maria Abadia PSDB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Não

T~I.D..trito Fldlral : 7

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Juqulnha PSDB Não
Luiz Blllencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Não
Roberto ,Balestra PPB Não
Ronaldo Calado PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiil : 13

M~r.O.G~OSSO DO SUL
PT Não

Ben-Hur Ferreira Não
João Grandão PT

Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Marca,!Fllho PMDB Não
Marlsa Se;rano PSDB Não
Pedro Pedrosslan PFL Não

Total Mato Grosso dósUl : 5

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Ni:lo
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Affonso Camargo
Chico da Princesa
Or. Rosinha
F.lâvio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Mârcio Matos
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Odilio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 21

SANTA CATARINA
Antônio Cartos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervâsio Silva
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Darcisio Perondi
Enio Baccl

RIO GRANDE DO SUL
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Cartos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Veda Crusius

PFL
PSOB
PT
PSOB
PMOB
PMOB
PTB
PFL
PMOB
PTB
PFL
PT
PSOB
PPB
PSOB
PMOB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMOB
PMOB
POT
PFL
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMOB
PSOB

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
POT

Partido

PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PL
PT
PHOBS
PMOB
PPB
PT
PMOB
PSOB

Bloco

PUPST/PSL

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Voto

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Nao
Não



Altera os arts. 34, 35, 43, 156, 160,
167 e 198 da Constituição Federal e o Ato
das Disposições Constitucionais Transitóri
as, para assegurar os recursos mínimos
para o funcionamento das ações e serviços
públicos de saúde.

Relator: Deputado Darcísio Perondi.
As Mesas da Câmara dos Deputados

e do Senado Federal, nos termos do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a se
guinte emenda ao texto constitucional:

Art. 12 A alínea e do inciso VII do
art. 34 passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 34 .
VII- .
e) aplicação do mínimo exigido da recei

ta resultante de impostos estaduais, compre
endida a proveniente de transferências, ha
manutenção e desenvolvimento do ensino e
nas ações e serviços públicos de saúde."

Art. 22O inciso 111 do art. 35 passa a vi
gorar com a seguinte redação:
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O SR. VITTORIO MEDIOLl - Sr. Presidente, "Art. 35. . ..
peço a palavra pela ordem. 11I - não tiver sido aplicado o mínimo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem exigido da receita municipal na manutenção
V. Ex! a palavra. e desenvolvimento do ensino e nas ações e

O SR. VITTORIO MEDIOLl (PSDB - MG. Sem serviços públicos de saúde;"
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Art. 32O § 12 do art. 156 da Constitui-
rior meu voto foi "não". ção passa a vigorar com a seguinte reda-

O SR. ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presiden- ção:
te, peço a palavra pela ordem. "Art.156 ..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem § 12 Sem prejuízo da progressividade
V. EXª a palavra. no tempo a que se refere o art. 182, § 42, in-

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PMDB - PE. ciso 11, o imposto previsto no inciso Ipoderá:
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação I) ser progressivo em razão do valor do
anterior acompanhei a orientação do meu partido, o imóvel; e
PMDB. 11) ter alíquotas diferentes de acordo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deu en- com a localização e o uso do imóveL"
trada na Mesa Emenda Aglutinativa Substitutiva à Art. 42 O parágrafo único do art. 160
Proposta de Emenda à Constituição n282-A, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
fusão da PEC 82-A/95, das emendas apresentadas à "Art. 160 .
Comissão, do substitutivo adotado pela Comissão e Parágrafo único. A vedação prevista
da Proposta de Emenda à Constituição nº 169/93, neste artigo não impede a União e os Estados
projeto inicial. de condicionarem a entrega de recursos:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- I - ao pagamento de seus créditos, in-
zer a leitura da emenda aglutinativa que acabou de clusive de suas autarquias;
dar entrada, nomeio como Secretário ad hoc o Depu- 11 - ao cumprimento do disposto no art.
tado Luiz Bittencourt. 198, § 22, incisos I e 11."

O SR. SECRETÁRIO (Luiz Bittencourt) - Lê o Art. 52 O inciso IV do art. 167 passa a
seguinte: vigorar com a seguinte redação:

"Art. 167 , .
IV - a vinculação de receita de impos

tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde e para
manutenção e desenvolvimento do ensino,
como determinado, respectivamente, pelos
arts. 198, § 22 , e 212, e a prestação de ga
rantias às operações de crédito por anteci
pação de receita, previstas no art. 165, § 82,

bem assim o disposto no § 42 deste artigo;"
Art. 62 O art. 198 passa a vigorar

acrescido dos seguintes §§, renumerado
como § 12o parágrafo único existente:

"Art. 198 .
§ 12 .

§ 2º A União, os Estados, o Distrito
Federal· e os Municípios .aplicarão, anual
mente, em ações e serviços públicos de sa
úde recursos mínimos derivados da aplica
ção de percentuais calculados sobre:



o SR. VILMAR ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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I - no caso da União, na forma defini- as parcelas que forem transferidas aos res-
da nos termos da lei complementar prevista pectivos municípios; e
no § 3º; 111 - no caso dos Municípios e do

11 - no caso dos Estados e do Distrito Distrito Federal, quinze por cento do produto
Federal, o produto da arrecadação dos da arrecadação dos impostos a que se refe-
impostos a que se refere o art. 155 e dos re o art. 156 e dos recursos de que tratam
recursos de que tratam os arts. 157 e 159, os arts. 158 e 159, inciso I, b e § 3º.
inciso I, a, e 11, deduzidas as parcelas que § 1º Os Estados, o Distrito Federal e
forem transferidas aos respectivos municípi- os Municípios que apliquem percentuais in-
os; feriores aos fixados nos incisos" e 111 deve-

111 - no caso dos Municípios e do rão elevá-los gradualmente, até o exercício
Distrito Federal, o produto da arrecadação financeiro de 2004, reduzida a diferença à
dos impostos a que se refere o art. 156 e razão de, pelo menos, um quinto por ano,
dos recursos de que tratam os arts. 158 e sendo que, a partir de 2000, a aplicação
159, inciso I, b e § 3º. será de pelo menos sete por cento.

§ 3º Lei complementar, que será reava- § 2º Dos recursos da União apurados
Iiada pelo menos a cada cinco anos, estabe- nos termos deste artigo, quinze por cento,
lecerá: no mínimo, serão aplicados nos municípios,

I - os percentuais de que trata o § 2º; segundo o critério populacional, em ações e
11 - os critérios de rateio dos recursos serviços básicos de saúde, na forma da lei.

da União vinculados à saúde destinados § 3º Os recursos dos Estados, do
aos Estados e ao Distrito Federal, e dos es- . Distrito Federal e dos Municípios destinados
tados, destinados a seus municípios, objeti- às ações e serviços públicos de saúde e os
vando a progressiva redução das disparida- transferidos pela União para a mesma finali-
des regionais; dade serão aplicados por meio de Fundo de

111 - as normas de fiscalização, avalia- Saúde que será acompanhado e fiscalizado
ção e controle das despesas com saúde nas por Conselhos de Saúde, sem prejuízo do
esferas federal, estadual, distrital e munici- disposto no art. 74, da Constituição.
paI; § 4º Na ausência da lei complementar

IV - as normas de cálculo do montante a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do
a serem aplicadas pela União. exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à

Art. 72 O Ato das Disposições Consti- União, aos Estados, ao Distrito Federal e
tucionais Transitórias passa a vigorar acres- aos Municípios o disposto neste artigo.'
cido do seguinte artigo: Art. 8º Esta Emenda Constitucional en-

'Art. 75. Até o exercício financeiro de tra em vigor na data da sua publicação."
2004, os recursos mínimos aplicados nas Sala das sessões, 27 de outubro de 1999. -
ações e serviços públicos de saúde serão Seguem as assinaturas abaixo. - Inocêncio Oliveira
equivalentes: - Líder do PFL; Silvio Torres - Vice-Líder do

1- no caso da União: PSDB; Odelmo Leão - Líder do PPB; João Henri-
a) no ano 2000, o montante empenha- que - Vice-Líder do PMDB; Calo Riela - Vice-Líder

do em ações e serviços públicos de saúde .do PTB; Fernando Gonçalves - Vice-Líder do PTB;
no exercício financeiro de 1999 acrescido Luiza Erundina - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
de, no mínimo, cinco por cento; PSB/PCdoB; Dr. Hélio - Vice-Líder do PDT; Fer-

b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor nando Gabeira - PV; José Genoíno - Líder do PT;
apurado no ano anterior, corrigido pela Bispo Rodrigues - Vice-Líder do Bloco Parlamen-
variação nominal do produto interno bruto - tar PUPST/PSL.
PIB. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

" - no caso dos Estados e do Distrito Deputados que não votaram na votação anterior se-
Federal, doze por cento do produto da rão considerados presentes se votarem nesta vota-
arrecadação dos impostos a que se refere ção.
o art. 155 e dos recursos de que tratam os
arts. 157 e 159, inciso I, a, e 11, deduzidas
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O 8Ft PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ção, apresentava a PEC nº 169. Discutida e votada
V. Exª a ps!iawa. em 1995, teve como Relator o nobre, bravo e intrépi-

O S~t VU.M,ll\.R ROCHA (PFL - GO. Pela ordem. do Deputado Darcísio Perondi, que, com um substitu-
Sem revisÊio do orador.) - Sr. Presidente, na votação tivo da melhor qualidade, se tornou digno da grande-
anterior, vov'ei "não". za do projeto do nobre Deputado Eduardo Jorge. Evi-

0) lPl?JGSiDEi\lTE (Michel Temer) - Os Srs. dentemente, as condições e o próprio desenvolvi-
Deputa.dos que não votaram na votação anterior não mento econômico do País não balizaram e não tive-
precisarão formular o voto pelo microfone. Considera- mos, nós, da saúde, a força necessária para trazer a
rei presentes se votarem esta matéria. plenário aquela emenda que, por certo, já poderia es-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Feita a tal' gerando muito progresso na área da saúde. No
leitura da emenda aglutinativa, concedo a palavra ao ano passado, em 1998, o nobre Deputado Carlos
Relator da Comissão Especial para dar parecer sobre Mosconi tinha resgatado a Emenda Constitucional

d nº 82-A, que dormitava nos escaninhos - ou descami-a emen a.
O SR. UR;SICINO QUEIROZ (PFL _ BA. Para nhos - da nossa vida legislativa.

emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Formada a Comissão Especial, fui indicado Re-
te, Sf!! e Srs. Deputados, o exame desta Emenda lator. Muito humildemente e com muita modéstia, con-
Aglutinativa Substitutiva à Proposta de Emenda à seguimos fazer uma pré-aglutinação para este ano de
Constituição nº 82-A, de 1995, faz ver que, sem som- 1999.
bra de dúvida, vive o Congresso Nacional e, em espe- Quero também registrar a participação do
cial a Câmara dos Deputados, um dos momentos Deputado Nelson Marchezan, que, com muita com-
mais importantes da sua história, dando prova para petência e inteligência, presidia aquela Comissão.
toda a Nação brasileira de que as eventuais discor- Com a ascensão à Comissão de Seguridade
dâncias partidá.ria.s e ideológicas não são capazes de Social e Família do nobre Deputado Alceu Collares,
se reverter em pontos de prejuízo para o cidadão bra- que sempre demonstrou a sua inteligência, compe-
sileiro. tência, dignidade e, acima de tudo, a sua capacidade

Precisamos deixar registrado, com muita niti- de aglutinar, pôde aquela Comissão, por unanimida-
dez, que essa emenda aglutinativa é quase tão im- de, voltar a se preocupar com a vinculação dos recur-
portante para a saúde do País quanto foi a criação do sos para a saúde.
SUS na Constituição de 1988. Se naquela ocasião Assumimos a Frente Parlamentar da Saúde - e
motivos, com absoluta certeza, suficientes não permi- eu não pretendi, repito, ser o mármore bonito e visto-
tiram que vinculassem os Constituintes recursos para so que ornamenta o exterior de prédios suntuosos; ao
área de saúde, Se caminhada de dez longos anos nos contrário, quis ser um pequenino grão de areia ao
fez ver com muita clareza - e todos assim entende- lado de outros grãos de areia daquela Frente Parla-
ram - que só poderíamos fazer as mudanças que o mental', utilizando o cimento da nossa vontade, do
SUS 8idge na sua. estrutura no momento em que ti· nosso desejo e da nossa competência - e consegui-
véssemos assegurado nos Orçamentos Federal, mos aglutinar todas as forças dos mais diversos mati-
Estaduais e Municipais recursos claros, recursos se· zes políticos e ideológicos.
guros e, dentro do possível, recursos definitivos para Perdido por questões regimentais e modificadas
que fossem programadas as ações de saúde. as condições econômicas do País, é evidente que o

Na verdade, no momento em que tanto se fala substitutivo então aprovado, vinculando recursos hoje
em combate à pobreza, esta emenda aglutinativa tem sabidamente transitórios, porque a reforma tributária
uma importância transcendental, pois aqueles que é uma realidade, atualmente é uma quimera.
mais pagam, podendo contribuir mais na geração de Após exaustivas, porém produtivas reuniões,
recursos por ml3io de impostos, financiarão não ape- conseguimos elaborar uma emenda aglutinativa assi-
Ilas a sua saúde, como direito constitucional, mas as- nada pela unanimidade dos Líderes desta Casa. Este
segurarão a saúde àqueles que não podem provê-Ia é o grande momento da Câmara dos Deputados. Vin-
com seus próprios recursos. culamos recursos federais baseados no empenhado

A História não se faz sem pessoas; a História em 1999, conforme aqui está escrito. Não vou perder
08,0 se faz anonimamente. Precisamos registrar aqui tempo nisto e também não me quero alongar muito.

[),aputado Eduardo Jorge que, no come- Acho que a espera foi muito grande, mas acredi-
, ".",' década, com sua capacidade de deputado to, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, que aqueles

i:lwa.mi;l '3' preocupado com os problemas desta Na- que estão nos municípios longínquos, sem condições
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de acessarem o mínimo direito à preservação de sua ano, tem-se um determina.do n'O i]n'C) 8f:~

saúde, não nos conhecem, mas, por meio das futuras guinte, outro.
mudanças, haverão de dizer que nesta 51ª Legislatu- Parece-me que não é ![)íJiíiV<8nij,?ní:G t;;l8j!'8ILti(;;lij,0;"

ra houve uma plêiade de deputados competentes, cer-se constitucionalmente essa.s vincu!81çães, que
comprometidos, sensíveis, responsáveis que foram podem, em um primeiro momento, Darec,ai" solução
capazes de colimar, não os seus desideratos pes- para o problema e, em um segundo, e'~n::e8meílto

soais, mas os de todos os cidadãos do Brasil. função dos Municípios, dos Estados e '!alvez até da
Muito obrigado. Parabéns, não à Câmara, mas União.

ao Brasil! (Palmas.) Não tenho, com isso, nenhuma p~"eterusão de di-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- minuir recursos da União para a c:Jla saúde. Pelo

caminhar a votação da matéria contra, concedo a pa- contrário. Se puder aumentá"lo3, !ut.sln"i para iS80.
lavra ao Sr. Deputado Alberto Goldman. Não pretendo que se diminuam recursos dos estados

e municípios também. Acho que dE:vern ser aumenil;l-
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem dos para aquilo que for necessário, nJ1EIS não ríle pare-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ce conveniente estabelecer um deterrúlinado percen-
não pretendo convencer os Srs. Deputados, até por- tual válido para qualquer município de8ü3 País.
que há um acordo com o apoio quase unânime de to- municípios são diferentes, bem como os estados, 61S

dos, mas me sinto na obrigação de transformar esse situações e as necessidades de at.em:Ji~YlEHlü) nos
encaminhamento como se fosse uma declaração de prios municípios. Existem mlJn!cíp!o~, cuja C8Xg81.

voto. deria ser bem menor do que a. establ~lecida aqui, (3)

Participei, em vários momentos da história des- outros cuja carga deve ser bem rm"iou', Esiab:3iBC®r
te Congresso, de discussões sobre essa matéria e percentuais básicos para as Unidades Mtmicip,ais, as
outras correlatas, como na década de ao, quando da Unidades da Federação e para a não me p6we-
emenda constitucional que estabeleceu a vinculação ce conveniente.
para a educação, em uma votação unânime nesta Quando se estabelece aqui qU(") nos aílOS 20Crl
Casa. Trata-se da Emenda João Calmon, que desti- a 2004 o valor apurado no ano ~nt'{.>h'iii·H' ?',ro,v:i"~n ..,l,;~

nou recursos da União, dos Estados e dos Municípios variação nominal do Produto Interno 8nJl0, s(9i'i~! a 1/:21-

à educação. riação dos recursos da União, eu perguntaria: "21 Si? ti-
O que sentimos nesses anos posteriores? Não vermos, no ano 2001 ou 2002, por UiYia, iiill\9IiG~o1s:!d(0i,

me refiro ao aspecto da União propriamente dito, se um PIB negativo e tivermos de fazer um cortr"i ei11 oH-
bem que ela hoje está muito amarrada, porque a sua versas áreas? A Constituição está-nos dando toda, a
grande parcela de dispêndio não é para o ensino fun- autorização para fazermos o corte e){aÜ,UTIcEint,s ila

damental, mas para as universidades. No caso espe- área que, talvez, naquele momeni:o, não fa-
cífico, em muitos municípios, as prefeituras não zê-Io.
tinham sequer a possibilidade de aplicar aquele recurso Então, essa tese da vincula.ção de recursos vai
mínimo, com uma carência em outras áreas e uma contra a possibilidade e a própria libaú"da,de que de-
sobra de recursos na área de educação, mas sem po- vem ter os municípios e os estados. Cabe ao pOViO do
der aplicá-los em áreas carentes, porque a Constitui- município e do estado definir seus mçarrh9nloEL i.\
ção não lhes permitia. LDO é o instrumento pré-orçamento apropriado para

Há muitos casos de prefeituras que depositam que se determine ao Executivo, todo ano, quanto
aquele recurso da educação e mantêm-no em um de- deve ser colocado para a educação, no caso da
pósito vinculado, para atender às determinações do União; no caso dos estados, as próprias LDO estadwl'"
Tribunal de Contas da União e às determinações farão o mesmo.
constitucionais, sem poder utilizá-los; não têm mais Portanto, faço esse encaminhamento. S('i n'
como utilizá-los na educação. essa é uma proposta vitoriosa, terá qua.se una!"" "1,,1

Acredito que o mesmo possa vir a acontecer de, mas quero ficar bem com minha convicçà0. Apc
com esta emenda constitucional. Já temos um instru- sar de saber que, neste momento, estou levantando
mento que nos permitiria fazer aquilo que desejamos, uma tese extremamente antipática., fico com I"ninha.
não no aspecto da Constituição. Trata-se da Lei de consciência para que eu possa dormir em Pêl=:.
Diretrizes Orçamentárias, que foi feita exatamente O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - ',·";~.',,,·,,"'.i7

para que o Congresso Nacional determine ao Poder a palavra ao Sr. Deputado Antonio PaJo':;ci p"3\J",,~ C!u~Gi?\-

Executivo como ele vai elaborar o Orçamento. Em um minhar a favor.
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O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem vem-se batendo pela Emenda nº 169, de autoria dos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr/!!! e Srs. Deputados, Deputados Waldir Pires, Eduardo Jorge e outros. Nós
antes de fazer uma defesa ufanista da matéria, quero acreditávamos e acreditamos que o Governo poderia
dialogar com o Deputado Alberto Goldman. S. Ex!! ex- avançar mais no seu compromisso com a saúde pú-
pôs questões que podem, em tese, comprometer os blica. Infelizmente, apesar do esforço de pessoas de
princípios que nos levam a acordar uma emenda todos os partidos desta Casa, esforço suprapartidário
constitucional, para garantir recursos vinculados à saúde. feito em defesa da saúde, não se conseguiu dobrar,

O Deputado Alberto Goldman afirma que a vin- mais uma vez, a equipe econômica, que só olha para
culação poderá trazer problemas em municípios que o balanço dos seus números, e não olha para o balan-
não consigam evoluir com seus gastos até o limite es- ço da vida, nem para as dificuldades de 33% da nos-
tabelecido pela emenda. Mas, justamente preocupa- sa população. São 52 milhões de habitantes que ain-
da com essa questão, a emenda em votação prevê da recebem menos de um salário mínimo, que não
que, de cinco em cinco anos, uma lei complementar têm acesso ao mínimo em termos de consumo de ali-
irá avaliar, e se necessário reavaliar, os critérios e os mentos e de vestuário, nem têm acesso aos serviços

.itens de vinculação de recursos para a União, os essenciais de saúde. Isso, a equipe econômica do
Estados e Municípios. Essa é uma questão funda- Governo não tem visto com bons olhos. A isso, ela
mental. Tem razão o Deputado Alberto Goldman em não se tem dedicado adequadamente nas suas análi-
seu argumento, e pensando exatamente nisso, a vin- ses e nas suas concessões.
culação ora em votação torna-se uma vinculação fle- Por isso, hoje votamos esse acordo que, se não
xível, diferente daquela da educação. é o excelente, se não é o ideal, é o avanço possível

Um dos grandes motivos para o avanço na área neste momento, conseguido com muita luta e muito
educacional no Brasil, em que pese todas as dificul- esforço de todos aqueles que defendem a saúde pú-
dades ainda existentes hoje, foi justamente a vincula- blica.
ção de recursos que permitiu oplanejamento na área, O PT não foi intransigente, negociou até o fim,
algo que atualmente não é possível na área da saúde, exigiu a retirada de pontos que prejudicavam a saúde
porque nem os recursos garantidos segundo os índi- e os municípios. Mas não vamos ser intransigentes e
ces inflacionários têm sido mantidos ao longo dos deixar de fazer um acordo como este que significa um
anos. avanço real .

Assim, o critério utilizado de vinculação de re- Nesses termos, Sr. Presidente, Sr/!! e Srs. Deputados,
cursos garante, pelo menos, que os índices inflacio- o PT dá seu voto favorável à emenda, acreditando
nários serão utilizados para reajustar o volume de re- que, a partir dela, poderemos fazer a Lei do SUS, na
cursos da saúde a cada ano. Isto permite haver plane- realidade, uma lei avançadíssima no atendimento à
jamento, equilíbrio entre os municípios e, mais ainda, saúde do povo brasileiro, que está muito aquém de
correspondência em termos de recursos com o que uma vida digna, de uma vida de justiça social que é
diz a lei de imp'anta~pdo Sistema Único de Saúde. aquilo que todos buscamos.

O Brasil hoje vive uma contradição porque tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
uma lei das mais avançadas do mundo em termos de a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá para
garantia de direitos na área da saúde. O Sistema Úni- encaminhar contra.
co de Saúde é um dos sistemas mais avançados, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
mais democráticos e mais universais do mundo em Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
termos de garantia de direitos. Entretanto, a falta de Deputados, no momento da discussão, eu tinha enca-
recursos é de compromisso com os princípios do minhado a favor dessa proposta, porque entendo ha-
SUS têm impedido que essa lei, esses critérios lega- ver efetivamente necessidade de encontrarmos saí-
is, esse avanço conseguido a duras penas pelo movi- das para a saúde. Já criamos a CPMF que acabou
mento popular, pelo movimento da saúde, pelos não sendo uma saída.
agentes públicos que lutam pela saúde pública, trans- Estamos lutando para defender o SUS e, na ver-
formem-se em realidade para a vida cotidiana do dade, vamos dar um susto nos munícipes do País,
povo, que procura, em cada ponto do País, um atendi- porque no art. 3º dessa emenda aglutinativa há um
mento decente e adequado na área. "jabuti", um artigo que não tem nada a ver com a saú-

Por isso, Sf!! e Srs. Deputados, a vinculação ora de,a não ser com a saúde financeira.
em apreciação é um avanço para a saúde. Ela não foi Quem não tiver o texto em mãos, eu o lerei. Pro-
proposta pelo PT, porque este partido há anos curem-no para acompanhar o que está escrito.
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Art. 32 O § 1º do art. 156 da Constitui- e 11. É o aumento do IPTU. Aí, então, verifiquem que
ção passa a vigorar com a seguinte reda- este Congresso não está mais apenas com voracida-
ção: de de aumentar os impostos federais, o Imposto de

"Art. 156. Renda, o IPI, a contribuição para aposentados e pen-
§ 12 Sem prejuízo da progressividade sionistas, criar a CPMF. Ele agora delibera também

no tempo a que se refere o art. 182, § 42, in- sobre matéria de câmaras municipais, ao aumentar o
ciso 11, o imposto previsto no inciso I poderá: IPTU.

I - ser progressivo em razão do valor Eu sei - e o Deputado Alberto Goldman já o dis-
do imóvel; e se - que o grande acordo está celebrado, está feito,

11 - ter alíquotas diferentes de acordo que já está tudo armado, mas fica o meu alerta.
com a localização e uso do imóvel." Apresentei um DVS para extirpar da proposta

A que se refere o § 4º, do art. 182, que não esse "jabuti", porque não dá para concordar que, ao
está citado deliberadamente? Ao IPTU. Não estão se resolver a questão da saúde, estejamos também
contentes de aumentar o Imposto de Renda na fon- resolvendo a questão financeira. Isso foi colocado de
te, a cobrança de aposentados e pensionistas, a propósito, porque, se não, os prefeitos não iriam
CPMF e, agora, estão aumentando o IPTUI concordar com a vinculação vertical dos Governos

O IPTU passa a ser progressivo. Isto até poderia Federal, Estadual e Municipal.
ser discutido, mas na reforma tributária, não em um Para adoçar os prefeitos, que vão ficar com par-
"jabuti", na emenda da saúde. Estamos, a pretexto de te dos seus orçamentos engessada, vai-se dar a pos-
salvar a saúde e o SUS, dando um susto em todos os sibilidade da progressividade do IPTU, por meio de
munícipes do País. As câmaras municipais vão adotar decisões das câmaras municipais.
a progressividade e jogar a culpa nos congressistas, É lógico que quem já votou tanto imposto pode
porque nós permitimos, aqui, no comando do art. 32, a votar mais um - não há problema -, mas não estare-
progressividade do IPTU. mos matando a galinha dos ovos de ouro? Será que

Vamos discutir saúde e. resolver problema de não estaremos bancando o sanguessuga ao tirar o
saúde financeira? Isso não está certo, não. O proble- resto de sangue dos munícipes?
ma é outro. Inventaram um jeito de criar, na emenda Srs. Deputados, os munícipes moram nas ci-
da saúde, algo de contrabando. Se vamos votar maté- dades em que V. Ex!!! fazem política. Alerto, portan-
ria relativa à saúde, que tratemos só da saúde. Não to, V. Ex!!! para o fato de que essa proposta salva o· -
vamos aproveitar a questão de saúde e criar um IPTU SUS, mas dá um susto nos munícipes.
progressivo. Por isso, chamo a atenção de V. Ex!!! para o meu

Estranhamente, não está claro que isso quer di- DVS, que pode resolver essa questão. Pretende-se
zer IPTU progressivo. Só se buscarmos a reminiscên- criar mais um imposto, a pretexto de salvar a saúde,
cia dos incisos I e 11, do § 42, do art. 182 percebere- mas esta não será salva, lamentavelmente,
mos que se trata de um IPTU progressivo. Aqui, ma- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
landramente, está escondido isso. E esse "jabuti'\ eu lar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr. Depu-
não aceito. Esta é a minha preocupação. Temos de jo- tado Henrique Fontana. I

gar às claras. Não podemos usar de subterfúgios, mu- O SR. HENRIQUE FONTANA (PT T RS. Sem re-
munha, mutretas. A pretexto de salvar a saúde e o visão do orador.) - Sr. Presidente, SrIl! e Srs. Deputados,
SUS, vamos dar um susto em todos os munícipes venho à tribuna neste momento históric8 'para registrar
deste País. E os Srs. Vereadores estarão à vontade alguns questionamentos que temos sobr~ o projeto que
nas câmaras municipais, porque quando, nas suas ci- vamo~ votar - e votaremos favoravelme~te.
dades, forem cobrados pelo aumento progressivo do E importante que a sociedade entenda que, se
IPTU, poderão dizer que a culpa é do Congresso que, não houvesse acordo entre todos os partidos, não po-
por meio do art. 3º da emenda da saúde, autorizou deríamos votar a matéria hoje. O projeto contém avan-
esse aumento. ços, sim, para a área de saúde, mas avanços em muito

Sei que muitos nem sabem que estão votando insuficientes diante da necessidade real do sistema.
isso, pensam estar apenas resolvendo o problema de Chamo a atenção da Casa espetialmente para
saúde e até acham estranho o que estou falando. Não o vínculo de recursos federais, algo absolutamente in-
acreditem em mim, não, Srs. Parlamentares! Vejam o suficiente e sem solidez alguma. Insisto nisso, para
art. 3º que está no avulso distribuído e peguem a que não se estabeleça na sociedade brasileira uma
Constituição, leiam o que diz o art. 182, § 42, incisos I espécie de ufanismo no sentido de que essa emenda

I

I



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(De Bancada)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 161, § 22, do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do Art. 3D, da Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, de outubro de 1999. -
Arnaldo Faria d. Sí, Vlce-L(der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos a seguinte Emenda Aglutlnativa
Substitutiva à Proposta de Emenda à Constituição
n2 82·A, de 1995, ressalvado o destaque:

(Fusão da PEC 82-Al95 e emendas apresenta
das na Comissão, Substitutivo adotado pela Comis
são e da PEC 169/93 (projeto inicial)).

Altera os arts. 34, 35, 43, 156, 160,
167 e 198 da Constituição Federal e o Ato
das Disposições Constitucionais Tran8ltórl
as, para assegurar os recursol mrnlmol
para o financiamento das ações e I8rvlÇOl
públicos de saúde.

Relator: Deputado Darcrsio Perondi

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
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constitucional resolverá todos os problemas da saú- ravelmente para garantir os avanços que aqui exis-
de. Não! tem, até porque a Liderança do Governo foi clara em

Fomos obrigados a acatar isso porque, do con- dizer que daqui não passaria e que se a bancada do
trário, não poderíamos votar outros pontos do interes- PT bloqueasse a votação, não poderíamos ter garan-
se da sociedade. tidos os avanços que aqui estão.

Diz a proposta que, no ano 2000, a União investirá Queremos dei~ar bem claro a todos aqueles que
em saúde 5% a mais do que em 1999. Digo e sustento, lutam pelo Sistema Unico de Saúde, ao qual todos nós,
ao contrário dos Líderes do Governo, que se a inflação brasileiros, temos direito, que esta emenda é um passo
for de 10% neste ano, poderá haver uma diminuição de em uma caminhada de, no mínimo, dez, vinte ou trinta
5% nos recursos para a saúde no ano que vem. passos; e que o Partido dos Trabalhadores continuará

Chamo também a atenção de V. Ex!! para o se- lutando por um vínculo que garanta a evolução dos
gundo item: a vinculação.da União, a partir do ano gastos reais do Governo Federal em 50% nos próxi-
2001, será baseada no PIB nominal. Isso, sim, garante mos cinco anos, porque se não aumentar em 500k o
que não poderemos ter o recurso destinado à saúde gasto federal, como aumentará o dos estados e muni-
corroído pela inflação. Mas, podemos ter, sim, cresci- cípios - dos estados mais -, não conseguiremos viabi-
mento zero se o PIB não tiver crescimento algum. Iizar os hospitais públicos, os hospitais conveniados e

Acumulamos hoje uma crise na saúde pública a estrutura do Sistema Único de Saúde.
brasileira, porque os valores pagos pelo Sistema Único Sinto-me, Sr!! e Srs. Deputados, como - tenho
de Saúde a todos os hospitais e ambulatórios deste certeza - a maioria dos deputados do PT e da Oposi-
País, sejam públicos puros, privados conveniados, fi- ção que participaram dessa negociação, càmemo-
lantrópicos, filantrópicos conveniados carregam uma rando uma conquista, mas na certeza de que ainda
defasagem de 90%. E, com a emenda que estamos falta muita coisa.
votando, não garantimos a recuperação progressiva O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
dessa defasagem, como pleiteava e pleiteou durante a a Mesa o seguinte:
negociação a bancada do Partido dos Trabalhadores.

Continuaremos, depois desta votação, defenden
do uma vinculação que garanta crescimento real anual
dos recursos da União, independentemente do PIB. E
para os que perguntam por que a saúde pode ir bem se
o PIB for mal, ressalto que todos os que conhecem sa
úde pública €i política social sabem que, quando a eco
nomia está em crise, a demanda sobre o serviço de sa
úde se amplia. O País tem de ter a coragem de dizer
que, mesmo no momento de crise econômica, não
pode deixar o seu povo sem atendimento de saúde.

Contém também esta emenda desequilíbrio na
forma de tratar a questão dos Estados, Municípios e
Governo Federal. O vínculo de estados e municípios é
estipulado por meio de percentual sobre o total da ar
recadação tributária desses dois entes federados. Os
municípios, evoluindo até 15%, com aumento em mé
dia de 50% real nos seus gastos ao longo dos próxi·
mos cinco anos, e os estados, evoluindo até 12% da
arrecadação tributária total, com aumento em relação
à situação de hoje de talvez 100% a 120%. E isso é
correto, porque muitos estados, infelizmente, gastam
muito pouco em saúde. Não é justo, porém, que esta·
dos e municípios vinculem um percentual da sua arre·
cadação tributária e que a União tenha o seu gasto
com saúde vinculado ao crescimento do PIB nominal.

Portanto, Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
. a bancada do Partido dos Trabalhadores votará favo-



"Art. 198 .
§ 1º ..
§ 211 A União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios aplicarão, anual
mente, em ações e serviços públicos de sa
úde recursos mínimos derivados da aplica
ção dê percentuais calculados sobre:

I - no caso da União, na forma defini
da nos termos da Lei Complementar previs
ta no § 3º;

11 - no caso dos Estados e do Distrito
Federal, o produto da arrecadação dos im
postos a que se refere o art. 155 e dos re
cursos de que tratam os arts. 157 e 159, in
ciso I, 8, e 11, deduzidas as parcelas que fo
rem transferidas aos respectivos municípios;

111 - no caso dos Municípios e do
Distrito Federal, o produto da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 e
dos recursos de que tratam os arts. 158 e
159, inciso I, b e § 3º. -

§ 3º Lei Complementar, que será rea-,
valiada pelo menos a cada cinco anos, esta- '
belecerá:

I - os percentuais de que trata o § 211;

11 - os critérios de rateio dos recursos
da União vinculados à saúde destinados
aos Estados e ao Distrito Federal, e dos es
tados, destinados a seus municípios, objeti
vando a progressiva redução das disparida
des regionais;

111 - as normas de fiscalização, avalia
ção e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e munici
pal;

IV - as normas de cálculo do montante
a ser aplicado pela União.

Art. 7!1 O Ato das Disposições \Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido do Seguinte artigo:

"Art. 75. Até o exercício' financeiro de
2004, os recursos mínimos ~plicados nas

..." .
VII- .

IV - a vinculação de receita de impos
tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as ações

111 - não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde;"

Art. 3º O § 1º do art. 156 da Constituição pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 156 .
§ 1ºSem prejuízo da progressividade no

tempo a que se refere o artigo 182, § 4º, inci
so li, o imposto previsto no inciso I poderá:

I - ser progressivo em razão do valor
do imóvel; e

11 - ter alíquotas diferentes de acordo
com a localização e o uso do imóvel."

Art. 4º O parágrafo único do art. 160 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 160 ..
Parágrafo único. A vedação prevista

neste artigo não impede a Uniã,.o e os Esta
dos de condicionarem a entrega de recur
sos:

I - ao pagamento de seus créditos, in
clusive de suas autarquias;

11- ao cumprimento do disposto no art.
198, § 211, incisos I e 11."

Art. 511 O inciso IV do art. 167 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 167 .

e) aplicação do mínimo exigido da re
ceita resultante de impostos estaduais, com
preendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino
e nas ações e serviços públicos de saúde."

Art. 2º O inciso 111 do art. 35 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 35 .
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Art. 111 A alínea e do inciso VII do art. 34 passa a e serviços públicos de saúde e para manu-
vigorar com a seguinte redação: tenção e desenvolvimento do ensino, como

"Art. 34. determinado, respectivamente, pelos arts.
198, § 2º, e 212, e a prestação de garantias
às operações de crédito por antecipação de
receita, previstas no art. 165, § 811, bem as
sim o disposto no § 411 deste artigo;"

Art. 611 O art. 198 passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§, renumerado como § 111 o parágra
fo único existente:
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ações e serviços públicos de saúde serão
equivalentes:

I - no caso da União:
a) no ano 2000, o montante empenha

do em ações e serviços públicos de saúde
no exercício financeiro de 1999 acrescido
de no mínimo, cinco por cento;

b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor
apurado no ano anterior, corrigido pela
variação nominal do produto interno bruto 
PIB.

11 - no caso dos Estados e do Distrito
Federal, doze por cento do produto da
arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 155 e dos recursos de que tratam os
arts. 157 e 159, inciso I, a, e 11, deduzidas
as parcelas que forem transferidas aos res
pectivos municípios; e

111 - no caso dos Municípios e do
Distrito Federal, quinze por cento do produto
da arrecadação dos impostos a que se refe
re o art. 156 e dos recursos de que tratam
os arts. 158 e 159, inciso I, b e § 32•

§ 111 Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios que apliquem percentuais in
feriores aos fixados nos incisos 11 e 111 deve
rão elevá-los gradualmente, até o exercício
financeiro de 2004, reduzida a diferença à
razão de, pelo menos, um quinto por ano,
sendo que, a partir de 2000, a aplicação
será de pelo menos sete por cento.

§ 22 Dos recursos da União apurados
nos termos deste artigo, quinze por cento,
no mínimo, serão aplicados nos municípios,
segundo o critério populacional, em ações e
serviços básicos de saClde, na forma da lei.

§ 32 Os recursos dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios destinados
à ações e serviços pClbllcos de saClde e os
transferidos pela União para a mesma finali
dade serão aplicados por meio de Fundo de
Saúde que será acompanhado e fiscalizado
por Conselhos de SaClde, sem prejuízo do
disposto no art. 74, da Constituição.

§ 4ll Na ausência da lei complementar
a que se refere o art. 198, § 311, a partir do
exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios o disposto neste artigo.N

Art. 811 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data da sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota os Srs. Líderes?

Como vota o PV? (Pausa.)
Vota "sim".
Como vota o PPS?
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco/PL - PST?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente parabenizo V. Exª pela maneira equilibrada
com que conduziu a reunião de líderes, cavando esse
acordo histórico em favor da saúde e resolvendo pro
blema que já tramita nesta Casa há muitos anos.

. Votamos "sim", com muito orgulho e muita satis
fação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço a V. Ex!!.

Como vota o Bloco PSB - PCdoB?
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoS 

RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, toda
discussão histórica e de conquista política tem corre
lação de forças. A vinculação de recursos para a saú
de é bandeira absolutamente justa, principalmente no
momento em que o capital financeiro é mais impor
tante do que o cidadão.

Apenas teremos recursos para a saúde em um
processo de vinculação. Evidentemente tivemos de
sair de 39 bilhões apenas da União, que estavam na
PEC nº 169, para ter de aceitar um acordo. Não pode
mos chancelar a idéia de que teremos os problemas
resolvidos no ano 2000. O aumento orçamentário de
2000 não garante o desconto inflacionário, será corro
ído pela inflação e, portanto, não teremos aumento
real de recursos.

Por que votamos a favor da proposta? Porque,
em perspectiva, garantimos na Constituição a vincula
ção de recursos, que não está equilibrada. Na verda
de, o Governo queria a vinculação sobre a receita
apenas de estados e municípios. Ela é im.....ortantet ,

mas pesada. A União, que mais arrecada e tem maior
volume, ficou em uma vinculação frágil ao PIS, que só
virou PIB nominal, embutida a inflação, pela luta políti
ca aqui desenvolvida.

Não quero apenas reconhecer o esforço de
vários deputados da base do Governo, mas elogio e
valorizo a atitude dos deputados da Oposição que
não aceitaram de pronto essa versão. Dialogamos
com o Governo e com sua base para obtermos con
quistas reais na emenda constitucional, embora muito
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abaixo do que precisamos para enfrentar a dramática Eduardo Jorge. Na época, na condição de Presidente
realidade da área de saúde do País. da Comissão de Seguridade Social e Família pude

O PIB nominal foi uma conquista. O Governo coordenar os primeiros debates sobre a matéria. To-
não queria de forma alguma o registro da inflação em- dos os partidos - do PCdoB ao PPB, sem exceção -
butido nessa vinculação, como também não queria entenderam a necessidade de se aplicar as receitas
constitucionalizar fundos e conselhos de saúde. Con- da saúde em favor do povo brasileiro.
seguimos também retirar contrabandos graves, que Sr. Presidente, esta é uma homenagem que a
iam contra a lógica do ajuste fiscal. Refiro-me à enor- Casa faz. Vota unida. V. Ex!'! está de parabéns. Não
me retenção de recursos do SUS para estados ina- estive presente na reunião de líderes, mas soube
dimplentes. Não podemos admitir o by-pass de fun- que V. Ex!'! vibrava de satisfação ao ver realizado o
dos de municípios e estados. acordo que envolveu todos os segmentos ideológicos

Sr. Presidente, no ano 2000 estaremos em gran- e partidários da Casa.
des dificuldades na área da saúde, porque estaremos O PTB cumprimenta V. Ex!'!, todos os líderes da
sob inflação. O Bloco PSB/PCdoB vota a favor. Ou Casa e encaminha o voto "sim".
seja, vota pela demarcação da vinculação de recursos O SR. JOSÉ LINHARES (PPB - CE.Sem revisão
para a saúde, pela sua indexação no processo infla- do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, não
cionário e por todo o esforço histórico de remar contra sei se esta é a hora de parabenizarmos todos que luta-
a maré da desvinculação que o Governo faz em todos ramo Refiro-me aos líderes e aos demais parlamenta-
os setores da sociedade. res que vêm lutando há seis anos para trazer ao pie·

Muito obrigada, Sr. Presidente. nário a emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Poderíamos gritar pelos que não têm voz. Será

vota o PDT? que as crianças que estão morrendo no interior do
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT- SC. Sem re- País estariam batendo palmas? Talvez estejam pre·

visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, sentes na voz dos deputados milhares e milhares de
este momento é importante para o Parlamento. Esta- pessoas que não são acudidas nas portas dos hospi-
mos rompendo uma barreira e vinculando recursos para tais. Esse problema não tem ideologia. Por isso que
a área de saúde. esta Casa soma, aglutina e sai do patamar de suas

A luta é antiga. Vem desde a Constituição de contradições e entra no Olimpo da convicção de que o
1988. Conseguiu-se vincular recursos para a educa- bem maior deste País está na saúde. Que o Brasil amo
ção mas não para a saúde. Hoje temos - com a apro- plie o espectro do atendimento médico em todas as
vação desta emenda na Câmara dos Deputados - a suas dimensões.
possibilidade de vincular. A emenda vai para o Sena- Venho hoje aqui, em nome de todos os segmen-
do, é claro. Contudo, uma vez lá aprovada, teremos tos da sociedade, parabenizar V. Exª, a Casa, os líde·
essa vinculação. Não é aquilo que desejávamos. A res e, sobretudo, a alma brasileira.
vinculação na área da União não é exatamente per- O PPB vota "sim".
centual, como o é para os estados e municípios. É, (Palmas.)
porém, significativo avanço. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

Conseguimos isso em função de constante tra- bem. PPB vota "sim".
balho da Frente Parlamentar de Saúde. Enalteço to· Como vota o PT?
dos os membros da Comissão de Seguridade Social O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi-
e Família e seu Presidente, Deputado Alceu Collares, são do orador.) - Sr. Presidente, apesar dos pontos
pelo trabalho realizado. que ressaltamos em diversas manifestações - em par-

O PDT, sabendo que na área do Governo Federal ticular o fato de que se cria uma vinculação bastante
a vinculação ainda não é a adequada, mas ciente que ampla no caso de Municípios e Estados, necessária
há avanço e que podemos a partir do ano que vem até, mas desproporcional àquela que é admitida pela
discutir ainda mais, porque o aumento que vem será equipe econômica do Governo da União - acredita-
de pelo menos 5%, vota a favor da emenda. mos que se estabelece nesta Casa um avanço para a

Portanto, o PDT recomenda o voto "sim". saúde de grande significado, principalmente para cen-
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem tenas de milhares de brasileiros que não têm acesso

revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de acor- aos programas mínimos de assistência à saúde.
do geral. Em 1993 começou a tramitar na Câmara dos Recentemente, o jornal Correio Brazillense
Deputados a emenda dos Deputados Waldir Pires e publicou matéria denunciando o descaso das autori-
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dades da Saúde e a irresponsabilidade de determina- participação dos Deputados José Unhares, Rafael
das empresas quanto à adição de iodo ao sal para Guerra, Carlos Mosconi, enfim, com a participação de
consumo humano, o que levou milhares de crianças todos nós que formamos esse grupo em defesa da
do País a contrair problemas graves e irreversíveis de saúde. Tivemos ainda no primeiro semestre um movi-
saúde. mento importante das Santas Casas, tendo à frente o

Essas populações que não são assistidas pelo Deputado José Unhares.
Sistema Único de Saúde precisam agora, além do es- Não poderíamos deixar de registrar neste mo-
forço de tantos deputados que se envolveram na mento, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a parti-
aprovação dessa matéria, do esforço em todos os ní- cipação importante dos Deputados Waldir Pires e
veis de Governo, para que possal"(los fazer com que o Eduardo Jorge, que em 1993 trouxeram ao debate
Sistema de Saúde atinja todos os brasileiros. desta Casa a Proposta de Emenda à Constituição

No Brasil, os que mais podem - 40 milhões de nº 169, que foi adotada por toda a classe médica e por
pessoas - já se inscreveram num plano ou seguro de todos aqueles que representam a saúde pública do
saúde, mas há 50 milhões de brasileiros que não têm nosso País.
acesso ao consumo ou ao atendimento adequado à Portanto, o PMDB sente-se feliz na tarde de hoje
saúde. por trazer o seu posicionamento favorável, recomen-

Por isso, o PT, apesar de ter uma outra posição, dando o voto favorável à aprovação desta emenda
que exigiria um montante de recursos muito maior por aglutinativa.
parte da União, fez um acordo em torno dessa emen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
da, coordenado pelo Deputado Ursicino Queiroz, Pre- vota "sim".
sidente da Frente Parlamentar da Saúde, com o apoio O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
de deputados de todos os partidos da Casa, no senti- vota o PSDB?
do de que com esse avanço conquistado possamos O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Sem re-
sensibilizar o País como um todo para o fato de que é visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla-
preciso investir em educação e saúde, áreas nas quais mentares, eu acredito que este seja um marco históri-
a Governo tem a maior dívida social. co para a saúde brasileira. Desde a votação do Capí-

Sr. Presidente, encaminho o voto "sim" do Parti- tulo da Constituição Federal referente ao SUS, na
do dos Trabalhadores. Constituinte, este é o maior avanço que a saúde públi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como ca do nosso País conquista.
"fota o PMDB? A saúde traz aqui um exemplo de agenda posi-

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem re- tiva, porque, por meio dos esforços para garantir
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB sente-se recursos para o setor, todos os parlamentares, de to-
feliz, na tarde de hoje, ao participar desta sessão, e dos os partidos desta Casa, uniram-se em torno da
eu principalmente, por ter a incumbência de encami- votação da proposta de emenda constitucional que
nhar o voto do PMDB a essa matéria, de cuja negoci- vincula recursos para a saúde nos três níveis de Go-
ação o partido participou ativamente. vemo.

Desde o início do meu mandato participo da Co- Esse é um anseio de onze anos. Os Deputados
missão de Seguridade Social e Família com outros Eduardo Jorge e Waldir Pires, há seis anos, apresen-
companheiros de partido e os demais deputados que taram uma proposta de emenda constitucional, e o
compõem aquela comissão. Tive a felicidade de ser Deputado Carlos Mosconi, há quatro anos, apresen-
indicado pelo partido para presidir uma Comissão tou uma outra proposta. Essas propostas foram rela-
Especial que trataria de propostas de reformulação tadas pelos Deputados Darcísio Perondi e Ursicino
das tabelas de procedimento do SUS. Juntamente Queiroz, e hoje chegamos ao dia da votação da vin-
cam o Deputado Marcondes Gadelha, do PFL da Pa- culação de recursos.
raíba, formamos um grupo de trabalho convidando di- Não podemos deixar de registrar aqui o papel
versas entidades representativas do setor de saúde a importante que desempenharam vários parlamenta-
participar daquelas reuniões na Comissão de Seguri- res desta Casa, além dos que já citei, como o Presi-
dade Social e Família. Esse movimento cresceu com dente da Comissão de Seguridade Social e Família,
a participação efetiva da Frente Parlamentar da Saú- Deputado Alceu Collares, que soube coordenar habil-
de, tendo à frente o Deputado Ursicino Queiroz; com mente todo esse processo; o Deputado e Ministro
a participação do Deputado Alceu Collares, que presi- Aloysio Nunes Ferreira, na coordenação política do
de a Comissão de Seguridade Social e Família; com a Governo; e o Deputado Arnaldo Madeira, nosso Líder.
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O Presidente da República teve igualmente um sições e até criássemos novo imposto, a Contribuição
papel importante, ao determinar à Casa Civil e à equi- Provisória sobre a Movimentação Financeira, para
pe econômica que elaborassem os estudos para a dotar a saúde dos recursos necessários à prestação
vinculação de receitas para a saúde. de bom serviço à população, sobretudo aos segmen-

Estamos hoje aqui conquistando uma vitória da tos mais pobres e humildes.
maior importância. São avanços indiscutíveis. Em pri- É importante citar os nomes de pessoas que ti-
meiro lugar, pela vinculação, porque vai permitir a to- veram atuação fundamental nessa trajetória. Desta-
dos os gestores, municipais e estaduais, ao Ministro co, por exemplo, o Relator da matéria, Deputado Ursi-
da Saúde, aos diretores de hospitais saber com qual cino Queiroz; os autores das duas PEC, nobres Depu-
montante de recursos poderão trabalhar. Esse é um tados Eduardo Jorge e Carlos Mosconi; os membros
ponto importante, porque a saúde não pode ficar todo da Frente Parlamentar de Saúde, entre eles os Depu-
mês, todo semestre e todo ano mendigando recursos tados Rafael Guerra, Darcísio Perondi e José Linha-
nas áreas orçamentárias. A partir de agora, todos sa- res; e tantos outros que trabalharam para que essa
bem com quanto podem trabalhar. proposta se tornasse realidade.

Em segundo lugar, incluímos a correção pela Não quero parabenizar esses companheiros,
variação nominal do PIB, o que significa estar auto- mas, sim, o povo brasileiro, sobretudo os 60 milhões
maticamente embutido o crescimento real mais a in- carentes de melhor assistência, que não possuem re-
fiação. Esse é um ganho indiscutível. Qualquer que cursos e sequer podem ter um plano de saúde. Pen-
seja o desenvolvimento da economia, a saúde será sando nesses, sim, é que agora a Câmara dos Depu-
proporcionalmente contemplada. Isso é da maior im- tados aprova essa matéria de fundamental interesse
portância. social.

Em terceiro lugar, devo referir-me aos valores. Sr. Presidente, todos os sistemas na Constitui-
Todos nós que somos do setor de saúde lutamos por ção brasileira são sem vinculações, a não ser os fun-
mais recursos, mas obtivemos o que era possível. O dos constitucionais e obrigatórios para Estados e Mu-
Orçamento deste ano já está sendo suplementado nicípios. Isso para falar apenas na educação. Mas,
em 8%, o que corresponde à previsão inflacionária será que a saúde não é tão importante como a educa-
para 1999. A saúde ganhou um acréscimo de 5% ção? Sei que a educação é a base de tudo, porque
para o ano 2000, algo que permitirá que outro com- sem ela não há saúde. Mas, o homem doente não tem
promisso do Presidente da República seja cumprido: condições de, com o suor do seu rosto e a força do
o reajuste das tabelas das SUS para os próximos me- seu trabalho, viver e criar sua família.
ses. Por isso, Sr. Presidente, este é um momento im-

São avanços indiscutíveis que devem ser mar- portante para o País. A partir de agora, vinculando as
cados historicamente e comemorados, tendo em vis- receitas orçamentárias da União e dos Estados e Mu-
ta que o cidadão brasileiro passará a ter mais respei- nicípios, poderemos dispor dos recursos necessários
to, mais dignidade, mais justiça e mais cidadania. à saúde.

Além disso, propusemos vinculação progressiva Refiro-me não apenas à saúde curativa, tam-
para Estados e Municípios. Esta proposta de emenda bém importante. Penso naquela mãe que leva ao
constitucional passou por grande negociação nesta pronto-socorro sua criança, que por falta de assistên-
Casa, com a participação de Lideranças do Governo e cia muitas vezes morre à porta do hospital; naquele
da Oposição, permitindo o avanço no setor de saúde. doente que não pode chamar o médico para lhe dar

Sr. Presidente, o PSDB permitiu até mesmo a- assistência em casa; e, sobretudo, no homem que
membros da bancada posicionarem-se contrários à não pode comprar o remédio. É preciso pensar nesse
saúde pública, à vinculação de recursos a um setor cidadão, que o Estado tem obrigação de prover do re-
que vem mendigando há muitos anos. médio de que necessita. Nada adianta dar-lhe receita,

Mas estamos confiantes na sensibilidade social se ele não tem condições de comprar o remédio para
da nossa bancada. Portanto, o PSDB vota "sim". se tratar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB Por isso, precisamos pensar sobretudo na medi-
vota "sim". cina profilática, a verdadeira, que faz com que o ho-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem re- mem não adoeça. Assim, preveniremos as epidemi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, as, endemias, doenças infecto-contagiosas. Isso será
para chegar a este dia tivemos que percorrer longo ca- feito também por meio do saneamento básico, de um
minho. Isso fez com que abdicássemos de certas po- bom serviço de abastecimento de água e de esgota-
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mento sanitário e de uma casa razoável, pois muitas Tenho de citar também o trabalho brilhante do
vezes as casas de taipa hospedam o barbeiro, trans- Deputado Alceu Collares, Presidente da Comissão de
missor da doença de chagas, que deixa o homem im- Seguridade Social; dos Líderes da Oposição e da
possibilitado por toda a vida. base do Governo; e do Líder Arnaldo Madeira, que

É a esses a quem me dirijo neste instante, a es- demonstrou paciência e persistência para ouvir os
ses a Câmara dos Deputados nesta hora presta um Deputados ligados à saúde pública, que sempre acre-
grande favor. A cidadania, Sr. Presidente, não pode ditaram na vinculação.
ser privilégio de alguns, mas de todos. Sr. Presidente, quero igualmente ressaltar neste

Sr. Presidente, falo em nome do social-liberalismo momento histórico a atuação de V. Exª, que sempre
que defendo, de um Estado moderno e eficiente, mas, quis colocar a matéria em votação e hoje foi extraordi-
sobretudo, que possa proporcionar aos mais humildes e nário na reunião ocorrida em sua sala, que durou ,
necessitados os mesmos direitos dos mais abastados. duas horas e possibilitou a efetivação desse acordo.

Esse é um passo adiante na busca da verdadei- Mas, por dever de justiça, é preciso citar a área
ra cidadania, que proporcione igualdade de direitos e técnica do Ministério da Saúde, que, sob o comando
oportunidades a todos os cidadãos, independente da do Ministro José Serra, assessorou a Frente Parla-
classe social, condição financeira, e região onde vi- mentar e permitiu-nos chegar até aqui.
vam ou exerçam sua atividade. Tenho ainda algo a registrar. Neste momento em

Nesta hora, Sr. Presidente, com muita honra e que passamos por um ajuste fiscal severo, mas ne-
orgulho, encaminho pelo PFL o voto "sim". cessário, o Presidente Fernando Henrique Cardoso

O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Sem revi- teve sensibilidade para ouvir a manifestação das San-
são do orador.) - O PTN vota "sim". tas Casas e da Comissão de Seguridade Social. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como a vontade determinada de S. Exª não chegaríamos à
vota o Governo? vinculação e ao reajuste.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente, Portanto, está de parabéns o Sr. Presidente da
peço a palavra pela ordem. República, o Parlamento e todo o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Muito obrigado, Sr. Presidente.
V. Exª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr<!! e

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem Srs. Deputados, vamos votar!
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<!! e Srs. Depu- A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados
tados, hoje esta Casa dá duas demonstrações ao que tomem seus lugares a fim de ter início a votação
País ao votar a emenda que vincula recursos das três pelo sistema eletrônico.
esferas de Governo à saúde pública~ pÍ'iniêiramente, Está iniciada a votação.
demonstramos que temos sensibilidade; segundo,
que temos capacidade de conversar, negociar e, aci- Queiram seguir a orientação do visor do posto.
ma das discordâncias, buscar a convergência. Uni- O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
mo-nos pela criança que precisa da vacina, pelo ho- peço a palavra pela ordem.
mem da vila que precisa de uma obra de esgoto sani- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tário, pelo enfartado que precisa encontrar uma Santa V. Exª a palavra.
Casa aberta O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.

EstaéCuma noite histórica para todos os brasilei- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
ros. A vinculação aportará à saúde mais recursos já Humanista vota "sim" e reitera a importância de que
para o ano que vem, e muito mais nos anos subse- esses recursos sejam aplicados na saúde e não na
qüentes. Com mais recursos e com gerenciamento, doença, tal como manifestou o L1der Inocêncio Olivei-
os indicadores de saúde no Brasil vão continuar me- ra, a fim de nos prevenirmos e não adquirirmos possí-
Ihorando.' , veis doenças.

Parabéns ao Deputado Roberto Jefferson, Pre- O SR. PRESIDENTE (Michel Te,mer) - Solicito
sidente da Comissão que discutiu a PEC nº 169; ao aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário,
brilhante Deputado Eduardo Jorge, autor da PEC pois temos um destaque a votar e, em seguida, uma
n9 169; mãe da PEC nº 82-A, analisada pela Comis- urgência. Ademais, teremos sessão extraordinária
são presidida pelo Deputado Nelson Marchezan, cujo mais à frente, na qual votaremos uma proposta de
Relàtor era o dinâmico, persistente e homem sério, emenda constitucional relevantíssima e dois projetos
'Deputado Ursicino Queiroz. " de lei ordinária.
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O SR.INOCt:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Sem revi-
peço a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem votei com a Liderança do PPB.
V. E~ a palavra. O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem a palavra pela' ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço minhas as O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
palavras de V. Ex!! e solicito aos nobres Deputados a palavra.
que permaneçam em plenário, pois logo após esta O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem re-
votação votaremos um DVS sobre esta matéria, a ur- visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaríamos de
gência sobre o PDL do Banco Central e iniciaremos a registrar também o importante papel do Conselho
sessão extraordinária, na qual iremos discutir a PEC Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Os
que trata da fixação de um limite para as Câmaras Parlamentares foram importantes, decisivos, já que
Municipais de Vereadores. Se não for possível votá-Ia votam, mas os Secretários Municipais, nos mais lon-
hoje, faremos isso amanhã, mas pelo menos encami- gínquos grotões deste País, fazem das tripas coração
nharemos ampla discussão de matéria tão importan- para tentar tocar a saúde pública e têm uma organiza-
te. ção extraordinária.

É fundamental avançarmos nessas matérias im- Em nome do PMDB, gostaríamos de enaltecer,
portantíssimas para o País, para que possamos mos- neste momento, o trabalho hercúleo dos Secretários
traI'. à sociedade brasileira que estamos à altura do Municipais e Estaduais de Saúde. Esta Casa vive
momento político em que vivemos. hoje um dia histórico e, com certeza, a saúde passa a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou en- ser tratada com mais responsabilidade.
cerrar a votação. Venham ao plenário. Educação e saúde é um binômio que deve ser

O SR. ARNON BEZERRA _ Sr. Presidente, tratado com mais respeito. A conquista do velho e sa-
peço a palavra pela ordem. udoso Senador João Calmon deu à educação impor

tância singular. E hoje, com certeza, a saúde passa
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA pelo mesmo tratamento.

a palavra. Oxalá, Sr. Presidente, em breve possamos dar
O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem re- esse mesmo tratamento a outra área que assusta a

visão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota- sociedade, que é a segurança. Estamos buscando
ção, acompanho o partido. elementos para que haja verbas vinculantes para a

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- segurança nacional e do cidadão, até porque a segu-
te, peço a palavra pela ordem. rança é um dos quatro direitos naturais que o homem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem possui - direito à vida, à liberdade, à propriedade e à
V. Ex!! a palavra. segurança. Penso que a segurança deve receber,

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP. Sem também, um tratamento parecido.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reforça o pe- Parabéns aos Secretários Municipais de Saúde,
dido de V. E~ e solicita aos deputados de sua banca- dos mais de 5.500 municípios que compõem este
da que compareçam ao plenário para que possamos País, e aos Secretários Estaduais de Saúde. Que esta
votar a emenda aglutinativa. O PT quer derrubar esse decisão do Congresso Nacional, hoje iniciada pela
DVS para manter. o texto acordado da emenda agluti- Câmara dos Deputados, possa trazer resultados con-
nativa. Além disso, teremos outras votações. eretos e práticos para melhoria da saúde do povo bra

sileiro.
Portanto, peço que todos os Deputados e Depu- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a

tadas do Partido dos Trabalhadores compareçam ao palavra pela ordem.
plenário e nele permaneçam. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala- V. E~ a palavra. .
vra pela ordem. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem do orador.) - Sr. Presidente, convoco a bancada do
V. Ex! a palavra. Partido dos Trabalhadores para votar "sim" nesta vo-

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão do tação.
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei Teremos ainda outra votação. Há um acordo de
com o PSDB, meu partido. todos.os líderes para a rejeição do DVS. Solicito a pre-



VOTARAM

Sim 405
Não 004
Abstenção 00
Total 409

É APROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA
,~:S{JBSTITUTIVA.

Estão prejudicados: A proposição inicial (Pro-
. "posta de Emenda à Constituição nº 169/93); a Pro
.;e~~~;B~;êr,Tl,en.2ft;:ijJC?n~tituição!?; ~21~~, apens~
da; a emenda da C"omlssao de ConstltUlçao e Justi-
ça e de Redação e a emenda e o substitutivo da Co
missão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 82/95.
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sença da bancada no plenário. Em seguida, que se O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
mantenha em plenário para a segunda votação. V. EXª a palavra.

Gostaria ainda de solicitar à bancada uma reu- O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
nião para hoje, no sentido de tratarmos de assuntos revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
emergenciais da bancada do Partido dos Trabalhado- anterior, votei de acordo com a orientação do par-
res. tido.

Muito obrigado. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a a palavra pela ordem.

V. Exª que convoque a bancada para depois da ses- O SR. PR,ESIDENTE (Michel )"emer) - Tem
são extraordinária, nobre Líder José Genoíno. V. Exª a palavra. , ..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
cerrar a votação. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha

O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente, o voto "sim", solicita à sua bancapa que permaneça
peço a palavra pela ordem. em plenário e compromete-se a votar contra qual-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem quer destaque relativo a esta matéria. Vamos man-
V. Exª a palavra. ter o acordo!

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem re- O PPB encaminha o voto "sim".
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou
or, votei com o PFL. encerrar a votação. Todos votaram?

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão Comunico aos Srs. Parlamentares que, logo
do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa após a sessão extraordinária, a Comissão da Refor-
declaração de voto por escrito para constar nos ma do Poder Judiciário se reunirá para continuar a vo-
Anais. tar os destaques. Dessa forma, os membros daquela

O SR. RICARTE DE FREITAS (PSDB - MT. Comissão estão convocados pelo respectivo Presi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação dente para fazer serão no Plenário 11.
anterior, votei com o partido. Comunico também a todos os Srs. Parlamen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- tares que hoje o Relator da Reforma Tributária
cerrar. Estamos em votação nominal, Srs. Deputados. apresentou seu relatório àquela Comissão. Portan-
Venham rapidamente ao plenário. to, foi dado provimento nos dois casos, na reforma

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- do Poder Judiciário e na reforma tributária. Há o
vra pela ordem. anseio de toda esta Casa e de todas as suas Iide-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ranças quanto'ao assunto.
V. Exª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem encerrada a votação.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de suge- Anuncio o resultado.
rir a V. Exª, com a aprovação da instituição de Comis
são Geral nesta Casa para a discussão da violência
urbana - problema que toca de perto todo cidadão
brasileiro -, que nela seja incluído o tema específico
da Febem em São Paulo, cuja repercussão é nacio
nal.

Portanto, solicito a V. Ex!! que, quando instituir a Co
missão Geral para a discussão da violência urbana, intro
duza nela exemplo qUe tem trazido repercussão negativa
para todo o País. . 'c

Muito obrigado..
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª

tem razão.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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•PropoIicIo: PEC. rr tlMS • E APENIAOOS •
E.NDA AGLUTlNATlVA
IUUmuTlVA

Início VCIIICiq : 271tt1t. tt:.
FiM Vohçio: 271'''- tt:G Prnidi.ram a Votação: Michel Temer ·17:56

1tmI'!!td!'d. "'''Mil! ..
SiM ··401
NIG.· •
AMtenç·1o O

, .... da VotICiO ..

Ali. 17

TQlalQuorunI. '410

0bIIruçiQ O

.-
O'len~çio'
PFL • Sim
PSDB·Sim
PMQB·Sim
PT~Sim

PPB·Sim
PlB·Sim
PDT·Sim
PSSIPCOOB - Sim
PUPST/PSL • Sim
PPS·Sim
PV-Sim
PHDBS·Sim
PTN·Sim
GOV.·Sim
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PaItido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sér9io Barcellos PFL Sim
ToIaIAfI!APÍ:I

PARÁ
~~,

Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFl 'sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni .Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMOB Sim
José Priante ,PMDB Sim
Josué Ben!ltsoó PTB ,Sim
Nicias Ribeiro psbe Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL, Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pâl'i: ,.

ÁMAZONAS
Franci,sco Garcia PFk Sim
José Melo ·Pl=,l" Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Ave/ino PFL Sim
SilasCâmara PTB Sim
Vanessa Grazziolin PCdoB PS8lPCDQB Sim
Total Amazonas : •

RONDONIA
A9naldo Muniz POT Sim
Confücio Moura PMOB siin
Euripedes Miranda por Sim
Expedito Jünior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba' PTS Sim
Oscar "Andrade PFL Sim
Sér!lio Carvalho PSOB Sim

Total Randonia : I

ACRE
IIdefanço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPS Sim
José A1eksandro PFL, Sim
Márcio Bitlar PPS Sim
Marcos'Afonso PT Sim
Nilson· Mourão PT Sim
Sérgio, Barros PSOB Sim
Zila Bezerra PFL .. Sim
Total Acre : I '

COIIV·~ICIo·""'''''''''.VItIcao Pãgina:2de 10
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Antônio JorÇJe PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
IÇJor Avelíno PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim
Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Remi Trinta PST PL/PST/PSL Sim
Total Maranhão: 9

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PL/PST/PSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunícío Oliveira PMDB Sim
Inãcio Arruda pedoB PSB/PCDOB Sim
José Linhares PPB , Sim'
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
SérÇJio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan AÇJuíar PSDB Sim
Vicente Arruda PSOB Sim
Total Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B.Sã PSOB Sim
Gessivaldo Isaias PMOB Sim.
Herãclito Fortes PFL Sim,
João Henrique PMOB Sim,
Paes Landim PFL S'

:s~~~ ...Themístocles Sampaio PMOB

~,';;~.. ""... ,....("< .~'.GOSEV •Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 3 de 10
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Partido Bloco VotoPIAuí
WelhnÇJton Dias PT Sim
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos DunÇJa PMDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementíno Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
Luciano Bivar PSL PL/PST/PSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
AUÇJusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro "-PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL, Sim
Luiz Dantas PST PLlPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
ReÇJis Cavalcante PPS Sim
Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSOB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim

COSEV. Coordenac;ão do Sistema E1elrôrico de Votação
Pagina: 4 de 10 I
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
JorÇje Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Sim
SérÇjio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PLlPST/PSL Sim
Félix Mendonca PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jairo Azi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques WaÇjner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
JorÇJe Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenco PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário NeÇjromonte PSDB Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo BraÇja PFL Sim
Paulo MaÇjalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 29

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Maltos PSDB Sim
Danllo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Sim

COSEV· Coordenação do.Sistema Eletrônico de Votação Página: 5 de 10
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MINAS GERAIS
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João MaÇJalhães
João MaÇJno
José Militão

Júlio OelÇJado

Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio RodriÇJues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmãnio Pereira
Paulo OelÇJado
Philemon RodriÇJues

Rafael Guerra
Roberto Brant

Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
SérÇJio Miranda

Silas Brasileiro
VirÇJilio Guimarães
Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende

Zezé Perrella

Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos
Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias
Marcus Vicente
Max Mauro

Nilton Baiano
Ricardo Ferraço
Rita Camata

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athavde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho

AntoniO 'Carlos Biscaia
Arolde de'biiveira
Avrton Xêr~z

Partido

PPB
PFL

PT
PMOB

PT
PSOB

PMOB
PPB

PMOB
PT
PMOB
PSOB
PT
PPB
POT
PMOB
PT
PMOB
PSOB

PFL
PPB
PSOB
PFL
PMOB
PCdoB
PMOB

PT
PSOB
PTB
PMOB
PFL

PSOB
PSOB

PT
PTB

PSOB
PTB
PPB
PSOB
PMOB

PPB

PF~,
PSOB
PFL

PT q

PFL'
PP.s.

Bloco

PSB/PCOOB

VotO

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim·
Si·m

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Siin
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

SilTl
Sim-

COSEV ~ càêrdenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 6 de 10
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RIO DE JANEIRO
BispO Rodril:Jues
Carlos Santana
CelsoJacob
Coronel Garcia
Oino Fernandes
Or. Heleno
Eduardo Paes
Eurico Miran'd.'
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédioRosa
JairBoisonaro
Jandira Feflhali
José Carlos Coulinho
Luis Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Sérl:Jio
Mareio Fortes
Mattos Nascimento
Milton Temer
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Ballazar
Paulo Feijó
Riçardo Maranhao
Roberto Jefferson
RodriQo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simoo Sessim
Vivaldo Barbosa

,...
PI. "
PT
por:
PSOB
PSOB
P.SOB
PTB-

'PPIf
PV
,PTB
PPB
IiMOB
PPB
PCdoB
PFl,
por
PSOB
PT
PSOB
PMOB
PT
por
POT
psr
PSB
PSOB
PSB
prB
P'rB
PSOB
PFL
PPB
por

, lIIoco

,PLlPST/PSL

PSB/PCOOB

PLlPSflPSL
PSBlPCOOB

PSB/PCOOB

,Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim'
Sim
,Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Si1;ll

TCICII fUo ....... :."
IAOPAULO
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mouroo PMOB
Aldo Rebelo PCdoB
A1oizio Mercadante PT
André Benalsi PSOB ,
AnQeIa GuadaQnin PT '
Antonio Carlos PannunZio PSOB
Antonio Kandir PSOB
Antonio Palocci PT
Arlindo ChinaRlia PT .
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB
BisPo Wanderval PL
CIo~sVmpi PSDB
COf8UCi Sobrinho PFL
De Velasco PST
Oelfm Netto PP8

PS8IPCOOB

PL/PSTIPSL

PLlPSTIPSL

filA0
Sim
Sim
Sim
Nilo
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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SÃO PAULO
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo JorÇJe
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair MeneÇJuelli
João Paulo
JorÇJe Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Genoino
José índio
José Roberto Batochio
Julio SemeÇJhini
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzomi
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Vadão Gomes
WaÇJner Salusliano
Xico Graziano
Zulaiê Cobra

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Murilo DominÇJos
Ricarte de Freitas ,
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Partido

POT
PTB
PPS
PT
PPS
PSB
PDT
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PTN
PT
PT
PMOB
POT
PSOB
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMOB
PL.
PFL
PMDB
PMDB'
PFL
PMOB
PTB
PFL
PSDB
PT
PT
PMOB
PPS
PSOB
PSOB
PSOB
PT
PPB
PPB
PSOB
PSOB

PTB
PSOB
PMOB

Bloco

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB

PLlPST/PSL

Voto·

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

. Sim

Sim
Sim
Sim
Siin
Sim

, Sim.,
Sim
Art.17
Sim
Sim
Sim
Nao
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Siín
Sim,

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
ÃÇJnelo QueIroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Alberto FraÇJa PMDB Sim
Geraldo MaÇJela PT Sim
JorÇJe Pinheiro PMDB Sim
Mana Abadia PSOB Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMOB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovalr Arantes PSOB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Norberto Teixeira PMOB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Calado PFL Sim
Vllmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandao PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Pedro Pedrosslan PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso CamarÇJo PFL Sim
Alex Canziani PSOB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Márcio Matos PT Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotli PSDB -Sim
Oliveira Filho PPB -Sim
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Partido Bloco Valo

PMDB Sim
PT Sim
PPB Sim
PPS Sim
PFL Sim

PARANÁ
Osmar SerraÇjlío
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 22

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis

.Carlíto Mer1is
Edison Andrino
Fernando Coruja
GeNés\o S\lva
HUÇjo Biehl
João Pizzolalli
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Billencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Prello
Airton Oipp
Alceu Collares
Caio Riela
Oarcisio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Germano RiÇJollo
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto ArÇJenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante

Total Rio Grande do Sul: 21

PFL
PT
PMDB
POT
PFL
PPB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMDB
POT
PSDB

PT
POT
POT
PTB
PMDB
POl
PT
PT
PMDB
PT
PPB
PSDB
PMDB
PL
PT
PHDBS
PMOB
PPB
PT
PMDB
PT

PUPST/PSL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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"Art. 156 .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 3º O § 1º do art. 156 da Constituição passa
a vigorar com a seguinte redação:

Requeremos, nos termos do art. 161, §
2º do Regimento Interno, destaque para vo
tação em separado do art. 3º da Emenda
Aglutinativa.

Assina: Arnaldo Faria de Sá, Vi
ce-Líder do PPB.

§ 1º Sem prejuízo da progressividade
no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, in
ciso 11, o imposto previsto no inciso I poderá:

I - ser progressivo em razão do valor
do imóvel; e

11 - ter alíquotas diferentes de acordo
com a localização e o uso do imóvel."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, por
cinco minutos, para encaminhar como autor.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Parlamentares, cumprimento a Casa pela aprovação
da matéria com número tão expressivo. Quatrocentos
e cinco Parlamentares votaram aprovando essa
emenda, porque realmente estão preocupados com a
saúde, com o SUS.

Na verdade, minha preocupação, ao apresentar
o DVS, ocorre porque, ao votarmos essa emenda, se
não retirarmos do texto o art. 3º, estaremos autorizan
do o IPTU progressivo, que já está sendo contempla
do na reforma tributária. Lá é o local para se discutir o
IPTU progressivo, e não na emenda da saúde, até
porque ela visa atender à população; não é emenda
de saúde financeira. Esta questão deverá ser contem
plada na reforma tributária, não nesta emenda.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
votei "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há um Isso acaba sendo um agrado para os Srs. Prefei-
requerimento de destaque sobre a mesa: tos concordarem com a vinculação de parte dos re-

Senhor Presidente, cursos orçamentários à área da saúde.
O próprio Supremo Tribunal Federal, em várias

manifestações, já declarou inconstitucional essa pro
gressividade, outrora cobrada em algumas cidades e
derrubada por ele. Então, na verdade, não é aqui que
temos de tratar da progressividade do IPTU.

Lembro aos nobres Pares que já votamos uma
série de aumentos e criações de impostos: o Imposto
de Renda na fonte; a contribuição de inativos, apo
sentados e pensionistas; a nova CPMF; a prorroga
ção do FEF; e todos os tributos federais. Agora, extra
polamos. Estamos votando aumento de tributo muni
cipal. A progressividade é um aumento. Não conheço
progressividade para baixo; progressividade é para
cima. Estamos votando aqui o aumento de IPTU, e os
Vereadores de cada Câmara estarão à vontade,
porque o aumento terá sido votado pelo Congresso
Nacional. Eles estarão a salvo. Os Srs. Prefeitos gos
tarão, porque será aumentado o Orçamento, e o res
paldo novamente será do Congresso Nacional.

Vamos discutir, sim, a questão da progressivida
de do IPTU, mas na reforma tributária, e não aqui, na
emenda que trata da questão da saúde.

Portanto, peço o voto "não" ao texto, para que a
emenda possa atender aos problemas da área da
saúde, mas que não permitamos esse "jabuti" intrujado
na emenda, permitindo a progressividade do IPTU.

Percebi isso logo quando a emenda aglutinativa
estava sendo entabulada, até porque ela nem poderia
ser votada se não houvesse a unanimidade da aceita
ção do texto regimentalmente. Aceitei a consecução
da emenda aglutinativa para não prejudicar a vota
ção, mas garantir o direito do DVS, que vai extirpar do
texto esta ignomínia que é o aumento do IPTU.

Certamente, muitos dos Srs. Parlamentares, pre
ocupados com a saúde, nem perceberam essa abor
dagem surrealista, porque no art. 3º remete-se à vota
ção do art. 182, § 4º, inciso ,11. Como aqui está descrito
dessa forma, certamente não está claro que seria
IPTU. Mas é só ir à Constituição, ver o que diz esse ar
tigo, e veremos que se trata do IPTU. Os incisos I e 1\
falam em progressividade, em razão do valor do imó
vel, e em alíquotas diferentes, de acordo com a locali
zação e o uso do imóvel. Certamente a saúde precisa
ser mais bem tratada neste País, mas fico preocupado
porque, quando votamos a CPMF e quando a prorro
gamos, não houve solução para a saúde. Será que
agora, aumentando o IPTU, vamos resolver?

Por isso chamo a atenção de V. Ex~. Já decidi
mos a questão de saúde na votação do prinéipal. Va-



O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na votação an
terior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, permaneçam em plenário, pois teremos
outras votações.

Tem a palavra o Sr. Relator, Deputado Ursicino
Queiroz.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, respeitamos real
mente a figura combativa, lúcida e inteligente do no
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá. É evidente que
quando lutamos pela saúde do País temos de melho
rar, indubitavelmente, a saúde financeira dos três en
tes federados. No momento em que aceitamos incluir
na PEC da Saúde a progressividade do IPTU, o fize
mos com plena consciência daquilo que assumíamos.
É evidente que é injusta uma alíquota única para todo
tipo de imóvel urbano, localize-se onde se localizar,
tenha que tipo de construção tiver e destine-se a que
finalidade se destinar, como também é injusto que o
valor para efeito fiscal de um imóvel localizado na pe
riferia de uma cidade esteja sempre muito próximo do
valor venal real.

Falamos em redistribuição de renda, em comba
te à pobreza, e é evidente que com uma medida sim
.pies como esta estamos também combatendo a po
breza, estamos redistribuindo renda, Sr. Presidente.

Queremos, pois, respeitando a combatividade,
a inteligência e a competência - repito - do nobre
Deputado Arnaldo Faria de Sá, encaminhar contra o
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mos agora, pelo menos, devemos salvar os muníci- DVS, pedindo o voto "sim" de todos os Srs. Parlamen-
pes, que não estão conseguindo pagar tantos impos- tares.
tos. Não vamos fazê-los pagar também o IPTU pro- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
gressivo. ouvir os Srs. líderes.

Portanto, o voto é "não" ao texto, para tirar essa Quem quiser manter o texto votará "sim"; quem
progressividade de mais um imposto ao cidadão bra- quiser aprovar o destaque votará "não".
sileiro. Como vota o PV?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
ouvir os Srs. líderes. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim",

a Sr. Relator quer falar? (Pausa.) mantendo o texto e a posição do Relator.
a Sr. Relator tem a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, vota o PTN? (Pausa.)

peço a palavra pela ordem. Como vota o PHDBS?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.

Sem revisão do orador.) - Pela manutenção do texto,
V. Ex!! a palavra. Sr. Presidente.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim". vota o PPS?

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS _ PE. Sem revi-
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PUPST/PSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos a
favor do destaque. Encaminhamos o voto "não", por
que entendemos que uma PEC que trata de saúde
não deve versar sobre IPTU progressivo, conforme
está no texto.

Portanto, encaminhamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco PSB/PCdoB?
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a emenda
aglutinativa que acaba de ser aprovada por quase
unanimidade da Casa sem dúvida alguma representa
avanço em relação ao direito da população à saúde
pública e contém esse artigo que, a meu ver, torna-a
ainda mais meritória, porque faz efetiva uma conquis
ta da Constituição Federal de 1988. Em seu art. 156,
ela introduz a progressividade do imposto sobre a
propriedade urbana. Trata-se de um princípio de justi
ça fiscal, Sr. Presidente, e faz sentido estar contido na
emenda aglutinativa, porque na distribuição de res
ponsabilidade e vinculação dos recursos públicos
para a área da saúde, municípios e estados foram
mais penalizados do que a União.

A propriedade tem de ter função social. a im
posto sobre a propriedade é direto e, como tal, justo.
Portanto, a esta emenda, além do mérito de ter asse
gurado mais recursos para a saúde pública, também
acresce o mérito de ter tornado efetiva uma conquista
da Constituição de 1988, de criar progressividade tri-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero
reiterar, em nome do Partido dos Trabalhadores, o re
conhecimento ao trabalho de V. Exª na condução do
acordo e parabenizar todos os líderes e deputados
que se empenharam na realização do mesmo. Tenho
certeza de que este dia ficará na história do Brasil e,
especialmente, na história da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência de V. Exª, como o dia em que vota
mos, quase que por consenso de todos os deputados,
mas por consenso dos partidos, a vinculação dos re
cursos da saúde.

Entendendo que estamos transferindo aos mu
nicípios responsabilidade maior do que a que têm
hoje, para aumentar a aplicação de recursos para a
saúde, temos de dar instrumentos para que os muni
cípios tenham esses recursos. Como foi dito aqui, já
há previsão da progressividade do IPTU. O que esta
mos fazendo com esse instrumento é clarear a forma
de se fazer isso.

Portanto, em respeito ao acordo, nós, do Partido
dos Trabalhadores, votamos "sim".
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butária, mecanismo de justiça fiscal, assegurando razão do valor do imóvel, e ter alíquotas diferentes, de
aos municípios mais recursos, garantindo-lhes o per- acordo com a localização e o uso do imóvel.
centual vinculado para a saúde. A progressividade já está na Constituição. Só

Portanto, o Bloco PSB/PCdoB vota "sim", pela que quem está definindo isso hoje é o Município, lá o
manutenção do texto, por reconhecer que é mais um Distrito Federal. Estamos avançando no sentido de
mérito da emenda aglutinativa que acaba de ser apro- dar o balizamento de como será a progressividade,
vada pela Casa. porque no Município isso tem gerado crise. Estamos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como estabelecendo, disciplinando o que a Constituição já
vota o PDT? prevê, que é a progressividade.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem Dentro desse espírito, homenageando esse
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encami- acordo, essa conquista da Casa, o Partido Trabalhista
nha o voto "sim", em função de ter havido um acordo Brasileiro fica com o Relator e vota "sim", para a ma-
amplo. Esse artigo, apesar de ter sido disciplinado em nutenção do texto.
outro momento, vem embutido na matéria da saúde. É O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
importante, porque de uma forma ou de outra vai dar vota o PPB?
mais recursos para os municípios. O Deputado Amal- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
do Faria de Sá tem alguma razão, quando disse que a são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPB vai encami-
matéria poderia ser discutida em outro instante, mas nhar pela manutenção do texto e do acordo. Quero
o PDT encaminha o voto "sim", em função das aproveitar este momento para homenagear toda a
circunstâncias, do acordo e de que é preciso discipli- bancada do PPB, em especial o Deputado José Li-
nar a matéria. nhares, que nos representou nessa vasta discussão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como de horas e horas, dias e dias, noites e noites. Estendo
vota o PTB? o cumprimento ao Relator, ao Presidente da Comis-

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem são e a V. Exª, que teve participação decisiva no dia
revisão do orador.) - Sr. Presidente, corrijo uma omis- de hoje.
são que cometi na fase do encaminhamento: não ho- Portanto, pela manutenção do texto e do acordo,
menageei o Relator Darcísio Perondi. Lembro-me de o PPB encaminha o voto "sim".
S. Exª em 1993, quando chegava à Casa, vez pri
meira, ainda cheio de ideais, agitado, brigão e luta
dor. S. Exª foi Relator na Comissão de Seguridade
Social. Confesso que, como Presidente da Comissão,
achei que S. Exª não conseguiria juntar todos em tor
no da proposta. S. Exª conseguiu, e hoje estamos
vendo, na sua volta ao Parlamento, em seu segundo
mandato, sua maturidade, seu equilíbrio, sua força,
sua condição de prosseguir como grande Deputado
que é. Cumprimento-o pela vitória do seu projeto hoje
na Casa.

Sr. Presidente, aproveito para chamar a atenção
do Deputado Arnaldo Faria de Sá para o equívoco
que está cometendo e levando-nos a cometer. A
Constituição já prevê imposto progressivo para o
IPTU, estabelecendo, em seu art. 156, § 19:

O imposto previsto no inciso I poderá
ser progressivo, nos termos de lei municipal,
de forma a assegurar o cumprimento da fun
ção social da propriedade.

O que nós estamos fazendo hoje, como esta
mos modernizando a Constituição, é já adotar o texto
do Deputado Mussa Demes, na reforma tributária.
Estamos escrevendo o seguinte: ser progressivo, em
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O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem IPTU, mas, em respeito ao acordo firmado, votamos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".
"sim", pela manutenção do texto. O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC. peço apalavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vota "sim", pela manutenção do texto, e também V. Exª a palavra.
cumprimenta a Comissão de Seguridade Social e O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
Família pelo grande trabalho desenvolvido e V. Exª revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos aqui,
por esse grande acordo suprápartidário, do qual foi o além de propiciando maiores recursos para a saúde
condutor final. com esse dispositivo específico, na verdade, tirando

Neste dia histórico, temos de nos lembrar, aci- um grande debate que existe na área do Judiciário so-
ma de tudo, daquele mais humilde que realmente pre- bre a possibilidade de implantação do chamado IPTU
cisa do SUS. progressivo.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem É sabido que vários municípios brasileiros, in-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que, se não terpretando a Constituição, fizeram o chamado im-
houvesse outro motivo para votar "sim", pela manu- posto progressivo no IPTU, o que é justo e correto.
tenção do texto, teríamos o de que acordo foi feito Mas isso deu origem a muitas demandas judiciais.
para ser cumprido. Acho que é uma oportunidade de corrigirmos

Fazer um imposto progressivo de acordo com a isso na vinculação de recursos para a saúde. Daí por
localização do imóvel, com sua ocupação e com o va- que o Governo encaminha o voto "sim", pela manu-
lor venal é fazer justiça fiscal, sobretudo porque não é tenção do texto.
possível comparar um imóvel localizado numa deter- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
minada periferia da cidade, num determinado condo- a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares a
mínio, com um imóvel localizado nas áreas mais no- fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
bres das grandes cidades, dos centros mais desen- Está iniciada a votação.
volvidos. Queiram seguir a orientação do visar do posto.

O Líder do PPB já demostrou - e concordo com O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
S. EXª - que a própria Constituição assegura que a lei peço a palavra pela ordem.
disporá não só sobre a progressividade do IPTU, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
mas, sobretudo, sobre alíquotas diferenciadas. V. Exª a palavra.

Por isso, Sr. Presidente, é fundamental a manu- O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem
tenção do texto. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

Esta Casa está sendo responsável porque, ao riar votei "sim".
mesmo tempo em que determina que os Municípios O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA _ Sr. Presiden-
apliquem mais em saúde, dá-lhes também os recursos te, peço a palavra pela ordem.
necessários para fazer essa aplicação. Não adianta
inserir na lei que os Municípios vão aplicar, a partir do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
próximo ano, 7%, chegando até o limite de 15%, se V. Exª a palavra.
não lhes dermos os meios necessários para o cumpri- O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
mento da medida. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer

O PFL recomenda o voto "sim". que participei ativamente do processo de tramitação

É
desta emenda constitucional apresentando emenda

O SR. JOS DE ABREU (PTN - SP. Sem revi- que permitiria aos municípios ter um ganho a mais.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTN vota "sim". Pretendia que a CPMF fosse distribuída diretamente

O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente, aos Municípios, numa cota de 50% do que é arreca-
peço a palavra pela ordem. dado. No entanto, cedi aos argumentos de que tere-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem mos ainda um grande debate sobre este assunto com
V. EXª a palavra. a reforma tributária. E, mais ainda, Sr. Presidente,

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. cedi porque vi o brilhante trabalho do Deputado Ursi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de cino Queiroz, do meu partido, a quem quero cumpri-
retificar o voto do Partido Liberal e de seu Bloco. Dis- mentar neste momento. S. Exª soube conciliar todas
cordamos da inclusão no texto da progressividade do as correntes.
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Também desejo cumprimentar - por que não? - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
todos os demais partidos que" participaram deste V. Ex! a palavra. .
grande momento que estamos vivendo. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

Sr. Presid'ente, Sras. e Srs. Deputados, podem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
ter certeza de que os profissionais da área de saúde para os Deputados que compareçam ao plenário a
de todo o nosso País, os quais há anos vêm lutando fim de concluirmos a votação desta importante pro-
para implantar um sistema de saúde digno do povo posta de emenda à Constituição. Trata-se de um DVS
brasileiro, estão olhando para esta Casa neste mo- que requer 308 votos "sim". Portanto, precisamos da
mento. presença de todos para concluirmos esta importante

Todos conhecemos a importância da saúde. Em matéria.
nossa Constituição, a saúde figura como um direito O PFL vota "sim".
de todo cidadão. No entanto, neste momento, esta- O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
mos dando um passo a mais. Tivemos a coragem e a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
ousadia de dar à saúde um percentual dos orçamen- PCdoB/PSB reafirma o seu posicionamento de manter
tos dos Estados, dos Municípios, e um valor mínimo o texto ante a justeza do IPTU progressivo, além da ne-
do Orçamento da União progressivo com relação ao cessidade de reforçarmos a questão em função de que
Produto Interno Bruto, para que possa ter qualidade e hoje temos essa conquista constitucional que, contudo,
para que possamos dar garantias àqueles profissio- não ganhou aplicação prática nos municípios. Mesmo
nais que, nos municípios, estão lutando para que os os municípios que regulamentaram a matéria no âmbito
cidadãos tenham mais paz, mais tranqüilidade e mais municipal têm tido dificuldades de aplicá-Ia. Qualquer
saúde, como deve ser feito no País. um que entre com recurso na Justiça derruba o IPTU

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- progressivo, desenvolvido e aplicado no âmbito dos mu-
te, peço a palavra pela ordem. nicípios e regulamentado pelas Câmaras Municipais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Portanto, há necessidade de incluir essa ques-
V. Ex! a palavra. tão na legislação federal. É fundamental não só para

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem garantir a sua aplicação como recurso adicional para
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do as Prefeituras, mas, sobretudo, porque se trata de um
Partido dos Trabalhadores apela para os Srs. Deputados instrumento justo.
que permaneçam em plenário, porque, logo após O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
esta votação, votaremos um requerimento de urgên- peço a palavra pela ordem.
cia sobre a questão do Banco Central. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Não há acordo. Possivelmente, teremos votação V. Ex! a palavra.
nominal. O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Sem re-

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, visão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da Frente
peço a palavra pela ordem. Parlamentar da Saúde e do meu partido, o PSDB, re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem gistro nossos cumprimentos a todos os Líderes parti-
V. Ex! a palavra. dários pela habilidade e sabedoria que demonstra-

o SR. DAMIÃO FELICIANO (PMDB - PB. Sem ram quando selamos o acordo na reunião de hoje à
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- tarde. Cumprimento especialmente a condução de
rior votei com a bancada do PMDB. V. Ex!, Sr. Presidente, no trabalho que desenvolvemos

O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presid.en- esses dias. Certamente V. Ex! também está inserido
te, peço a palavra pela ordem. na história da saúde pública brasileira, em virtude do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem avanço que acabamos de conquistar.
V. Ex! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. obrigado a V. Ex!.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
anterior votei "não" quando queria votar "sim". Houve peço a palavra pela ordem.
um erro de votação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- V. Ex! a palavra.
cerrar a votação. O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re·

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, visão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria é real-
peço a palavra pela ordem. mente importante, assim como a vinculação.



VOTARAM:

Sim: 372
Não: 12
Abstenções: O
Totab-384

É mantido o dispositivo.

A matéria retoma à Comissão Especial que
trata da Proposta de Emenda à Constituição nº 82,
de 1995, para elaboração da redação do vencido.
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A primeira Lei Orgânica do município de Maringá O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem re-
já vinculava 13% para a saúde. Além disso, o IPTU pro- visão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas corri-
gressivo ajuda a arrecadar mais de quem pode pagar gir uma imensa injustiça que cometi, até levado pela
mais, evidentemente favorecendo aqueles que preci- emoção do que aqui ocorria.
sam do Poder Público; portanto, contribuem com me- Citei vários nomes e não citei, em primeiro lugar,
nos. É matéria de grande mérito e de grande relevância. o nome do Líder Arnaldo Madeira, grande artífice de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- todas essas reuniões, e o nome de V. Ex!, que, com
cerrar a votação. Todos votaram? sua capacidade de aglutinação, permitiu que se che-

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço gasse ao acordo.
a palavra pela ordem. Registro, também por uma questão de justiça, a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem postura do Sr. Presi?ente da República, que a~raçou
V Ex! I esta causa, determinando que houvesse a vlncula-

. - a pa avra. ção; a do Secretário-Geral da Presidência da Repúbli-
O ~i!' INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCd~B - CE. ca, Aloysio Nunes Ferreira, a do Ministro Pedro Pa-

Sem revlsao ~o orado~.) -:- Calma, Sr. Pres~dente, o rente e de toda a equipe do Ministério da Saúde, Iide-
IPTU progressIvo é mUito Importante para nos. rada pelo Ministro José Serra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Muito obrigado. Assim fico tranqüilo.
Deputados, .vamos permanec~r no plenário. ~á mais O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre-
um~ ur~êncla a ser votada e al,nda uma ~essao extra- sidência aproveita para cumprimentar V. Ex!!, o Deputado
ordinária pela frente. Aproveit~ p~ra Informar ~ue Darcísio Perondi, o Deputado Eduardo Jorge, o
amanhã haver~ sessão extraordinária pela manha. Deputado Waldir Pires, enfim, todos os Deputados

Informo ainda aos Srs. Deputados ~ue na sema- que estiveram envolvidos com esta questão, além do
na que v~m teremos pauta n~ quarta-feira. Para a se- Líder do Governo e os demais Líderes, que revela-
gunda-felra, decretamos feriado na Cas~. ~ortanto, ram, como não poderia deixar de ser, uma maturida-
não haverá sessão, acompanhando o que Já fizeram o de extraordinária.
Poder Executivo e o Senado Federal. Este não é, Srs. Deputados, o primeiro momento

Repito: não haverá sessão na segunda-feira próxi- em que conseguimos fazer um acordo unânime de to-
ma, mas haverá sessão na quarta-feira e na quin- das as Lideranças, e eu almejo, realmente, que as reu-
ta-feira, esta última para tratar de matéria de grande re- niões de Líderes que temos presidido nesta Casa - que
levância. Vamos realizar uma Comissão Geral para de- é a Casa da contestação, da contrariedade e da contro-
bater ~ tema segurança pública no País, algo qu~ já !oi vérsia, mas também a Casa do diálogo - possam pro-
anunciado no ano passado e que merece a partlclpaçao duzir outros acordos tão proveitosos e tão interessantes
da Câmara dos Deputados. (Palmas.) para a Nação como este da tarde de hoje.

Peço a todos os Srs. Deput~dos q.ue compa.re- Meus cumprimentos aos Srs. Líderes e aos
çam tanto n~ qu~rta como na qUinta-feira, especlal- Srs. Relatores da matéria. (Palmas.)
mente na qUinta, Já que a Câmara dos Deputados de- .
verá dar uma palavra de auxflio, de encaminhamento O SR. PR~SIDENTE (Michel Temer) - Vou
aos Estados. Essa audiência pública geral, se neces- encerrar a votaçao. Todos votaram? (Pausa.)
sário, durará todo o dia. Evidentemente, pretendo Está encerrada a votação.
marcá-Ia para a parte.da manhã, tra~endo, na medida O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
do possível, as autoridades envolVidas .c~m a segu- vai anunciar o resultado da votação:
rança pública em todos os Estados braSileiros. Segu-
ramente, os Srs. Deputados terão a oportunidade de
manifestar-se e de encaminhar suas postulações e
sugestões.

Na quarta-feira, reitero aos senhores, teremos
matéria importantíssima para votar e, na segun
da-feira, como já disse, não haverá sessão.

O SR. URSICINO QUEIROZ -/Sr. Presidente.
peço a palavra pela' ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem
V. Ex! a palavra.
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Propos~: PEC Me 1l1li3 • DVS ARTIGO 3° DA
EMENDA AGLUTINATIVA

inicio VGIIl9Io : 2fttOtt_ .:03
Fim VCJhIIIo : 2711011_ 20:15

_hldo di YotIcIo
SIm 372
NIo 12
.11ençIo O

1..da VOIIÇIo 314

ArL 17 1

P....ldlram I Votlçlo: Michel Temer ·17:56

OrlenlaçAo
PFL·SIm
PSOB·Sim
PMDS·Slm
PT·Sim
PPB·Sim
PTB·SIm
PDT·Slm
PSSIPCOOB • Sim
PUPSTIPSL • Sim
PPS·Sim
PV·Slm
PHOBS·Sim
PTN·Slm
GOV.·Slm

o

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton CBIC8WlI PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Sim
AImIrS6 PPB Sim
FraneiIco Rodrlguea PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim

TOIIiI Ror..: S

AMAPÁ
Antonio Feijllo PSDB Sim
BaduPicanço PSDB Sim
Or. Benedito Dias PPB Sim
Eduerdo Seabra PT8 Sim
Evandro MihMnen PSB PSBlPCDOB Sim
FMlma PeI8eI PSDB Sim
JUIWMIII Juarez PMDB Sim

COIIV•Cooroona......EIItr6IKo diVQtIÇIo Péglna: 1 de 10
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARA
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoia PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué, Bengtson PTB Sim
Nicias'Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Zenaldo Coutinhó PSDB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
Joêo Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourêo PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
Joêo Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourêo PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

COSEV·CôOroona<:lio do Si.tllYII EJetr6nlcode Vataçio Pégína: 2 de 10
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MARANHÃO
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Gastão Vieira
João Castelo
Mauro Fecury
Remi Trinta
Sebastião Madeira

Total Maranhão: 8

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anlbal Gomes
Antonio Cambraia
Amon Bezerra
Eunicio Oliveira
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

Total Ceará: 18

PIAui
Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piauí: 7

RiO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Betinho Rosado
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Ney Lopes

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAiBA
Adauto Pereira
Armando Abllio
Avenzoar Arruda

Partido

PFL
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PST
PSDB

PSDB
PL
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PSDB

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

PFL
PMDB
PT

Bloco

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

.COSEV •Cocrdenaçio do Siatlml EIetrtlricodi Votaçio· PAgina: 3 de 10
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Partido Bloco Voto
PARAiBA
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Total Paralba: 8

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
José Chaves PMDB Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Total Pernambuco: 14

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim
Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSDB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Sérgio Reis PSDB Sim
Total Sergipe: 4

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eu[ácio Simões PL PUPST/PSL Sim
FrancistOnio Pinto PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jairo Azj PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
COSEV •Cooraenacao do SI..... Eletr6Jjco deVotaçIo Página: 4 de 10
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ElAHIA
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires

Total Bahia: 25

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
OdelmoLeão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos

Partido

PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
sw
Sim
Sim

- Sim

COSEV •CoorC\()naçilo do Slstlml 8etr6n1co de Votaçlo Péglna: 5 de 10
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
saraiva Felipe PMOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Virgmo Guimaraes PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 42

ESP!RITO SANTO
A1olzio Sanlos PSOB Sim
Feu Rosa PSOB Sim
JoAoCoser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicenle PSOB Sim
Max Mauro PTB Sim
NlIton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espirito santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Alhayde PPB Sim
A1dlr Cabral PFL Sim
Alexandre Sanlos PSOB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscela PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Olno Fernandes PSOB Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Eduardo Paes PTS Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTS Sim
Francisco Silva -PPB Sim
lédloRolI PMOB Sim
Jair Bolsonaro PP8 Nao
Jandira Feghall PCdoB PSBlPCOOB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Luis Eduardo POT Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
!viattos Nascimento PMOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reld POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdecl Palvl PST PLlPST/PSL Sim
Paulo 8altazar PS8 PSB/PCOO8 Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSBlPCOOB Sim

COSEV •Coordenação do 8IItIrrII Eletr6nlco de VatIçiO Página: 6 de 10
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Roberto Jefferson PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim
Total Rio de Janeiro: 37

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
AIoizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá . PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
Clovis Volpi PSOB Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Or. Hélio POT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Sim
Fernando Zuppo POT Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoino PT Sim
José (ndio PMOB Não
José Roberto Batochio POT Sim
Lamartine Posella PMOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB. Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMOB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMOB Art. 1~
Milton Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFL .Sim
Nelo Rodolfo PMOB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neutan Lima PFL Não
COSEV • CoordInaçio do'SI.... E1etr6n1co de Vataçio Página: 7 de 10
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SÃO PAULO
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldl
Sampaio D6rla
Teima de Souza
VadãoGomes
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zulaiê Cobra

Total Sio Paulo: 58

MATO GROSSO
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Total Mato Grouo: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total Distrito Fedltl'lll : 8

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovalr Arantes
Juquinha
Lidia Qulnan
Luiz Biltencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

Partido

PSDB
PT
PT
PMDB
PPS
PSDS
PSDS
PT
PPS
PPB
PSDS
PSDS

PTB
PSDS
PSDS
PSOS
PMOS

PCdoB
PMOS
PT
PMOS
PSOS
PFL
PT
PMDS

PMOS
PMOS
PMOS
PSOS
PSOS
PSOB
PMOB
PMOS
PSOS
PMOS
PT
PPS
PFL

Bloco

PSBlPCOOB

Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SIm

Sim
Sim
Sim
SIm
Sim

Sim
SIm.
Sim
SIm
Sim
Sim.
Sim
Sim

11m
Ikn
11m
11M
~
11m
11m
11m
SIm
11m
SIm
.Slm
SIm

Total Gol. : 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
João Grandêo PT
Marçal Filho PMDS
Marisa Serrano PIOB

COSEV •Coordenacào do ....... EIItr6Noodi VctI9IO NgInc' til iO t'lt t
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MATO GROSSO DO SUL
Pedro Pedrossian

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Affonso Camargo
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
(vanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 21

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervésio Silva
Hugo Biehl
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Caio Riela
Darclsio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi

Partido

PFL

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

PFL
PT
PMDB
PMOB
POT
PFL
ppe't'

PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMDB
POT
PSDB

PT
PDT
POT
PTB
PMOB
PDT

PT"

Bloco Voto

Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMDB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMDB Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 24
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre O País, nos últimos anos, sofreu em mais de
a mesa a seguinte: uma oportunidade crise no sistema bancário, com

Declaraçãq de Voto grandes e graves implicações sobre as finanças públi-
Considerando: cas e sobre toda a economia brasileira. Só o Proer re-
1) A luta histórica do setor saúde pela vincula- presentou 25 bilhões de reais; o caso dos Bancos

ção dos orçamentos fiscais da União, Estados e Mu- Marka e FonteCindam, mais 1,5 bilhão de reais em
nicípios; prejuízos fiscais às finanças públicas. Isso mostra a

2) A mobilização feita junto a esta Casa envol- necessidade de se aprimorar e fortalecer o trabalho
vendo todos os partidos e entidades representativas de fiscalização exercido pelo Banco Central sobre os
de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores; bancos brasileiros, sobretudo para evitar o risco de

nativa3~~~~~:r~v~~~0~0~~;~~~:~~0~a7~~~~ ~g:~~; ~~~~,s~~~~~~s~~~~z~~~~e~o ~~~,r~r~:i:r~d~n~~
histórica do setor saúde, bem como as reais necessi- mente ao longo deste ano.
dades da saúde pública. A Diretoria do Banco Central propôs uma políti-

4) Que a bancada do PT, a qual pertencemos, ca de reestruturação do Banco. Basicamente, a con-
negociou e acordou votar favoravelmente; cepção é criar uma capacidade de análise sistêmica

Reso/vemos: dos grandes bancos, tratando do trabalho de conta
dores, de informática e da análise econômica; estu-

1) Votar favorável a emenda aglutinativa de ple- dando os grandes conglomerados.
nário em respeito ao acordo e a bancada; No entanto, ao propor essa política, a Diretoria

2) Registrar nossa posição pessoal contrária a do Banco Central decide acabar com todas as Dele-
emenda. - Adão Pretto - Dr. Rosinha - Avenzoar gacias do Banco Central acima da Serra da Mantique-
Arruda - Milton Temer - Babá - Luci Choinacki - ira. Assim, as regiões Norte e Nordeste não terão
Carlos santana - Valdeci Oliveira - Arlindo Chinaglia. mais a fiscalização do Banco Central. Os Estados de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná também
mesa o seguinte requerimento: não. Toda a fiscalização fica centralizada em Belo Ho-

Senhor Presidente, rizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Além
Requeremos, nos termos do art. 155, do Regi- disso, o Rio de Janeiro, que tinha duas divisões, pas-

mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência sa a ter apenas uma. Basicamente toda a concentra·
para a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo ção está em São Paulo e em Belo Horizonte.
nº 233/99, que "susta os efeitos do Voto do Conselho A justificativa para a centralização em São Paulo
Monetário Nacional nº 84/99 e do Comunicado é que lá se encontra o grosso do sistema financeiro.
nº 6.883/99, do Banco Central do Brasil". Para Belo Horizonte, não há justificativa racional e

Sala da Sessões, 17 de agosto de 1999. - plausível.
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Geddel Vieira Não nos opomos à idéia de um sistema de fiscali-
Lima, Líder do PMDB; Gerson Peres, Vice-Líder do zação integrado. O que não podemos aceitar é a retira-
PPB; Roberto Jefferson, Líder do PTB; Aldo Rebe- da do Banco Central de áreas tão estratégicas quanto
lo, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; Fernan- as regiões Norte e Nordeste do País, que, a partir de
do Gabeira, PV; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do agora, sequer terão o direito de ter uma delegacia do
PPB; Aécio Neves, Líder do PSDB; José Genoíno, Banco Central com um trabalho de fiscalização.
Líder do PT; Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT; Quero lembrar que os bancos centrais mais efici-
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT; Bispo Rodri- entes da economia internacional, como o Bundesbank,
gues, Vice Líder do Bloco PUPST/PSUPMN/PSD; na Alemanha, fiscalizam pelo menos uma vez por ano
Aloizio Mercadante, PT; Regis Cavalcante, Vi- todas as agências bancárias do país. No caso brasileiro,
ce-Líder do PPS. alguns grandes bancos nunca foram fiscalizados pelo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo Banco Central. Cito o exemplo da agência do Citibank
a palavra ao Sr. Deputado Aloizio Mercadante, para em Recife, que já o foi três vezes pelo banco central
encaminhar a favor. S. Exª dispõe de cinco minutos. americano, o FED, mas não pelo Banco Central.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem O País tem de fortalecer a fiscalização dessa
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Depu- instituição. Se for necessário contratar mais cinqüenta
tados, este requerimento de urgência trata da reestru- ou cem fiscais, que o faça, abra concurso e aumente a
turação do serviço de fiscalização do Banco Central. capacidade fiscalizatória, porque tentar economizar
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recursos em fiscalização significa gastar bilhões, o desenvolvimento regional e, sobretudo, para repen-
como aconteceu no caso Marka e FonteCindam, ou sarmos o papel do sistema financeiro no País.
no Proer - só no Proer foram 25 bilhões de reais -, ou Muito obrigado, Sr. Presidente.
nos programas de acompanhamento e de ajuda aos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
bancos estaduais. ção o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

Como podemos aceitar a tese de que Manaus, O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
uma grande praça de câmbio, ou um lugar de lava- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
gem de dinheiro, não vai ter a fiscalização do Banco Humanista vota "sim".
Central? Como podemos aceitar que o Nordeste intei- O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
ro não vai ter mais a presença da fiscalização do Ban- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
co Central? Nada justifica. Se para fiscalizar uma O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem revisão
agência eu preciso tirar um fiscal de Brasília ou de do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende que essa
Belo Horizonte e levar até Recife ou Fortaleza, é mui- matéria é de grande importância e esperava ansiosa-
to melhor ter um pólo de fiscalização no Nordeste, um mente que ela fosse posta à apreciação do Plenário.
pólo de fiscalização na região Norte, pelo menos nas Mais do que tantas, esta matéria tem que ser ur-
cinco grandes regiões do País. gentemente avaliada por esse Congresso Nacional,

Um grupo de trabalho da Comissão de Finanças pois a reforma que está em curso pode trazer danos
e Tributação e da Comissão de Economia, Indústria e irreparáveis, ofender o Direito Constitucional. Esta
Comércio fez uma primeira negociação com a Direto- Casa tem de decidir sobre reformas administrativas,
ria do Banco Central, e até o momento não tivemos criação e extinção de cargos, reformulação de estru-
uma mudança de qualidade nessa atitude. turas administrativas de empresas, autarquias e ór-

Quero dizer aos Srs. Deputados que esse re- gãos públicos. É preciso também, Sr. Presidente, im-
querimento de urgência não é para desautorizar a Di- pedir que uma concepção equivocada estabeleça na
retoria do Banco Central; é para dizer que esta Casa base dessa reforma em curso no Banco Central uma
quer se responsabilizar também pela fiscalização, visão que entende que a fiscalização pode ser feita
que não vamos mais nos omitir dessa matéria. Não apenas a partir dos programas de computação, dos
podemos estar discutindo um orçamento que estipula grandes números, dos grandes relatórios que são ge-
10 bilhões para a educação e não discutir como va- rados nas matrizes. Precisamos ver, Sr. Presidente,
mos evitar outro Proer, que significou 25 bilhões, para algo como o que aqui temos em mãos, um ofício do
salvar bancos, alguns casos, como o do Banco Eco- Ministério Público do Acre solicitando que o Banco
lômico, com mais de seiscentas contas fantasmas. Central faça uma fiscalização em uma agência do

Queremos responsabilidade com o Banco Cen- Acre; e a resposta é que, por falta de recursos orça-
trai; queremos um projeto para o Brasil que inclua o mentários, a fiscalização não pode ser feita.
Nordeste, o Norte, enfim, todas as regiões - a presen- Sr. Presidente, a urgência é fundamental, e, por
ça do Banco Central significa a possibilidade de novos isso, o PPS vota "sim" quanto a essa matéria. .
investimentos no sistema financeiro -, e não aceitar a O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
tendência de concentração do mercado financeiro na Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PL
praça de São Paulo ou do Rio de Janeiro. É um projeto entende que o ato normativo do Conselho Monetário
de Nação que está sendo discutido e é um projeto ae Nacional extinguindo as delegacias regionais de fis-
Banco Central, no qual o sistema financeiro tem de calização do Banco Central da Região Norte e Nor-
passar a servir à Nação e não se servir da Nação por deste foi uma flagrante violação das suas atribuições.
omissão das autoridaaes e pela precariedade da es- Por isso, o Bloco encaminha o voto "sim" ao requeri-
trutura de fiscalização do Banco Central do Brasil. mento de urgência para votação do projeto do Depu-

Parabéns aos Líderes que apresentaram esse tado Pauderney Avelino.
requerimento por unanimidade. Espero que a votação A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
traduza a vontade dos Líderes e que, a partir dessa ur- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo-
gência, possamos negociar com a Diretoria do Banco co/PCdoB vota "sim".
Central uma política de fiscalização que realmente dê , O SR. CELSO JACOB (pOr - RJ. Sem revisão
segurança a esta Casa, porque não vamos mais per- do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
mitir casos como o do Proer, Marka e FonteCindam. O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Trata-se de questão da maior relevância para a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o prB enca-
economia brasileira, para um projeto de Nação, para minha o voto "sim".



O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Finanças
e Tributação desta Casa aprovou por unanimidade a
destinação de, no mínimo, 10 milhões de reais para o
Orçamento do ano 2000 com a finalidade de manter,
pelo menos, uma agência fiscalizadora do Banco
Central em cada Região brasileira. Essa resolução
baixada pelo Banco Central fecha todas as delegacias
das Regiões Norte e Nordeste, centralizando suas
atividades na cidade de Belo Horizonte.

Passaremos a ter um Banco Central da Serra da
Mantiqueira para baixo e 21 Estados da Federação
brasileira ficarão dependendo apenas de uma única
unidade. Qualquer operação de ARO, qualquer ope
ração de fiscalização, seja das Regiões Norte e Nor
deste ou Centro-Oeste, menos Brasília, obrigatoria
mente teria que ir para Be1àfiori~º~e.

Por isso o Partido dos Trabalhadores vota "sim"
a esse requerimento.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim", sem compromisso com o mérito.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, a direção do Ban
co Central tem nos recebido com a freqüência que lhe
é solicitada de estarmos lá ou de ela estar aqui - a di
reção - para informar, debater, opinar, com toda liber
dade que temos para informar, debater e opinar.

Avançou muito a idéia de que o Banco Central e
o Congresso Nacional trabalhem juntos a nova forma,
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O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- a nova sistemática de fiscalização em relação ao que
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressis- deve ser fiscalizado pelo Banco Central.
ta se cinge a votar favoravelmente à urgência porque Desta feita, registro a abertura que a direção
o Banco Central exorbitou das suas funções, infringin- tem-nos dado e o avanço que as negociações têm al-
do vários dispositivos da Constituição, como os arts. cançado. Informaremos a todos os membros das Co-
49, 25 e 122. missões de Finanças e de Economia. No entanto, a

A Constituição de 1988 recepcionou a lei com- bancada é feita de pessoas de todo o Brasil que não
plementar de 1964 que dava atribuições ao Banco para estão apenas nas Comissões de Finanças ou de Eco-
criar delegacias em todas as Regiões do País, mas não nomia. Elas querem discutir a reestruturação do Ban-
o direito de extingui-Ias, porque o art. 25 das Disposi- co Central. Assim, levaram a sua manifestação ao Lí-
ções Constitucionais Transitórias assim determina. der Aécio Neves.

Portanto, Sr. Presidente, o Banco Central exorbi- Mais do que tudo, a nova forma de fiscalização
tou de suas funções, prejudicou trabalhadores do servi- está à disposição do Congresso para avaliação. Ante-
ço público, deixando-os em desespero por transferênci- cipo que, no mérito, o PSDB tem majoritariamente a
as indevidas e ilegais, e um dos seus servidores ainda sua posição, e não se compromete na análise de mé-
teve a petulância de dizer que gostaria de ver o Con- rito. E, considerando que o autor deste requerimento
gresso Nacional desfazer os atos do Banco Central. e do projeto de análise, Deputado Pauderney Avelino,

Portanto, temos o dever constitucional de sustar nos lembrou, com a propriedade que o caracteriza
este ato, que é exorbitante, e fere a Constituição do País. como Parlamentar, que não se coloca em votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O PPB nesta Casa assunto que não tenha sido, até o esgo-
vota "sim". tamento, negociado, o PSDB, a partir do seu Líder

Aécio Neves, encaminha o voto "sim", pela urgência,
sem compromisso com o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta Pre
sidência solicita aos Srs. Deputados que permane
çam em plenário. Os Srs. Parlamentares que estão
me ouvindo nos gabinetes saberão que, em seguida,
votaremos uma proposta de emenda constitucional
na sessão extraordinária. Portanto, vamos permane
cer em plenário.

Como vota o PFL?
O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente a
exposição da nobre Líder em exercício do PSDB e
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação.
Quero dizer a V. Ex!! que, de todas as negociações
tentadas com o Presidente do Banco Central, por di
versos Parlamentares que têm uma visão alargada do
interesse nacional, a posição do Presidente daquela
instituição e de sua diretoria é de simples desprezo
por qualquer sinal de uma possível negociação que
vá ao encontro dos interesses do País.

Sr. Presidente, não posso aceitar que em um
país com as dimensões do Brasil - 8.562.000 quilô
metros quadrados - se feche a única agência do
Banco Central do Norte do Brasil, que está em Belém
do Pará. Não posso aceitar que também se feche a
agência do Banco Central em Fortaleza, no Ceará,
nem que se reduza a capacidade e o poder da agên
cia do Banco Central em Recife, Pernambuco. Não
posso aceitar ainda que se feche a agência do meu
Estado, a Bahia. Isso é uma agressão a um estado
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que tem uma das maiores economias do País! Passa- os vencimentos e vantagens de seus funcionários,
rei para a Oposição, se esta Casa, que eu pensei que servidores e diretores, cabendo ao Presidente deste
fosse a intérprete maior do sentimento da Nação, não apresentar as respectivas propostas.
for solidária com os mais fracos! Portanto, Sr. Presidente, estamos diante de atos

O Presidente do Banco Central é um homem in- do Executivo que estão absolutamente de acordo
teligente, um burocrata vivido, um nova - iorquino que com a Constituição e com a legislação vigentes. Não
conhece bem as práticas mais avançadas de Wall há nas ações do Governo, nesta matéria, nenhum
Street. S. Ex!! fechou uma agência em Curitiba, no Pa- descumprimento de dispositivo constitucional ou le-
raná, como para dizer que também fechou uma na gal. Simplesmente, o Banco Central, no exercício das
parte rica do Brasil, que não apenas fechou as agên- suas funções constitucionais e legais de acompanhar
cias dos miseráveis, dos abandonados, dos que não a evolução do sistema bancário, a sua reestruturação
têm dinheiro. Se o Nordeste e o Norte não têm dinhei- e os métodos modernos de administração, procura
ro, Banco Central para quê? S. Ex!! fechou uma em adequar a sua estrutura a esta nova circunstância.
Curitiba para justificar o fechamento do resto. Isto feito, repito, está absolutamente de acordo com a

Peço ao Congresso do meu País, à Câmara dos lei e a Constituição. Portanto, não cabe aqui votar
Deputados, Sr. Presidente, que faça justiça. Tenho e uma urgência de uma matéria para a qual o Governo
sempre tive uma grande admiração e respeito pela agiu exatamente de acordo com a lei.
democracia do meu País, mas quero dizer a V. Exª Vejo argumentações apresentadas em relação
que os representantes do povo, aqueles que têm res- ao Proer. Eu perguntaria: não existisse o Proer, onde
ponsabilidade para com a Nação somos nós, e, por- estaria o sistema financeiro nacional? Vejo argumen-
tanto, temos de fiscalizar os atos do Banco Central e tações em relação ao Dr. Arminio Fraga, Presidente
fazê - lo mais amiudadamente, porque comete erros do Banco Central, cujo respeito e admiração pelo
constantes e permanentes, numa agressão à Nação trabalho que realiza em defesa da estabilidade da
e aos seus interesses maiores. moeda nacional devemos registrar. Não podemos

O PFL vota "sim", Sr. Presidente. aceitar afirmações pejorativas contra essa figura res-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como peitável da administração pública brasileira.

vota o PTN? Sr. Presidente, em face dessas circunstâncias e
O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Sem revi- desses argumentos, estamos convencidos de que

são do orador.) - Sr. Presidente, o PTN vota "sim". atuamos absolutamente de acordo com a Constitui-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como ção e as leis. E mais: o Governo está, como sempre

vota o Governo? esteve, aberto para conversar com todos os Srs. de-
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem putados sobre esta matéria. Daí o Banco Central ter

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla- recebido comissões e mais comissões de Srs. depu-
mentares, estamos diante de um PDL que pretende, tados para tratar desse assunto.
com base em dispositivo constitucional, sustar um ato Por tudo isso, não temos nenhuma dúvida em fi-
do Executivo. xar uma posição muito clara do Governo contra essa

A Constituição, no art. 49, diz o seguinte: urgência.

Art. 49. É da competência exclusiva do O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a
Congresso Nacional: palavra pela ordem.

(...) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V - sustar os atos normativos do Poder V. Ex!! a palavra.

Executivo que exorbitem do poder regulamen- O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
tar ou dos limites de delegação legislativa; do orador.) - Sr. Presidente, a fala do Líder do Gover-

É disso que se trata, Sr. Presidente. Portanto, no neste momento me chama para uma reflexão que
estamos tentando recorrer a um dispositivo da Consti- venho tentando fazer há algum tempo e que é perma-
tuição para sustar um ato do Executivo. Entretanto, a nente sobre a questão da votação. Ficou comprovado
Lei nº 4.594, de 1964, recepcionada pelo art. 1º da Lei agora o que eu queria dizer.
nº 8.392, dizc/aramente que compete privativamente Não existe sentido em, ao fim da votação, con-
ao Conselho Monetário Nacional decidir da estrutura vocar o Líder do Governo para perguntar como vota o
técnica e administrativa do Banco Central do Brasil e Governo, na medida em que existem os partidos de
fixar seus quadros de pessoal, bem como estabelecer sustentação. Ou o Líder do Governo se antecipa aos
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partidos, ou se manifesta como Líder do Governo e que tomem seus lugares a fim de ter início a votação
não como vota o Governo. pelo sistema eletrônico.

Gostaria de chamar a atenção de V. Exª para Está iniciada a votação. Queiram seguir a orien-
esta reflexão, a fim de mudarmos essa postura, por- tação do visor do posto.
que se dissermos "como vota o Governo", temos que O SR. LUIZ PIAUHVLINO - Sr. Presidente,
discutir também a perspectiva de dizer "como vota a peço a palavra pela ordem.
Oposição", independentemente de como vota cada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Líder de partido da Oposição. Deveria ser: "Como se V. Exª a palavra.
manifesta o Líder do Governo?" O SR. LUIZ PIAUHVLlNO (PSDB - PE. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estarei visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
atento à ponderação vocabular de V. Exª. Pedirei ao votei seguindo a orientação do PSDB.
Líder do Governo para dizer como opina. O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem revi-

O SR. MILTON TEMER - O Governo não vota, são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior vo-
mas o Líder do Governo pode opinar. tei de acordo com a orientação da Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estarei O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
atento a essa expressão vocabular. Portanto, acolho a permanecer em plenário que teremos emenda consti-
questão de ordem de V. Exª tucional para ser votada. A ausência na votação signi-

O SR. MILTON TEMER - Muito obrigado, Sr. fica a aplicação de efeitos administrativos.
Presidente. O SR. JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos peço a palavra pela ordem.
votar simbolicamente. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Quem estiver a favor do requerimento permane- V. Ex!! a palavra.
ça como se acha. Quem estiver contra levante o bra- O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP. Sem re-
ço. (Pausa.) visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior

Há um contra. Temos de fazer votação nominal. votei de acordo com o PSDB.
O SR. GERSON PERES - É desnecessário, Sr. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Presidente. Deputados, venham ao plenário e nele permaneçam,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deputado vamos ter sessão extraordinária logo mais para vota-

Arnaldo Madeira, V. Ex!! deseja fazer alguma ponderação? ção de uma Proposta de Emenda Constitucional.
Penso até que, se houver acordo entre os líderes,

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem essa Proposta de Emenda Constitucional poderá ser
revisão do orador) - Queria solicitar de V. Exª a vota- votadª rapidamente.

ção nominal. Quero comunicar aos Srs. deputados que logo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação mais começará também uma reunião da Comissão

nominal. Vamos fazer votação nominal. Vamos sentar. Especial de Estrutura do PoderJudiciário, na Sala n2 11.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,

a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exª a palavra. V. Ex!! a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- OSR.MARCELOTEIXEIRA (PMDB-CE.Sem re-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anterio-
voto "sim". O Banco Central não pode extinguir agên- res votei de acordo com a orientação do meu partido.
cias porque fere a lei complementar. A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re-

O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente, visão da oradora.) - Sr. Presidente, na segunda vota-
peço a palavra pela ordem. ção desta noite o voto é enfático - "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É bom
V. Ex!! a palavra. que a Comissão da PEC da Saúde também se reúna

O SR. DOMICIANO CABRAL (PMDB - PB. a partir de amanhã para redação do vencido.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei na últi- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço 'a
mas votações de acordo com o partido. palavra pela ordem. "

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
sentar. A Presidência solicita a todos os Srs. deputados V. Exª a palavra.
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O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão ções anteriores, votei conforme a orientação do seu
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT vota Partido.
"sim". Como V. Exª convoca a bancada e todos os Par- O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente,
lamentares para votar a PEC sobre os gastos das Câ- peço a palavra pela ordem.
~maras Municipais e há um acordo na Comissão de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
mérito, havendo, portanto, um grande consenso, en- V. ExI a palavra. .
caminho inclusive aos líderes partidários, para que O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Sem revi-
não haja discussão nem encaminhamento da PECo são do orador.) - Sr. Presidente, com o apoio de V. ExI

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - ótimo! e dos líderes partidários, eu estou convidando os no-
Muito bom! bres membros da Comissão Especial de Estrutura do

O SR. JOSÉ GENOíNO - Aproveito para pedir Poder Judiciário, para que nós possamos estar agora
paciência à minha bancada porque é fundamental fi- no Plenário nll 11.
car aqui mais um pouco em função de uma reunião de Devemos votar dois destaques de autoria do
emergência. Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. RICARDO NORONHA - Sr. Presidente, Existem destaques iguais, e avançamos no nos-
peço a palavra pela ordem. so trabalho, sem prejuízo da presença para votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem na sessão extraordinária daqui a pouco.
V. Exª a palavra. Estamos nos deslocando e precisamos do

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Sem quorum para votar.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota- O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
ção de hoje acompanhei meu partido, PMDB. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois nãQ,
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, Líder Miro Teixeira.

peço a palavra pela ordem. O SR. MIRO TEIXEIRA {PDT - RJ. Sem revisão
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem do orador.) - Eu fui consultado sobre a retirada de

V. Exª a palavra. dois projetos da pauta na sessão extraordinária. Em
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Sem seguida, seria discutida a Proposta de Emenda à

revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do Par- Constituição que vem do Senado. V. ExI anunciou vo-
tido da Frente Liberal, convoco os membros da Co- tação, e não discussão.
missão que tratará da votação da PEC que acabamos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu pre-
de votar a redação do vencido, para reunião, amanhã, tendo discutir e votar, salvo se, no momento da
às 1Oh, da Comissão Especial para tratar da matéria. votação, alguém pedir adiamento. Mas eu pretendo
Como vários Parlamentares não foram eleitos, a Co- discutir e votar.
ordenação é do Deputado Ursicino Queiroz, tendo O SR. MIRO TEIXEIRA - Mas nós temos reu-
como integrantes os Deputados Marcondes Gadelha, nião da Comissão de Reforma do Judiciário, concomi-
Antônio Geraldo, José Ronaldo, Gerson Gabrielli, vá- tantemente. Então proponho que V. Ex·...
rios outros do PFL, as Deputadas Celcita Pinheiro e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Comis-
Almerinda de Carvalho. S. Exª pede que estejam pre- são da Reforma doJudiciário aguardará um pouco. Cre-
sentes amanhã, para que possamos concluir a vota- ia que essa matéria está acordada e será votada rapi-
ção da redação do vencido e ter condições de votar o damente, tanto mais que o Líder José Genoíno pediu
mais rápido possível o segundo turno dessa matéria. que não houvesse encaminhamento nem discussão.

O PFL, então, faz essa convocação, por meio do O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,
líder, amanhã, às 10h, para essa reunião da Comissão peço a palavra pela ordem.
Especial que vai tratar da redação do vencido da matá- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ria hoje aprovada, que trata dos recursos para a saúde. V. ExI a palavra.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente, O SR. SILAS BRASILEIRO (PFL - MG. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem rior, se estivesse presente, votaria conforme a orien-
V. Exª a palavra. tação do partido.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota- votar, Srs. Deputados, vamos permanecer em pie-
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nário. Estamos no correr da noite e, se ficarmos
aqui, facilitaremos a vptação.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra. )

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Sem re
visão do orador.),... Sr. Presidente, na votação anterior
acompanhei a Liderança do PFL.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei juntamente
com a Liderança do PTB.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP . Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".

Proposição: PÕC N° 233/99 - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA

Inicio Votação: 27110/1999 20:40

Fim Votação: 27/10/1999 20:47

Resultado da Volaçào
Sim 338
Não 15
Abstenção 1

Total da Votação 354

Art. 17

Total Quorum 355

Obstrução O

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM:
Sim: 338
Não: 15
Abstenção: 1
Total: 354

É aprovado o requerimento de urgência para o
Projeto de Decreto Legislativo nº 233/99.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:56

Orientação
PFL -Sim
PSOB - Sim
PMOB - Sim
PT - Sim
PPB - Sim
PTB -Sim
POT - Sim
PSB/PCOOB • Sim
PUPST/PSL - Sim
PPS - Sim
PV -Sim,
PHOBS - Sim
PTN - Sim
GOV. - Não

Partido Bloco VotoRORAIMA
Airton Cascavel PPS SimAlceste Almeida PMOB SimAlmir ,Sá PPB SimFrancisco Rodngues PFL SimLuis ~arbosa PFL Sim
Total Roraima: 5

AMARÁ
Or. BEm'edltei 01a's' PPB Sim
EMcir80 Seabra P~B Sim
Eval'iciró Milhomen PSB PSB/PCOÔB SimFátima Pelaes P808 Sim
Juranijlil Juarez•. PMOB SimSér~&:Barce/l6d PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Total Amapá; 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
JorQe Costa PMDB Sim
Josué BenQtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto . PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
AÇjnaldo Muniz PDT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
SérQio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia ; 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
Márcio Biliar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio JorÇje PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire JÚnior PMDB Sim
iQor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

COSEV •Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 2 de 9
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Partido Bloco Voto
Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
Remi Trinta PST PL/PST/PSL Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 6

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PL/PST/PSl Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Amon Bezerra PSDB Sim
Eunicio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB SimJosé Linhares PPB Sim
José Pimentel PT SimLéo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Nelson Oloch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
SérÇJio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 16

PIAuí
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Não
WellinÇjton Dias PT Sim
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laíre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abilio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos DunÇJa PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim

COSEV • Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Pagina: 3 de 9
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Ina/do Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Total Paraíba: 9

pERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
José Chaves PMDB Sim
Luciano Bivar PSL PL./PST/PSL Não
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro EUÇJênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Sevenno Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
AUÇJusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
ReÇJls Cavalcante PPS Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSOB Sim
José Teles PSOB Sim
Marcelo Déda PT Sim

Total Sergipe: 3

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMOB Sim
Eu;ácio Simões PL PLlPST/PSL Sim
Francistônio Pinto PMOB Sim
Gerson Gabrielli PFL 13im
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB ,Sim
Jairo Azi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leao PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
JorÇJe Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim

COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 4 de 9
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Total Bahia: 25

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Maltos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Milítão PSDB Sim
Júlio DelQado PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio RodriÇJues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olímpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon RodriÇJues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
SérÇJio Miranda PCdoS PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Abstenção
VirÇJilio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 5 de 9
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Partido Bloco Voto

Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSOB Sim
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Sim
Jose Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSOB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
AntoniO Carlos Biscaia PT Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo RodriÇJues PL PLlPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob por Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Oino Fernandes PSOB Sirn
Or. Heleno PSOB Sim
Eduardo Paes prB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves prB Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira FeÇjhali PCdoB PSB/PCOOB Sim
Luis Eduardo por Sim
LUIZ Ribeiro PSOB Sim
Luiz SérÇJio PT Sim
Mattos Nascimento PMOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB i3im
Vivaldo Barbosa POT Sim

Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Não

COSEV • Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Pâgina: 6 de 9
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----
Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
AnÇlela Guadaqnin PT Sim
Arlindo ChinaÇllla PT Sim
Arnaldo Faria de Sà PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSL Sim
Clovis Volpi PSDB Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PLlPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschl PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo JorÇle PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Evilàsio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Menequelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
JorÇle Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoino PT Sim
José jndlo PMDB Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeqhini PSDB Sim
Lamartine Poselia PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PLlPST/PSL Sim
Michel Temer PMDB Ar!. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDS Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzolni PT Sim
Ricardo Iz?r PMDB Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldl PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
WaÇlner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDS Não

Total São Paulo: 54

MATO GROSSO

COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 7 de 9
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO
Ricarte de Freitas PSOB Não
Wilson Santos PMOB Sim.

Total Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
AÇJnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Alberto FraÇJa PMOB Sim
JorÇJe Pinheiro PMOB Sim
Maria Abadia PSOB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMOB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Euler Morais PMOB Sim
Geovan Freitas PMOB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juqulnha PSOB Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Luiz Billencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Pedro Pedrosslan PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso CamarÇJo PFL Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Chico da Princesa PS~B Sim
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Ams PSDB Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanlo Guerra PFL Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luciano Pizzallo PFL Sim
Márcio Matos PT Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Oliveira Filho. PPB Sim

COSEV •Coordenação do Sistema Eletrõnico de Votação Pàgina: 8 de 9
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Osmar Serraqlio PMOB Sim

Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Não

Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL Sim

Total Paraná: 20

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlilo Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Fernando Coruja por Sim

Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

Joêo Pizzolalli PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Pedro Billencourt PFL Sim

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Prello PT Sim

Airton Oipp POT Sim

Caio Riela PTB Sim

Darcisio Perondi PMOB Sim

Enio Baccí por Sim

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroní PT Sim

Feller Júnior PPB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PLlPST/PSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Roberto Arqenta PHDBS Sim

Synval Guazzelli PMDB Sim

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMOB Sim

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 19
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Apresentação de Proposições
Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar queiram fazê-lo.
APRESENTAMPROPOSIÇÕES OSSENHORES:
RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 

Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
de transformação da sessão plenária da Câmara em
Comissão Geral para a discussão da segurança e vio
lência nos grandes centros urbanos brasileiros.

PASTOR AMARILDO - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde,
para que a vacinação contra a rubéola seja obrigató
ria em meninas em idade escolar.

ENIO BACCI- Projeto de lei que institui progra
ma de assistência médica oftalmológica e auditiva
para os alunos matriculados nas escolas públicas e
dá outras providências.

Projeto de lei que altera o ECA - Estatuto da Cri
ança e do Adolescente, definindo a permanência de
internos nas Febem, exclusivamente para menores
de 18 anos e dá outras providências.

VALDECI OLIVEIRA - Projeto de lei que isenta
do Impo,sto sobre Produtos Industrializados os apare
lhos e artigos para uso no exercício da medicina, quan
do adquiridos por hospitais públicos universitários.

EDINHO BEZ - Recurso ao Presidente da Câma
ra dos Deputados da declaração de prejudicialidade do
Projeto de Lei nº 1.722, de 1999, que institui o dia 13 de
julho como Dia Nacional do Conselheiro Tutelar.

BISPO WANDERVAL - Projeto de lei que altera a
Lei nº 9.610, de 1998, que dispõe sobre direitos autora
is, o sistema de arrecadação e divulgação fonográfica.

LUIZ BITTENCOURT - Indicação ao Sr. Minis
tro da Fazenda de realização de estudos de viabilida
de de substituição da Taxa Referencial de Juros - TR,
por um índice de correção que de fato reflita a varia
ção dos preços de imóveis.

Projeto de lei que obriga o SUS a realizar cirur
gia de gastrectomia parcial, no tratamento da obesi
dade mórbida.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre autuações a empresas, referentes à
CPMF, no primeiro semestre deste ano, e se existe pro
grama de combate à sonegação do tributo em apreço.

MARÇAL FILHO - Projeto de lei que dispõe so
bre dedutibilidade na formação da base de cálculo do
Imposto de Renda, como específica.

Projeto de lei que obriga o fornecimento gratuito,
pelo SUS, de fitas reagentes para medição de glicose
a diabéticos.

JAIR BOLSONARO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre servidores
ativos da União.

RICARDO BERZOINI - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior sobre a concorrência nº MIP/CN-01 ,
de 1999, presidida pela Comissão de Licitação Especial
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre o Estudo Atuarial, que definiu o valor
correspondente aos títulos da dívida pública destina
do ao pagamento de complementação de aposenta
doria aos funcionários admitidos no Banespa até 22
de maio de 1975 e pensionistas.

FREIRE JÚNIOR E OUTROS - Proposta de emen
da à Constituição que dispõe sobre fidelidade partidária.

ANA CATARINA - Indicação ao Sr. Ministro da
Educação de criação da Escola Nacional de Agricul
tura do Nordeste.

Indicação ao Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República de inclusão no Programa
Comunidade Solidária de todos os Municípios do
Estado do Rio Grande do Norte atingidos pela seca.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de realização
de sessão solene, dia 20 de janeiro de 2000, em ho
menagem ao Dia Nacional dos Aposentados.

EDMAR MOREIRA - Projeto de lei que altera o
Decreto-Lei nº 1.040, de 1969, que dispõe sobre os
Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regu
la a eleição de seus membros e dá outras providências.

JOEL DE HOLLANDA - Projeto de lei que
acrescenta inciso ao art. 1ºda Lei nº 8.989, de 1995,
que dispõe sobre isenção do IPI na aquisição de auto
móveis para utilização no transporte autônomo de
passageiros (táxi) e por pessoas portadoras de defi
ciência física, no sentido de incluir no benefício fiscal
os representantes comerciais autônomos.

GILBERTO KASSAB - Projeto de lei que institui
a tarifa social de energia elétrica para consumidores
residenciais de baixa renda.

WILSON SANTOS - Projeto de lei que proíbe a
substituição de nome tradicional de clube de futebol ou
seu logotipo por marca de produto, nome ou logotipo de
empresa associada a título de patrocínio ou parceria.

Projeto de lei que dispõe sobre proibição a in
centivo fiscal.

ARLINDO CHINAGLlA - Projeto de lei que insti
tuiu o contrato padrão para a prestação dos serviços
de telecomunicações, energia elétrica, gás, água e
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saneamento por empresas públicas ou privadas e dá
outras providências.

REQUERIMENTO N2 I DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos e Outros)

Requer a transformação da sessão
plenária da Câmara em Comissão Geral
para a discussão da "Segurança e Violência
nos Grandes Centros Urbanos Brasileiros".

Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 91, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a transformação da sessão_.plenária da
Câmara dos Deputados em Comissão Geral para a
discussão da "Segurança e Violência nos Grandes
Centros Urbanos Brasileiros".

Justificação

A violência nos grandes centros urbanos brasi
leiros tem atingido índices alarmantes.

Observa-se, a cada dia, um aumento na quanti
dade e nos tipos de crimes cometidos, atingindo, in
discriminadamente, homens, mulheres e crianças e
fazendo com que os cidadãos brasileiros não tenham
mais tranqüilidade para efetuar as tarefas mais sim
ples do dia-a-dia, como dirigir seus automóveis nas
vias públicas, retirar dinheiro em caixas eletrônicos,
parar em sinais de trânsito etc.

Por outro, as crônicas carências dos órgãos de
segurança pública, estaduais e federal, aliadas à falta
de contato maior entre estes órgãos e a sociedade,
para a discussão de necessidades e oitiva de suges
tões, dão a idéia de uma inércia do Poder Público em
face do problema.

O resultado é o baixo índice de credibilidade dos
órgãos policiais e a falta de confiança da população na
capacidade dos Governos federal, estaduais e munici
pais de desenvolverem ações efetivas de combate à
marginalidade, aos crimes e à violência generalizada.

Aqui na Câmara dos Deputados tramitam proje
tos e emendas constitucionais que pretendem tratar
do tema.

Infelizmente, as discussões dessas matérias
costumam descair para posições maniqueístas, cen-

tradas na defesa ou no combate de interesses corpo
rativos dos órgãos de segurança pública.

Nesse contexto, os interesses da sociedade
brasileira, do cidadão comum que paga seus impos
tos e espera receber a segurança que o Estado
constitucionalmente tem de lhe garantir, costumam ser
deixados de lado, passando o "meio" - órgãos de se
gurança pública - a ser a finalidade do sistema de se
gurança pública e o cidadão - este o verdadeiro desti
natário do sistema - um mero detalhe irrelevante.

Cabe à Câmara dos Deputados, composta por
representantes do povo, servir de canal para que este
povo, que os elegeu para a defesa de seus interesses,
possa ter as suas reivindicações oralizadas e seus
problemas discutidos e solucionados.

A proposta de transformação da sessão plená
ria da Câmara dos Deputados em Comissão Geral
tem por objetivo, pela relevância da matéria e dos re
flexos sobre a sociedade brasileira como um todo, tor
nar mais amplo o debate sobre o tema, retirando-o do
quorum limitado da Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional- no caso dos projetos de lei
- e das Comissões Especiais - para as propostas de
emenda à Constituição - e trazendo-o para a discus
são por todos os integrantes desta Casa.

Destaque-se, a fim de que não haja entendimen
tos equivocados, que não se está fazendo qualquer
tipo de crítica - direta ou indireta - aos trabalhos das
Comissões, apenas estamos pretendendo ampliar o
universo de idéias e soluções que podem ser propos
tas para a solução de tão grave e aflitivo problema.

Em face da sensibilidade da matéria para a soci
edade e da necessidade da Câmara dos Deputados
dar claras demonstrações de que efetivamente reali
za ações que estão em sintonia com as reais necessi
dades do povo brasileiro, consideramos, o autor e os
demais parlamentares que subscrevem este requeri
mento, que está justificada plenamente a transforma
ção da sessão plenária da Câmara dos Deputados
em Comissão Geral.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos.
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Parágrafo único. O disposto no caput
deste artigo, deverá ser realizado na Escola,
que não oferecendo condições, deverá o Órgão
competente estabelecer local apropriado.

Art. 3º O Ministério de Saúde realizará estudos e
determinará prioridades para implantação do progra
ma, bem como a periodicidade da realização dos exa
mes.

Parágrafo único. O Ministério da
Saúde fará convênios com Estados e Municí
pios, visando a implantação do programa.

Art. 4º Não torna pré-requisito para matrícula
nas escolas públicas, a realização dos referidos exa
mes.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de
sua publicação.

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Além de prevenir as deficiências auditiva e visu
al, que modificam por completo a vida de milhares de
crianças, o programa referido neste projeto de lei,
visa prevenir problemas futuros, principalme.nte no
que diz respeito ao desenvolvimento do aprendizado
e da convivência social.

É indiscutível o cunho social do projeto de lei em
discussão, pois com a implantação do programa esta
ráo Poder Público economizando milhões de reais,
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INDICAÇÃO N!! 558, DE 1999 Indicação, que sugere o exame da oportunidade e
Sugere ao Poder Executivo, por in- conveniência de que seja obrigatória a vacinação

termédio do Ministério da Saúde, o exa- contra a rubéola nas meninas que ingressam na pri-
me da oportunidade e conveniência de meira série do ensino fundamental.
que a vacinação contra a rubéola seja Sala das sessões, 27 de outubro de 1999. -
obrigatória em Meninas em idade esco- Deputado Pastor Amarildo.

lar. PROJETO DE LEI N!! 1.937, DE 1999
Do Deputado Pastor Amarildo (Deputado Enio Bacci)

Senhor Presidente, "Institui programa de assistência
Pelo menos 1,5% da população brasileira é médica oftalmológica e auditiva para os

constituída por pessoas portadoras de deficiência au- alunos matriculados nas escolas públi-
ditiva. cas e dá outras providências".

Aliás, por desconhecimento dos professores, O Congresso Nacional decreta:
não raras vezes as crianças portadoras de surdez são Art. 1º Fica instituído o programa de assistência
confundidas por deficientes mentais, tendo tratamen- médica oftalmológica e auditiva nas escolas públicas
to inadequado e que dificulta seu processo de apren- Federais, Estaduais e Municipais.

dizagem. Art. 2º Os exames oftalmológicos e auditivos se-
Pois bem, entre as principais causas da surdez rão realizados por profissionais vinculados ao Poder

está a rubéola. Mães que contraem essa enfermidade Público, ou por profissionais liberais, contratados me-
tem grande possibilidade de transmitirem a seus fi- diante licitação pública, obedecendo a legislação vi-
lhos vários problemas, incluída preponderantemente gente.
a deficiência auditiva.

Ora, essa causa da surdez pode ser rapidamen
te eliminada com a vacinação obrigatória das meni
nas que ingressam na primeira série do ensino funda
mentaI.

O Poder Público vem dando demonstrações de
que está preocupado com a audição das crianças,
tanto que lançou, recentemente, a campanha "Quem
ouve bem aprende melhor", pela qual três milhões de
crianças matriculadas na primeira série de ensino
fundamental, no contexto da rede pública, serão ob
servadas em testes de audição. Estima-se, aliás, que
trezentos mil alunos tenham problemas auditivos.

Em face dessa louvável medida governamental,
temos para nós que deva ser examinada, com urgên
cia, a possibilidade de tornar-se obrigatória a vacina
ção das meninas em idade escolar contra a rubéola.

Com essa providência, milhares de crianças fica
rão livres da surdez e outras deficiências, o que confí
gura importante situação em nossa saúde pública.

É a sugestão que fazemos nesta Indicação e
que, temos convicção, haverá de merecer acolhida
por parte do Ministério da Saúde, tão competente
mente dirigido pelo Senador José Serra.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Pastor Amarildo.

Senhor Presidente,
Na forma do preceituado no art. 113, do Regi

mento Interno, requeiro a Vossa Excelência, ouvida a
Mesa, a remessa, ao Ministério da Saúde, da anexa



PROJETO DE LEI Ng 1.939, DE 1999
(Do Sr. Valdeci Oliveira)

Isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados os aparelhos e artigos
para uso no exercício da medicina, quan
do adquiridos por hospitais públicos uni
versitários.

O Congresso Nacional, com base nos arts. 48,
inciso I, e 61 da Constituição Federal, decreta:

Art. 1º Esta lei altera a legislação do Imposto so
bre Produtos Industrializados, de âmbito Federal.

Art. 2º É concedida a isenção do imposto sobre
produtos industrializados para os artigos, instrumen
tos e aparelhos classificados nas posições NCM
9018,9019,9020,9021 e 9022 da tabela do Imposto
sobre Produtos Industrializados, aprovada pelo
Decreto nº 2.092, de 1996, quando adquiridos por
hospitais públicos universitários, para uso exclusivo
no exercício de suas atividades de saúde.

Parágrafo único: incluem-se no benefício fiscal
os respectivos acessórios, sobressalentes e utensíli
os, necessários ao funcionamento normal dos bens a
que se refere o caput deste artigo.

Art. 3º São asseguradas a manutenção e a utili
zação dos créditos do imposto, relativo às matéri
as-primas, produtos intermediários e ao material de

Justificação

Os avanços conquistados pela Lei n2 8.069, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA, tão bem comentados na obra do lIustre'Sr.
Doutor Antônio Chaves, ex-diretor da Faculade de
Direito da UPS, Juiz de Direito Aposentado e membro
titular da Academia Paulista de Direito, nos dá plenitu
de a sensação de que aplicada e fiscalizada em curto
espaço de tempo poderemos recuperar e principal
mente evitar que o jovem adolescente torne-se infra
tor.

A nossa proposta visa adaptar, entenda-se,
aperfeiçoar a legislação vigente, no sentido de não,
manter o menor infrator maior de 18 anos de idade em
companhia de jovens adolescentes menores de 18
anos. Tal iniciativa deve-se a necessidade de que as
casas de recuperação, leia-se Febem estarem reple-
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pois, a prevenção é sabidamente mais barata que a tas de adolescentes maiores, sabidamente perigosos
recuperação e cura. e periculosos, contaminando a todos, pois a Febem a

Baseado nestas argumentações, solicito aos princípio teriam que acolher menores com desvio de
nobres pares a adesão ao nosso projeto de lei para conduta ou infratores, de ambos os sexos, que não
sua posterior aprovação. fossem notoriamente perigosos.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. - O ideal seria criar-se casas de transição com
ênio Bacci, PDT-RS. atendimento especial para adolescentes que estejam

PROJETO DE LEI N21.938, DE 1999 cumprindo medida de internamento, após completa
rem 18 anos de idade, recebendo um atendimento di-

(Deputado Enio Bacci) ferenciado e sem convivência com os menores.
"Altera o ECA - Estatuto da Criança Considere-se ainda que algumas rebeliões

e do Adolescente, ~efinindo a permanên- ocorridas em Febem, devem servir para tomar algu-
cia de internos nas Febem, exclusiva- mas lições, como em Porto Alegre, por exemplo, cuja
mente para menores de 18 anos e dá ou- rebelião ocorrida em outubro de 1999, foi liderada por
tras providências." sete adolescentes, todos maiores (cinco com 19

Art. 1º O parágrafo 4º do art. 121 da lei nº 8.069 anos, e um com 21 anos de idade).
- de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a se- No entanto, nossa realidade é outra em muitos
Quinte redação: casos, mostrando que nas Febem, existem jovens

adolescentes reicindentes de crimes, muitas vezes
Art. 121. caracterizados de hediondos. Baseado nessas argu-
§ 1º mentações, conclamo aos nobres pares a adesão a
§ 2º nossa proposta.
§ 3º Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. -
§ 4º Atingindo a idade de 18 anos, e o Deputado Enio Bacci PDT/RS.

limite estabelecido no parágrafo anterior, o
adolescente deverá ser liberado, colocado
em regime de semi-liberdade ou de liberda
de assistida; ou ainda transferido para "ca
sas de transição".

§ 52 ..
§ 6º .

Art. 22 Revogadas as disposições em contrário.
Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.



No despacho exarado por Vossa Excelência,
de que me foi dado conhecimento mediante o ofício
SGM/P nº 1.125/99, a declaração de prejudiciali
dade é fundamentada na Súmula da Jurisprudência
nº 4, da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, que considera injurídico "projeto de lei que
institui data nacional de determinada classe profissi
onal".

Entendo, Senhor Presidente, data venia, que o
exercício da função de conselheiro tutelar não ca
racteriza profissão e que o conjunto dos conselheiros
tutelares não constituem uma categoria ocupacional,
senão, vejamos.

De acordo com o art. 131 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão
(...) encarregado pela sociedade de zelar pelo cum
primento dos direitos da criança e do adolescente. Já
o art. 135, do mesmo instrumento legal, estabelece
que "o exercício efetivo da função de conselheiro (tu
telar) constituirá serviço público relevante".

Como Vossa Excelência sabe, os conselheiros
tutelares são eleitos para mandato de três anos, per
mitida uma reeleição. Consoante o art. 133 do Estatu
to não se exige do candidato a membro de Conselho
Tutelar qualquer qualificação profissional em sentido
próprio, mas, além de idade superior a vinte e um
anos e residência no município, reconhecida idonei
dade moral. Idoneidade moral - é este o tipo de pre
paro que se exige do conselheiro tutelar.

Assim sendo, fica difícil sustentar que os con
selheiros tutelares ocupam um lugar no mercado de
trabalho, a supor certo preparo profissional, como
se supõe no caso do administrador de empresa, do
lavrador, do motorista, da cozinheira, do professor.
Acresce que o conselheiro tutelar sequer tem direi
to a um salário, haja vista que o art. 134 se refere a
uma eventual remuneração, a ser decidida em lei
municipal.

Finalmente, as próprias atribuições do Conselho
Tutelar, tais como estatuídas no art. 136 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, são prova incontestável de
que, no caso dos conselheiros tutelares, não procede a
caracterização de classe profissional ou categoria
ocupacional, nem, portanto, a declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei nº 1.722/99, que tão-somente
deseja prestigiá-los e homenageá-los.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Edinho Bez.
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embalagem efetivamente empregados na industriali- Lei nº 1.722/99, de minha autoria, que 'institui o dia 13
zação dos produtos referidos no artigo precedente. de julho como o 'Dia Nacional do Conselheiro Tute-

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o dis- lar".
posto nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º O benefício fiscal ora concedido aplica-se
aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2005.

Art. 6º A isenção reconhecida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante
prévia verificação das condições estabelecidas.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Mais dolorosa ainda que a luta pela vida é a au
sênica de meios para travá-Ia.

Estarrecedoras são as notícias a que esta
mos assistindo, nos dias atuais, escancarando a
falta de equipamentos em hospitais públicos, o que
leva os profissionais da área à seleção do atendi
mento e, consequentemente, à desassistência de
pessoas.

Insuficiência de recursos e administração inefi
ciente da rede pública penalizam parcela significativa
de nossa população, perversamente aquela mais ne
cessitada, relegando-a à própria sorte.

É inadssimivel aceitar estes fatos como realida
de, e ver transformada a saúde em direito de poucos.

A presente proposição, ao desonerar do IPI os
equipamentos e aparelhos destinados ao uso médi
co, exclusivo dos hospitais públicos universitários,
pretende amenizar o sofrimento de todos - pacien
tes e meros expectadores - restabelecendo, ao me
nos em parte, o dever de Estado para com a Socie
dade.

Pela justiça do pleito, conto com o apoio dos no
bres Pares desta Casa para aprovação do presente
projeto de lei.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Valdeci Oliveira.

RECURSO Nº 51, DE 1999
(Do Sr. Edinho Bez)

Recorre da declaração de prejudi
cialidade do Projeto de Lei nQ 1.722/99,
que "institui o dia 13 de julho do 'Dia
Nacional do Conselheiro Tutelar".

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 167, § 2Q do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados interponho recurso ao Ple
nário da declaração de prejudicialidade do Projeto de
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PROJETO DE LEI Ni 1.940, DE 1999 Art. 22 Ficam substituídas as redações dos se-
(Do Sr. Bispo Wanderval) guintes parágrafos do artigo 68 da Lei nº 9.61 O, de 19

Altera a Lei ni 9.610/98 que dispõe de fever~ro de, 1998. , .• ••
sobre direitos autorais o sistema de ar. § 4 PrevIamente a reahzaçao da execuçao pu-
recadação e divulgaçã~ fonográfica. blica, o responsável pela comunicação deverá obter a

prévia autorização do autor ou do titular da proprieda-
O Congresso Nacional decreta: de do bem intelectual a ser utilizado e dela fornecer
Art. 12 O artigo 99 e seus parágrafos da Lei cópia ao responsável pelo local, segundo o estabele-

n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passam a ter a cimento no artigo nº 110, quando não for ele o próprio
seguinte redação: usuário.

"As pessoas jurídicas referidas nos artigos 94 e § 52 Se a remuneração autoral de apuração do
97, bem como os escritórios centrais organizados e resultado econômico do evento, o ajuste celebrado,
que venham a sê-lo, para promoção de arrecadação com quem expedir a autorização prévia, determinará
ou distribuição de direitos autorais de execução públi- a oportunidade e as condições sob as quais dar-se-á
ca de obras musicais de suportes materiais destinado pagamento final dos direitos autorais, a se verificar
à comunicação pública de obras dessa natureza, in- após o evento.
clusive por meio de projeções audiovisuais, radiodifu- § 6º Quem promover evento com execução de
são ou transmissão por qualquer modalidade, com ou obras musicais, ao vivo ou mediante utilização de su-
sem fio, objetivando o lucro direto ou indireto, para portes materiais ou captação de transmissões, forne-
fins de exercício de gestão coletiva desses direitos cerá a quem expedir, em nome de terceiros, a autori-
pertencentes a terceiros promoverão registro, no Mi- zação prévia para utilização dos bens intelectuais, re-
nistério da Cultura ou a quem esses poderes delegar, lação daqueles a serem utilizados, ou, quando for o
com identificação de cada um dos bens sob sua admi- caso, dos programas a serem captados, com fio ou
nistração. sem fio.

§ 1º O registro previsto neste artigo não é condi- Art. 3º Da mesma forma, ficam acrescidos ao
ção para reconhecimento da propriedade autoral dele artigo 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1999,
decorrendo, tão-somente, presunção relativa quanto os seguintes parágrafos:
à representação administrativa. § 8º Nos casos de autorização para sincroniza-

§ 2º O registro indicará os elementos de identifi- ção em suportes materiais produzidos por empresas
cação, do bem intelectual administrado, a titularidade de radiodifusão ou por produtora de audiovisuais, re-
dos respectivos direitos autorais de execução pública, feridas no parágrafo precedente, manterão elas, à
as participações percentuais individualizadas e a du- disposição dos interessados, também, os documen-
ração do ajuste existente quando for o caso ter havido tos que definam a titularidade dos direitos conexos re-
transferência prevista no artigo 49 ou de sucessão lativos aos novos suportes materiais que tenham pro-
hereditária decorrente do artigo 41. duzido, com observância dos artigos 81 e 95.

§ 32O registro do Ministério da Cultura será gra- § 9º Tratando-se de obras musicais ou de supor-
tuito, sujeitas as certidões e averbações às taxas apli- tes produzidos no exterior, o exercício dos respectivos
cáveis. direitos de autor ou conexos dependerá de prévia

§ 4º O Ministério da Cultura, expedirá ato dis- comprovação da condição estabelecida no parágrafo
pondo sobre normas administrativas concernentes ao único do artigo 2º.
registro estabelecido neste artigo e à inscrição de Art. 4º O artigo 100 da Lei nº 9.610, de 19 de fe-
pessoas jurídicas de gestão coletiva de tais direitos vereiro de 1998, passa a ter a seguinte redação:
que o requererem. Associação ou o Sindicato, com representação

§ 52 O pagamento de direito de execução públi- associativa poderá, a qualquer tempo, fiscalizar os
ca feito à pessoa jurídica de gestão coletiva será pro- procedimentos de aproveitamento econômico junto
cedido nominalmente a ela, por meio de recolhimento aos usuários de obras intelectuais e prestadores de
por via bancária, mediante documento emitido pela serviços de arrecadação e distribuição, limitando-se
arrecadadora. ao exame de atos pertinentes a tal utilização e atuan-

§ 62 Não terá validade jurídica o pagamento efe- do por intermédio de profissionais credenciados.
tuado em moeda corrente efetivado a agentes fiscais, Art. 5º É aplicável as atividades de exercício de
prepostos, procuradores ou funcionários das gesto- gestão coletiva de direitos autorais, o XVI do artigo 21
ras coletivas de direitos autorais de execução pública. da Lei n2 8.884, de 11 de junho de 1994, desde que a
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O primeiro passo rumo ao saneamento desse
sisk'lma viciado, hoje explorado como direito adquiri
do, ma~s esqueceu que o Ecad, surgiu na égide da Lei
nº 5.988/7:'3, imposto pelo regime militar. As associa
ções rnenores, lutaram pelas mudanças, buscaram o
voto unilário, o direito de fixar preço justo, desejaram
mudar os Estatutos do Ecad, sem sucesso.

Plgora o Ecad, deseja fixar-se como protetor úni
co dos direitos do autor, tomando por base o texto da
Lei nº 9.610/98, que tem em seu artigo 99 algo impró
prio, que afronta o direito associativo previsto consti
tucionalmente.

O que existe hoje, traduzindo, não resta declarar
que fere todo um sistema constitucional.

Na Assembléia do Ecad, há dois pesos e duas
medidas. não há a menor dúvida. É preciso, pois, adotar
o princípio básico, basilar do direito, da isonomia e de
volver lógica. e justiça ao sistema de arrecadação do di
reito aut.oral. Não é apenas a maneira mais rápida e efi
caz de salvá-lo: é simplesmente a única, por fim no art.
99 da Lei n2 9.610/98, obrigando assim que todas as
AS30ciações independentemente com autonomia criem
ou recriem a forma de arrecadação, acabando de vez
com o monopólio. Como exemplo, podemos afirmar,
que uma entidade associativa, que fora expulsa do
Ecad, como um cão, voltou ao seu vômito, para não su
cumbir, regressou a Assembléia Geral do Ecad, acor
rentad8., pois voltou como administrada pelas maiores,
que dando em silêncio, sem qualquer direito a voto.

O que vemos é uma inversão de papéis e valo
r'as, os "grandes", que saquearam os autores, admi
nistram os recursos dos autores nacionais, e muito
mal, fazem pose de salvadores e jogam a culpa nos
que não aceitam administração e cobrança imposta,
sem transferência, ficando uma cortina de fumaça so
bre a verdadeira arrecadação dos direitos autorais.

i\]ossi:l lute? é para acabar com a ganância dos
produtores internacionais que dominaram o mercado
da música nacional.

O Ecad, desejando manter esse monopólio, gas
ta milhões de reais com advogados, que declaram que
nas ações há peculiaridades, como evitar suspensão
de lirninar da eficá,cia do art. 99, tudo para manter o
monopólio. Não aceitam a criação de outro órgão de
8Jrecadação, a exemplo do que ocorre nos países de
senvolvidos, dirigidos pejos compositores que, assim,
ficaram livres dos ineficientes intermediadores.

Esse é o clamor dos autores, titulares de direitos
autorais. Desejam que nenhum estrangeiro mesmo
que naturalizado, administrem seu direito.

\J&G SeS8Õ(~S, 27 de outubro de 1999. 
'UlJ,J;,wJd@l'val.é lerdo, chegand)

o Ecad, criou um monopólio GOill de
grandes sociedades, criando atrücid8,de. contra
os autores da música brasileii'8., pE'imiiJnd,,) wn colapso
no mundo arrecadador, ignorando ",obre
vivem das migalhas dos direitos auti:orais.

O esforço do autor é no s::?ntieJo eJ,?; ilnp(~c~k um
desastre, nada mais.

Desejam que qualquer socied21de naeioil:ti, h3-
nha um mínimo de 5'1 % rn!3rnbros e
sua direção seja de Autor Brasi!e!m não iv'!üJraiiz:ado.

Os números apresentGl.dGs ao p!Jbiit;o e pelas
notícias existentes na mídia, Q Ecad, faziOlnc,!o jogo de
terceiros, sofre colossa.l défk:-:it Cjue, como de
neve, desce a montanha onde e8t?JÜ'~o)dos o;;;
autores, compositores, mÚG,iC08 '8 EJ.m:mjt:\dorí.?,a.

Os números l3.ment.81velmente ni2lo 8,'~D :s0~n5i\ií2,is

aos autores, esta.ndo o Ecad, procuranc.iolomar-sEl
senhor da situaçã.o, tendQ como [Ja,:;ct. o G'lrL qUí",
fere o direito de f\ssoci8,Çi~.o.

A situação lamentave!mentiEi,
por medidas práticas epJ(! f:l:?F·@riiÍ1íJrn ;:t """''''",n,·.::""
citória que vive o autor da: música ',~"","~n.Ir\,,;d

Os dirigentes do Ecad, ignoram El cont:E,\ de
suas despesas, são pagas fX";!O 8:.UtOl nacional, trazEm
do efeitos colaterais na contabmdacle do autor, na eco-
nomia, dificultando a retmrl&da desenvolvimento das
entidades associativas, lEi (;irI~a social.

pessoa jurídica em nome da qua.l for r.1fi~tÍ(;2"C!1'J

de abuso de direito econõrniGo, fim, de
reto ou indireto ou sejarn 8l3l!S 8linljlr;:istn:l,c10res

nerados.
Art. 6º As associaqões que

nº 5.988/73, integrax6lm o (mic') ,o",'"',;':',,,;''''''''

arrecadação e distribuição, ,")11"1 cornurn, 010:3 (~ilj3iic)8

relativos à execução pÚL1!ic8. das OtJf81.l?, E~ iite
ro-musicais e de fonogl"amaI3, inGlwJiv,ô) por m;~)io (~t~

radiodifusão e transmiss8!o por qu,s,lqU'::;Jr modalitjE,de
e da extinção de obras audiovisuais, tG,rão (30
senta) dias para sua disso!UÇBI.O, evi'i:8Jldo-S\(3)
qualquer intervenç§.o de l:t.~rGeire8.

Art. 7º Esta lei entns. em vigor l1i0. oJ.;:\~a da :3UE\ pu
blicação, revogadas as disposíçÔ!EJ8 em GonlPÉlrio, 1':'3

pecialmente no artigo 99:;; dalí5i nQ g,a'; 0,
de 19 de fevereiro de 1998, tendo apliC2lção '::18 nor
mas relativas ao registro deGOiT:~mte do ,E',rU~jo prinm3i
1'0 desta lei, sessenta dias apó:'!: ,l pG~O Mi
nistério da Cultura do ato ali Dl"("vi~'~o.

Outubro de 1999



Justificação

Antes considerada uma indicação terapêutica
de resultado duvidoso, hoje a técnica vem se mos
trando eficaz na reversão de quadros resistentes de
obesidade, já apresentando no País, uma casuística
elevada e de resultados positivos. Até o momento, to
davia, a cirurgia vinha sendo feita quase exclusiva
mente em hospitais privados.

Com decisões judiciais recentes que obrigam o
SUS a arcar com o procedimento, julgamos oportuno
que a questão se resolva por norma legal.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.397, DE 1999

(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Requer envio de requerimento de
informações anexo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e no art. 116, inciso 11, do Regi
mento Interno, sejam solicitadas informações ao Sr.
Ministro da Fazenda, conforme documento anexo,
para esclarecer quantas foram as autuações a em
presas, no primeiro semestre deste ano, quanto ao
CPMF, bem como qual seu valor e tipificação, e se
existe programa de combate à sonegação da Contri
buição em apreço.
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INDICAÇÃO Nll 559, DE 1999 da Taxa de Referencial de Juros - TR - por um índice
(Do Sr. Luiz Bittencourt) de correção que melhor reflita a variação do preço

dos imóveis.Sugere a realização de estudos de
viabilidade de substituição da Taxa de Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. -
Referencial de Juros - TR, por um índice Deputado Luiz Bittencourt
de correção que de fato reflita a variação PROJETO DE LEI Nll 1.941, DE 1999
dos preços de imóveis. (Do Sr. Luiz Bittencourt)

Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, Obriga o SUS a realizar a cirurgia de
Reconhecemos o esforço que vem sendo dispen- gastrectomia parcial, no tratamento da

dido pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco obesidade mórbida.
Central para a redução das taxas de juros. Esperamos O Congresso Nacional decreta:
que as medidas adotadas conduzam realmente ao ob- Art. 1º O SUS - Sistema Único de Saúde, por
jetivo tão almejado pela sociedade brasileira. meio de sua rede própria ou conveniada oferecerá,

Entretanto, permanece um ponto fundamental, sem qualquer pagamento direto pelo paciente, a ci-
ainda não atingido pelas medidas recentemente rurgia de gastrectomia parcial, como indicação tera-
anunciadas: a aplicação da TR como indexador nos pêutica-cirúrgica da obesidade mórbida.
contratos de financiamento habitacional. Art. 2º O SUS incluirá o procedimento na sua ta-

Criada em 1991 como taxa de referência de juros bela de procedimentos e de honorários médi-
para a economia, a TR passou a ser utilizada como índi- co-hospitalar.
ce de correção daqueles contratos, sob o argumento da Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
necessidade de "casamento" das operações ativas e blicação.
passivas das instituições financeiras. Porém, a obrigato
riedade de aplicação de recursos da caderneta de pou
pança em financiamento habitacional foi reduzido gra
dualmente, estando atualmente em 60%.

Evidentemente, a permanência da TR como in
dexador onera desmasiadamente os mutuários, cujos
saldos devedores têm crescido muito acima da varia
ção dos preços de imóveis.

Desta forma, sugerimos a este Ministério a reali
zação de estudos de viabilidade de substituição da
TR por índice de correção que reflita de fato a varia
ção dos preços de imóveis. Contamos com o espírito
público de V. Exª.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO N!! ,DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Fazenda, sugerindo a realiza
ção de estudos para substituir, nos con
tratos de financiamento habitacional, a
Taxa Referencial de Juros - TR - por ou
tro índice de correção.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 113, inciso

I e § 1º, do Regimento Interno, seja encaminhado ao
Sr. Ministro da Fazenda a Indicação em anexo, suge
rindo a realização de estudos, visando a substituição
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Justificação

A idéia é colher subsídios para formação de es
tudos, pertinentes ao a~sunto em questão.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, conforme especifica.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Solicito de V. Exª informações sobre (1) quantas

foram as atuações a empresas, no primeiro semestre
deste ano, quanto ao CPMF, bem como qual seu (2)
valor e (3) tipificação, e se (4) existe programa do
combate à sonegação do tributo em apreço.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI N!! 1.942, DE 1999
(Do Sr. Marçal Filho)

Dispõe sobre dedutibilidade na for
mação da, base de cálculo do IR, como
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Esta lei trata de dedutibilidade no cálculo

do Imposto de Renda.
Art. 22 O art. 4'2, inc. 111, e o art. 82 , inc. 11, alínea c,

da Lei n2 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art.4º .
111 - a quantia de R$360,OO (trezentos

e sessenta reais) por dependente; (NR)"
"Art. 82 ..

11- .
c) a quantia de R$4.320,OO (quatro mil,

trezentos e vinte reais), por dependente; (NR)"

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

As alíquotas do Iimposto de Renda não são
causa isolada da carga tributária que assola o contri
buinte neste País. Contribuinte este já sofrido pelo ba
ixo retorno que encontra do imposto que paga, por
quanto são sabidamente parcas as condições de saú
de, educação, transporte, entre outras, com que se
defrontam diuturnamente os brasileiros.

A parte dos altos percentuais que se cobram - e
piorando ainda mais a situação do sujeito passivo -,

têm-se limites de dedução incompatíveis com a reali
dade a que visam.

De três importantes deduções hoje legitima
mente permitidás - pensão alimentícia judicial, contri
buições previdenciárias e despesas com dependen
tes de quem paga o imposto, as duas primeiras, justa
mente, não têm limite de utilização. A última, inconce
bivelmente, não passa de irrisórios noventa reais por
mês, há anos.

Ora, sabe-se que, embora a inflação no Brasil
não seja a incontrolada inflação de antes, que existe.
Portanto, não se compreende que persista limite "per
manente" no efeito, pois que é uma maneira perversa
de aumentar disfarçadamente o imposto, já conside
ravelmente elevado.

Nesse efeito, nosso projeto contorna o proble
ma, tornando as coisas aos devidos lugares, voltando
a imperar a lógica e o bom-senso. Simplesmente,
passamos os limites em apreço de R$90,OO para
R$360,OO mensais e, correspondentemente, amenta
mos seu valor anual de R$1.0aO,00 para R$4.320,OO.

Nessa conformidade, temos a certeza de estar
contribuindo para o desafogo econômico·financeiro de
enorme parcela da população deste País, que, ao pa
gar o Imposto de Renda, por todos esses últimos anos,
sem que lhe tenha sido aumentado o limite de gastos
para com dependentes, sem sombra de dúvida está
pagando injustamente um imposto maior, o que se
agrava, porque isso se dá num momento em que há
desemprego, carestia e depressão econômica, fato
que de per si já se constitui em gravame suficiente ao
sujeito passivo que paga tributos neste País.

Ante isso, contamos com o devido endosso de
nossos ilustres pares no Congresso Nacional, para
sua necessária aprovação.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI N!! 1.943, DE 1999
(Do Sr. Marçal Filho)

Obriga o fornecimento gratuito pelo
SUS, de fitas reagentes para medição de
glicose, a diabéticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O SUS - Sistema Único de Saúde, por

meio de sua rede de unidades básicas próprias, con
tratadas ou conveniadas, disponibilizará gratuitamen
te aos portadores de diabetes a fita reagente para
medição de glicose no sangue.

Parágrafo único. Para juz ao benefício, o usuário
doSUS deverá estar cadastrado no programa corres-



Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 2º do artigo 50 da

Constituição Federal, combinado com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Sejam
solicitadas ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvi
mento, as seguintes informações:

O Diário Oficial do último dia 11 de outubro
trouxe o resultado da concorrência nº MIP/CN-1/99,
presidida pela Comissão de Licitação Especial do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), cuja finalidade é "a contratação de
empresas especializadas para a prestação de servi
ços técnicos visando a realização de estudos para
modelagem da atuação das Instituições Financeiras
Públicas Federais".

Em vista disso, requer seja enviada, ao deputado
subscritor, cópia integral de todas as propostas apre
sentadas pelas empresas que participaram do referi
do processo Iicitatório, acompanhadas dos respecti
vos documentos e anexos, se houver.

Justificação

Com a concorrência para a consultoria que vai es
tudar um novo modelo para a atuação dos bancos públi
cos federais, foi dado um passo fundamental para a re
estruturação que o Governo quer implementar no setor.

A questão, portanto, diz respeito a toda a socie
dade brasileira, que precisa acompanhar de perto
todo o processo que vai mexer num setor estrutural de
nossa economia.

Com o presente requerimento, cumprimos, portan
to, uma das obrigações constitucionais do Parlamento,
que é a de atuar como fiscal dos atos do Executivo.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1999. 
Deputado Ricardo Berzoini (PT-SP).

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Jair Bolsonaro, Deputado Federal - PPB/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.399, DE 1999

(Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini)

Requer informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento.

Justificação

O controle adequado do diabetes é uma das prin
cipais medidas para o não agravamento da doença
que, ocorrendo onerará pesadamente o orçamento do
SUS, dadas as complicações clínicas decorrentes.

Por outro lado, de fácil manejo, a fita de medição
de glicose, todavia cara e de difícil acesso à popula
ção em geral.

Assim, o fornecimento pelo SUS não só ajudará
no controle da doença, como significará a diminuição
de despesa do usuário que, de certo, consome outros
medicamentos, também caros.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Marçal Filho.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.398, DE 1999

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda sobre servi
dores ativos da União.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex'I, seja enca
minhado ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o
presente pedido de informações:

- qual o número total dos servidores
ativos do Plano de Classificação de Cargos
e Salários (PCC);

- quantidade de servidores de acordo
com as faixas salariais abaixo:

- até R$200,00
- de R$201,00 a R$400,00
- de R$401 ,00 a R$600,00
- de R$601,00 a R$800,OO
- de R$801 ,00 a R$1.000,00
- de R$1.001 ,00 a R$1.200,00
- de R$1.201 ,00 a R$2.000,00
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pondente de controle da doença no serviço básico da - de R$2.001 ,00 a R$3.000,00
saúde do tipo Posto ou Centro de Saúde. - de R$3.001 ,00 a R$4.000,00

Art. 22 As despesas decorrentes da aplicação da - de R$4.001 ,00 a R$5.000,00
medida correrão por conta do orçamento municipal -,de R$5.001 ,00 a R$6.000,00
do~SUS e corresponderão, na tabela do SUS, a um _ de R$6.001 ,00 a R$7.000,00
procedimento específico integrante dos serviços am- _ de R$7.001 ,00 a R$8.000,00
bulatoriais básicos.

- acima de R$8.001 ,00
Art. 32 O Poder Executivo regulamentará a apli-

cação da norma e o seu valor de remuneração, no
prazo de 60 (sessenta) dias. '

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



"Art. 17 ..
V - fidelidade partidária.

Art. 55 ..
VII - que se filiar a partido político di

verso daquele pelo qual foi eleito."

- Como será complementada a folha
de pagamento quando os valores resgata
dos forem insuficientes, já que o principal é
amortizado em parcelas mensais com taxas
percentuais jecrescentes (comunicado
SMP-013/97, CETIP, de 18-12-97)?

- Qual a garantia aos aposentados e
pensionistas remanescentes após março de

_2022, quando será resgatada a última par
cela, na hipótese de que a Empresa não
mantenha ou continue suas atividades?

- Em caso de privatização do Banespa,
a quem caberá a responsabilidade de admi
nistrar o passivo previdenciário em questão?

- Fornecer cópia do contrato de federa
Iização do Banco.

Justificação
Os temas em questão atingem milhares de tra

balhadores do Banespa, além de terem grande reper
cussão nos compromissos do atual controlador dessa
instituição financeira, ou seja, a União. Como o
Banespa se encontra em processo de privatização, é
fundamental que esta Casa tenha clareza quanto a
todas as obrigações existentes em relação ao Banes
pa, inclusive para dar maior transparência a todo o
processo e prevenir problemas como os relativos à
Embratel quanto aos aspectos tributários.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Ricardo Berzoini, (PT-SP).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 143, DE 1999

(Do Sr. Freire Júnior e outros)

Dispõe sobre fidelidade partidária.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. Acrescente-se o inciso V ,ao caput
do art. 17 e o inciso VII ao caput do art. 55,:na forro"
abaixo:
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES - Fornecer cópia lOS documentos per-
Nl! 1.400, DE 1999 tinentes a essa questão.

(Do Deputado Ricardo Berzoini) 3) Com relação aos títulos resgatados mensal-
Requer informações ao Exmo. Se- mente:

nhor Ministro de Estado da Fazenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 2º do artigo 50 da

Constituição Federal, combinado com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam
solicitados ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, as
seguintes informações:

1) No que se refere ao Estudo Atuarial, que defi
niu o valor"correspondente aos títulos da dívida públi
ca destinado ao pagamento de complementação de
aposentadoria aos funcionários admitidos no Banes-
pa até 22-5-75 e pensionistas:

- Quais os critérios adotados em sua
elaboração?

- O Estudo Atuarial prevê o pagamen
to do passivo contingente trabalhista oculto,
ou seja, as ações judiciais em andamento e
futuras, as promoções dos funcionários da
ativa, as aposentadorias por invalidez, etc.?
Em caso negativo, a quem competirá honrar
tais compromissos?

- Fornecer esclarecimentos sobre a
atualização do Estudo Atuarial para se ajus
tar à situação concreta decorrente da con
cessão de novos benefícios.

- Fornecer cópia do referido Estudo
Atuarial.

2) Com relação ao resgate mensal dos títulos
públicos federais que farão face à complementação
de aposentadoria e pensão dos funcionários do Ba
nespa admitidos até o dia 22-5-1975, em montante
superior ao da Folha de Pagamento dos aposentados
e pensionistas, indagamos:

- Por que foi definido o resgate desses tí
tulos em valor superior ao da folha mensal des
tinada a esses aposentados e pensionistas?

- Como e a que taxa está sendo apli
cado esse montante resgatado, do dia 15
(em que ocorre o resgate) até o dia 20
(quando é efetuado o pagamento da folha)?

- Como e a que taxa estão sendo apli
cadas as "sobras" mensais?

- Sob qual rubrica estão sendo conta
bilizadas as "sobras" e seus rendimentos?

- Quais os critérios que garantirão que
esses valores terão preservada a sua finali
dade, ou seja, a de complementar as apo
sentadorias?



51294 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

Justificação

Vivemos uma crise institucional que ameaça a de
mocracia. O descrédito do poder público é fato. O Poder
Legislativo sofre, em especial, severas críticas nos meios
de comunicação e, sobretudo, na maioria da população.
Cumpre resgatar o quanto antes a confiança nas institui
ções. Cabe a nós, parlamentares, darmos o exemplo.

Um dos aspectos que mais afetam a imagem do
Parlamento éa incessante troca de legendas partidárias,
sobretudo nesta Câmara dos Deputados. Mesmo exis
tindo argumentos legítimos a favor da liberdade de filia
ção, acreditamos que esta deve restringir-se aos candi
datos. Uma vez eleitos, a bem da verdade, mudar de le
genda significa, aos olhos do eleitor, principalmente,
uma quebra de contrato, uma perda de confiança.

Urge recuperar nossa auto-estima e a estima da
população para com os políticos e a política. Por isso,
solicito aos meus nobres pares a aprovação desta
proposta de emenda à Constituição Federal que eli
minará um foco de críticas e de descrédito. A demo
cracia só sobrevive com a confiança dos eleitores, e
esta confiança passa pelo respeito para com o eleitor.

A instituição da fidelidade partidária para os ele
itos é condição sine qua non para fortalecer a demo
cracia, ao fortalecer os partidos políticos que são a
base do Estado Democrático de Direito.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Freire Júnior.

INDICAÇÃO NR 560, DE 1999
(Da Srl! Ana Catarina Alves)

Sugere a criação da Escola Nacional
de Agricultura do Nordeste.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Tendo em vista que o nordestino do semi-árido

não tem conseguido desenvolver uma linha de ação
agrícola adequada às condições climáticas, ao efici
ente cultivo da terra e à cultura de seu povo, solicita
mos a Vossa Excelência que crie a escola Nacional
de Agricultura do Nordeste, em benefício dos milhões
de brasileiros que, naquela região, lutam pela sobrevi
vência através do persistente trato com a terra.

Justificação

O Nordeste brasileiro, com parte de seu clima
semi-árido, tendo terra fértil, rica em espécies frutífe
ras e muitas plantas que produzem fibras, ceras e 61e
os vegetais, tem enfrentado enormes dificuldades na
produtividade de sua caatingas.

Os conhecimentos e a tecnologia à disposição
dos agricultores que vivem na região são insuficien·
tes para fazer com que a terra produza dentro de pa-

drões razoáveis. Com manejo equivocado, instru
mentos e insumos insuficientes ou mal utilizados,
uma terra que é fértil e poderia constiuir-se em uma
grande riqueza para seu povo, permanece com baixa
produtividade ao longo do tempo.

Considerando que as escolas técnicas agrícolas
federais da região destinam-se a formar jovens que con
cluíram o ensino fundamental em curso que têm dura
ção média de 3 anos, torna-se imprescindível que seja
criada no Nordeste uma escola em outros moldes, des
tinada a atender diretamente aos agricultores já em
ação no semi-árido e a seus descendentes.

Uma escola que, além de formar profissionais
das Ciências Agrárias para promover o desenvolvi
mento sócioeconomico e a formação de uma cons
ciência de "agente social", na organização de seu
projeto pedagógico, leve em consideração:

• o desconhecimento da realidade do pequeno
agricultor e seus sistemas de produção;

• a proliferação de cursos que não respondem à
necessidade dos agricultores;

• o distanciamento dos que comandam a escola
daqueles que sobrevivem da terra;

• a ausência de contato direto dos professores e
alunos com a realidade rural, que gera formação ex
cessivamente teórica, abstrata e irrelevante.

É imprescindível que a Escola Nacional de Agri
cultura que estamos propondo seja instrumento para o
sucesso de programas de treinamento em todas as áre
as ligadas à produção da terra, aqui entendidas, como
todo o complexo agrícola, a produção agropecuária, co
mercialização, e abastecimento de produtos e insumos,
agroindústrias e indústrias de insumos agropecuários.

Épreciso que o produtor rural- que não sabe fazer
outras coisas além daquelas que seus antepassados fa
ziam, ultrapasse a fase de uma agricultura tradicional,
fundada em desconhecimento de técnicas que reduzem
riscos financeiros, criem plantas resistentes à seca e a
doenças, com práticas que reduzem os efeitos do clima.

Senhor Ministro,
Com a expectativa de que a Escola Nacional de

Agricultura seja um centro irradiador de conhecimen
tos para todo o Nordeste e, em articulação com as es
colas agrícolas, as agrotécnicas federais, os cursos
de Agronomia e Medicina Veterinária das Universida
des Federais da região modifiquem o quadro rural
nordestino, é que contamos com a aquiescência de
Vossa Excelência a nossa Indicação.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputada Ana Catarina Alves.
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REQUERIMENTO
(Da Sra. Ana Catarina)

Requer o envio de indicação a Sua
Excelência o Ministro-Chefe da Casa Ci
vil da Presidência da República, sugerin
do a inclusão, no Programa Comunidade
Solidária, de todos os Municípios do
Estado do Rio Grande do Norte assola~

dos pela seca.

Senhor Presidente,
Requero a V. Exª, nos termos do art. 113, inciso I e

§ 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
seja encaminhado a Sua Excelência o Ministro-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República a indicação
em anexo, que sugere a inclusão, no Programa Comu-

REQUERIMENTO estatísticas fornecidas pelo programa, mostram que
(Da S~ Ana Catarina Alves) dos 162 municípios potiguares, apenas 56 estavam

Requer o envio de Indicação ao Po- sendo contemplados nesse ano. Até o presente mo-
der Executivo, relativa à criação da Esco- mento, ou seja, três anos depois, só três novos muni-
la Nacional de Agricultura no Nordeste. cípios desmembrados daqueles que já eram atendi

dos foram acrescentados à lista dos beneficiados.
Senhor Presidente, O clima semi-árido predomina em quase todo o
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Q, do Regi- interior do E:stado. Na parte oeste, prolonga-se até o Iito-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a ral norte. Em sua totalidade, a região dominada por
V. Exª, seja encaminhada ao Ministério da Educação esse tipo de clima corresponde-se até o litoral norte. Em
a Indicação em anexo, sugerindo a criação da Escola sua totalidade, a região dominada por esse tipo de clima
Nacional de Agricultura do Nordeste. corresponde a 57% da superfície estadual e, mesmo

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. - em períodos normais de chuva, apresenta um exceden-
Deputada Ana Catarina Alves. te de água inferior a 40mm, nos meses de março e abril.

Com a estiagem, esse índice pode assumir valores in
significantes, com os registrados no presente ano.

Já o clima do tipo árido, que não apresenta qual
quer excedente de água durante o ano inteiro e abran
ge 18% da superfície estadual, predomina no centro e
na parte central do litoral norte, prolongando-se numa
faixa contínua até o extremo sul do estado.

De um total de 90 municípios localizados nessas
duas regiões, apenas 19, ou seja, 17%, são atendidas
pelo Comunidade Solidária. Nas mesorregiões geográ
ficas do Seridó Oriental, um dos lugares mais pobres do
país, nenhum município é atendido pelo programa.

Diante do exposto, consideramos justa a inclu
são dos municípios do Estado do Rio Grande do Nor
te atingidos pela seca na área de atuação do Progra
ma Comunidade Solidária, uma vez que a previsão
oficial de abrandamento dos efeitos da estiagem na
região não se confirmaram e, ainda assim, as verbas
federais de ajuda aos flagelados foram reduzidas à
metade, quando não cortadas totalmente.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputada Ana Catarina.

INDICAÇÃO NQ 561, DE 1999
(Da Sra Ana Catarina Alves)

Sugere a inclusão, no Programa Co
munidade Solidária, de todos os municí
pios do Estado do Rio Grande do Norte
atingidos pela seca.

Excelentíssimo Senhor Pedro Pullen Parente, Mi
nistro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República,

Como é do conhecimento de todos os brasileiros,
o tão esperado fim da estiagem no Nordeste não acon
teceu. Passadas as primeiras chuvas de março, que
trouxeram um pouco de alento aos flagelados, a seca
voltou a castigar a região com toda sua força. Mesmo
para a Zona da Mata e o Agreste, que tradicionalmente
apresentam índices pluviométricos superiores aos do
sertão, o Instituto Nacional de Meteorologia -INMET 
prevê para este ano uma redução das precipitações
em torno de 25%, em relação ao ano passado.

Cumpre lembrar que 1998 foi um dos piores
anos de estiagem na história do país. E as previsões
do Inmet indicam que 1999 vai ser ainda pior. Mesmo
assim, o Governo Federal anunciou, no início do ano,
uma redução de 50% nas verbas destinadas ao com
bate à seca no Nordeste.

O ajuste fiscal das contas públicas, que vem
sendo firmemente conduzido pelo Governo Federal,
merece nosso apoio. Mas, tendo em vista o acirra
mento das condições climáticas no Nordeste, acredi
tamos que as previsões de gastos, em nível federal,
para ajuda à região, deveriam ser revistas, no sentido
de atender as áreas atingidas pela seca.

Especialmente no caso do Rio Grande do Norte,
temos observado que o Programa Comunidade Soli
dária vem demonstrando sua eficiência e agilidade no
atendimento às populações carentes. Porém, o nú
mero das municipalidades atendidas no Estado per
manece inalterado desde o ano de 1996. Com efeito,



"Art. 1º ..

v - representantes come, "ciais autO·
noníOS.

Ar!. :39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A proposição legislativa que submetemos à de·

cisão do Congresso Nacional não tem outro objetivo
senão °ele dispensar aos representantes comerciais
autônomos tratamento igualitário ao recebido pelos
motoristas de táxi no que se refere à isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na
aquisição de automóveis de passageiros.

A profissão, verdadeiro elo entre a indústria, o
comércio, os importadores e os exportadores, é con-

Justificação

Segundo a legislação em vigor, a composiçã.o
dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade
deve obedecer à proporção de 2/3 e 1/3 de contado
res e técnicos de contabilidade, que são detentores

PROJETO DE LEI N2 1.944, DE 19:;li9
(Do Deputado Edmar Moreira)

Altera o Decreto-Lei nQ 1.(411), di'" 2"
de outubro de 1969, que "dispõe se/ore
os Conselhos Federal e Regionais de
Contabilidade, regula a eleição de seus
membros, e dá outras providênci61s."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 19 do Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de

outubrode 1969, passa a vigorar com a seguinte redEtç:ê.o:

"Art. 19 ..

§ 1º A composição dos Conselhos
Federal e Regionais de Contabilidade obe
decerá à proporção de 50% (cinqüenta por
cento) de contadores e 50% (cinqüenta por
cento) de técnicos de contabilidade." (P~FI)

§ 2º Nos cálculos para fixar a composi
ção e a renovação referidas no § 1º, o resto ou
sobra por divisão inexata para a unidadE) SEJi'á

atribuído à representação majoritária." (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Arnaldo Faria de Sá)

Requer a convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados para o
dia 20 de janeiro de 2000, às 10 hOr~i~jo

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a Ve"êJS3 Exce
lência, com base no artigo 68 do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, a convocação de Sess60 Solene
desta Casa para o dia 20 de janeiro de 2000, às 10
horas, a fim de homenagearmos a todos os aposenta
dos, por ocasião do Dia Nacional dos Aposentados,
comemorado anualmente em 24 de janeiro.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal/São Paulo
Valdemar Costa Neto.
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nidade Solidária, de todos os municípios do Estado do Qt21 formaç~\ UniVGi'';:, ~Ji8. Ci de 2º grau na área de
Rio Grande do Norte assolados pela seca. Conta.bilidc,'i'. ~'.é~'3p8Gtivamente,

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1989. - ESSêi:JJ":,:>orção na composição dos órgãos de
Deputada Ana Catarina Alves. fisGaH~,.;açãoQ')8 profissionais do setor é injusta em re

lação aos técnicos de contabilidade, que perfazem
atualmerJ\' '3'3% dos contabilistas.

O projeto de iei, fundando-se no prin-
cípio da tem por objetivo alterar o critério
atual, estcá:;elecendo o mesmo percentual para técni
cos e contadores,

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Edman' f\ii@rt~ilfa.

PRO,;CYO D~ l~1 [~Q 1.945, DE 1999
(Do Sr. Joel de Hollanda)

Acrest:e!lta inciso ao art. 1Q da Lei
nll 8.989, de :.:e4 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre Isel,ção do IPI na aquisição
de autolilóve~s pai~1Ei utilização no transpor
te autônorll1o de passageiros (táxi) e por
pessoas r;~u'l:adoras de deficiência física,
no sefi~idü ,.•a incluir 110 benefício fiscal os
represent~mtescomerciais autônomos.

\) Congresso Nacional d:"Greta:
Art. 1Q Esta lei acrescenta inciso V ao art. 1Q da

Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI) na aquisiçf\o de automóveis para utiliza
ção no transporte autônomo de passageiros (táxi) e
POI' pessoas portadoras de deficiência física, no senti
do de incluir no beneffc:io fiscal os representantes co
merciais autônomos.

Ar!' 2!1 O art. 1ºda Lei n!2 8.989, de 24 de fevereiro
de 1996, passa a viger acrescido do seguinte inciso V:
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siderada atividade comercial fundamental e indispen
sável para o desenvolvimento de qualquer setor pro
dutivo. Do fruto de seu trabalho decorrem receitas tri
butárias federais, estaduais e municipais.

Trata-se de uma categoria que, há mais de quin
ze anos, vem reivindicando o justo benefício em rela
ção ao seu principal instrumento de trabalho, o auto
móvel, uma vez que a maior parte de sua atividade la
borai é exercida em viagens intermunicipais.

Segundo levantamento realizado pelo Conse
lho Federal da categoria, o representante comercial
percorre aproximadamente 36.000km por ano, nos
mais diversos tipos de estradas e condições climáti
cas, o que ocasiona desgaste e depreciação prema
turos do veículo utilizado. Considerando-se o consu
mo médio do automóvel nacional de 8 km/litro, temos
um consumo de 4.500 litros de combustível por auto
móvel a cada ano.

Com a desoneração do IPI, o mesmo Conselho
estima que serão vendidos, no primeiro ano de vi
gência da nova lei, cem mil novos automóveis, que
consumirão 450 milhões de litros de combustíveis
por ano, o que, segundo fontes oficiais, proporciona
ria emprego direto para 75 mil pessoas, na agricultu
ra, indústria e distribuição, sem levar em conta os
empregos indiretos nos setores de transporte, distri
buição e venda de combustíveis.

Além disso, é importante que analisemos o pro
jeto à luz do que determina a Lei nº 9.660, de 16 de ju
nho de 1998, ou seja, que qualquer veículo leve, com
capacidade de motorização superior a mil centímetros
cúbicos, somente poderá ser adquirido por pessoa físi
ca com incentivo fiscal ou subvenção econômica quan
do movido a combustível renovável. Com isso, tere
mos, como vantagers adicionais, substancial redução
da poluição que atinge a camada de ozônio, redução
no número de casos de doenças respiratórias decor
rentes da poluição, e estímulo à produção nacional de
combustíveis renováveis, sobretudo no âmbito do Pro
grama Nacional do Álcool.

O benefício ora proposto já foi aprovado pelo
Congresso por ocasião da votação da própria Lei
nº 9.660/98. Entretanto, o Presidente da República,
embora não discordasse da conveniência da isenção,
entendeu que a concessão do benefíco, em cumpri
mento ao que determina o art. 150, § 6º, da Constitui
ção, dependeria de lei específica. Dessa forma, espe
ramos que os Parlamentares mantenham a posição
favorável já manifestada em favor dos representantes
comercias, autônomos, para que estes passem a fa
zer jus à isenção de que, hoje, já gozam os motoristas
profissionais de passageiros.

Sala da Sessões, de de 1999. -
Deputado Joel de Hollanda.
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PROJETO DE LEI Nl! 1.946, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab)

Institui a tarifa social de energia elé
trica para consumidores residenciais de
baixa renda.

O Congresso Nacional, nos termos dos arts. 48,
61 e 66 da Constituição Federal, decreta:

Art. 1º Esta lei institui a tarifa social de energia
elétrica para consumidores residenciais de baixa ren
da.

Art. 2º Fica instituída a tarifa social de energia
elétrica, a ser cobrada de consumidores residenciais
que sejam considerados enquadrados na classe de
baixa renda.

Art. 3º Os critérios para o enquadramento na
classe de consumidores residenciais de baixa renda
serão definidos em ato regulamentar do Poder
Executivo, dentro do prazo de noventa dias a contar
da publicação desta lei.

Art. 4º O valor da tarifa social será calculado so
bre a tarifa básica da classe residencial, definida pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à
qual se aplicarão os seguintes descontos:

I - sessenta e cinco por cento, sobre a parcela
de consumo mensal até trinta quilowatts-hora;

11 - quarenta e cinco por cento, sobre a parcela
de consumo mensal entre trinta e um e cem quilo
watts-hora;

111 - dez por cento, sobre a parcela de consumo
mensal entre cento e um e duzentos quilowatts-hora.

Art. 5º As concessionárias de serviços públicos
de distribuição de energia elétrica terão prazo de no
venta dias, a contar da data de regulamentação desta
lei, para realizar o cadastramento de seus consumi
dores que se enquadrem nos critérios definidos para
a classe residencial de baixa renda.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto
neste artigo sujeitará os infratores às multas e demais
penalidades previstas no regulamento, sem prejuízo
de outras sanções previstas nos respectivos contra
tos de concessão e na legislação aplicável.

Art. 6º Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Justificação

Num país com tantas desigualdades SOCIaiS
como o Brasil, os grandes contingentes de cidadãos
carentes necessitam de pronto atendimento e socor
ro, visando a reduzir seu sofrimento, pois muitos de
nossos conterrâneos não têm como prover o seu sus
tento e o de suas famílias sem ajuda, que deve vir
principalmente da esfera governamental.

Uma das várias atitudes de que se pode lançar
mão para a redução desse verdadeiro apartheid so
cial é a implantação de uma tarifa social de energia
elétrica, visando a permitir o acesso dos mais neces
sitados a um insumo verdadeiramente indispensável
no mundo atual- a energia elétrica - a preços módi
cos, adequados à capacidade de consumo dessa
parcela da população.

É f~to que, em vários Estados e Municípios, já
se experimentou algum tipo de programa para a redu
ção de tarifas visando à população carente, obten
do-se algum êxito; na própria esfera federal o então
Departamento Nacional de Águas e Energi~ Elétrica
(DNAEE) determinou, através da Portaria nº 437/95,
que as empresas concessionárias de distribuição de
energia elétrica apresentassem suas propostas para
a definição de critérios de identificação e classifica
ção de consumidores residenciais de baixa renda.

Tal programa, contudo, não surtiu o desejado êxi
to, em razão da falta de interesse da maioria das con
cessionárias. Isso se deu, em boa parte, pela falta de
uma legislação que as obrigasse à implantação da cha
mada tarifa social, e levou mesmo a distorções gritan
tes, que ficaram demonstradas em recente estudo da
Aneel ("Nota Técnica nº 21/99 - SCRlANEEL.:', de 1º de
setembro de 1999), do qual destacamos, para ilustrar o
que afirmamos, os seguintes trechos:

"(...) Com relação à aplicação dos critérios para
enquadramento dos consumidores de baixa renda,
algumas empresas promoveram alterações entre de
zembro/97 e março/99. (...) As empresas CERJ,
AES-SUL, Copel, Cemat, Celpa, Celb, Coelba, Ceai,
Ceron e Saelpa promoveram recadastramento das
unidades consumidoras enquadradas na subclasse
baixa renda, o que levou a uma redução do número
de unidades consumidoras nesta subclasse. (...)"

"(...) A região Sudeste, a mais rica do Brasil,
apresenta o maior índice de consumidores de baixa
renda, chegando a 46,77% dos consumidores da
classe residencial em dezembro/97 e 42,34% em
março/99, e a região Nordeste apresenta índices de
14,67% e 11,80% no mesmo período. (...)"

"(...) O Estado do Piauí, área de concessão da
Cepisa, apresenta um dos menores índices de consu
midores residenciais classificados na subclasse bai
xa renda: 0,13% em dezelT\bro/97 e 0,11 % em mar
ço/99. (...)"

Ressalte-se, ainda, que o mesmo estudo apre
senta os resultados de uma pesquisa entre as diver
sas concessionárias, que verificou diversos valores
máximos para o enquadramento dos consumidores
de baixa renda, variando entre 140 e 220 kwh, en-



Justificação

O alcoolismo é problema universal. Demais dis
so, trans-histórico. Isto é, ocorreu em todos os países
e em todas as civilizações. É regra sem exceção.

Dionísio, deus grego "das bebedeiras", deu lu
gar a Baco, seu êmulo latino, que lhe não ficou atrás.
Basta que se lembre das assim chamadas bacanais,
verdadeiras orgias, regadas a vinho e outras bebidas
alcoólicas, que, como tudo que lembra álcool, tão-só
aparentemente fazem bem.

Talvez à exceção de pequeníssimas quantida
des de vinho tinto, às refeições, sabe-se que o álcool
só faz mal. A lista de enfermidades que traz é infinda,
a começar pela cirrose e a terminar pela loucura, o
delírio, a morte. Quanto ao vinho, o bem que faria,
sempre em pequenas quantidades, mal contrabalan
ça o mal que traz o fato de poder viciar quem tem ten
dências para tal.

É triste ver-se num hospital a trajetória por
exemplo do cirrótico, doença redundantemente tam-

PROJETO DE LEI Nl! 1.948, DE 1999
(Do Sr. Wilson Santos)

Dispõe sobre proibição a incentivo
fiscal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 112 São proibidos incentivos fiscais de qual

quer tipo, dirigidos às indústrias tabagística e de bebi
das alcoólicas.

Art. 212 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Esse atentado ao patrimônio brasileiro foi
denunciado pelo nobre Deputado Aldo Rebelo no
Correio da Cidadania, de 10 de julho, no artigo intitu
lado "Canibais do esporte". Segundo esse parlamen
tar, existe um "parasitismo às avessas: em vez de
apoiar e associar-se a legendas tradicionais, grandes
multinacionais tornam-se elas próprias os clubes e o
esporte".

Evidentemente, nosso projeto de lei é de nature
za moralizadora, tendo por objetivo evitar a total mer
cenarização e mercantilização do esporte brasileiro,
além de preservar mínimos de auto-estima e ética
nos negócios desportivos. Contamos, pois, com o
apoio dos nossos pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Wilson Santos.

Justificação

É amplamente sabido que a chamada globaliza
ção não respeita nem as tradições, nem a história,
nem os modos de ser e de viver dos povos. Até mes
mo o setor desportivo, inclusive o futebol "paixão na
cional", está sucumbindo aos interesses do capital
especulativo, trocando nomes e logotipos tradicionais

PROJETO DE LEI N2 1.947, DE 1999
(Do Sr. Wilson Santos)

Proíbe a substituição de nome tradi
cional de clube de futebol ou seu logoti
po por marca de produto, nome ou logo
tipo de empresa associada a título de pa
trocínio ou parceria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q São nulos de pleno direito os contratos de

patrocínio e de parceria que impliquem a substituição
de nome tradicional de time de futebol ou seu logotipo
por marca de produto, nome ou logotipo de empresa
associada a título de patrocínio ou parceria.

Art. 212 Para os fins desta lei, entende-se por pa
trocínio desportivo a exposição da marca de uma em
presa ou produto em uniforme de atletas e outros
equipamentos desportivos em troca de recompensas
financeiras, e por parceria, a associação de uma em
presa de investimento ou de marketing desportivo a
uma entidade de prática desportiva para fins de admi
nistração do desporto profi~sional.

Art. 312 Os oficiais de registro de pessoas jurídi
cas e de registro de títulos e documentos recusarão
fazer o registro ou a averbação da troca de nome tra
dicional de time de futebol por marca comercial, logo
tipo ou nome de empresa associada.

Art. 412 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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quanto que algumas delas não apresentaram seus de clubes e campeonatos por marcas comerciais ou
critérios ou sequer informaram se dispunham de tal agregando a nome de fantasia popularmente consa-
classificação. grado o nome do capitalista patrocinador ou investi-

É, portanto, no sentido de proteger e defender dor.
os interesses da população mais necessitada de nos
so País e garantir seu acesso a um serviço tão funda
mentai quanto a energia elétrica, a preços acessíveis
e dentro de suas possibilidades de consumo, permi
tindo-lhes usufruir dos confortos da sociedade atual e
propiciando-lhes uma vida mais digna, que vimos
apresentar a presente proposição, para a qual pedi
mos o importante e decisivo apoio dos nobres pares
desta Casa.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Gilberto Kassab.



VII- a indicação da legislação federal e estadual,
inclusive decretos e portarias, a que se está submeti
da a regulação do contrato;

PROJETO DE LEI Nl! 1.949, DE 1999
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Institui o contrato-padrão para a
prestação dos serviços de telecomuni
cações, energia elétrica, gás, águas e
saneamento por empresas públicas ou
privadas, e dá outras providências.

Art. 1Q As empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações, energia elétrica, gás, água e sa
neamento, sejam públicas ou privadas, ficam obriga
das a celebrar com os usuários contrato escrito de
prestação de serviços.

Parágrafo primeiro: o contrato de prestação de
serviços deverá conter, além das cláusulas essen
ciais aos contratos administrativos, as seguintes
cláusulas:

I - a especificidade do serviço prestado em
suas principais características;

11- a identificação e os acessos à unidade pres
tadora do serviço;

11I - os preços e os respectivos critérios de for
mação, as condições de pagamento e a periodicidade
de eventuais reajustamentos;

IV - os prazos de início efetivo dos serviços, e
de suas etapas, conforme o caso;

V - os direitos e responsabilidades das partes,
as penalidades cabíveis e os valores de multas;

VI - a obrigatoriedade do pagamento de multa
pela interrupção dos serviços por mais três horas,
contínuas ou ininterruptas no mês da prestação, não
inferior a 2% sobre o valor total da média arimética
das seis contas anteriores ao mês em que se deu o
evento, independente de requerimento do consumi
dor;
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bém chamada de cirrose hepática (a rigor, é exclusiva proibição de seu incentivo. Não quaisquer incentivos,
do fígado, que acaba por destruir, matando o doente). mas o incentivo por excelência, que o dinheiro, mola

De regra, o paciente, após inumeráveis entra- do mundo, implica.
das e saídas dos hospitais especializados, nas quais Ora, as duas maneiras mais tradicionais e mais
é explicitamente advertido de que se não parar de be- eficazes de promoção de praticamente qualquer em-
ber, falece, continua por beber e... morre!, tal a viru- preendimento são subsidiá-lo crediticiamente ou por
lência desse vício. via de incentivos tributários, exato o que nosso proje-

Das conseqüências sociais do mau hábito da to visa a eliminar.
bebida então, nem se fale. Famílias destruídas, misé- Ante isso, estamos convencidos de seu acerto e
ria, aumento incontrolável dos índices de criminalida- por isso contamos com o devido endosso de nossos
de, entre outros. ilustres pares neste Congresso Nacional para sua ne-

O tabagismo não lhe fica atrás. Através dos cessária aprovação.
anos, foram-se descobrindo mais e mais malefícios Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. -
que traz, tendo-se sem dúvida chegado ao ponto de Deputado Wilson Santos.
ser mais fácil "elencar" o bem que proporciona, pois
que sem nenhum favor não faz bem algum.

O cigarro rigorosamente, só faz mal. Literalmen
te, o fumo mata e estamos conversados. É isso.

Já é fastidiante, outrossim, abrirem-se jornais,
revistas, escutarem-se noticiosos e televisões, em
que cada dia mais males atribuíveis ao fumo se des
cobrem e em que mais escândalos vêm à tona, por
parte deste comércio abjeto que envolve o tabaco.

Em suma, ante o exposto, verifica-se, à evidên
cia, que o diagnóstico já está estabelecido e é de pIa
no indiscutível: é acaciano que a cachaça eo cigarro
fazem muitíssimo mal à saúde física e mental dos ci
dadãos e são sobremodo ofensivos à sociedade e ao
bem comum. Até esse ponto, "chove-se no molha
do".

Ante a inevitabilidade destas constatações, de
corre que todas as medidas que se façam contra es
ses dois verdadeiros flagelos da humanidade são
poucas. Todo esforço deve ser envidado para acabar
de vez com esses dois vícios, porque se sabe que
sua força não é de modo algum pequena. Não é à toa
que há AAA, campanhas antitabagísticas, ações de
ressarcimento contra morte pelo câncer, pela cirro
se, por doenças cardiovasculares, enfisemas e por
aí vai.

O objetivo de nossa proposta é aliarmo-nos aos
soldados dessa cruzada contra ambos os vícios, em
favor de suas vítimas, de modo a que se olhe o outro
lado da· medalha. Uma coisa é lutar oontra, tão-só e
simplesmente. Coisa que mal ou bem tem-se feito no
Brasil e alhures com resultados mais ou menos duvi
dosos. Em suma, tomar medidas diretamente coerciti
vas de desencorajamento desses males.

Outra, que é o caso, lutar contra a fortificação
das fontes geradoras deles, quer na expressão da
produção, do comércio ou do consumo. E lutar no
sentido de que essas não se fortifiquem, por via da



VI - índice de resolução do problema registra-
do;

das;

Art. 72 Para qualquer queixa ou reclamação efe
tuada pelo consumidor será feito um registro individu
ai onde conste necessariamente:

I - número do registro;
11 - hora e tempo do atendimento;
11I - identificação do empregado que efetuou o

atendimento;
IV - descrição do problema suscitado pelo con

sumidor;
V - orientações para providências encaminha-

Art. 89 Os dados referentes às queixas, reclama
ções, solicitações e sugestões, deverão ser qualifica
dos, quantificados, organizados cronologicamente,
consolidados trimestralmente e disponibilizados pu
blicamente por meio eletrônico, inclusive através de
rede pública de informações.

Art. 99 Ressalvado o disposto na legislação es
pecífica, os contratos em vigor na data da publicação
desta lei passarão a reger-se pelas normas aqui pre
vistas.

Parágrafo único. Para os contratos de que trata o
caput deste artigo as concessionárias terão um pra
zo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas
de caráter formal e material prevista nesta leiJ

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor
estabeleceu os princípios da política nacional de re
lações de consumo: "o reconhecimento da vulnerabi
lidade do consumidor no mercado de consumo", a
necessidade de "ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor" e a busca de
"equilíbrio nas relações entre consumidores e forne
cedores" (art. 4Q

, Lei 8.078, de 11 de dezembro de
1990).

O processo de privatização de serviços públicos
de telecomunicações, energia elétrica, gás, água e
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Parágrafo segundo. O pagamento de multa a 111 - sistemas de comunicação visual adequa-
que se refere o inciso VI deste artigo não impede o dos, com a utilização de cartazes, indicativos, rotei-
consumidor de pleitear reparação por danos. ros, folhetos explicativos, crachás, além de outros;

Art. 29 O contrato será obrigatoriamente escrito, IV - informações precisas relativas à camposi-
ficando as empresas obrigadas a repassar para o ção dos 'preços cobrados pela prestação de cada
usuário, no momento da solicitação do serviço, uma um dos serviços efetivamente realizados, receben-
cópia integral do instrumento contratual. do o consumidor, em tempo hábil, cobrança por

Parágrafo único. Um modelo do contrato, con- meio de documento contendo os dados necessários à
tendo todas cláusulas obrigatórias, deverá ser enca- exata compreensão da extensão do serviço presta-
minhado aos órgãos e entidades responsáveis pela do.
proteção e defesa do consumidor.

Art. 39 O contrato deve ser redigido em lingua
gem clara a acessível aos usuários.

Parágrafo único. Quando não for possível esta
belecer definições simples para eventuais expres-
sões técnicas, a empresa deverá anexar ao contrato
explicações detalhadas sobre os termos e condições
ali previstas.

Art. 49 O contrato será considerado celebrado
desde o momento da solicitação do serviço pelo con
sumidor, observado o seguinte:

I - a empresa poderá se recusar a fornecer o
serviço solicitado, desde que, no prazo de 48 (quaren
ta e oito) horas, indique, por escrito, suas razões ao
consumidor;

11 - se for necessário que o consumidor disponi
bilize meios ou recursos para a execução do serviço
pela empresa, cabe a esta oferecer-lhe as devidas e
detalhadas orientações por escrito e no ato da contra
tação do serviço.

Art. 59 Além de seus direitos básicos previstos
na legislação especifica, o consumidor tem direito de
obter informações precisas sobre:

I - O horário de funcionamento dos estabeleci
mentos comerciais da empresa responsável pela
prestação do serviço;

11 - o tipo de atividade exercida nos estabeleci
mentos, localização exata e a indicação dos respon
sáveis pelo atendimento ao público;

11I - os procedimentos para acesso a exames,
formulários e outros dados necessários à prestação
dos serviços;

IV - o empregado ou o estabelecimento encar
regado de receber queixa, reclamações, solicitações
ou sugestões.

Art. 69 Para assegurar o direito a informação
previsto no artigo anterior, a empresa deve oferecer
aos consumidores acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou outra
via eletrônica;

11 - informação computadorizada, sempre que
possível;



Outubro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 51303

saneamento trouxe uma nova realidade para os cida
dãos brasileiros. Uma realidade que tem mostrado
grandes problemas, geradora de crescente insatisfa
ção por parte dos usuários dos serviços.

Independentemente de um posicionamento po
lítico sobre a chamada privatização dos serviços pú
blicos no Brasil, é preciso que atentemos para o que
vem ocorrendo na realidade.

Mesmo no terreno estritamente técnico, é eviden
te que um processo de tal porte de alterações, deveria
ter sido antecedido de ampla revisão dos instrumentos
de defesa e proteção dos usuários. Mas não foi.

Transferências de prestação dos serviços já es
tão feitas e as agências reguladoras estão ainda em
processo de constituição, assim como as normas que
deveriam regular as relações de consumo.

Os resultados são a crescente insatisfação dos
usuários e um emaranhado mutante de decretos,
portarias, regulamentações, súmulas em caráter
provisório.

Um levantamento preliminar mostra 18 (dezoito)
decretos, 4 (quatro) resoluções, 4 (quatro) súmulas e
15 (quinze) portarias em relação aos serviços de tele
comunicações. No caso dos serviços de energia elé
trica, são 17 (dezessete) decretos, 2 (duas) portarias
e 15 (quinze) resoluções. Sem falar nas medidas pro
visórias.

Instrumentos precários estão sendo pereniza
dos, normas estão sendo "reformadas" ao sabor de
"emergências", para não falar nas "conveniências" e
nas "pressões". O pior, com escassa ou nenhuma
participação dos cidadãos e dos usuários, que com
razão, sentem-se desprotegidos e inseguros.

Como exemplo, as relações contratuais entre
consumidores e fornecedores de energia elétrica regu
ladas pela Portaria nº 466 de 1997, em si um mutação
da Portaria nº 222, da lavra do então Departamento de
Água e Energia (DNAEE), foi recebida pela nova
agência reguladora da área (Aneel), segundo novos cri
térios. Aos usuários, cabe "descobrir" e "recorrer à Jus
tiça" atrás de reparação para eventuais prejuízos. Nas
telecomunicações, a Anatel está Contratando serviços
de consultoria para identificar instrumentos regulatóri
os que deveriam estar em vigor.

Um imperativo em defesa dos cidadãos

Diante desta realidade, é imperativo aos legisla
dores nacionais a revisão e atualização dos instru
mentos de proteção e defesa dos consumidores e ci
dadãos.

O grande mérito do nosso projeto é a transfor
mação em lei de preceitos esparsos e o aprimora-

mento destes à luz da nova realidade no modo pelo
qual os cidadãos têm acesso aos serviços públicos
que lhe são fundamentais, tendo como ponto de parti
da os princípios do Código do Consumidor e a noção
de que os serviços de telecomunicações, energia elé
trica, gás, água e saneamento, ainda que prestados
por empresas privadas, são essencialmente de natu
reza pública, o projeto institui o contrato-padrão para
tais serviços.

Propõe-se um contrato tipicamente administrati
vo que estabelece a obrigação para a(s) empresas
prestadoras dos serviços de realizar contrato escrito e
fornecido ao consumidor no ato de sua celebração,
contendo todas as informações objeto do mesmo. Por
incrível que possa parecer, isto não vem ocorrendo. Os
usuários vêm sendo tratados, na maioria dos casos,
como "assinantes", "habilitados", "inscritos", aos quais
é negado o direito elementar de acesso fácil e claro às
condições contratadas já no ato de sua contratação.
São obrigados a assinar "uma adesão", um "pedido de
habilitação", uma "inscrição" aonde suas responsabili
dades - sobre a contra-prestação financeira - já ficam
esclarecidas. Mas, em relação às obrigações, e penali
dades das prestadoras de serviços, os consumidores
só recebem, em geral mais tarde, simples folhetos com
a reprodução de "algumas cláusulas do contrato de
prestação", sem assinatura e passíveis de alterações
unilaterais por parte do prestador dos serviços. Os ca
sos são muitos e exemplares.

Em segundo lugar, o projeto apresenta formula
ções inovadoras ao tratar das informações que são di
reitos dos usuários.

Os artigos 5º e seguintes especificam as infor
mações necessárias, sobre preços cobrados, critéri
os. Informações para o equilíbrio das relações entre
usuários e empresas. Obriga-se às empresas a cons
tituir e disponibilizar bancos de dados com informa
ções sobre o número, natureza, características das
reclamações e queixas recebidas.

Nada melhor do que os avanços propiciados pe
las tecnologias de informação e comunicação para
que toda sociedade possa ter acesso às informações
relevantes sobre a natureza e a qualidade dos servi
ços públicos oferecidos por empresas privadas, per
mitindo o aprimoramento dos serviços e dando condi
ções para a atuação de órgãos de defesa do consumi
dor, entidades representativas destes e o próprio po
der público.

Por fim, ;:;omo síntese, destacamos que o proje
to proposto:

1) institui um contrato-padrão, escrito, entregue
ao usuário no ato de sua assinatura, permitindo que



51304 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1999

PIAuí

PFL

ACRE

PT
PSOB
PFL

CEARÁ

PFL
PSOB

Paes Landim
Presente do Piauí: 1

PARAíBA
PFL
PFL

Marcos Afonso
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 3

Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Presentes do Ceará: 2

TOCANTINS

Igor Avelino PMOB
Presente do Tocantins: 1

Adauto Pereira
Marcondes Gadelha
Presentes da Paraíba: 2

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Oscar Andrade PFL
Presentes de Rondônia: 2

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, às 15 horas, haverá sessão
solene para homenagem aos 191 anos do Banco do
Brasil. Comunico, ainda, que a Sessão Extraordinária,
anteriormente convocada para hoje, às 19 horas, será
realizada às 20 horas e 50 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

os consumidores, além dos órgãos de sua proteção e
defesa, possam efetivamente controlar a natureza e a
qualidade dos serviços prestados;

2) consolida regras legais esparsas e transfor
mam em lei, matérias tratadas em um emaranhado de
decretos, portarias e resoluções.

3) obriga a produção por parte das empresas
prestadoras de serviços públicos, de comunicação

- que facilite o acesso do público e a disponibilização
pública de bancos de dados contendo informações
atualizadas sobre o relacionamento com os usuá
rios.

Certo de apresentar uma contribuição para a
qualidade de vida da nossa gente, submeto este pro
jeto aos membros desta Casa para seu aperfeiçoa
mento e aprovação.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1999. 
Oeputado Arlindo Chinaglia.

José Priante
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 4

AMAZONAS

Arthur Virgflio PSOB
Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas:2

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PMDB
PFL
PFL

SERGIPE

PSOB
PT

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
José Thomaz Nonô PFL
Presentes de Alagoas: 2

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB
Joel de Hollanda PFL
Luciano Bivar PSL
Ricardo Fiúza PFL
Presentes de Pernambuco: 4

Adelson Ribeiro
Marcelo Oéda
Presentes de Sergipe: 2

Aroldo Cedraz
Geddel Vieira Lima
Gérson Gabrielli
Jairo Carneiro

Bloco

Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 1

PARÁ

PMOB
PSOB
PSOB
PSOB

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido

RORAIMA
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 2

AMAPÁ

PSOB
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José Carlos Aleluia PFL
Presentes da Bahia: 5

MINAS GERAIS

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PTB
Presente do Mato Grosso do Sul: 1

RIO GRANDE DO SUL

Marcos Rolim PT
Nelson Proença PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Partido Bloco

PSB/PCdoB

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PMDB

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Flávio Arns
Hermes Parcianello
Presentes do Paraná: 4

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
César Bandeira PFL
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Total de Ausentes: 8

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PFL
Dr. Heleno PSDB
Francisco Silva PPB
Mattos Nascimento PMDB
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cesar Coelho PSDB
Presentes do Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Antonio Palocci PT
João Herrmann Neto PPS
Júlio Semeghini PSDB
Paulo Kobayashi PSDB
Vadão Gomes PPB
Presentes de São Paulo: 5

MATO GROSSO

Custódio Mattos PSDB
Fernando Diniz PMDB
Ibraim Abi-Ackel PPB
Mário de Oliveira PMDB
Rafael Guerra PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 7

Welinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 3

Moroni Torgan
Total de Ausentes: 1

Ciro Nogueira
Total de Ausentes: 1

CEARÁ

PFL

PIAuí

PFL

PARAíBA

PFL
PSDB

Efraim Morais
Ricardo Rique

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 1

GOIÁS

PSDB
PFL
PFL
PMDB

Lúcia Vânia
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 4
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Magno Malta
Total de Ausentes: 1

Wilson Braga PFL
Total de Ausentes: 3

PFL
PDT

PARANÁ

PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PFL

SÃO PAULO

PPB
PTB
PPB
PPB
PT
PMDB
PFL

MATO GROSSO

PFL
PSDB

MATO GROSSO DO SUL

PMDB
PMDB

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Pompeo de Mattos PDT
Total de Ausentes: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária para
amanhã, quinta-feira, dia 28, às 9 horas, com a se
guinte

Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Total de Ausentes: 2

Ary Kara
Celso Giglio
Celso Russomanno
Cunha Bueno
José Machado
Paulo Uma
Robson Tuma
Total de Ausentes: 7

Flávio Derzi
Waldemir Moka
Total de Ausentes: 2

Basílio Villani
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Moacir Micheletto
Werner Wanderer
Total de Ausentes: 5

SANTA CATARINA

João Matos PMDB
Total de Ausentes: 1

ORDEM DO DIA

Laura Carneiro
Wandeley Martins
Total de Ausentes: 4

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

ALAGOAS

PTB

PERNAMBUCO

PT
PFL
PFL
PFL
PPB
PSD

MINAS GERAIS

PSDB
PL
PMDB
PMDB
PPB
PST
PMDB

RIO DE JANEIRO

PDT
PMDB

ÉberSilva
João Mendes

Augusto Franco
Pedro Valadares
Total de Ausentes: 2

BAHIA
PT
PFL
PFL
PFL
PT
PFL
PFL
PPB

Albérico Cordeiro
Total de Ausentes: 1

SERGIPE

PSDB
PSB

Aécio Neves
Cabo Julio
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Uncoln Portela
Maria Elvira
Total de Ausentes: 7

EspíRITO SANTO

PTB

Geraldo Simões
Jaime Fernandes
Leur Lomanto
Manoel Castro
Nelson Pellegrino
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 8

Fernando Ferro
Joaquim Francisco
José Mendonça Bezerra
José Mucio Monteiro
Pedro Corrêa
Sérgio Guerra
Total de Ausentes: 6
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URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão
1

PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 4.811, de 1998, que disciplina o regime de
emprego público do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público pela aprovação deste, das
emendas de nOs 1/98, 2198, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98,
7/98, 8/98, 9/98, 15/98, 16/98, 17198, 20/98, 22198,
23/98, 2199, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99,
apresentadas na Comissão, com substitutivo; e pela
rejeição das emendas de nOs 10/98, 11/98, 12/98,
13/98, 14/98, 18/98, 19/98,21198,24/98,25/98, 1/99,
4/99, 10/99, e 11/99, apresentadas na Comissão,
contra o voto do Deputado Vivaldo Barbosa. Com
complementação de voto do Relator (Relator: Sr.
Jovair Arantes). Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI N° 480-S, DE 1999

(DO SR. REGIS CAVALCANTE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 480-A, de 1999, que altera o nome do Aeroporto
Campos do Palmares, no estado de Alagoas, para
Aeroporto Zumbi do Palmares; tendo pareceres das
Comissões: de Viação e Transportes, pela aprovação
(Relator: Sr. Glycon Terra Pinto); e de Educação
Cultura e Desporto, pela aprovação, com emenda
(Relator: Sr. Agnelo Queiroz). Pendente de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

3
PROJETO DE LEI N° 1.023-A, DE 1995

(DO SR. FEU ROSA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 1.023, de 1995, que dispõe sobre a tipificação
como contravenção penal, nos casos que especifica,
a prática do "trote" estudantil, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, e
no mérito, pela aprovação, com substitutivo, deste e
dos de nOs 2.963/97, 3021/97, 288/99, 411/99,
656/99, 723/99, 756/99, 759/99, 786/99, 804/99,
818/99,887/99,920/99, 1.211/99 e 1.438/99 contra o
voto do Deputado Fernando Coruja (Relator: Sr.
Bispo Rodrigues) .

Tendo apensados os de nOs: 2963/97,
3021/97, 288/99, 411/99, 656/99, 723/99, 756/99,
759/99, 786/99, 804/99, 818/99, 887/99, 920/99,
1.211/99, 1.438/99 e 1.691/99.

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVI~OS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:Sssessão
Última Sessão: 28/10/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.484/99 - do Sr. Átila Lins - que
"cria área de livre comércio no Município de Parintins,
no Estado do Amazonas e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:

"Discussão da Lei Antitruste e a prática de Dumping e
Underselling no mercado Brasileiro".

EXPOSITORES:

- Sr. JORGE BORGES SÁ, Diretor - Presidente da
Empresa LABNEW

- Sr. GESNER JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, Presidente
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE, do Ministério da Justiça

• Sra. LYTHA SP[NDOLA, Secretária de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio

- Sr. HUMBERTO PANDOLPHO, Presidente da Kaiser

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 117/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
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URGÊNCIA (ART 155 DO RI)

PROJETO DE LEI N° 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) - que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências".(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: será proferido em plenário.

PROJETO DE LEI N.o 4.811/98 - do Poder Executivo
(MSC 1.309/98) - que "disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES (PFUBA)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do PL nO 4.811/98, das Emendas nOs
01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço
Público, nos termos da emenda e da subemenda
apresentadas.

PAU T A N° 104199

c - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.876-D, DE 1990, que "inclui na interligação de bacias
do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos rios
Paranaíba-Paraná, a interligação Itumbiara
Confluência dos rios Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 26/10/99

PROJETO DE LEI N° 3.492193 - do Senado Federal
(PLS N° 304/91) - que "dispõe sobre a adição de
substância at6xica, volátil e de odor aversivo ao
benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, com emendas
supressivas ao projeto e ao substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 164/97 - do
Sr. Max Rosenmann - que "acrescenta § ao art. 1° da
Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de
prestação regular de contas dos candidatos à reeleição
para cargos do Poder Executivo".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.961/97 - do Poder Executivo
(Mensagem N° 397/97) - que "altera dispositivos da Lei
nO 4.989, de 9 de dezembro de 1965, com a redação
dada pelas Leis nOs 6.657, de 5 de junho de 1979, e
7.960, de 21 dezembro de 1989, e Lei nO 8.429, de 2 de
junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do Substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 30/06/99, que
devolveu a proposição apresentando voto em separado
dia 06/08/99. O Deputado Osmar Serraglio apresentou
voto em separado em 30/08/99.

PROJETO DE LEI N° 4.007/97 - do Sr. Fetter Júnior 
que "altera o art. 8°, 111, da Lei nO 6.996, de 7 de junho
de 1982, que "dispõe sobre a utilização do
processamento eletrônico de dados nos serviços
eleitorais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade, regimentalidade, falta de técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 828-A/95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e Antônio do Valle - que "dispõe sobre
a complementação da aposentadoria do pessoal da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, e dá outras providências".
(Apensado: PL nO 1.068/95).
RELATOR: Deputado cLAuDIo CAJADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 1.068/95, apensado e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com emendas.

o - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 885-B/1995 - da Sra. Maria Elvira
- que "institui o Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais com Mulheres."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família, com emendas e
subemendas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Mendes Ribeiro
Filho e Luiz Antônio Fleury, em 22109/99.

PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 - do Sr. Sérgio
carneiro - que "dispõe sobre a obtenção de permissão
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
providências". (Apensados: PL's N°s 4.129/98 e
4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
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PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Lei nas 4.129/98 e 4.135/98,
apensados.

PROJETO DE LEI Na 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera inciso li, do art. 198 da Lei na 8.069, de
13/07/1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

P'A U T A N° 107199

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Na
476/97 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outras - que
"inclui artigo ao Título IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais, estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 30 do art. 40 e o § 20 do
art. 202 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.

B • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 155)

PROJETO DE LEI Na 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia 
que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenômenos de violência por ocasião de competições
esportivas e dá outras providências". (Apensados: PL
nas 865195, 928/95, 1.081/95 e 2.141196)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
dos PL nas 865/95, 928/95, 1.081/95 e 2.141/96,
apensados, nos termos do substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI Na 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados os PL's Nas 4.151/98 e 4.847198)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nas
4.151198 e 4.847/98, apensados, na forma dos
substitutivos apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Na 2.704-8197 - do Sr. Hugo Biehl 
que "determina a disponibilização pelo Departamento de
Imprensa Nacional, para fins de consulta, do Diário
Oficial da União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

C • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Na 2.500-B/92 - do Poder Executivo
(MSC 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital
nas empresas públicas ou sociedades de economia
mista sob o controle da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemendas.

PROJETO DE LEI Na 1.238-B/95 - do Senado Federal
(PLS na 69/95) - que "altera a Lei na 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Na 1.224/95 • do Sr. João Coser 
que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa
aparência', para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão em 12/08/99.

PAU T A N° 109199

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Na
25/1999 - do Sr. Manoel Salviano e outros - que "dá
nova redação ao § 1a do art. 239 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa de Integração Social - PIS, e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PAU T A N° 113199

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Na
9911995 - da Sra. Elcione Barbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nas 144/95, 154/95,258/95,268/95,
326/96 e 56/99)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
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PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
emenda; pela admissibilidade da PEC 258195, com PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268/95, técnica legislativa
326/96, 144195 e 56/99, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154/95, PAU T A N° 123/99
com substitutivo.

PAU T A N° 116/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 2311999 - do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PAU T A N° 119/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155)

PROJETO DE LEI N° 1029/1991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que ""dispõe sobre o
cheque"." Apensados: (PL 2230/1991,PL 4025/1993,PL
4064/1993,PL 99211995,PL2391/1996,PL 338211997,PL
2578/1996,PL 1169/1999,PL 186T1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas; e pela antiregimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI N° 694/1995 - do Sr. Alberto
Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais de
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências."
Apensados: (PL 1974/1996)
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste, com Substitutivo; e pela
inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequada
técnica legislativa do ape~ado.

B -Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1620/1996 - do Sr. Paes Landim
que "altera a. Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974, que
"dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e dá outras providências"."

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bemardo - que "altera a redação do art. 1°,
inciso I, alínea "g" da Lei Complementar nO 64, de 1990,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável". Apensados:
PLC 2711995, PLC 3211995, PLC 6211995 e PLC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar nO 32195 e 62195, apensados, e, no
mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nO 76/96 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1176/1995 - do Poder Executivo 
que "estabelece os principias e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes e da Subemenda da Comissão de
Finanças e Tributação, nos termos do substitutivo
apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1411A11996 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "fixa normas gerais para a prática do
naturismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e, no
mérito, pela aprovação deste e das emendas, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 503/1999 - do Sr. Enio Bacei - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30/06/99.
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PAU T A N° 124/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 155 DO RI)

PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PROJETO DE LEI N° 1.808/1999 - do Sr. Mendes
Ribeiro Filho e outros - que "altera dispositivo da Lei nO
9,615, de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dã outras providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
PARECER: a ser proferido.

PAU T A N° 125/99

A • Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts 201 a 203 do Regimento
Interno):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
136/99 - do Poder Executivo (MSC 1.542/99) - que
"dispõe sobre a contribuição para manutenção de
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".
RELATOR: a ser designado
PARECER: a ser proferido -

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
137/99 - do Poder Executivo (MSC 1.543/99) - que
"estabelece limite para remuneração, subsídio, provento
ou pensão, aplicãvel aos Três Poderes e ao Ministério
Público.
RELATOR: a ser designado
PARECER: a ser proferido

PAU T A N° 126/99

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4653/1998 - do Poder Executivo
(MSC 785198) - que "regulamenta o § 2° do art. 236 da
Constituição Federal, mediante o estabelecimento de
normas gerais para a fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, e dá outras providências", Apensado: PL
4819/1998

RELATOR: Deputado NELSON OrOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das emendas e das
subemendas apresentadas nesta Comissão; pela
inconstitucionalidade do PL 4819/98, apensado e, no
mérito, pela aprovação deste e das subemendas nOs
2199 (parcialmente) e 8/99 e pela rejeição das 49
emendas ao projeto e das subemendas nOs 1, 3, 4, 5, 6
e 7/99.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última sessão: 04/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.167/99 - do Sr. lédio Rosa - que
"Modifica o Código Civil- Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - a fim de estabelecer a maioridade civil aos
dezoito anos de idade". (APENSADO AO PL N°
3.538/97)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

Local: Plenário 4 - Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 20/99

A • Requerimentos:

Do Sr. Régis Cavalcante - que "solicita seja convocado
o Senhor Ministro das Comunicações para prestar
esclarecimentos sobre o futuro das empresas brasileiras
de telefonia de longa distância".

Do Sr. Paulo Baltazar - que "solicita seja criado Grupo
de Trabalho para tratar acerca da Mata Atlântica",

Dos Srs, Ben-Hur Ferreira, Marcos Afonso e Outros 
que "solicita a realização, com os convidados que
especifica, de Conferência Nacional sobre as Àguas, em
parceria com as Comissões de Direitos Humanos e
Economia, Indústria e Comércio,".
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B • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Câmara:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 361/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"acresce parágrafo 3° ao art. 63 da lei nO 8.078, de
11/09/90, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO
PARECER: favorável a este e ao PL 364/99, apensado
VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno, em
20/10/99

C - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 237/99 - dos Srs. Ricardo Berzoini
e Wellington Dias - que "estabelece sanções
administrativas às instituições financeiras que pratiquem
abusos ou infrações no atendimento ao usuário de
serviços bancários".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.007-Al96 - do Sr. Cunha Bueno
- que "estabelece a obrigatoriedade de recompra pelas
indústrias em geral das embalagens não biodegradáveis
que acondicionam seus produtos".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.398/96 - do Sr. Moisés Lipnik 
que "altera a redação do artigo 44 da Lei nO 4.771, de 15
de setembro de 1965, que 'institui o novo Código
Florestal'".
RELATOR: Deputado RONALDUVASCONCELLOS
PARECER: favorável a este e contrário ao PL 2.647/96,
apensado, com adoção da emenda da CADR
VISTA concedida ao Deputado Fernando Ferro, em
20/10/99

PROJETO DE LEI N° 483/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera o Código Florestal com preferencial reposição
mínima de 50% (cinqüenta por cento) de espécies
nativas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MURILO DOMINGOS
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado Fernando Ferro, em
20/10/99

PROJETO DE LEI N° 2.994-B/97 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "proíbe, pelo prazo de cinco anos, a exportação de
madeira não beneficiada oriunda da floresta nativa".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.202197 - do Sr. Nilton Baiano 
que "limita a realização e exibição de sorteios, vendas,
promoções ou prestação de serviços por telefone nos
programas de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

PARECER: favorável ao PL 3.293/97, apensado, e
contrário a este e aos PL's 3.710/97, 4.346198 e
4.596/98, apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.931/97 - do Sr. Inácio Arruda 
que "obriga as locadoras de automóveis a oferecerem, a
seus clientes, seguros de veículos locados".
RELATOR: Deputado EUNlclO OLIVEIRA
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado João Magno, em
18/08/99

PROJETO DE LEI N° 351/99 - do Sr. Valdeci Paiva 
que "proíbe a aplicação de multas por atraso no
pagamento de quaisquer prestações".
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 365/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui juros de mora a partir do 5° dia útil do
vencimento da obrigação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 393/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera o inciso I do artigo 26 da Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 466/99 - do Sr. Milton Monti - que
"estabelece prazo de dez anos e as condições para
recomposição das áreas de preservação permanente".
RELATOR: Deputado JOSÉ BOPBA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 469/99 - do Sr. Inocêncio Oliveira
- que "dispõe sobre a manutenção no mercado dos
modelos de veículos fabricados no país".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno, em
18/08/99

PROJETO DE LEI N° 506/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"torna obrigatório aos supermercados a destinação de
caixas registradoras para atendimento exclusivo aos
deficientes físicos, pessoas com mais de 65 (sessenta e
cinco) anos de idade e gestantes e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI N° 659/99 - do Sr. Murilo Domingos 
que "define sistema orgânico de produção agropecuária
e produto da agricultura orgânica, dispõe sobre a sua
certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 775/99 - do Sr. Edinho Bez - que
"altera o art. 3° da Lei nO 4.771 de 1965 (código
Florestal)"
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Fernando Ferro, em
20/10/99
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PROJETO DE LEI N° 999/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a concessão de
condições especiais de crédito para empresas que
investirem na redução e tratamento de resíduos
poluentes".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:

"Os objetivos da Integração Nacional, o Programa de
Combate à seca e a transposição do Rio São Francisco
- abordando todos os requerimentos aprovados na
Comissão"

CONVIDADOS:
Dr. Fernando Bezerra, Ministro da Secretaria
Especial da Integração Nacional.

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

AVISO

Decurso: 4a Sessão
ÚlvmaSessão:29~0/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
SUGESTÕES

DE
(5

PROJETO DE LEI N° 693/99 - do Sr. João Henrique 
que "altera a Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei
do Inquilinato, nos dispositívos que menciona".
(Apensado: PL 726/99)
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE· EMI;NDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (29/10/99)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.495/98 - do Sr. Jair Meneguelli
- que "dispõe sobre a promoção e a fiscalização da
defesa sanitária animal quando da realização de rodeios
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 9h

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 03/11/99

PROJETO DE LEI N° 2787197 - do Sr. Eduardo Jorge
que "estabelece que o porte de annas de fogo legal será
exclusivo para militares".
RELATOR para oferecimento de subsídios: Deputado
FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

PETRÓLEO E GLOBALlZAÇÃO - AS NOVAS
POSSIBILIDADES DE PARCERIA ENTRE EMPRESAS
ESTATAIS

CONVIDADOS:
HENRI PHILlPPE REICHSTUL, Presdiente da Petrobrás
- Petróleo Brasileiro
MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Presídente da
Petrogal - Petróleo de Portugal
HECTOR C1AVALDINI, Presidente da PDVSA, Petróleo
da Venezuela
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (29/10/99)

Substitutivo (art. 119, "e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.378198 - dos Srs. Milton Mendes
e João Co~er - que "regula as relações jurídicas entre a
agroindústria e oo'produtor rural integrado e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a Sessão
Última sessão: 01/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.628/96 - da Sra. Fátima Pelaes
- que "define a Política Florestal para a Amazônia
brasileira e dã outras providências" (Apensados: PLs nOs
680/99 e 687/99).
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI N° 1.074/99 - do Sr. Eduardo Paes
que "inclui novo dispositivo na Lei nO 9.491, de 9 de
setembro de 1997".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.437199 - ão Sr. Luiz Sérgio - que
"toma obrigatório que as empresas estrangeiras que
exerçam atividades ligadas à indústria petrolífera no
Brasil encomendem um mínimo de cinqüenta por cento
dos bens e serviços que utilizem ao mercado nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROJETO DE LEI N° 1.507/99 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "estabelece a obrigatoriedade de prestação de
serviços de acondicionamento ou embalagem das
compras em estabelecimentos comerciais
autodenominados de supermercados, hipermercados ou
similares".
RELATOR: Deputado CELSO JACOS

PROJETO DE LEI N° 1•.~34/99 - do Sr. Jorge Costa •
que "proíbe a prívatização de usinas hídrelétricas em

.todo o país".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N° 1.571/99 - do Sr. Roberto Argenta
- que ·concede desconto no valor a ser pago ao
Program~ de' Integração Social - PIS, e como
Contribuiçõe~ para a Seguridade Social - COFINS, aos
que contratarem novos empregados·.
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N° 1.612199 - do Sr. Enio Bacci - que
"obriga a colocação de cartazes indicativos que se
refiram a validade do produto perecível exposto em
promoção e d~ outras providências·.
RELATOR: Deputado JURANDlLJUAREZ

Decurso: 48 Sessão
Última sessão: 29/10/99

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, "e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.340/99 - do Sr. Freire Júnior 
que acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da Lei nO 3.071,
de 1° de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art. 262 da
Lei nO 556, de 25 de junho de 1950 - Código Comercial".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 03/11/99

Substitutivo (art. 119, " e § 1 )

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 651/99 - do Sr. Ademir Lucas 
que "acrescenta inciso e parágrafos ao art. 14 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4B sessão
Última Sessão: 29/10/99
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1~, c/c art. 1'66)

PROJETO DE LEI N° 2.451-Al96 - do Sr. serafim
Venzon • que "dispõe sobre reservas de vagas para
agricultores ou filhos destes nas escolas de ensino
médio e superior". '
RELATOR: Deputado José Melo

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.090/96 • do Senado Federal (
PLS 69/96) - Ql:Ie " denomina "Professor Potiguar Matos"
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de
Ensino Descentralizado - Pesqueira".
RELATOR: Deputado Átila Ura

PROJETO DE LEI N° 286-Al99 • da Sra. Ângela
Guadagnin - que "dá a denominação de "Aeroporto de
São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto
Stumpr ao aeroporto da cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado Eber Silva

PROJETO DE LEI N° 382-Al99 - do Sr. Nilson Mourão
e outros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Medici, de Rio
Branco, para Aeroporto Intemacional Chico Mendes".
RELATORA: Deputada celcita Pinheiro

PROJETO DE LEI N° 1.337/99 - do Sr. Ronaldo Cezar
Coelho - que "institui Programa de Apoio a Projetos de
Atendimento de menores em Situação de Risco Social
por meio do Esporte, autoriza a transação de créditos
de natureza tributária e previdenciária por entidades de
prática desportiva e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda

PROJETO DE LEI N° 1.374199 -<lo Sr. Rubens Bueno
que "toma obrigatória a prestação de serviços gratuitos
como professor de ensino público fundamental e médio
por parte de estudantes de universidades públicas".
RELATOR: Deputado Nilson Pinto

PROJETO DE LEI N° 1.376/99 - dos Srs. Geraldo
Magela e Marcela Déda - que "institui a permissão para
dedução de percentual da dívida dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, a ser aplicado em programa de
combate à fome e à miséria, que especifica, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Gastão Vieira

PROJETO DE LEI N° 1.377199 • do Sr. Sérgio Reis 
que "altera o § 1° dO.art. 26 da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação"
RELATORA: Deputada Esther Grossi

PROJETO DE LEI N° 1.404/99 - da Sra. Nair Xavier
Lobo • que "dispõe sobre incentiVo fiscal a viagens de
intercâmbio cultural".
RELATOR/\: Deputada Marisa serrano

PROJETO DE LEI N° 1.454/99 - do Sr. João Mendes 
que "dispõe sobre incentivo fiscal em prol do ensino de
20 e 3° graus".
RELATOR: Deputado Jonival Lucas Junior
PROJETO DE LEI N° 1.467/99 - do Sr. Dr. Rosinha 
que "altera a redação do art. 26, § 3°, e do art. 92 da
Lei nO 9.394, 20 de dezembro de 1996, que "estabelece
as diretrizes e bases da educação nacionar, e dá outras
providências.
REDLATOR: Deputado Agnelo Queiroz

PROJETO DE LEI N° 1.481/99 - do Sr. Roberto
Jefferson - que "isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados os
equipamentos e materiais desportivos, sem similar
nacional, importados por desportistas ou por entidade
desportiva".
RELATOR: Deputado Eber Silva

PROJETO DE LEI N° 1.503/99 • do Sr. Ursicino Queiroz
- que "dispõe o ensino e as ações de prevenção da
"morte súbita".
RELATOR: Deputado Eduardo Seabra

PROJETO DE LEI N° 1.588/99 - do Sr. Luiz Sérgio - que
"declara feriado nacional o "Dia da Consciência Negra"
a ser celebrado, anualmente, na data de 20 de
novembro, em alusão à morte do líder Zumbi dos
Palmares".
RELATOR: Deputado Evandro Milhomen

PROJETO DE LEI N° 1.636/99 - da Sra. Esther Grossi 
que "assegura reunião semanal aos professores".
RELATORA: Deputada Celcita Pinheiro

PROJETO DE LEI N° 1.639/99 - do Senado Federal (
PLS 98/99) - que "acrescenta inciso ao art.473 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, que
"dispõe sobre a Consolidação das Leis do Trabalho e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado Eduardo Seabra

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 8 - Anexo 11
Horário: 10h

TEMA: .

"Prestar esclarecimentos sobre denúncias a
respeito do crime organizado no Espírito
Santo".

CONVIDADO:
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- Dr. Élcio Álvares - Ministro de Estado da
Defesa

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4r sessão
Última sessão: (29/10/99)

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 705/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"proíbe a inserção de propaganda de armas de fogo na
mídia escrita e televisiva e dã outras providências".
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI

PROJETO DE LEI N° 1.748199 - do Superior Tribunal
Militar - que "extingue a 5- e a 6- Auditorias da 1
Circunscriçao Judiciária Militar, extingue cargos da
Magistratura e do Quadro Pennanente das Auditorias da
Justiça Militar da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO

Substitutivo {art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 795/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso
Nacional".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Reunião: Plenário 7 - Anexo 1\
Horário: 10 h

PAUTA N° 21/99

A - Requerimentos:

Do Senhor Qarlos Mosconi - que "soUcita a realização
de reunião de Audiência Pt'íblica, com a presença dos
Senhores: Dr. Gonçalo Vacina Neto, Diretor-Presidente '
da Agência Nacional de Vlgilltlncia Sanitária do
Ministério da Saúde; Dr. Mauro Ricardo Machado Costa,
Presidente da Fundação Nacional de saúde; ProfO

Heleno R. Correia Filho, da UNICAMP; Dr. Maarten
Immik, responsável pela área de nutrição da UNICEF,
em Brasflia; Afranio Barreto da Associação Brasileira de
Extratores e Refinadores de Sal (ABESAL), e Lynn Dee
Silver, Coordenadora do Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor - IDEC, para esclarecer a falta de iodo
no sal produzido no Brasil".

Do Senhor Arnaldo Faria de Sá - que solicita a
realização de reunião de Audiência Pública, para discutir
o tema L.E.R. (Lesão por Esforços Repetitivos), e
D.O.R.T. (Distúrbios Ósteomusculares Relacionados ao
Trabalho)".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.412198 - do Sr. Luiz Carlo.s
Hauly - que "acrescenta arts. à Lei nO 8.069, de 13 de
julho de 1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para dispor sobre crimes de abuso sexual". (Apensos:
PL's 235199,3987199,398199,436199,546/99 e 631199)
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: contrário a este e ao PL nO 397199,
apensado, e favorável aos Projetos de Lei nOs 235199,
398/99,436/99,546199 e 631/99, apensados, na forma
do substitutivo

PROJETO DE LEI N° 134199 - do(a) Sr.(a) Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
motéis e similares determinarem o preenchimento de
ficha de controle de hospedagem, visando impedir a
freqOência de menores de 18 (dezoito) anos de idade".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Ursicino Queiroz, em 15/09199

c - Proposições Sujeitas à Apreciação
conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3062197 - do(a) Sr.(a) Valdir
Colatto - que "altera a redação do inciso VIII, art. 30, da
Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar limite de
isenção de contribuição para a Seguridade SocIal, no
caso de construção residencial unifamiliar destinada a
uso próprio". (Apenso o PL nO 3.3Z7197)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário a este e ao Projeto de Lei nO
3.327/97, apensado
(jã inciada a discussão)
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PROJETO DE LEI N° 4567-A/94 • doCa) Sr.(a) Paulo
Paim - que "impõe ao empregador o adiantamento das
despesas do empregado com médico anestesista
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1966-Al96 - doCa) Sr.(a) Antônio
doYalle - que "acrescenta parágrafo 3° ao artigo 23 da
Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz
encargos sociais em 50% para o trabalho avulso ou
temporário de natureza rural."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER:'contrário

PROJETO DE LEI N° 2286196 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "permite a renúncia de aposentadoria proporcional
por tempo de serviço". (Apensados os PL's nOs 3.900/97
e 4.743/98)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável a este e aos Projetos de Lei nOs
3.900197 e 4.743/98, apensados, com substitutivo
VISTA ao Deputado Eduardo Barbosa, em 15/09/99

PROJETO DE LEI N° 2734/97 - doCa) Sr.(a) Pinheiro
Lan~i~ - que "dispõe sobre a habilitação e o
provlslOnamento de dentistas-práticos, regulamenta o
exercicio dessa profissão, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Ursicino Queiroz, em 15/09199

PROJETO DE LEI N° 2764/97 - doCa) Sr.(a) Salvador
Zimbaldi - que "obriga as entidades desportivas
recreativas e afins a contratar seguro d~
responsabilidade civil".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: contrário - ..

PROJETO DE LEI N° 2891197 - doCa) Sr.(a) Pedro
Wilson - que "altera a Lei nO 9.425, de 24 de dezembro
de 1996, que "dispõe sobre a concessão de pensão
especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em
Goiânia, Estado de Goiás"".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Jorge Alberto, em 30/06/99
O Deputado Jorge Alberto apresentou manifestação
escrita contrária

PROJETO DE LEI N° 3175197 • doCa) Sr.(a) Eduardo
Jorge • que "dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico em Obstetricia".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3451197 - doCa) Sr.(a) Júlio
Redecker • que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir a
dedução, .da contribuição previdenciária, das quantias
pagas pela empresa a titulo de assistência médica a
seus empregados".
RELATOR: Deputado EULER MORAES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3584-Al97 - doCa) Sr.(a) Aroldo
cedraz • que "dispõe sobre a suspensão do pagamento
dos débitos das Prefeituras Municipais junto ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, no caso de
municípios atingidos por seca ou enchente".
RELATOR: Deputado José Carlos Coutinho
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3614/97 - doCa) Sr.(a) Luíz Alberto
- que "estabelece a obrigatoriedade da identificação
étnico-racial nos serviços de saúde públicos e privados".
(Apenso o PL nO 3.875/97)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABfLlO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL nO
3875/97, apensado

PROJETO DE LEI N° 3658/97 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "dispõe sobre o destino dos recursos financeiros
arrecadados pelo Tesouro Nacional provenientes das
contas inativas do sistema bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3854/97 - doCa) Sr.(a) Adão Pretto
e outros - que "dispõe sobre a participação dos
agricultores no processo de classificação e recebimento
do fumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 30/06/99

PROJETO DE LEI N° 4026/97 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "altera o art. 29 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991".
RELATOR: Deputado DARCfSIO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4031/97 - doCa) Sr. (a) Paulo Paim
- que "altera dispositivo do art. 103 da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4033/97 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "altera o texto das Leis 8.212 e 8.213, de 24 de
julho de 1991, bem CÇlmo as que se seguiram - 8.218/91
·8.222191 - 8.315/91 - 8.398/92 • 8.444/92 - 8.490/92 •
8.540192 - 8.542192 - 8.619193 - 8.620/93 • 8.641/93 
8.647193 - 8.666/93 • 8.742193 - 8.861/94 • 8.870/94 
8.880194 • 8.883/94 - 8.981195 - 9.032195 - 9.063/95 
9.065195 - 9.129/95·9.311196·9.317/96".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4040197 - doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "altera dispositivo do art. 69 da Lei nO 8.212, de 24
de julho de 1991, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 30/06/99
O Deputado Vicente Caropreso apresentou manifestção
escrita contrária
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PROJETO DE LEI N° 4220198 • do(a) Sr.(a) João
Fassarella - que "dispõe sobre a reserva, nos
empreendimentos imobiliários, de unidades destinadas
a pessoas portadoras de deficiência ffsica".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Costa e Udia
Quinam, em 30/06/99

PROJETO DE LEI N° 4327198 - doCa) Sr.{a) Pedro
Canedo - que "institui a passagem gratuita em
transportes coleti~s para acompanhantes de pessoas
portadoras de -deficiência que sejam dependentes dos
mesmos para sua locomoção".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 30/06/99

PROJETO DE LEI N° 4700198 • doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991 e dá outra providências".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 30/06/99
O Deputado Jorge Costa apresentou manifestação
escrita contrária

PROJETO DE LEI N° 4713198· doCa) Sr.(a) Paulo Paim
- que "altera dispositivos da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4738/98 - doCa) Sr.(a) Veda
Crusius - que "altera o inciso V do art. 88 da Lei 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras prpvidências."
RELATORA: Deputada LlDIA QlJtNAM
PARECER: mvoráveI .

PROJETO DE LEI N° 35199 - doCa) Sr.(a) Paulo Rocha 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis,
pousadas, pensões e congêneres colocarem à
disposição de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes, folders, panfletos e outros) sobre
Doenças Sexualmente Transmissíveis-AIDS em suas
dependências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Costa, em 30/06199

PROJETO DE LEI NO 108/99· doCa) Sr.(a) Maria Elvira
que "altera o art. 101 da..lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
determinando investigação imediata em caso de
desaparecimento de criança e adolescente, e dá outras
providências".
RELATOR:. Deputada RITA CAMATA
PARECER: Favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 135/99 - doCa) Sr.(a) Bispo
Rodrigues - que "toma obrigatório o registro dos casos
de desnutriçao junto ao Ministério da Saúde, Secretarias

Estaduais e Municipais de Saúde pelos órgãos que
especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: mvorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Alberto e
Angela Guadagnin, em 12/05/99

PROJETO DE LEI N° 138199 - doCa) Sr.(a) Edinho
Araújo - que "altera dispositivos da Lei nO 6.435, de 15
de julho de 1977. e dã outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 169/99 - doCa) Sr.(a) José
Pimentel - que "concede isenção do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidentes sobre equipamentos e
medicamentos destinados ao tratamento de diabetes".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados: Carlos Mosconi, Dr.
Rosinha, Jorge Alberto e Vicente Caropreso, em
15/09/99
Os Deputados Vicente Caropreso e Carlos Mosconi
apresentaram manifestações escritas pela rejeição do
projeto.

PROJETO DE LEI N° 210/99 - doCa) Sr.(a) Enio Bacci 
que "institui o exame gratuito de próstata, custeado pelo
SUS".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 267/99 - doCa) Sr.(a) Rita Gamata
- que "dispõe sobre a instituição do dia 18 de maio como
o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de
crianças e adolescentes".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável com emendas

PROJETO DE LEI N° 535/99 - doCa) Sr.(a) Enio Bacci 
que "toma obrigatório o uso da mensagem "Doe
sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA", na publicidade
oficial do governo federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Vicente Caropreso e
Euler Morais, em 16/06199

PROJETO DE LEI NO 4884199 - doCa) Sr.(a) Marçal Alho
- que "proíbe a exposição de publicações de conteúdo
erótico ou pornográfico nos estabelecimentos que
efetuam sua venda".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4891199 - doCa) Sr.(a) Zulaiê
Cobra - que "altera a Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, e a Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
instituindo nova categoria de segurado obrigatório da
Previdência Social".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
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AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ DIA 29/10/99

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3137197 - do Sr. Claudio cajado
- que "dispõe sobre o exame preventivo de acuidade
visual nos estabelecimentos públicos de ensino
fundamental".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 68199 - do Sr& Iara Bemardi - que
"dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do
nascituro portadores do vírus HIV".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI NO. 220199 - do Sr. Pedro Valadares
• que "Acrescenta incisos ao art. 473 da consolidação
das Leis do Trabalho, para dispor sobre faltas
justificadas em casos de enfermidades de filho".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2B sessão
Última Sessão:-D3/11/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3725193 • do Sr. Luciano Pizzatto
- que "dispõe sobre a divulgação em embalagens de
leite, de informações sobre crianças desaparecidas em
todo o território nacional".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 2938197 - da Sr'. Teté Bezerra
que "Acrescenta parágrafo ao art. 106 da Lei nO 8.213,
de 24 de julho de 1991, para disciplinar sobre meios de
comprovaçao de tempo de exercício de ativídade por
parte de trabalhadoras rurais."
RELATOR: Deputadój\RMANDO ABluo

PROJETO DE LEI N° 3364-A197 - da Sr. Cunha Bueno 
que "Regula o seguro facultativo de acidentes pessoais
oferecido aos passageiros pelas empresas de transporte
rodoviário intermunicipal, interestadual e intemacional."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N° 1487199 - do Sr. Rubens Bueno
que "Dispõe sobre o pagamento de salário-famllia aos
trabalhadores com filhos inválidos.".
RELATORA: Deputada LfDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 1558/99 - do Sr. Eduardo Jorge·
que "Fíxa o limite máximo do valor dos benefícios do
regime geral de previdência sociaL".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N° 1559199 - do Dr. Hélio - que
"Autoriza a dedução do Imposto de Renda das pessoas
físicas, de doações feitas a entidades que se dedicam à
reabilitação de pessoas portadoras de deficiência física
e cuidados de idosos".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 1560199 - da Dr. Hélio - que
"assegura e estabelece critérios para a concessão de
cadeira de rodas, aparelhos ou equipamentos de órtese
e prótese à pessoa portadora de deficíência".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1640199 - do Senado Federal 
que "Dispõe sobre a inclusão de aviso alertando sobre
os malefícios resultantes do uso de equipamentos de
som em potência superior a oitenta e cinco decibéis.".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N° 1641199 - do Senado Federal 
que "Dispõe sobre o controle do uso de taJidomida".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 724-A/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "Dá nova redação ao artigo 60 da Lei nO 8.069, de
13 de julho de 1.990, Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 746-A/99 - do Sr. José Carlos
Elias - que "Dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais às empresas de comunicação que utilizem
espaço fixo para a divuldação de fotos e textos sobre
pessoas desaparecidas".
RELATOR: Deputado Dr. ROSINHA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

SUBCOMISSÃO ESPECIAL·
SITUAÇÃO DA MULHER NO
MERCADO DE TRABALHO

Local: Auditório do Espaço Cultural
Horário: 9h

SEMINÁRIO

TEMA:

MULHER, MERCADO E RELAÇOES DE TRABALHO
CONVIDADOS:
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- Deputada IARA BERNARDI;
- Deputada LUIZA ERUNDINA;
- Sra. LURDES BANDEIRA - Pesquisadora e
Professora da Universidade de Brasma • UnB;
- Sra. MARY CASTRO - Membro da Coordenação
Nacional da União Brasileira de Mulheres - UBM 
SslvadorlBA;
- Sra. SOLANGE SANCHES Técnica do
Departamento Intersíndícal de Estatística e Estudo
Sócio-Ecooomico - DIEESE • São Paulo/SP;
- Sra. MALO SIMOES LOPES .' Membro do Colegiado
do Centro Feminista de Estudo e Assessoria - CFEMEA
- Brasilia/DF;
• Sra. MARIA EDINALVA BEZERRA DE LIMA •
Coordenadora Nacional da Comissão da Mulher
Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores 
CUT - São Paulo/SP; e
• Deputado ALDO REBELO.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE, EMENDAS, A PARTIR
DE SEXTA-FEIRA (DIA 29/10/99)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI N° 727199 - do Sr. Corauci Sobrinho 
que "dispOe sobre a figura do OUVIDOR, corno
representante dos consumidores. junto à ANEEL e à
ANATEL, e dá outras providências". ;'
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 1.530199 - do Sr. Luiz Blttencourt •
que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38 da Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui nonnas
para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências". .
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

"

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA
MARINHA MERCANTE, PORTOS E

, VIAS NAVEGÁVEIS

Local: Plenário ,11, anexo \I
Horérlo:10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

O papel dos Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs).

CONVIDADOS:

- JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES - Vice
Governador do Maranhão
- JOÃO MANAUS CORR~ - ex-Presidente do CAP
- RUBENS FORTES ANTONIO - Representante dos
trabalhadores no CAP

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:5&sessão
Última Sessão: 28/10/99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI N° 1.515/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "altera c art. 130 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI N° 1.537/99 - do Sr. Roberto Pessoa
- que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para disciplinar a obrigatoriedade do uso do registrador
instantâneo inalterável de velocidade e tempo 
tacógrafo".
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO

PROJETO DE LEI N° 1.548/99 - do Sr. Alberto Mourão 
que "dispõe sobre o transporte ferroviário de
passageiros".
RELATOR: Deputado FEU ROSA

PROJETO DE LEI N° 1.569/99 • do Sr. Coronel Garcia 
que "acrescenta parágrafos ao art. 257 da Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

PROJETO DE LEI N° 1.603 • do Sr. Coronel Garcia 
que "altera o art. 329 da Lei nO 9.503, de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

Substitutivos (art. 119, 1\ e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.876/97 - do Sr. Paulo Rocha·
que "altera o art. 66 da Lei nO 9.503197 • Código de
Trânsito Brasileiro" (apensado o PL nO 4.889199).
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 85-A/99 - FEF

AVISO

RELATOR: Deputado CARlOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 1.088/99 - do Sr. Augusto Nardes
- que "altera a legislação referente aos serviços públicos
registrais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 1.206199 - do Sr. João Caldas 
que "denomina "Aeroporto Deputada Ceci Cunha" o
aeroporto Campo dos Palmares, de Maceió, Estado de
Alagoas".
RELAT~R: D~putado OLAVO CAJ.HEIROS

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS

DE
(10

,

PROJETO DE LEI N° 1.308/99 - do Sr. Coronel Garcia 
que "revoga o inciso VII do art. 19 e altera a redação
dos incisos 11 e 111 do art. 22 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997".
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 7a Sessão
Última Sessão: 03.11.99

PAUTA N° 35/99

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 96-A/92 - ESTRUTURA DO

PODER JUDICIÁRIO

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 85-A,
de 1999 - do Poder Executivo - que "acrescenta o art.
76 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

DE
(10

EM FASE
DE EMENDAS

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMEN~A À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, §:"3°)

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 33-A/99

JUíZES CLASSISTAS

AVISO

Decurso: 7a Sessão
Última Sessão: 03.11.99

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 33-A,
DE 1999 - do Senado Federal- que "altera dispositivos
da Constituição Federal pertinentes à representação
classista na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO MAGAJ.HÃES

Continuação da votação do Parecer
(votação dos destaques).

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 96-A,
DE 1992 - do Sr. Hélio Bicudo - que "Introduz
modificações na éstrutura do Poder Judiciário".
(Apensadas as PECs nOS 112-Al95, 127-AI95, 215-Al95,
368-A196 e 5Oo-A/97).
RELATORA-GERAJ.: Deputada ZULAII: COBRA.
PARECER: favorável, com substitutivo.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151·A195 E APENSADAS

SEGURANÇA PÚBLICA
Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 8199

.~U~.IÊNCIA PÚBLICA
Convidados:
- Sr. JOSI: MILTON DE OLIVEIRA, Presidente da
Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais
Civis; e
- Sr. JORGE VENERANDO DE LIMA, Presidente da
Federação Nacional dos Policiais Federais.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 151-A,
DE 1995 • do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que "altera
a redação do inciso 11 do art. 37 e do § 7° do art. 144 da
Constituição Federal". (Apensadas as PECs nOs 156
A/95, 514-A/97 e 613-A/98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.

COMISSÃO ESPECIAL
REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Local: Plenário 10, Anexo 1\
Horário: 10h

PAUTA-N.O 11/99

DISCUSSÃO DO ANTEPROJETO DO RELATOR,
DEPUTADO AROLDO CEDRAZ.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo;Jl
Horário: 09 h

PAU T A N° 17199

A Apreciação dos relatórios
apresentados aos seguintes projetos de
lei:

PROJETO DE LEI N° 22199-CN, que "abre .aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor de diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 191.004.737,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento".
RELATOR: Senador MAURO MIRANDA
VOTO: pelo desmembramento do Projeto. Favorável ao
Substitutivo, com as emendas acatadas pelo Relator,
referente ao Projeto de Lei nO 22-A/99-CN e favorável ao
Substitutivo referente ao Projeto de Lei nO 22-B/99-CN•

PROJETO DE LEI N° 27/99-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor de diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 141.861.413,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento".
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 30/99-CN, que "abre ào
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$
57.634.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PAUTA N° 18199

A • Apreciação do relatório apresentado ao
seguinte projeto:

PROJETO DE LEI N° 11-B/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$
76.000.000,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ
VOTO: favorável, nos termos propostos no Substitutivo

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (OS) DIAS

Decurso: 80 dia
Último Dia: 28/10/99

PROJETO DE LEI N° 034/99-CN, "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete
do Ministro Extraordinário de Polltica Fundiária,
crédito suplementar no valor de R$ 79.936.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.
RELATOR: Senador NABOR JÚNIOR

Decurso: 50 dia
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Último Dia: 31/10/99

PROJETO DE LEI N° 035/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 4.290.301,00, para
reforço de dotações para pessoal e encargos sociais.
RELATOR: Deputado EUNlclO OLIVEIRA.

Decurso: 1° dia
Último Dia: 28/10/99

PROJETO DE LEI N° 036I99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial no valor de R$ 347.000,00, para os fins que
especifica.
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 037199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União crédito suplementar no valor de R$
20.041.582.00000, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.
RELATOR: SenadorWELLlNGTON ROBERTO

PROJETO DE LEI N° 038199-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 3.647.634,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

NOTA:
FORMULARIO PARA EMENDAS DISPONIVEL
NAS SECRETARIAS DAS COMISSÓES
HORARIO. DE 09'00 AS 12.00 E 1330 AS 18:30

(Encerra-se a sessão às20horas e 48 minutos.)
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Ata da 198! Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 27 de outubro de 1999

Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente

PSB/PCdoB

PPB
PMOB
PMOB
PTB
PSOB
PSOB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSOB

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS

!
-J-

AMA;~i·JNAS

Arthur Virgílio PSOB
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 7

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz POT
Confúcio Moura PMOB
Eurípedes Miranda POT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSOB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSOB
Presentes de Rondônia: 8

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar

Gérson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Pauo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 17

As 20 HORAS E 50 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSOB
Badu Picanço PSOB
Or. Benedito Oias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMOB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 8

PARÁ

Anivaldo Vale . PSOB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMOB
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PT
PT
PSDB
PFL

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL'
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 7

PSB/PCdo~

PSBIPCdoB

PSB/PCdoB

PLlPST/PS,L

PSB
PSDB

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PSDB
PPS
"psi3
PSB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PSL

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Presentes da Paraíba: 9

Ségio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 21

PIAuí

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Átila Ura
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Jo~o Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 9

Antonio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
-Bjalma Paes
Eduardo Campos
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joel de Hollanda
José Chaves
Luciano Bivar

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 10

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
AnfualGomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunicio Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB

Marcos Afonso
Nilson Mourão
Ségio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 8

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 8
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Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiúza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 19

ALAGOAS.

Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
.José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Régis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 8

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Rezende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Nárcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olímpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

Mário Negromonte
PUPST/PSL Nilo Coelho

Paulo Braga
Paulo Mágalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 31

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SERGIPE

PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSDB

Adelson Ribeiro
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 6

BAHIA
PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL

Aroldo Cedraz
Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Fancistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gérson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
Joé Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Luiz Moreira
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SÃO PAULO

PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PPB
PSDB
PL
PSDB
PFL
PST
PPB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PSB
PDT
PFL
PT
PT
PT
PMDB

Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefférson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 42

Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
Clóvis Volpi
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Neto
Dr. Hélio
Duílio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

RIO DE JANEIRO

PPB
PFL
PSDB
PFL
PT
PFL
PPS
PL
PT
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PTB
PPB
PV
PTB
PPB
PMDB
PPB
PCdoB
PMDB
PFL
PDT
PSDB

Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

Aloizio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Cóser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do .Espírito Santo: 9

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernado Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
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Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 8

GOIÁS

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

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 16

MATO GROSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PT
PSDB

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PLJPST/PSL

PLJPST/PSL

José de Abreu PTN
José Dirceu PT

. José Genoíno PT
José fndio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Júlio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luíza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Sílvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presen~ri de São Paulo: 62

MATO GROSSO

Mutilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB

.'Welington Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
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Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Presentes do Paraná: 25

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT

Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schimidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 27

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 446 Se
nhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, servindo como
2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

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) -

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 627-B, DE 1998

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 627-A,
de 1998, que altera os artigos 29 e 212 da
Constituição Federal; tendo pareceres das
Comissões: de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta e da de
nº 482/97, apensada, com emenda (Relator:
Sr. Jarbas Lima); e da Comissão Especial,
pela aprovação desta, com substitutivÇ), e
pela rejeição da de nº 482/97, apensadai(Re
lator: Sr. Ronaldo Cezar Coelho).

Tendo apensada a PEC nº 482/97.



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 627, DE 1998

Dispõe sobre limite de gastos com
Legislativos Municipais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º Acrescente-se ao Texto Constitucional o
seguinte artigo 29-A:

"Art. 29-A. O total da despesa do Po
der Legislativo Municipal, incluídos os subsí
dios dos Vereadores e excluídos os gastos
com inativos, não poderá ultrapassar os se
guintes percentuais, relativos ao somatório
da receita tributária e das transferências
previstas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159 da
Constituição Federal, efetivamente realiza
dos no exercício anterior:

1- 8% (oito por cento) para Municípios
com população até 100.000 habitantes;

11 - 7% (sete por cento) para Municí
pios com população entre 100.001 e
300.000 habitantes;

111 - 6% (seis por cento) para Municí
pios com população entre 300.001 e
500.000 habitantes;

IV - 5% (cinco por cento) para Municí
pios com população acima de 500.000 habi
tantes.

§ 1º A Câmara Municipal não gastará
mais de 70% de sua despesa com folha de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para falar a favor da matéria.

Vou chamar um a um, e os que concordarem
manifestarão sua desistência.

Sr. Deputado Marcio Fortes. (Pausa.)
Ausente.
Sr. Deputado Fernando Coruja. (Pausa)
S. Exª desiste de fazer uso da palavra.
Sr. Deputado Evilásio Farias. (Pausa.)
S. Ex!! desiste da palavra.
Srê Deputada Angela Guadagnin. (Pausa.)
Ausente.
Sr.Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.)
S. Exª desiste da palavra.
Srê Deputada Maria do Carmo Lara. (Pausa.)
S. Exª desiste de fazer uso da palavra.
Sr. Deputado Luiz Sérgio. (Pausa)

S. Ex!! desiste da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer·
rada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
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O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço O SR. JORGE ALBERTO (PMOB - SE. Sem
a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. rior, votei de acordo com a orientação do partido. .
Ex!! a palavra. O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revl-

, , são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
O SR. JOSE GENOINO (PT - SP. Pela ordem. votei "sim".

Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, solicito a V. A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
Ex!l~ a~é p~rque algu~s c?mpanhel,ros de banc~da revisão do oradora.) _ Sr. Presidente, na votação an-
estao Inscntos para discutir a matén~, ~as consl~e- terior, meu voto foi "sim".
rando~que ~ou~e co~senso na Cor~lIssao Especial, O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB _ RJ. Sem revisão
q,ue nao haja dlsc~s~ao ~em encamlnhamen~os. Fa- do orador.) _ Sr. Presidente, na votação anterior, meu
riamos apenas a Indlcaçao de voto na votaçao des- voto foi "sim"
ta PECo (Muito bem! Palmas.) O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Natu- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
ralmente, Deputado, vou chamar um a um, mas cer- votei "sim".
tamente todos compreenderão e acolherão o justís- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-
simo pleito de V. Ex!! meter a votos o seguinte

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. FRANCISCO SILVA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Na votação anterior, meu voto
foi "sim".
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pagamento, incluído o gasto com o subsídio
de seus Vereadores.

§ 2º Constitui crime de responsabilida
de do Prefeito Municipal efetuar repasse
que supere os limites definidos neste artigo,
não enviar o repasse até o dia 20 de cada
mês ou enviá-lo a menor em relação à pro
porção fixada na Lei Orçamentária.

§ 32 Constitui crime de responsabilida
de do Presidente da Câmara Municipal o
desrespeito ao § 1º deste artigo."

Art. 2º O inciso VI do art. 29 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 .
VI - O subsídio dos Vereadores será

fixado pelas respectivas Câmaras Municipa
is em cada legislatura para a subseqüente,
observado o que dispõe a Constituição da
República, os critérios estabelecidos na res
pectiva Lei Orgânica e os seguintes limites
máximos:

a) em municípios de até dez mil habi
tantes, o subsídio máximo dos vereadores
corresponderá a 20% (vinte por cento) do
subsídio dos Deputados Estaduais;

b) em municípios de dez mil e um a
cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo
dos vereadores corresponderá a 30% (trinta
por cento) do subsídio dos Deputados Esta
duais;

c) em municípios de cinqüenta mil e
um a cem mil habit~ntes, o subsídio máximo
dos vereadores corresponderá a 40% (qua
renta por cento) do subsídio dos Deputados
Estaduais;

d) em municípios de cem mil e um a
trezentos mil habitantes, o subsídio máximo
dos vereadores corresponderá a 50%
(cinqüenta por cento) do subsídio dos Deputados
Estaduais;

e) em municípios de trezentos mil e
um a quinhentos mil habitantes, o subsídio
máximo dos vereadores corresponderá a
60% (sessenta por cento) do subsídio dos
Deputados Estaduais;

f) em municípios de mais de 500.000
habitantes, o subsídio máximo dos vereado
res corresponderá a 75% (setenta e cinco
por cento) do subsídio dos Deputados Esta
duais."

Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vi
gor em 1ºde janeiro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores para encaminhar a favor da matéria: Deputa
dos Fernando Coruja e Mareio Fortes.

Consulto o Deputado Fernando Coruja se S. Ex!!
desiste de usar a palavra. (Pausa.)

O Sr. Deputado Fernando Coruja desiste.
Faço a mesma consulta ao Deputado Mareio

Fortes. (Pausa.)

S. Exª tamMm desiste.

O SR. ANTONIO KANDIR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão an
terior, votei de acordo com a orientação da Lideran
çado PSDB.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei "sim".

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim"
na sessão anterior.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na
votação anterior.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Assim
que esteja preparado o painel, procederemos à vo
tação nominal.

Peço aos Srs. Deputados que venham ao ple
nário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

Informo aos Srs. Deputados que quem quiser
aprovar o Substitutivo votará "sim"; quem quiser re
jeitá-lo votará "não".

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



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os
membros da Comissão do Poder Judiciário devem
dirigir-se à sala 11, pois haverá reunião daquela Co
missão.

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, Srs. Deputados.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, pedimos às Deputadas e Deputados do Partido
dos Trabalhadores que tão logo termine esta vota
ção dirijam-se ao Espaço Cultural, para rapidamente
darmos início à reunião da bancada.

O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTN vota
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
V. EXª a palavra. Sem revisão da oradora.) - O PT vota "sim", Sr. Pre-

O SR. MEDEIROS (PFL - SP. Sem revisão do sidente.
~ orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei O SR. EUN[CIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem

de acordo com a orientação do PFL. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que
se registre que todos os partidos votam "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado. Vamos ouvir os Srs. Líderes.

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 re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"sim".

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; p Partido
Humanista vota "sim". / o-

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PL vota "sim".

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - O PPB vota "sim", Sr. Presi
dente.

Peço a colaboração dos Srs. Deputados, para
que possamos trazer muito brevemente a emenda
constitucional da reforma do Poder Judiciário ao ple
nário.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vamos votar.

Peço aos Srs. Deputados que não estão em
plenário que venham completar o quorum constitu
cional.

O SR. SÉRGIO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
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O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB - AC. Sem Art. 30. Compete aos Municípios:
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação .
anterior, votei de acordo com a orientação do parti- 11I - instituir e arrecadar os tributos de
do. sua competência, bem como aplicar suas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
palavra o Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, prestar contas e publicar balancetes nos
como Relator da matéria. prazos fixados em lei.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - A medida é moralizadora. O Congresso Nacio-
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na nal tem de ter cautela. Essa medida que modifica o
condição de Relator da matéria, não me sinto frus- art. 29, apesar de moralizadora, é inconstitucional,
trado por não ter falado, mas realmente muito satis- porque o art. 30, inciso 111, diz que a competência é
feito com o consenso que encontramos. dos municípios.

Lamentavelmente, não fiz esse registro antes
Faço questão de destacar que o trabalho da

Comissão Especial, presidida pelo Deputado Átila em razão do grande acordo para dar celeridade à vo-
tação. Porém, não deixei de observar que a matéria é

Lins, foi realmente muito profícuo. Nos últimos no- inconstitucional. Meu voto, por isso, é "não".
venta dias, colocamos em tempo real na Internet to-
dos os entendimentos, todos os depoimentos dos A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
convidados, todas as minutas de parecer do Rela- peço a palavra pela ordem.
toro Portanto, o relatório adotado pela Comissão e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
agora em votação é de toda a Comissão, e tenho V. Ex!! a palavra.
orgulho de assiná-lo. A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re-

Não tenho dúvida de que a matéria, voltando visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-
ao Senado com as inovações e os aperfeiçoamen- terior votei com a bancada.
tos que lhe foram introduzidos - como o limite de A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem revi-
gasto para a despesa de pessoal nas Câmaras de são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior
Vereadores e também um subteto para os subsídios votei de acordo com a orientação do meu partido.
dos vereadores -, lá merecerá a mesma acolhida
que teve na Comissão e neste Plenário. O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente, V. Ex!! a palavra.

peço a palavra pela ordem.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
V. Ex!! a palavra. te, comunico a esta Casa que hoje, na Comissão de

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem Economia, Indústria e Comércio, aprovamos por
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- unanimidade o Projeto de Lei nº 1.010, de 1999, de
terior, votei "sim". autoria do Deputado Enio Bacci. Isso prova que a

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presi- base governista vem amadurecendo quanto ao que-
dente, peço a palavra pela ordem. sito do capítulo das privatizações.

O projeto aprovado vai diretamente à Comissão
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem de Constituição e Justiça e de Redação e possibilitará

V. Ex!! a palavra. - a depender de projetos de resolução do Senado ou
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. desta Casa - realizarmos plebiscito sobre a realiza-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, logica- ção ou não de privatizações.
mente, em razão do grande acordo havido, não fiz Isso não vai atrapalhar o modus operandi da
encaminhamento algum, mas quero chamar a aten- privatização de hoje, porque não haverá consenso
ção da Casa para o fato de que, apesar de o mérito nesta Casa ou na outra se se tratar de empresas de
da proposta que altera o art. 29 da Constituição ser menor importância. Em se tratando de empresas
extremamente importante, na verdade, estamos co- como a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco -
metendo uma inconstitucionalidade. Isso porque o CHESF, ou empresas enorgéticas, teremos certeza
art. 30 da Constituição diz: de que mobilizaremos a maioria simples em uma das



Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agra
deço a V. Ex!!

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (PSDB - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM:

Sim: 360
Não: 4
Abstenção: 2
Total: 366

É aprovado, em 1li turno, o substitutivo adota
do pela Comissão Especial.

Estão prejudicados: a proposição inicial (Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 627/98); a
emenda da Comissão de Cqnstituição e Justiça e de
Redação; e a Proosta de Emenda à Constituição nº
482197, apensada.

A matéria retoma à Comissão Especial para
elaboração da redação para o segundo turno.
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Casas, para então apresentarmos um projeto de re- O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem
solução para disciplinar o plebiscito, consultando a revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
população no que diz respeito àquela empresa. Jus- terior, votei "sim".
tamente para não ocorrer em ônus adicionais, o ple- O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
biscito será feito obrigatória e compulsoriamente na Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segun-
eleição seguinte. da votação, votei com o PDT.

Trata-se de projeto de suma importância para O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB _ RO.
preservarmos as nossas fontes energéticas e o que Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na segun-
sobrou do patrimônio público. Não vamos vetar a pri- da votação, votei com o PSDB.
vatização, mas queremos que ela seja feita com crité-
rio, lisura, levando em consideração sua área de atua- O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a
- palavra pela ordem.çao.

Nós, nordestinos, não'podemos conceber a pri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vatização de um instrumento de desenvolvimento V. Ex!! a palavra.
como a Chesf. Não podemos assistir à contradição. O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela or-
Hoje, no programa de desenvolvimento da Petrobras, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
consta, para o período de 2000 a 2010, sua transfor- quero parabenizar a Mesa e os colegas. Sei que o
mação em empresa de energia; ou seja, vai explorar céu desceu e os Congressistas subiram, viraram
outras fontes energéticas. Como a Petrobras, uma anjo, porque aqui não houve guerra. Pela pri.meira
empresa estatal, e deve assim permanecer, vai explo- vez, tivemos o prazer de ter idéias comuns em
rar outras fontes de energia? duas PECo Parabéns ao Congresso e à Presidên-

O Governo, incoerente e contraditoriamente, cia.
está vendendo todas as geradoras de energia basea
das na água - energia hidráulica. Nos países do
berço do neoliberalismo, inclusive Estados Unidos e
Canadá, as empresas geradoras de energia basea
das na água são públicas e controladas pelo Governo
ou pelas Forças Armadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com o PDT.

OSR. AROLDO CEDRAZ (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação apte
rior, votei com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Todos votaram? (Pausa.)

Quem não vou votou, venha rapidamente ao
plenário fazê-lo.

O SR. ODíLIO BALBINOTTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ODíLIO BALBINOTTI (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei "sim".
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Proposição: PEC N° 627/98 - SUBSTITUTIVO

Início Votação: 27/10/1999 20:53

Fim Votação: 27/10/1999 21:05

ReS'Jltado da Votação
Sim 360
Não 4
Abstenção 2

Total da Votação 366

Art. 17 1

Total Quorum 367

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer· 20:51

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PTB-Sim
PDT-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST/PSL - Sim
PPS-Sim
PHDBS-Sim
PTN -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim

Total Roraima: 5

AMAPÂ
~QJ""'D ~;m

Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhornen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim

COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 1 de 10
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Panto:a PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPS Não
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Sim
Josué Bengtson PTS Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSOS Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTS Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTS Sim
Vanessa Grazz:o::n PCdoB PSB/PCDOS Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranca POT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTS Sim
Oscar Andrade PFL Sim

Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros I~SD8 Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMOB Sim
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Igor Avelino PMDB Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

Remi Trinta PST PLlPST/PSL Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 7

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PLlPST/PSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Eunício Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim

Marcelo Teixeira PMDB Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Rommel Feijó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 14

PIAuí
Gessivaldo Isaias PMDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Betinho Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire Rosado PMDB Sim

MúcioSá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Damião Feliciano PMDB Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira P~L Sim

João Colaço PMDB Sim

José Chaves PMDB Sim

Luciano Bivar PSL PLlPST/PSL Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 4

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergípe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PLlPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

HarOldo Lima ,-'Caotj ~SBIPCiJUB ;:>Iln

Jairo Azi PFL Sim

João' Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
José Lourenço PFL Sim
Jose Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim

Total Bahia: 26

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDS Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDS Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Zaire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Sim

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Sim

Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSDB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaía PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PL/PST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDB Sim

Dino Fernandes PSDB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim

Eduardo Paes PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Francisco Silva PPB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

Luís Eduardo PDT Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PMDB Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Sim

Miro Teixeira PDT Sim

Pastor Valdeci Paiva PST PL/PST/PSL Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim

"oongo IVlala ":'Tõ Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 36
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo ChinaÇJlia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Bispo Wanderval PL PLlPST/PSL Sim

Clovis Volpi PSDB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Edu.ardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Zuppo PDT Sim

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim

Jair MeneguelJi PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José de Abreu PTN Sim

José Dirceu PT Sim

José Genoino PT Sim

José índio PMDB Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartine Posella PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Marcos Cintra PL PLlPST/PSL Sim

Medeiros PFL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMDB Sim

Nelson MarquezelJi PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Professor Luizinho PT Sim
...... ~ .... "' ..... _ r"

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPB Sim

Xico Graziano PSDS Sim
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PFL Sim

PSDB Sim
PT Sim
PSDB Sim
PMDB Sim
PTB Sim
PFL Sim

Total São Paulo: 52

MATO GROSSO
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Welinton Fagundes
'Nilson Santos

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto FraÇJa
Geraldo MaÇJela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion

,-.', ........... 1...,.:;.,'.

Chico da Princesa
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra

Partido

PTB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB

PCdoB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT
PMDB

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

PT
PT
PMDB
PSDB
PFL

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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PT Sim
POT Sim
POT Sim
PTB Sim
PMOB Sim
POT Sim
PT Sim
PT Sim
PPB Sim
PT Sim
PPB Sim
PSDB Sim
PMOB Sim

....,;ull

PT Sim
PHOBS Sim
PMOB Sim
PT Sim
PMOB Sim
PT ~ir"W"\

PSOB Sim

PARANÁ
José Borba

José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Odilio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roaue
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 21

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Caio Riela
Oal'cisio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Nelson Marchezan
Nelson Proença

Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante

Yeda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 21

Partido

PMOB
PTB
PFL
PT
PSOB
PPB
PSOB
PPB
PMOB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMOB
PMOB
POT
PFL
PPB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
POT
PSOB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim



Quem estiver de acordo, permaneça como se
acha. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria virá à pauta amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ficam

adiados "de ofício" os demais itens da pauta (Projetos
de Lei nlls 4.811-A/98 e 1.419/99).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro
aos Srs. Deputados que amanhã, às 15 horas, haverá
sessão solene em homenagem aos 191 anos do Ban
co do Brasil.
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O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi- O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
dente, peço a palavra pela ordem. - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem duas votações anteriores, acompanhei o PSDB.
V. Ex!! a palavra. O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - pela ordem.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a reda- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ção não pode ser liberada, posto que não houve ne- V. Ex!! a palavra.
nhuma emenda? O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
de substitutivo, de modo que tem de voltar para a Co- constar minha presença. Conversando com os com·
missão Especial. panheiros, deixei de exercer meu direito e obrigação

O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa- do voto. Estou presente à sessão.
lavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem lamentares, vou colocar uma urgência para matéria
V. Ex!! a palavra. relativa ao trote. Se V. Ex!!! puderem ainda votá-Ia,

O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Sem revisão amanhã entrará em exame de mérito.
do orador.) - Sr. Presidente, não consegui votar na O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
hora, mas segui orientação do PMDB. mento sobre a mesa:

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- Sr. Presidente, representando um
te, peço a palavra pela ordem. terço dos membros da Casa, requeremos a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!, com base no art. 155 do Regimento
V. Ex!! a palavra. Interno, urgência para apreciação do Projeto

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. de Lei nº 723, de 1999, que dispõe sobre o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta vota- crime de participação de ''trote'' em estabe-
ção foi de primeiro turno, obrigatoriamente deverá re- lecimentos de ensino de qualquer natureza
tornar à Comissão. ou grau.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retifico a Sala das Sessões, 4 de maio de 1999. - Zenal-
informação: a votação é de primeiro turno. do Coutinho, Vice-Líder do PSDB; Inocêncio Olive-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigatoria- ira, Líder do PFL; Roberto Jefferson, Líder do PTB;
mente tem de ir à Comissão. Luiza Erundina, Vice-Líder do Bloco Parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agora, PSB/PCdoB; Sr. Hélio, Vice-Líder do PDT; Odelmo
está melhor explicitado. A redação é do primeiro turno Leão, Líder do PPB; João Almeida, Vice-Líder do
para o segundo turno. PSDB; Nelson Proença, Vice-Líder do PMDB; Pro-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Exatamente. fessor Luizinho, Vice-Líder do PT; Arnaldo Madei-
O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente, ra, Líder do Governo; e Cabo Júlio, Vice-Líder do

peço a palavra pela ordem. Bloco Parlamentar PUPST/PSL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se não

V. Ex!! a palavra. houver objeção, submeto à apreciação do Plená-
O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem re- rio.

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, meu voto é "sim".

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nas duas últimas votações,
acompanhei o partido.

O SR. ÁTILA LIRA (PSDB - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nas duas últimas votações,
votei "sim", votei com o PSDB.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi "sim".



v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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PERNAMBUCO

PT
PFL
PFL
PFL
PPB
PSOB

Fernando Ferro
Joaquim Francisco
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Pedro Corrêa
Sérgio Guerra
Total de Ausentes: 6BlocoPartido

Outubro de 1999

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Total de Ausentes: 1

GOIÁS

PSOB
PSOB

Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Presentes de Goiás: 2

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMOB
Total de Ausentes: 1

PUPST/PsL
I

PUPST/PSL

PSB/PCOOB

BAHIA

PT
PFL
PFL
PFL
PT
PFL
PFL
PPB

SERGIPE

PSOB
PSB

MINAS GERAIS

PSOB
PL
PMOB
PMOB
PPB
PST
PMOB

RIO DE JANEIRO

POT
PMOB
PFL
POT

Augusto Franco
Pedro Valadares
Total de Ausentes: 2

Geraldo Simões
Jaime Fernandes
Leur Lomanto
Manoel Castro
Nelson Pellegrino
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 8

EspíRITO SANTO

Magno Malta PTB
Total de Ausentes: 1

Aécio Neves
Cabo Júlio
Clycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Lincoln Portela
Maria Elvira
Total de Ausentes: 7

Eber Silva
João Mendes
Laura Carneiro
Wanderley Martins
Total de "Ausentes: 4

Bloco

PSB/PCOOB

PIAuí

PFL

CEARÁ

PFL

PARAíBA

PFL
PSOB
PFL

Partido

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
José Antonio PSB
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Novais PMOB
Roberto Rocha PSOB
Total de Ausentes: 8

Ciro Nogueira
Total de Ausentes: 1

Moroni Torgan
Total de Ausentes: 1

Efraim Morais
Ricardo Rique
Wilson Braga
Total de Ausentes: 3
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Às onze horas do dia vinte e sete de outubro de
mil novecentos e noventa e nove, no Plenário nº 6 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão de Agricultura e Política Rural, sob a Presi
dência do Deputado Dilceu Sperafico, para a realiza
ção de Reunião Ordinária destinada à apreciação das
matérias constantes da Pauta nº 19/99. O Livro de
Presença registrou o comparecimento dos Deputa
dos-Titulares: Dilceu Sperafico (Presidente), Augus
to Nardes, Xico Graziano e Antônio Jorge (Vi
ce-Presidentes), Carlos Melles, Joel de Hollanda, Pa
ulo Braga, Zila Bezerra, Carlos Dunga, Confúcio Mou
ra, Gessivaldo Isaías, Nelson Meurer, Silas Brasileiro,
Themístocles Sampaio, Wilson Santos, Anivaldo
Vale, Luís Carlos Heinze, Odílio Balbinotti, Paulo José
Gouvêa, Saulo Pedrosa, João Grandão, Nilson Mou
rão, Valdir Ganzer, Almir Sá, Hugo Biehl, Roberto Ba
lestra, Helenildo Ribeiro, Nelson Marquezelli, Nilton
Capixaba, Giovanni Queiroz, Romel Anízio, Telmo
Kirst e João Caldas; - Suplentes: Betinho Ràsado,
Gervásio Silva, José Rocha, Igor Avelino, B. Sá, Ru
bens Bueno, José Pimentel, Wellington Dias, Aldo
Rebelo, João Tota, Agnaldo Muniz e Marcos de Jesus.
Justificaram suas ausências os Deputados Moacir Mi
cheletto, Waldemir Moka e Geraldo Simões. Deixa
ram de registrar suas presenças os Deputados: Abe
lardo Lupion, Cleuber Carneiro, Francisco Coelho, Ja
ime Fernandes, Roberto Pessoa, Ronaldo Caiado,
Adauto Pereira, Carlos Batata, Danilo de Castro, Sér
gio Reis, Adão Pretto, Luci Choinacki, Pompeo de
Mattos, Sérgio Barros e Luiz Dantas. Havendo núme
ro regimental, o Presidente declarou abertos os tra
balhos e determinou a leitura da Ata da Trigésima Ter
ceira Réunião (Ordinária), que foi dispensada a re
querimento aprovado do Deputado Giovanni Queiroz.
Submetida à discussão e votação, a Ata foi aprovada
unanimemente. Ordem do Dia - O Presidente subme
teu a Plenário: A) Proposições sujeitas à apreciação
pelo Plenário da Câmara - Urgência (art. 155 do RI):
1) Projeto de Lei nº 4.053/98 - do Sr. Paulo Lustosa 
que "anistia e reescalona parte das dívidas oriundas
dos financiamentos aos mini e pequenos produtores
rurais, da área do Polígono das Secas". (Apensados:
PL nºs 4.501/98, 609/99 e 882/99). Relator: Deputado
Danilo de Castro. Parecer: contrário a este e aos
apensados de nºs 609/99 e 882/99 e favorável ao de
nº 4.501/98. O Presidente retirou a matéria da Ordem
do Dia e redistribuiu-a ao Deputado Nelson Marque
zelli justificando ao Plenário que a apreciação da ma
téria está sendo prejudicada devido às ausências
consecutivas do Deputado Danilo de Castro; - Trami
tação Ordinária: 2) Projeto de Lei n 4.723/98 - do Sr.

PARANÁ

PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PFL

SAOPAULO

PPB
PTB
PPB
PPB
PT
PMDB
PFL

MATO GROSSO

PFL
PSDB

SANTA CATARINA

PMDB

MATO GROSSO DO SUL

PMDB
PMDB

João Matos
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Pompeo de Mattos POT
Total de Ausentes: 4

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfTICA
RURAL

Ata da 341 Reunião Ordln6rl. reallzadl em
27 de outubro de 1999

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 10 minutos.)

Basflio Villani
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Moacir Micheletto
Werner Wanderer
Total de Ausentes: 5

Flávio Derzi
Waldemar Moka
Total de Ausentes: 2

Ary Kara
Celso Giglio
Celso Russomanno
Cunha Bueno
José Machado
Paulo Lima
Robson Tuma
Total de Ausentes: 7

Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Total de Ausentes: 2
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Ricardo Izar- que "altera a Lei nº 9.605, de 12 de fe- apresentados. A pedido do Relator, a discussão da
vereiro de 1998, que 'dispõe sobre as sanções penais Proposta foi adiada. Em seguida, o Deputado Dilceu
e administrativas derivadas de condutas e atividades Sperafico, necessitando ausentar-se, passou a presi-
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências"'. dência ao Deputado Antônio Jorge. Dando continui-
Relator: Deputado Carlos Melles. Parecer: favorável, dade aos trabalhos, o Presidente em exercício anun-
com quatro emendas. Vista ao Deputado Xico Grazia- ciou a discussão do próximo item da pauta: 5) Projeto
no em 22-9-99. Em virtude da ausência do Relator, de Lei nº 2.250/96 - do Sr. Fernando Ferro - que "dis-
naquele momento, a matéria teve a sua discussão põe sobre a exigência de responsável técnico nos es-
adiada; B) Proposições sujeitas à apreciação conclu- tabelecimentos de comercialização e depósitos de
siva pelas Comissões. - Prioridade: 3) Projeto de Lei produtos agrotóxicos, seus componentes e afins".
nº 197/99 - do Senado Federal (PLS nº 126/98) - que Relator: Deputado Silas Brasileiro. Parecer: contrário
"dá nova redação ao art. 52 da Lei nº 8.171 , de 17 de a este e às emendas nºs 1 e 2, apresentadas na Co-
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola". missão. Vista ao Deputado Nilson Mourão em
Relator: Deputado Nilson Mourão. Parecer: favorável, 16-6-99. Lido o parecer, usaram da palavra, para dis-
com duas emendas. Vista ao Deputado Xico Grazia- cuti-lo, o Relator e os Deputados Saulo Pedrosa, Gio-
no em 22-9-99. Ficou aprovado, na reunião do dia vin- vanni Queiroz, Nilson Mourão, Luís Carlos Heinze,
te e nove de setembro do corrente, por unanimidade, João Grandão, Nelson Marquezelli e Anivaldo Vale.
o parecer favorável do Relator, ressalvados os dois Submetido à votação, o parecer contrário do Relator
destaques apresentados pelo Deputado Xico Grazia- foi aprovado contra os votos dos Deputados João
no. Naquela reunião, estiveram presentes os seguin- Grandão, Valdir Ganzer, José Pimentel, Wellington
tes Deputados: Dilceu Sperafico, Augusto Nardes, Dias e, em separado, do Deputado Nilson Mourão; 6)
Xico Graziano e Antônio Jorge, Abelardo Lupion, Car- Projeto de Lei nº 4.674/94 - do Sr. Francisco Dornel-
los Melles, Francisco Coelho, Paulo Braga, Roberto les - que "isenta do,imposto sobre produtos industria-
Pessoa, Ronaldo Caiado, Adauto Pereira, Carlos Iizados os bens de uso agrícola que especifica, e dá
Dunga, Confúcio Moura, Moacir Micheletto, Nelson outras providências". (Apensados: PL nºs 538/95,
Meurer, Silas Brasileiro, Waldemir Moka, Wilson San- 2.082/96, 2.545/96, 2.705/97, 3.450/97, 3.496/97,
tos, Anivaldo Vale, Carlos Batata, Luís Carlos Heinze, 672/99, 721/99, 742/99, 770/99, 1.002/99, 355/99,
Saulo Pedrosa, Sérgio Reis, Adão Pretto, Geraldo Si- 1.256/99 e 1.319/99). Relator: Deputado Romel Anj·
mões, João Grandão, Luci Choinacki, Nilson Mourão, zio. Parecer (Complementar): favorável, com substi-
Valdir Ganzer, Almir Sá, Hugo Biehl, Nelson Marque- tutivo, a este e á 'seus apensados, PL n2! 538/95,
zelli, Nilton Capixaba, Pompeo de Mattos e Romel 2.082/96, 2.545/96, 2.705/97, 3.450/97, 3.496/97,
Anízio; - Suplentes: Alberto Fraga, B. Sá, Rubens 35/99, 672/99, 721/99, 742/99, 770/99, 1.002/99,
Bueno, Aldo Rebelo, Agnaldo Muniz e Clementino 1.256/99 e 1.319/99. Conforme solicitação, foi conce-
Coelho. A emenda nº 1 do Relator foi rejeitada contra dida vista ao Deputado João Grandão; 7) Projeto de
os votos dos Deputados Adão Pretto, João Grandão, Lei nº 1.509-A/96 - do Sr. Nelson Marchezan :,.. que
Luci Choinacki, Nilson Mourão, Geraldo Simões, Val- "dispõe sobre o Plano Plurianual para Triticultura
dir Ganzer, Pompeo de Mattos e Wilson Santos. Dan- Nacional". (Apensado: PL nº 2.739/97). Relator: Deputado
do continuidade à votação, a emenda nº 2 do Relator Augusto Nardes. Parecer: favorável a este e contrário
foi submetida a votos, tendo sido aprovada unanime- ao PL nº 2.739/97, apensado. Conforme solicitação,
mente, com as sugestões apresentadas na reunião foi concedida vista ao Deputado Roberto Balestra.
do dia vinte e nove de setembro do corrente ano pelos Em seguida, o Deputado Antônio Jorge, necessitan-
Deputados Nelson Marquezelli e Luís Carlos Heinze; do ausentar-se, passou a Presidência dos trabalhos
Tramitação Ordinária: 4) Proposta de Fiscalização e ao Deputado Augusto Nardes. Este, por sua vez,
Controle nº 16/99 - do Sr. Moacir Micheletto - que anunciou a discussão do próximo item da pauta: 8)
"propõe que a Comissão de Agricultura e Política Ru- Projeto de Lei nº 3.167/97 - do Sr. Moacir Micheletto
ral fiscalize o Instituto Nacional de Colonização e Re- - que "dispõe sobre a concessão de financiamento
forma Agrária - INCRA, bem como as suas Superin- para a aquisição de tratores, colheitadei,ras, máqui-
tendências Regionais, quanto ao cumprimento da le- nas, implementos e equipamentos agrícolas, e dá
gislação em vigor relativa aos assuntos fundiários". outras providências". Relator: Deputado Waldemir
Relator: Deputado Luís Carlos Heinze. Conclusões Moka. Parecer: favorável a este e às emendas
do Relator: pela implementação da PFC, nos termos n2! 1/97 e 2/97,ápresentadas na Comi.ssão. Em virtu-
do plano de execução e metodologia de avaliação de da ausência do Relator, a matéria teve sua discus-



COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E,DEHEDAÇÃO

Ata dá 62!! Reunião Ordinária realizada em
27 de outubro de 1999

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, às onze horas e treze
minutos, no Plenário 1 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado José Carlos Aleluia, estando
presentes os Senhores Membros Titulares, Deputados
Geovan Freitas, Inaldo Leitão, José Roberto Bato
chio, Vice-Presidentes, André Benassi, Antônio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Fa
rias, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Darci Coelho,
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são adiada; 9) Projeto de Lei n2 3.524/97 - do Sr. Edmar Moreira, Fenando Coruja, Freire Júnior, Geral-
Abelardo Lupion - que "dispõe sobre a obrigatorieda- do Magela, Gerson Peres, lédio Rosa, Jaime Martins,
de, quando da importação de produtos agrícolas, de José Dirceu, José fndio, Júlio Delgado, Jutahy Júnior,
aquisição de uma parcela no mercado interno". (Re- Leo Alcântara, Luiz Antônio Fleury, Mendes Ribeiro
(ator: Deputado Giovanni Queiroz. Parecer: contrário. Filho, Moreira Ferreira, Mussa Demes, Nelson Otoch,
Lido o parecer, usaram da palavra, para discuti-lo, o Ney Lopes, Osmar Serráglio, Renato Vianna, Ricardo
Relator e os Deputados Silas Brasileiro, Nilson Mou- Fiúza, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
rão, Roberto Balestra e João Grandão. Em seguida, Waldir Pires, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros
conforme solicitação, foi concedida vista ao Deputado .Suplentes, Deputados Antônio do Valle, Bispo Wan-
Roberto Balestra. Prosseguindo, o Presidente conce- derval, Celso Russomando, Cláudio Cajado, Eduardo
deu a palavra ao Deputado Saulo Pedrosa, que soli- Paes, Gonzaga Patriota, Gustavo Fruet, Jair Bolsona-
citou o apoio da Comissão no sentido de serem toma- ro, João Leão, José Ronaldo, Max Rosenmann, Nel-
das providências para os casos de roubos de máqui- son Marquezelli, Pedro Irujo, Roberto Balestra e The-
nas, equipamentos e insumos agrícolas ocorridos no místocles Sampaio. Deixaram de registrar suas pre-
oeste baiano. Sua Excelência relatou que as vítimas, senças os Senhores Membros Titulares, Deputados
por estarem sofrendo ameaças, recusaram-se a Ary Kara, Ciro Nogueira, Ibrahim Abi Ackel, José
apresentar queixas nas delegacias e que tanto a Polí- Antônio, Luciano Bivar, Marcelo Déda, Marcos Rolim,
cia Civil quanto a Militar alegam que estão com falta Moroni Torgan, Nair Xavier Lobo, Paulo Magalhães,
de viaturas, pessoal, dentre outras deficiências para Robson Tuma, Roland Lavigne, e Zenaldo Coutinho.
atender a esses casos. Em resposta, o Presidente Abertura: Havendo número regimental, o Senhor Pre-
solicitou ao Deputado Saulo Pedrosa que fizesse um sidente declarou aberta a reunião, passando ao exa-
relato deste fato por escrito e encaminhasse-o à Co- me da Ata da Sexagésima Primeira Reunião Ordiná-
missão, para que fossem tomadas as providências ria, realizada em vinte e seis de outubro do ano em
cabíveis. Logo após, em virtude do início da Ordem curso. A requerimento do Deputado Inaldo Leitão, foi
do Dia da Sessão Extraordinária da Câmara dos dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão.
Deputados, o Presidente declarou o adiamento da Em votação, foi aprovada por unanimidade a Ata.
discussão dos demais itens constantes da pauta e ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente informou ao
encerrou os trabalhos às doze horas e trinta minutos, Plenário que o prazo para a apresentação de emen-
antes, porém, convocou os membros para reunião a das à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual
realizar-se na próxima quarta-feira, às quatorze ho- havia sido dilatado até a presente data, e que o Presi-
ras, neste Plenário. E, para constar, eu, Moizes Lobo dente da Casa e representantes de diversos partidos
da Cunha, Secretário, lavrei a presente Ata que, lida, o haviam procurado, manifestando entendimento no
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente sentido de aumentar-se de R$1 0.000.000,00 (dez mi-
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara Ihões de reais) para 20.000.000,00 (vinte milhões de
dos Deputados. Deputado Dilceu Sperafico, Presi- reais) o valor da emenda à Lei Orçamentária Anual-
dente. LOA, apresentada pelo Deputado José Dirceu, cujos

recursos destinam-se ao incremento do fundo partidá
rio. O Senhor Presidente submeteu a sugestão à deli
beração do Plenário. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovado ao aumento do valor da referida
emenda por unanimidade. O Senhor Presidente es
clareceu que, em razão de a emenda apresentada
pela Comissão à LOA, cujos recursos foram destina
das à construção, ampliação, reforma e reaparelha
mento de estabelecimentos penais e conclusão de
penitenciárias, não possuir a necessária provisão no
Plano Plurianual - PPA, a Secretaria de Comissão,
juntamente com a Consultoria de Orçamento e Fisca
lização Financeira da Casa, elaboraria emenda sane
adora do equívoco. Em seguida, o Senhor Presidente
informou que, em função de ainda encontrarem-se em
andamento acordos conduzidos pelo Presidente da



DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

O Presidente desta Comissão, Deputado Aloizio
Mercadante, fez a seguinte

Distribuição nll 9/99

Em 27-10-99
Ao Deputado CARLlTO MERSS
Projeto de Lei nº 876/99 - Do Sr. Geddel Vieira

Lima - que "altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, para incluir o cálculo da receita bruta anual
de empresas a serem enquadradas como micro e pe
quenas empresas o desconto de créditos oriundos do
pagamento do ICMS e do IPI".

Ao Deputado CELSO JACOB
Projeto de Lei nº 691-A/99 - do Sr. Freire Júnior

- que "obriga às empresas a instalação e o efetivo
funcionamento de serviços odontológicos aos seus
empregados nas condições que especifica".

Ao Deputado EMERSON KAPAZ
Projeto de Lei Complementar nº 54/99 - do Sr.

Freire Júnior - que "regulamenta o art. 43 da Cons
tituição Federal, estabelece o Programa Nacional de
Desenvolvimento Econômico Equilibrado, fixa as con
dições, diretrizes e instrumentos para integração das
regiões em desenvolvimento e dá outras providências".

Ao Deputado JOÃO FASSARELLA
Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de

Decreto Legislativo nº 348-B/96, que "aprova o texto
do Acordo para a Promoção e a Proteção Recíproca
de Investimentos, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e a Confederação Suíça,
em Brasília, em 11 de novembro de 1994".

Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de
Decreto Legislativo nQ 365-B/96, que "aprova o texto
do Acordo para a Promoção e a Proteção Recíproca
de Investimentos, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Portuguesa, em Brasília, em 9 de fevereiro de
1994".

Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 366-B/96, que "aprova o texto
do Acordo para a Promoção e Proteção Recíproca de
Investimentos, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 22 de março de 1994".

Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 367-B/96, que "aprova o texto
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Casa e diversas Lideranças, a Pauta nº 117 não seria Câmara dos Deputados. - Deputado José Carlos
submetida à apreciação do Plenário da Comissão na- Aleluia, Presidente.
quela reunião. O Senhor Presidente asseverou que
não sacrificaria a qualidade dos trabalhos desenvol
vidos pela Comissão, ainda que em detrimento da
observação dos prazos; O Deputado Nelson Otoch
apresentou requerimento de inversão de pauta, para
apreciar-se o item 1 da de nº 126. Em questão de or
dem, o Deputado Antônio Carlos Biscaia redargüiu a
aprovação do referido requerimento, nos termos do
art. 47, parágrafo único, do Regimento Interno. O Se
nhor Presidente esclareceu que, uma vez que os
avulsos da aludida proposição não haviam sido distri
buídos com a antecedência mínima de vinte e quatro
horas, a apreciação desta somente seria possível a
partir da reunião subseqüente, em obediência ao cita
do dispositivo regimental. Em seguida, o Deputado
Inaldo Leitão apresentou requerimento de inversão
de pauta, para apreciar-se o item 1 da de nº 124, ten
do o Plenário anuído à solicitação. O Deputado Inaldo
Leitão assumiu a Presidência nesse momento. 1)
Projeto de Lei nº 1.419/99 - do Sr. Duílio Pisaneschi
que "altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de de
zembro de 1996". Relator: Deputado José Carlos Ale
luia. Parecer: pela inconstitucionalidade. O Deputado
José Carlos Aleluia discorreu sobre a inconstituciona
lidade da proposição. O Deputado Geovan Freitas as
sumiu a Presidência nesse momento. Os Deputados
Gerson Peres, Bispo Rodrigues, lédio Rosa, Inaldo
Leitão, Vicente Arruda, José Roberto Batochio, Antô
nio Carlos Biscaia, Nelson Otoch e Darci Coelho con
vergiram no entendimento de que a proposição era
flagrantemente inconstitucional. Os Deputados Fer
nando Coruja, Luiz Antônio Fleury, Mendes Ribeiro
Filho, José índio e Osmar Serráglio manifestaram-se
contrariamente ao entendimento,d<;> Relator. O Deputado
Ricardo Fiuza asseverou sua"indignação em relação
à inconstitucionalidade da proposição, classifican
do-a como atentatória à moralidade pública, e mani
festou-se favoravelmente ao parecer do Relator. O
Deputado Antônio Carlos Biscaia apresentou requeri
mento de encerramento da discussão. Em seguida,
ao constatar o início da Ordem do Dia no Plenário da
Casa, o Senhor Presidente levantou a reunião.
Encerramento: Em decorrência do início da Ordem do
Dia no Plenário da Casa, o Senhor Presidente encer
rou a reunião às doze horas e quarenta e cinco minu
tos, convocando outra para a próxima quinta-feira às
dez horas. E, para constar, eu, Sérgio Sampaio Con
treiras de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata,
que, depois de aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da



Redistribuição nº 7/99

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA
RURAL

O Deputado Dilceu Sperafico, Presidente desta
comissão, fez a seguinte:

Distribuição nº 2199

O Senhor Presidente fez a seguinte distribuição:
PLC - "Projeto de Lei Complementar nº 10, de

1999, do Poder Executivo, que "dispõe sobre o Regime
de Previdência Complementar e dá outras providências."

Relator: Deputado Manoel Castro
Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999.

Francisco Lopes, Secretário.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

O Deputado Delfim Netto, Presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, fez a seguinte:

Redistribuição nº 3/99

Em 27-10-99
Ao Deputado NELSON MARQUEZELLI
Projeto de Lei nº 4.053/98 - do Sr. Paulo Lusto

sa - que "anistia e reescalona parte das dívidas oriun
das dos financiamentos aos mini e pequenos produ
tores rurais, da área do Polígono das Secas". (Apen
sados: PL nºs 4.501/98,609/99 e 882/99)

Ao Deputado SILAS BRASILEIRO
Projeto de Lei nQ156/99 - do Sr. Bispo Wander

val- que "regulamenta o art. 5º, inciso XXVI da Cons
tituição Federal". (Apensado: PL nº 653/99)

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. 
Moizés Lobo da Cunha, Secretário.

Distribuição nº 35/99

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado Laire Rosado, Primeiro Vi
ce-Presidente no Exercício da Presidência da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
fez a seguinte
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do Acordo sobre Promoção e a Proteção de Investi- e 121 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de
mentos, celebrado entre o Governo da República Fe- 1993".
derativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. -
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 19 Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
de julho de 1994". COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Ao Deputado JOSÉ MACHADO ANALISAR O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Projeto de Lei nº 1.281/95 - do Sr. Luciano Piz- Nº 10, DE 1999, DO PODER EXECUTIVO, QUE

zatto - que "cria instrumentos financeiros para mo- "DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA
dernização da infra-estrutura". COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Projeto de Lei nº 1.864-A/96 - do Sr. Delfim Netto (PLP Nº 10/99 - REGIME DE PREVIDÊNCIA
- que "dispõe sobre a instalação e o funcionamento da COMPLEMENTAR).
Estação Aduaneira Interior e dá outras providências".

Projeto de Decreto Legislativo nº 301/99 - da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC nº 749/95) - que "aprova o texto do Protocolo
sobre Promoção e Proteção de Investimentos Prove
nientes de Estados Não-Membros do Mercosul, con
cluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e as
sinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994".

Ao Deputado JÚLIO REDECKER
Projeto de Lei nº 3.902/97 - do Senado Federal

(PLS nº 31/97) - que "autoriza a inclusão do Banco
Meridional do Brasil S.A. como participação brasileira
na estrutura de organização do Banco do Mercosul".

Ao Deputado LUIZ MAINARDI
Projeto de Lei nQ 902/99 - do Sr. João Paulo 

que "cria o Cadastro Nacional' da Pecuária Brasileira,
e dá outras providências". .

Ao Deputado MÚCIO SÁ
Projeto de Decreto Legislativo nº 239/99 - do Se

nado Federal (PDS nQ 170/99) - que "aprova a Progra
mação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1999".

Projeto de Lei nº 1.699/99 - do Poder Executivo
(MSC nº 1.310/99) - que "dispõe sobre a transferên
cia de atribuições da IRB-Brasil Resseguros S.A. 
IRB-Brasil Repara a Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. 
José Umberto de Almeida, Secretário.

Em 27-10-99
Ao Deputado LUCIANO CASTRO
Projeto de Lei Complementar Nº 78/99 - do Se

nado Federal (PLS nº 518/99) - que "altera os arts. 88

Em 27-10-99
Ao Deputado AIRTON XERÊZ
Proposta de Fiscalização e Controle NQ 88/98 

do Sr. Miro Teixeira, que "solicita fiscalização sobre



Em 27-10-99
Ao Deputado ALEXANDRE SANTOS
Projeto de Lei nll 263/99 - do Sr. Aloysio Nunes

Ferreira - que "autoriza a criação dos Conselhos Fe
deral e Regionais de Massoterapia e dá outras provi
dências".

sala das Comissões, 27 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. 
Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado Laire Rosado, Primeiro Vi
ce-Presidente no Exercício da Presidência da Comis-

Outubro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 51351

processo sucessório entre BNH e Caixa Econômica são de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
Federal, com respeito ao ativo e passivo das Funda- fez a seguinte
ções que as entidades,. respectivamente, patrocina- Redistribuição n2 5199
vam e patrocinam".



(Biênio 1999/2000)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB - SP

12 Viée-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

2º Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB - PE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE

22 Secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS

32 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA

4º Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

22 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

~ZÉGOMESDAROCHA-PMDB-GO

4º GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOcêNCIO OLIVEIRA

Pauderney Avelino (1 2 Vice) Abelardo Lupion
Aldir Cabral Carlos Melles
Aracely de Paula Cleuber Carneiro
Cesar Bandeira Francisco Coelho
Couraci Sobrinho Lavoisier Maia
Eduardo Paes Luciano Castro
José Lourenço Manoel Castro
Maluly Neto Ney Lopes
Marcondes Gadelha Paulo Octávio
Paes Landim Pedro Fernandes
Paulo Magalhães Rubem Medina
Pedro Bittencourt Santos Filho
Ronaldo Caiado Werner Wanderer
Rubens Furlan Vilmar Rocha
Ronaldo Vasconcellos

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSON

Celso Giglio
Caio F,liela

Iris Simões

João Coser
João Paulo

Marcos Rolim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Virgílio Guimarães

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)
Líder: ALDO REBELO

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Vice-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Amaldo Farias de Sá
Romel Anizio

Vice-Líderes:
Femando Zuppo (1 ºVice)
Dr. Hélio
Luiz Salomão

Vice-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1 2 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

Aloysio Nunes Ferreira
Ricardo Ferraço

Sebastião Madeira
Rornmel Feijó

Romeu Queiroz
Saulo Pedrosa

Vlce-Líder:
Jutahy Júnior (1 2 Vice)
Zenaldo Coutinho
B.Sá
Nelson Otoch
Roberto Rocha
Welinton Fagundes
Silvio Torres

PMDB
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO

PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Líder:
Regis Cavalcante Ivan Paixão

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Elton Rohnelt
Darcísio Perondi

Vice-Líderes:
Luiza Erundina Pedro Eugênio
Eduardo Campos Haroldo Lima
Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

Vlce-Lfderes:
Ronaldo Cezar Coelho
Duilio Pisaneschi
Ricardo BarrosGeraldo Magela

Hélio Costa
Waldernir Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro,Filho

João Henrique
Eunício Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Maria Lúcia
Salatiel Carvalho
Antônio do Valle
.Confúcio Moura

Ricardo Izar

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia

Vice-Líderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Edinho Bez
Nelson Proença
João Mendes
PauloLirna



.-- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO --.

Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues ..•.......... PFL
Luciano castro .................• PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo ....•............. PL

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Babá ..•..... ' PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho •............... PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins •..................... PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
NUton Capixaba ...•............. PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PFL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros ..........•........ PSDB
Zila Bezerra ...................• PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marínho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi T;r:ínta PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroní Torgan PFL
Nelson otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
RomiD.el Feijó PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB

Piauí
"Átila Lira PSDB
B. Sá , PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

, Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira ..........•....... PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga ' PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha " PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes ~ PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelhb PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro P8DB
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis P8DB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PPB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
Luiz Moreira PFL
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho .................•... PSDB
Paulo Braga ~ PFL



Paulo Magalhães ..•....•......... PFL
Pedro Iruj o'......•....•.......•. PMDB
Reginaldo Germano .............•. PFL
Roland Lavigne ......•........... PFL
Saulo Pedrosa•..•.•.•........... PSDB
Ursicino Queiroz .........•...... PFL
Waldir Pires .....•.•..•......... PT
Walter Pinheiro .•..••......••... PT
Yvonilton Gonçalves PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas ...•...........•.... PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle .......•....•.•. PMDB
Aracely de Paula ..•....•........ PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio .................•.... PL
Carlos Melles .••.•....•........• PFL
Carlos Mosconi. ..•....•......... PSDB
Cleuber Carneiro .•...........•.. PFL
Custódio Mattos ............•.... PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa ...........•..•.. PSDB
Eliseu Resende ........•.•....... PFL
Fernando Diniz ....••..•.•....... PMDB
Gilmar Machado ..•............... PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa ......•.............. PMDB
Herculano Anghinetti ...••..•.... PPB
Ibrahim Abi-ackel •.............. PPB
Jaime Martins .................•. PFL
João Fassarella .....•.•.......•. PT
João Magalhães ..•.•.....•.. '..... PMDB
João Magno ..•................•.. PT
José Militão .................•.. PSDB
Júlio Delgado ..•......•.•.•..... PMDB
Lael Varella ...........•........ PFL
Lincoln Portela PST
Márcio Reinaldo Moreira ...•..... PPB
Marcos Lima ...•... -;- ..•........• PMDB
Maria do Carmo Larp PT
Maria Elvira ..•..\'............•. PMDB
Mário de Oliveira ....•...•.....• PMDB
Narcio Rodrigues ........•...•... PSDB
Nilmário Miranda ..........•..•.. PT
OdeImo Leão •........•..•..•...•. PPB
Olimpio pires PDT
Osmânio Pereira ..........•••.... PMDB
Paulo Delgado ......•.•...•.•...• PT
Philemon Rodrigues ..•........... PMDB
Rafael Guerra .••.•.•............ PSDB
Roberto Brant ..•.•.•.•.•..••...• PFL
Romel Anizio •.•...•...........•• PPB
Romeu Queiroz .•.........•...•... PSDB
Ronaldo Vasconcellos .......••.•. PFL
Saraiva Felipe ~ PMDB

Sérgio Míranda PCdoB
Silas Brasileiro.........•...... PMDB
Virgílio Guimarães .......•...... PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende ........•.......... PMDB
Zezé Perrella PFL

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

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ...•..•.•.•...... PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos ......•......... PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia...•...... PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz •............•...•.. PPS
Bispo Rodrigues ...••....•....•.. PL
Carlos Santana•................. PT
Celso Jacob•............•....... PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno ..•......•............ PSDB
Eber Silva ....•.•.•........•...• PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda•........•...•.... PPB
Fernando Gabeira •........•.•.•.• PV
Fernando Gonçalves ..........•.•. PTB
Francisco Silva .•............... PPB
Iédio Rosa ................•..... PMDB
Jair Bolsonaro ..........•.•.•... PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes .•.•.•..•.........•.. PMDB
Jorge Wilson........•.•...•..... PMDB
José Carlos Coutinho .......•...• PFL
Laura Carneiro ..•...••.......... PFL
Luís Eduardo ..•.•....•.......... PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão ......•.•........... PDT
Luiz Sérgio •....•..•............ PT
Mareio Fortes ........•...•.•.... PSDB
Mattos Nascimento ........•.•.... PMDB
Milton Temer ....•............... PT
Miriam Reid ...•.•......•..•.•... PDT
Miro Teixeira ...•..•.....•...... PDT
Pastor Valdeci Paiva ....•...•... PST
Paulo Baltazar PSB



Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia ................•... PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa .•.•..•...••..••• PDT
Wanderley Martins .•............. PDT

São Paulo
Alberto Goldman.........•..•..•. PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo ...........•..•..•.•. PCdoB
Aloizio Mercadante ...........•.. PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio •......• PSDB
Antonio Kandir .............•..•. PSDB
Antonio Palocci ...•............. PT
Arlindo Chinaglia ..........••.•. PT
Arnaldo Faria de Sá ...........•. PPB.
Arnaldo Madeira .......•.......•. PSDB
Ary Kara ......•..........•..•.••PPB
Bispo Wanderval ..•.............. PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno ...........•.... PPB
Clovis Volpi .....•.............. PSDB
Corauci Sobrinho ...........••.•. PFL
Cunha Bueno .....••............•. PPB
De Velasco .......•.............. PST
Delfim Netto .....•.......•.....• PPB
Dr. Hélio ..............•.....•.. PDT
Duilio Pisaneschi ......•.•••.... PTB
Edinho Araúj o ...•............••. PPS
Eduardo Jorge ..•.•...•.....•.•.. PT
Emerson Kapaz ••.......•.••..•... PPS
Evilásio Farias .•.•............. PSB
Fernando Zuppo •................. PDT
Gilberto Kassab ................• PFL
Iara Bernardi ....•........•...•. PT
Jair Meneguelli .•.....•..•...... PT
João Herrmann Neto •............. PPS
João Paulo .••.........•..•...... PT
Jorge Tadeu Mudalen ........•.••• PMDB
José de Abreu•............•..... PTN
José Dirceu .....•............•.. PT
José Genoíno PT
José índio .•.................... PMDB
José Machado ........•..•.••...•. PT
José Roberto Batochio .•.••..•.•• PDT
Julio Semeghini. ..............•. PSDB
Lamartine Posella .....•.••...•.. PMDB
Luiz Antonio Fleury•...•.....•.. PTB
Luiza Erundina ....•..•..•..••..• PSB
Maluly Netto .••.....•..••.....•. PFL
Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo ..•..•.............. PMDB
Nelson Marquezelli ...•........•. PTB
Neuton Lima ..............•...... PFL
Paulo Kobayashi •................ PSDB
Paulo Lima ....•.•..•..........•. PMDB
Professor Luizinho ..•......•..•. PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar •...•.......•....•.. PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória•.•................ PSDB
Silvio Torres ..••.•.......•..•.. PSDB
TeIma de Souza .•................ PT
Vadão Gomes ...•................. PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano•.............. PPB
Xico Graziano ..........••....... PSDB
Zulaiê Cobra .....•......•....... PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi .......•..••.......... PSDB
Murilo Domingos .•.•............. PTB
Pedro Henry......•.••.....•..... PSDB
Ricarte de Freitas ...•.......... PSDB
Teté Bezerra •.....•..•..•....... PMDB
Welinton Fagundes .•..•.....•...• PSDB
Wilson Santos .........•....••..• PMDB

Distrito Federal.
Agnelo Queiroz .•.•.•..•.. ;~ •..... PCdoB
Alberto Fraga •..•.....•• ! PMDB
Geraldo Magela •...•..•.......... PT
Jorge Pinheiro J PMDB
Maria Abadia •........••..•...•.. PSDB
Paulo Octávio ..•.......•........ PFL
Pedro Celso ••••................. PT
Ricardo Noronha .••..•........... PMDB

Goiás
Barbosa Neto ..••..••.....•.....• PMDB
Euler Morais •..•......•..•...•.. PMDB
Geovan Freitas ............•..•.. PMDB
Jovair Arantes .....•............ PSDB
Juquinha •......•...•....•....... PSDB
Lidia Quinan...................• PSDB
Lúcia Vânia ...•..•.....••.•..... PSDB
Luiz Bittencourt .•..•.......•... PMDB
Nair Xavier Lobo ....•...•....... PMDB
Norberto Teixeira .•.........•..• PMDB
Pedro Canedo ......•..•..••.•..•. PSDB
Pedro Chaves •..•••••..•..••.••.. PMDB
Pedro Wilson...........•....•... PT



Roberto Balestra ......•.•....... PPB
Ronaldo Caiado ..............•••• PFL
Vilmar Rocha ........•......•.... PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi .......••........... PMDB
João Grandão ................•.•. PT
Marçal Filho ........•........••• PMDB
Marisa Serrano .......•••........ PSDB
Nelson Trad ................••... PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka ..............•.... PMDB

Paraná
Abelardo Lupion.....•..........• PFL
Affonso Camargo .....••••........ PFL
Airton Roveda ..••....•.......... PFL
Alex Canziani .....•....•....•••• PSDB
Basílio Villani. .......•........ 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
Odílio Balbinotti .•.........•••• PSDB
Oliveira Filho ..........•....... PPB
Osmar Serraglio •...............• PMDB
Padre Roque ..•••..•........•.... PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno ......•.•........... PPS
Santos Filho .•....•.••...•....•. PFL
Werner Wanderer •.•...•...•..•... PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis •..•.. PFL
Carlito Merss PT
Edinho Be z ........••.......•..•• PMDB
Edison Andrino •.......•....•..•• PMDB
Fernando Coruja •......•....•.... PDT
Gervásio Silva ..••.....•••.••...,PFL
Hugo Biehl ..•••.....•••....•.•.. PPB
João Matos ...•••..•...•.•..••••. PMDB
João Pizzolatti. •..•••.....•••. ~,PPB

José Carlos Vieira ••...•••••.••• PFL
Luci Choinacki ...........••..••• PT

Pedro Bittencourt ..•............ PFL
Raimundo Colombo ....•........... PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••................... PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares •................. PDT
Augusto Nardes ...............••. PPB
Caio Riela .•................•... PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci .....••............... PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni .•.......•...... PT
Fetter Júnior ...•.•......•...... PPB
Germano Rigotto ..........••..... PMDB
Henrique Fontana•............... PT
Júlio Redecker .......•..••...•.• PPB
Luis Carlos Heinze ...........•.. PPB
Luiz Mainardi ......••........... PT
Marcos Rolim•................... PT
Mendes Ribeiro Filho ..•.•.....•. PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi. .....•...••..... PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim.•.................... PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta ...........•..... PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst .......•............. PPB
Valdeci Oliveira ...•..•......... PT
Waldir Schmidt .•................ PMDB
Waldomiro Fioravante .......•.... PT
Yeda Crusius ........•.......•... PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

Suplentes

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PFL

PT

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB

lris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Suplentes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PFL

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

João Caldas
Luiz Dantas

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Romel Anizio (PPB)
1 vaga



José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderva
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
19 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
29 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
39 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

Mussa Demas (PFL)

POT
Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Roberto Jefferson

Eber Silva
Pompeo de Mattos

1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

PFL

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
19 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
29 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
39 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Inácio Arruda

Fernando CorJja

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Duilio Pisaneschi

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

Paulo Baltazar

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luís Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMOB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José índio Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odflio Balbinotti
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi
1 vaga 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Rlala Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelll



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSO, P$L
1 vaga Remi Trinta

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

Chico da Princesa

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano

Xico Graziano

Airton Dipp

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel CarvalhO

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

PFL

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
12 Vice-Presidente: José Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
32 Vice~Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonáro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas

PFL

PMOB
Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo II
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Caio Riela
íris Simões

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória
Silvio Torres

Suplentes

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

Linda

PT

PFL

PPB

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

Magalhães

Titulares

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

Coriolano Sales
Luiz Salomão

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Evilásio Farias
1 vaga

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Marcos Cintra
Secretária: Maria
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

PFL

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo,
Manoel Castro
Paes Landim
Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB )
1 vaga

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1Q Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2Q Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
39 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
19 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
29 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
39 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hol/anda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrel/a Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixéira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Mar/sa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Eduardo Seabra (PTB)

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
19 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
39 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)



Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Nilton Capixaba

Nllton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Haroldo Lima

PDT

PPB

PTB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Presidente: Alceu Collares (pOr)
12 Vice-Presidente: Enio Bacci (pOr)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
Titulares

PFL

Ricardo Maranhão

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Albérico Cordeiro

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMOB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 _ Reunião: 4~s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Olímpio Pires

Oarcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté BezerraSuplentes

Fernando Zuppo

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Or. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Serafim Venzon

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

~emando Oiniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

,Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318·6888/6887 Fax: 318-2176

COMISsAo DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-presidente: Alceste Almeida (PMOB)
2l! Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Titulare.

Airton Oipp (POT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

A1ceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Arlindo Chinaglia
Femanclo Ferro
1 vaga' '

PFL

PMDB

PSDB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
2 vagas

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Remei Anizio (PPB)

, Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafaei Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSDB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Collares
Enio Bacci

PTB

POT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Luiza Erundina
1 vaga

PTN

PPS

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 Vaga

1 vaga

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

José Borba (PMDS)

PV

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto Gessivaldo Isaias
Hermes Parcianello Jorge Costa
João Henrique Mucio Sá
Marcelo Teixeira Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSOB
Aloízio Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Roberto Rocha Paulo Feijó
Romeu Queiroz Ricarte de Freitas
Silvio Torres Sérgio Reis
1 vaga Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDS) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Luís Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

Olavo Calheiros (PMDS)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo \I
Telefones: 318-6973 a 6976

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDS)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Cabo Júlio

Suplentes

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araujo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

PFL
José Carlos Vieira Expedito Junior
José Mucio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMDB
Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Julio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSOB
Alex Canziani Arthur Virgílio
Alexandre Santos José Militão
Jovair Arantes Lucia Vânia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguellí Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: José Mucio Monteiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares



Bloco PSB, PCdoB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Cameiro

Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli

Pauderney Avelino

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

PMDB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo"
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgílio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

PDT
José Thomaz Nonõ (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

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

Renildo Leal

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Agnaldo Muniz

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

João Ribeiro
José Melo

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Suplentes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro .
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

João Tota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

PSDB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PFL

P~DB

PT

PPB

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Josué Bengtson
PDT

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Luiz Femando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Eurípedes Miranda

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer
1 vaga



Bloco (PSB, PCdoB)
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 Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NR 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Rodrígo Maia (PTB)
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio PaJocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PMOB

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Phílemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani

Manoel Salviano
Sílvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wílson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abílio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de 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

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretárla: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49,84,89,90,142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
12 Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:



Titulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Wemer Wanderer

PFL

Suplentes
Antonio Carlos Biscaia

Átila Lins Fernando Ferro

Corauci Sobrinho
Elton Rohnelt Celso Russomanno

Jairo Carneiro Nilton Baiano
João Ribeiro

José Lourrenço Magno Malta
Luciano Pizzatto

PT

PPB

PTB

PDT

Padre Roque
1 vaga

Jonival Lucas Junior
José Janene

Renildo Leal

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Wanderley Martins Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N9203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19

DO ARTIGO N9222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 22 DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerez (PSOB)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2º Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares Suplentes

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PSDB

PMDB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerez
José Thomaz Nonô
Luís Eduardo

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Remi Trinta

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

6 vagas

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
.Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Pedro Canedo
Sérgio Reis

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PMOB

Neiva Moreira

Cabo Júlio

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelll

Ayrton Xerez
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Eber Silva (POT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Zulaiê Cobra

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka



Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloe!) (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Uncoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NQ 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Hélio

Iris Simões
Renildo Leal

TeIma de Souza
3 vagas

Suplentes

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Júnior

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Fernando Coruja

PT

PTB

PPB

PDT

PDT

PTB

PFL

PSDB

PMDB

Alceu Collares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Titulares

Caio Riela
Rodrigo Maia

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Coriolano Sales

2 vagas Herculano Anghinetti
José Unhares

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

3 vagas

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Glycon Terra Pinto Átila Ura
5 vagas Basílio Villani

Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PT

PPB

PSDB

PMDB

Roberto Brant
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PDT

PPB

PTB

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Neiva Moreira

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Titulares

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Arnaldo Faria de Sá

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga



Bloco (PSB, pedoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNICÍPIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Celso Jacob

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Geraldo Magela
João Magno

Luci Choinacki
Luiz Mainardi

Aníbal Gomes
Wald'9mir Moka

4 vagas

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé índio (PMDB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Z,lla Bezerra

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

1 vaga

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Lidia Quinan
Rícarte de Freitas
Sérgio Reis

Ana Catarina
Armando Abílio
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
1 vaga

Alcione Athayde
José Linhares
Robério Araújo

Henrique Fontana
José Pimentel
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Almerinda de Carvalho
Aracely de Paula
Betinho Rosado
José Lourenço
Roland Lavígne
Rubens Furlan
Werner Wanderer

Iris Simões
Renildo Leal

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nll 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUIÇAo DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNICrPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1g Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2g Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3g Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira

PFL
Eduardo Paes Antônio Jorge
Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Urslclno Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMOB
Gustavoa Fruet Albérico Filho
Milton Montl João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchl
Pedro Chaves
WI/son Santos

PSDB
Anlvaldo Vale José de Abreu
Helenl/do Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann Saulo Pedrosa
Pedro Canedo 2 vagas
saulo Pedrosa

PT
Antonio Paloccl Ângela Guadagnin
Dr. Roslnha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
GI/mar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enlvaldo Ribeiro Robério Araújo
NI/ton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Glgllo Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Col/ares Dr. Hélio



Sérgio Miranda Eduardo Campos
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Titulares Suplentes

PFL
Jorge Khoury Corauei Sobrinho
José Lourenço Francisco Rodrigues
Marcondes Gadelha João Ribeiro
Pedro Bittencourt José Carlos Coutinho
Roberto Brant Luciano Pizzatto
Robson Tuma Paes Landim
Rubem Medina Rodrigo Maia (PTB)

PMOB
Edinho Bez Antônio do Valle
Eunicio Oliveira Armando Monteiro
Nelson Proença Flávio Derzi
Paulo Lima Freire Júnior
Pedro Chaves Milton Monti
Salatiel Carvalho 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Veda Crusius Xlco Graziano
2 vagas 2 vagas

PT
Geraldo Magela João Grandão
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi
Wellington Dias Milton Temer

PPS
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Femando Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Murilo Domingos José carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury

POT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165·8

Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318·7063

/COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE 'CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Suplentes

1 vaga

Múcit> Sá
Silas Bfásileiro

14 vagas

Ben·Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Celso Giglio
Duilia ~isaÍleschl

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo OCtáviQ"
Ronaldo Caiad6

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz

João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoS)

Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais
1 vaga

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Luiz Salomão

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1l 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FlSCALRESPONSÂVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N!l64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018199Autor: Poder Executivo

Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice·Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice·Presidente: Carlito Merss (PT)
32 Vice·Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Aloízio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella



Telefone: 318-7061

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Themístocles Sampaio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente: Eliseu Moura·(PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N9 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Suplentes

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Max Mauro
Nilton Capixaba

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Titulares

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N9 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO" DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Nelson Marquezelli
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

3 vagas

Suplentes

Coriolano Sales

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

José Carlos Elias
Renildo Leal

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

PFL

PT

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB
Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Gigio
1 vaga

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Titulares

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Airton Dipp

Bloco (PSB, PCdoB)
Enio Bacci Coriolano Sales

Pedro Eugênio Vanessa Grazziotin
José Antonio

Bloco (PSOB, PC do B)
Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro



Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSOB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

João Grandão
Padre Roque

2 vagas

Alceste Almeida
Confúcio Moura

Jorge Costa

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho

1 vaga

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Suplentes

Elton Rohnelt
Expedito Júnior

Francisco Rodrigues
Luís Barbosa

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

PT

PFL

PPB

PT

PTB

PPB

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
Pauderney Avelino
Zila Bezerra

Titulares

Or. Rosinha
Pedro Wilson

Eicione Barbalho
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt

Badu Picanço
João Castelo
Nilson Pinto

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Proposição: RCP 0033/9~ Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSOB)
1º Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator:

Renildo Leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

Almir Sá
Oliveira Filho

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

1 vaga

1 vaga

POT

Bloco (PSB, PcdoB)

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-7062

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.

Olimpio Pires

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)

Titulares

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

PFL
Suplentes

Or. Benedito Dias
João Ribeiro
, José Melo

Luis Barbosa

João Tota
Luiz Fernando

Nilton Capixaba

Sérgio Barros (PSDB)

PTB

POT

2 vagas

1 vaga

Eurípedes Miranda



Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Suplentes

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Titulares

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

PPS
1 vaga Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

4 vagas

6 vagas

Celso Giglio
Celso Jacob Max Mauro

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

AJex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonõ
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Rubem Medina

Pompeo de Mattos

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Fernando Gonçalves

Proposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7051

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL
Eujácio Simões Robério Araújo

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV

Sérgio Miranda

Bloco PSB,PC do B

Eduardo Campos

Eber Silva
POT

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)



Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice·Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PPS
1 vaga Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRÊNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA
Proposição: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
12 Vice·Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
22 Vice·Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
32 Vice·Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Philemon Rodrigues
5 vagas Fernando Marroni

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-8
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSAqA.

Suplentes
PFL

Gervásio Silva
Raimundo Colombo

PMOB
Domiciano Cabral

1 vaga
PSOB

Nelson Marchezan
1 vaga

PT
Carlito Merss

PPB

Hugo Biehl
PTB

Iris Simões
POT

Serafim VenzonPompeo de Mattos

José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt

Osvaldo Biolchi
Renato Vianna

Titulares

Luis Carlos Heinze

Vicente Caropreso
Veda Crusius

Caio RielaAndré Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Coriolano Sales

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PFL

POT

PT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bemardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano



Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares Suplentes

vaga

2 vagas

vaga

Renlldo Leal

Arthur Virgílio
2 vagas

Eurico Miranda
Simão Sessim

Adaudo Pereira
Airton Roveda

Expedito Júnior
Paulo Braga

Suplentes

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Autor: Eduardo Jorge e outros

PFL

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Anivaldo Vale
Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Antônio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

Almir Sá
Gerson Peres

Eduardo Seabra

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Ssala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Alcestes Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

Sérgio Barros

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi

Proposição: PEC 0020/95
Presidente:
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vllmar Rocha

Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PUDB
Ana Catarina Osmar Serraglio
Igor Avelino Osvaldo Biolchi
João Mendes Themístocles Sampaio
Lamartine PoseUa 3 vagas
SlIas Brasileiro
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
Jósé Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

PDT
Celso,Jacob Neuton Lima (PFL)

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
12 Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇAo DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇAo E

REGULAMENTAÇAo DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Paulo José Gouvêa
PPS



PV

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À

Pedro Valadares

4 vagas

1 vaga

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

1 vaga

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Carlos Cury
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PT

PDT

PTB

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB,PCdoB
Haroldo Lima

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Neiva Moreira

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1º Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

Luiz Carlos Hauly Paulo Kobayashi
Maria Abadia Ricardo Ferraço
Paulo Kobayashi 1 vaga

PT
Adão Pretto 4 vagas
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno Júlio Redecker
Fetter Júnior Nelo Rodolfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

PDT
Neiva Moreira 1 vaga

Joaquim Francisco Aldir Cabral
José Carlos Aleluia Corauci Sobrinho

PMDB
Euler Morais Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho

PSDB
Chico da Princesa Aloízio Santos
Coronel Garcia Chiquinho Feitosa

PT
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Ary Kara João Tota

PTB
Duilio Pisaneschi 1 vaga

PDT
Dr. Hélio Fernando Zuppo

PV
Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N!! 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL



Bloco PSB,PC do B

REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA
DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)

Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Agnelo Queiroz 1 vagas

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL
João Caldas Almeida de Jesus

PPS
Rubens Furtan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone 318-8430 FAX: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "
APRECIAR O PROJETO DE LEI NII 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "'REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA'

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDaNCIAS"

Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL

Paulo José Gouvêa De Velasco

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

1 vaga

2 vagas

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Anivaldo Vale
Basmo Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSD8

PMOB

Bloco PSB, PCdoB
Clementlno Coel~ (PPS)

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbleri
Osvaldo 810lchi
Waldir 8chmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelll
Luiz Mainardi
Waldomiro Aoravante

Ary Kara
Ibrahlm Abl·Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUIÇAo NR 801, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇAo DO ARTIGO 611 DA

PPS

Rubens Bueno Márcio Blttar
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo ComlsaOes Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318·7060

Proposição: PL,4376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Dullio Plsaneschl
1 vaga

Fernando Coruja

Fernando Ferro
Paulo Rocha

2 vagas
Paulo Rocha

1 vagas

6 vagas

Hugo Blehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

Eduardo Seabra

Átila Lins
Francisco Rodrigues

Gerváslo Silvá
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Zezá Perrela
ZlIa Bezerra

Anivaldo Vale
Arthur Virgnio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PFL

PTB

PPB

POT

PSDB

PMDB

Roberto Jefferson

Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
Jaime Martns
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Fernando Coruja

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gustavo Fruet
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá

Antonio Feijão
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini



CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
12 Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA OE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 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)
Proposição: PEC 0151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
12 Vice-Pre{ idente: Uno Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Titulares

Almerinda de-Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Ana Catarina
Euler Morais
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Armando Abnio
Osmânio Pereira

4 vagas

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
Marcos Rolim
José Dirceu
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

PMOB

PSOB

PT

PPB

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Bloco (PSB, PcdoB)
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões

PPS

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

POT
Eurípedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
Airton Cascavel Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

Roberto Jefferson
PTB

Luiz Antonio FleurySerafim Venzon
POT

Eber Silva



Salatiel CarvalhoCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
12 Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

CarJito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

PSDB

PT

PPB

PTB

Aloíz!o Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

João Pizzolatti
Luís Carlos Heinze

1 vaga

Celso Giglio

PV

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318 0767

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar

PMOB

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

6 vagas

Enio Bacc!

José Antonio

POT

Bloco (PSB, pedoB

vaga

vaga



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL.
PRECO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de CorreIo
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31.00
R$ 96.60

R$ 127.60
R$ 0.30
R$ 0.80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
. ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

R$ 62.00
R$ 193.20
R$ 255.20

R$ 0.30
R$ 0,80

Os pedidos aeverão ser acompanhaaos de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econõmlca Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP. conta nO 920001-2. Banco do I"

Brasil. Agência 3602-1. conta nO 170500-8. ou reCibo de deooSlto via FAX (061) 224-5450. a
favor do FUNSEEP. lnalcanao a assinatura pretenatda. conforme tabela .::e coclgos
mdentificadores abaixo OIscnmmado:

OZOOOZOZ902001-3 - Subsecretaria de Edições Têcnicas
OZOOOZ02902002-1 - Assinaturas de Diários
OZ00020Z902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Pu·blicações'

SECRETARIA ESPECIAL DE EOITORACÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÉS PODERES SINO - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será receOldo cheaue via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores mformações oel.Os telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas. com José Leite. Ivamr Duarte
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.
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